
Trabalhar na Finlândia
Leve em consideração as seguintes coisas, 
quando vier trabalhar na Finlândia.
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Antes de ir para a Finlândia

Não é necessário pagar para o agente de empregos

Você não tem que pagar nada para o agente do emprego ou para 
a empresa ou pessoa que oferece o emprego. De acordo com a lei 
finlandesa, não é permitido exigir pagamentos em qualquer etapa, 
nem mesmo após o retorno para casa. Seus únicos custos serão 

• taxa de aplicação
• taxas relacionadas a documentos e
• passagem para a Finlândia.

Guarde os recibos de todos os pagamentos.

Contrato de trabalho, salário e termos do trabalho

Antes de viajar, certifique- se que o emprego prometido realmente 
existe. Se não tiver certeza, entre em contato com o consulado da 
Finlândia mais próximo. 

Verifique seu salário e as horas de trabalho

• do contrato de trabalho
• da oferta vinculante de emprego 
• do formulário TEM054 ou 
• do formulário TY6_plus em anexo (trabalho sazonal).

Seu salário deve ser suficiente para viver. A Finlândia é um país caro.

O empregador não pode posteriormente fazer um contrato de 
trabalho inferior. O salário e os benefícios podem ser melhorados.

Todos os termos do trabalho devem ser registrados no papel ou, 
por exemplo, no e-mail. Guarde todos os papéis e e-mails. Serão 
necessários, em casos de discórdias. 
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Quando você vier para a Finlândia

Contrato de trabalho e início do trabalho

Você poderá começar a trabalhar na Finlândia quando conseguir 
uma autorização de residência, um certificado de trabalho sazonal 
ou um visto de trabalho sezonal. Se vier trabalhar por no máximo 
três meses, não irá necessariamente precisar de autorização de 
residência. Verifique o assunto no Serviço Nacional de Imigração 
migri.fi/en/work-without-residence-permit (em inglês).

Na Finlândia, os sindicatos dos trabalhadores e dos empregadores 
estipulam os salários e os termos do trabalho. Eles criaram um 
acordo trabalhista coletivo, onde estipulam um salário mínimo e as 
horas de trabalho, dentre outras coisas. O salário que deve ser pago 
normalmente é no mínimo 8 euros por hora. Durante um estágio de 
trabalho também se recebe salário.

Os termos de trabalho são descritos em vários idiomas no guia Um 
trabalhador estrangeiro na Finlândia, das autoridades da proteção 
ao trabalho tyosuojelu.fi/work-in-finland.

Além disto, o empregado e o empregador fazem juntos um 
contrato de trabalho detalhado. É recomendado fazer o contrato de 
trabalho por escrito, em uma linguagem que você entenda. Tanto 
o empregador quanto o empregado devem assinar o contrato. O 
contrato oral também vincula as partes envolvidas, mas é algo difícil 
de provar.

Não assine um contrato de trabalho ou qualquer papel cujo 
conteúdo você não entenda. Pergunte, caso algo não esteja claro. 
Se o contrato for feito oralmente, o empregador deve esclarecer 
para você as condições de trabalho por escrito. Se você pedir 
o esclarecimento e não o receber, entre em contato com as 
autoridades da proteção ao trabalho.

O empregador pode tirar uma cópia do seu passaporte e da sua 
autorização de residência, porém não pode retê-los. No entanto, 
você pode dar o passaporte para o empregador guardar, se 
assim for mais seguro, por exemplo, em caso de acomodação 
compartilhada. 

http://migri.fi/en/work-without-residence-permit
http://tyosuojelu.fi/work-in-finland
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Direitos e deveres do empregador e do empregado

Como estrangeiro, você tem os mesmos direitos e deveres no 
trabalho que um finlandês, mesmo que você não tenha uma 
autorização de residência. 

Na Finlândia, a autoridade da proteção ao trabalho supervisiona os 
postos de trabalho. Você pode entrar em contato com a autoridade 
da proteção ao trabalho sempre que tiver problemas no trabalho. 
Por exemplo, se te pagarem um salário muito baixo ou se o trabalho 
não for seguro. Caso queira, você pode entrar em contato de 
maneira anônima também.

Você pode se filiar a um sindicato e, após alguns meses trabalhando, 
ao fundo de desemprego. O fundo de desemprego paga um 
subsídio diário em caso de desemprego. O sindicato pode te ajudar, 
caso venha a ter problemas com o empregador. 

Seu empregador é responsável pela segurança no trabalho. Você 
deve ser orientado sobre as condições do local do trabalho, 
regulamentos e equipamentos. O empregador também deve fazer 
um seguro para você, para casos de acidente. 

A jornada de trabalho na Finlândia é de no máximo 40 horas 
semanais. Todo o tempo passado no local de trabalho é contado 
como tempo de trabalho, mesmo que você não tenha clientes ou 
trabalho. Você tem direito a dias de descanso toda semana, ou seja, 
não se trabalha sem folgas. Você também acumulará férias anuais 
no trabalho e receberá o salário das férias. 

Você faz apenas o trabalho que foi combinado no contrato de 
trabalho. A lei e os contratos determinam que seu consentimento é 
necessário caso tenha que fazer horas extras. O trabalho extra deve 
ser compensado de acordo com o contrato. Se certifique que todas 
as horas de trabalho feitas sejam pagas. Também é recomendado 
verificar a quantidade de férias acumuladas.

Anote as horas de trabalho em um caderno ou no telefone 
diariamente. Você também pode tirar fotos da lista de turnos, onde 
estão marcadas as horas de trabalho. Você pode precisar destas 
informações futuramente.
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Ninguém pode te forçar a fazer sexo ou cometer crimes. Ameaça 
e violência são crimes também no local de trabalho. Você tem o 
direito de se locomover livremente, quando esteja fora do local de 
trabalho.

Se você for ameaçado, vá para um local seguro, fora do local de 
trabalho, e telefone para o número da emergência 112. Você receberá 
ajuda, mesmo que não tenha uma autorização de residência na 
Finlândia. 

Conta bancária e pagamento do salário

Na Finlândia, o salário é pago na conta bancária (no trabalho 
sazonal, por exemplo, o salário pode ser pago em efetivo). A conta 
bancária é pessoal. Ninguém tem o direito de usar sua conta, seu 
cartão de saque eletrônico ou suas senhas do banco. 

Você tem que receber a folha de pagamento toda vez que recebe o 
salário. A folha de pagamento mostra

• salário (e a maneira como foi calculado)
• extras
• benefícios (por exemplo acomodação)
• impostos
• outros pagamentos determinados pela legislação.

O empregador não pode descontar do salário despesas que sejam 
contra a lei. O empregador não pode repassar seu salário ou parte 
dele da sua conta para a conta de terceiros. 

Se você pedir ao empregador a folha de pagamento e não a receber, 
entre em contato com a autoridade da proteção ao trabalho.
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Se sua situação mudar

Faça uma nova solicitação com bastante antecedência, assim que 
a validade da sua autorização de residência estiver expirando. 
Mostre ao empregador o certificado da nova aplicação e a nova 
autorização, quando a receber. 

Você é livre para se demitir do seu trabalho O aviso prévio é 
geralmente 14 dias. O seu direito de permanecer no país pode ser 
terminado, se você não tiver um novo emprego ou outra justificativa 
para estar na Finlândia. Normalmente só se pode procurar emprego 
na mesma área de atuação profissional. Se você mudar de área, tem 
que solicitar uma nova autorização de residência. 

Entre em contato com as autoridades da proteção ao trabalho, 
caso seu empregador não cumpra a lei ou os contratos. Se você for 
tratado de maneira criminosa no local de trabalho, você pode pedir 
informações também através do telefone da central de assistência 
às vítimas de tráfico de seres humanos +358 295 463 177 ou pelo 
site (ihmiskauppa.fi/en). Em casos assim, sua autorização de 
residência provavelmente continuará válida e você poderá continuar 
trabalhando para outro empregador.

Se você suspeita que foi vítima de crime, entre em contato com 
a polícia (número da emergência 112). Você também pode entrar 
em contato com o plantão de Apoio à Vítima de Crime por e-mail 
(help@riku.fi), telefone ou mensagem (núm. 040 632 9293). 

Nos sites do plantão de Apoio à Vítima de Crime e da central 
de assistência às vítimas de tráfico de seres humanos, você 
pode escrever no seu próprio idioma ou pode ser ajudado por 
um intérprete. Ninguém ficará sabendo de seu contato sem sua 
permissão.

http://ihmiskauppa.fi/en
mailto:help@riku.fi


Mais informações sobre os direitos do trabalhador na 
Finlândia

Animação (em vários idiomas): 
riku.fi/en/various+crimes/labor+exploitation

Serviço Nacional de Imigração: 
Orientações e informações de contato em finlandês, sueco e inglês: 
migri.fi/en/problems-at-work-

Autoridade da proteção ao trabalho: 
Um trabalhador estrangeiro na Finlândia, guia em vários idiomas: 
tyosuojelu.fi/work-in-finland 
Telefone do serviço de informações das autoridades da proteção ao 
trabalho 0295 016 620, tyosuojelu.fi/web/en/home

Plantão do Apoio à Vítima de Crime: 
riku.fi/laborexploitation, telefone 040 632 9293

Sistema de assistência às vítimas de tráfico de seres humanos: 
ihmiskauppa.fi/en, telefone +358 295 463 177

Serviço de informação sobre relações empregatícias da 
confederação dos sindicatos finlandeses: 
tyoelamanpelisaannot.fi/en, telefone 0800 414 004

Número da central de emergências da Finlandia: 112
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