
Punësimi në Finlandë
Kur vjen në Finlandë për të punuar, ke 
parasyshë gjërat në vazhdim.
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Para nisjes për në Finlandë

Ndërmjetësuesin që t’a gjen punën, nuk duhet paguar

Ti nuk duhet për t’i paguar asgjë ndërmjetësuesit për gjetjen e 
vendit të punës apo personit ose ndërmarrjes që të ofrojnë punë. 
Sipas ligjit në Finlandë, pagesë nuk duhet kërkuar në asnjë rrethanë, 
poashtu edhe pas kthimit në shtëpi. Shpenzimet tua të vetme duhet 
të jenë

• pagesa e formularit të aplikimit (konkurrimit)
• pagesat lidhur me dokumentet dhe
• bileta e udhëtimit për në Finlandë.

Ruaj faturat e të gjitha pagesave.

Kontrata e punës, paga dhe kushtet e punës

Vërtetoje para nisjes tënde, se vendi i punës që të është premtuar 
ty ekziston me të vërtetë. Nëse nuk je i sigurt, kontakto përfaqësinë 
diplomatike më afërt të Finlandës.

Kontrolloje pagën tënde dhe orarin e punës nga

• kontrata e punës 
• oferta e punës së garantuar 
• formulari TEM054 ose
• formulari plotësues TY6_plus (për punë sezonale).

Paga jote duhet të mjaftoj për nevojat tua jetësore. Shpenzimet në 
Finlandë janë të larta.

Punëdhënsi nuk mundet më vonë të bëjë me ty kontratë të 
punës më pak të volitshme. Paga dhe përfitimet tjera duhet të 
përmirësohen.

Të gjitha kushtet e punës duhet regjistruar në letër apo p.sh. në 
postë elektronike. Pastaj ruaj të gjitha këto letra si dhe postat 
elektronike. Ato do të duhen, nëse vjen deri te mosmarrëveshja me 
punëdhënësin.
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Kur vjen ti në Finlandë

Kontrata e punës dhe fillimi i punës

Në Finlandë mund të fillohet për të punuar pasi që të merret leja e 
qëndrimit, çertifikata për punë sezonale ose viza për punë sezonale. 
Nëse vjen për të punuar vetëm deri në tre muaj, ndoshta nuk do të 
nevojitet leja e qëndrimit. Kontrolloje këtë çështje në Departamentin 
e Emigracionit migri.fi/en/work-without-residence-permit (anglisht).

Paga dhe kushtet e punës në Finlandë, rregullohen në marrëveshje 
mes punëdhënësve dhe punëtorëve. Ata e krijojnë marrëveshjen 
e përbashkët për kushtet e punës, në të cilën arrihet marrëveshje 
përveçë tjerave për pagën minimale dhe orarin e punës. Në 
përgjithësi, pagesa për pagën duhet të jetë së paku 8 euro në orë. 
Paga duhet të paguhet poashtu edhe gjatë kohës së ushtrimit të 
punës.

Për kushtet e punës në Finlandë tregohet në udhëzuesin shumë 
gjuhësh të autoriteteve zyrtare për mbrojtjen në punë të punëtorit 
Emigrant në Finlandë  www.tyosuojelu.fi/work-in-finland. 

Punëtori dhe punëdhënësi duhet së bashku të bëjnë edhe kontratën 
e saktë të punës. Kontrata e punës duhet të bëhet me shkrim në 
gjuhën letrare, të cilën e kupton. Punëdhënësi si dhe punëtori duhet 
që të nënshkruajnë kontratën e punës. Poashtu edhe kontrata gojore 
i obligon palët kontraktuese, por atë është vështirë për t’a dëshmuar. 

Mos e nënshkruaj kontratën e punës ose ndonjë letër tjetër, nëse 
nuk e kupton përmbajtjen e saj. Pyet, nëse ndonjë nga çështjet e 
kontratës është e paqartë. Nëse kontrata e punës bëhet gojarishtë, 
punëdhënësi duhet të jap ty shpjegimin me shkrim për kushtet e 
punës. Nëse nuk të jepet shpjegim edhe pasi që ke kërkuar atë, 
kontakto autoritetet zyrtare për mbrojtje në punë.

Punëdhënësi mund të marrë nga një kopje të pasaportës dhe të lejes 
së qëndrimit tëndë, por nuk mund t’i mbajë vetë këto dokumente. 
Vërtetë, pasaporti mund t’i jepet punëdhënësit për t’a ruajtur, nëse 
kjo është më e sigurtë, p.sh. nëse je duke banuar në një banim të 
përbashkët.

http://migri.fi/en/work-without-residence-permit
http://www.tyosuojelu.fi/work-in-finland
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Të drejtat dhe obligimet e punëdhënësit dhe punëtorit 

Si emigrant, ti i ke të drejtat dhe obligimet e njëjta në punë sikurse 
që i ka një finlandez, edhe nëse nuk ke leje qëndrimi.

Vendet e punës në Finlandë mbikëqyren nga autoriteti zyrtar i 
mbrojtjes në punë. Me autoritetin zyrtar për mbrojtje në punë ke 
çdo herë mundësi me kontaktue, nëse të lindin probleme në vendin 
e punës. P.sh. atëherë kur ty të paguhet paga shumë më e vogël 
apo nëse puna nuk është e sigurt. Nëse dëshiron, ke mundësi me 
kontaktue edhe pa emër.

Ti ke mundësi për t’u antarësuar në sindikatën e punëtorëve, pastaj 
pas disa muaj që ke punuar fiton të drejtën e antarësimit në arkën 
për pagën e papunësisë. Nga arka e papunësisë përfiton pagën 
mujore me mëditje, nëse mbetesh pa punë. Sindikata mund të të 
ndihmoj ty, nëse ke probleme me punëdhënësin tëndë.

Punëdhënësi yt duhet të kujdeset për sigurin tënde në punë. Ti 
duhet të pajisesh me udhëzime për kushtet e punës, rregullat dhe 
mjetet e punës. Ti poashtu duhet paguar sigurimin për mbulimin e 
shpenzimeve me rastin e aksidenteve.

Orari i punës në Finlandë është maksimumi deri në 40 orë në javë. 
E gjithë koha e qëndrimit në vendin e punës llogaritet në kohën e 
punës, edhe nëse ti nuk ke klientë apo punë. Ty të takon për çdo 
javë një ditë pushimi, pra në punë nuk duhet me qenë pa ditë të lira 
pushimi. Gjatë punës ty të mblidhen edhe ditët e pushimit vjetor, 
gjatë kësaj kohe të paguhet paga.

Ti e bënë vetëm punën që është me marrëveshje sipas kontratës 
së punës. Ligji dhe marrëveshjet përcaktojnë, se për punën jashtë 
orarit kërkohet pëlqimi yt. Poashtu edhe për punën jashtë orarit 
duhet paguar kompenzim sipas kontratës. Përcjelli në detaje se a të 
janë paguar të gjitha orët e punës. Poashtu edhe numri i ditëve të 
pushimit vjetor ja vlenë të kontrollohet. 

Shënoj orët e punës në fletore ose në telefon për çdo ditë. Poashtu 
fotografoje listën e ndërrimeve të punës, ku janë shënuar orët e 
punës. Këto shënime mund të duhen më vonë.
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Askush nuk mund të obligoj ty për të bërë marrëdhënje seksuale 
apo vepra kriminale. Kërcënimi dhe dhuna në vendin e punës janë 
poashtu krime. Ti ke të drejtën e lëvizjes së lirë, kur nuk je në punë. 

Nëse je i kërcënuar, shko në një vend të sigurtë jashtë vendit të 
punës dhe telefono në numrin për raste urgjente 112. Ti do të 
ndihmohesh, edhe nëse nuk ke leje qëndrimi në Finlandë.

Llogaria bankare dhe pagesa e pagës

Në Finlandë paga paguhet në llogarinë tënde bankare (p.sh. paga e 
punës sezonale mund të paguhet edhe me para në dorë). Llogaria 
bankare është personale. Askush nuk ka të drejtë për të përdorur 
llogarinë tënde, kartelën e automatit apo shënimet tua për hyrje në 
bankë. 

Ty duhet të të jepet fatura e llogaritjes së pagës çdo herë së bashku 
me pagesën e pagës. Aty tregohen

• paga (dhe si është llogaritur paga)
• shtesat
• përfitimet (p.sh. banimi)
• tatimi
• pagesat tjera të përcaktuara me ligj.

Punëdhënësi nuk mund të kërkoj pagesa të jashtëligjëshme nga 
paga. Punëdhënësi nuk mund të paguaj prej pagës tënde ose një 
pjesë të saj nga llogaria jote në llogarinë e dikujt tjetër. 

Nëse nga punëdhënësi nuk e merrë faturën e llogaritjes së pagës, 
edhe nëse e kërkon atë, kontakto me autoritetin zyrtar për mbrojtje 
në punë.
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Nëse situata jote ndryshon

Para se të përfundoj leja e qëndrimit, bëje një aplikim të ri për leje 
qëndrimi. Tregoja punëdhënësit dëshmin e aplikimit të ri dhe lejen e 
qëndrimit tëndë, pasi që ajo të jepet ty. 

Ke mundësi për të dhënë dorëheqje vullnetare nga puna në çdo 
kohë. Në përgjithësi koha e ndërprerjes së punës është 14 ditë. 
Atëherë e drejta e qëndrimit këtu mund të përfundoj, nëse ti nuk 
ke punë tjetër ose arsye tjera për të qëndruar në Finlandë. Në 
përgjithësi aplikimi në vendin e ri të punës mund të bëhet vetëm në 
lëmin e profesionit të njejtë. Nëse e ndryshon lëmin profesionale, ti 
duhet me aplikue për lejeqëndrim të ri.

Kontakto me autoritetin zyrtar për mbrojtje në punë, nëse 
punëdhënësi nuk i zbaton ligjet apo marrëveshjet. Nëse ti trajtohesh 
në mënyrë kriminale në vendin e punës, pyetje lidhur me viktimat e 
trafikimit njerëzor mund të bëhen në telefonin +358 295 463 177 ose 
në internet (ihmiskauppa.fi/en). Në këto rrethana është e mundshme 
të vazhdohet leja e qëndrimit dhe të transferohesh në shërbim të 
punëdhënësit tjetër.

Nëse dyshon se ke rënë viktimë e kriminalitetit, kontakto shërbimin 
policor (numri urgjent 112). Është e mundur poashtu të kontaktohet 
Shërbimi kujdestar për viktimat e krimit përmes poste elektronike 
(help@riku.fi) si dhe përmes telefoni apo me mesazh (t. 040 632 
9293).

Njoftimi në faqet në internet të Shërbimit kujdestar për viktimat e 
krimit dhe viktimat e trafikimit njerëzor mund të shkruhet në gjuhën 
tënde apo me ndihmën e përkthyesit. Për kontaktin apo njoftimin e 
bërë nuk do t’i tregohet askujtë pa lejen tënde.

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


Më shumë informacione për të drejtat e punëtorit në 
Finlandë

Përshkrimi i animuar (në disa gjuhë): 
riku.fi/en/various+crimes/labor+exploitation

Departamenti i Finlandës për Emigracion: 
Udhëzime dhe të dhëna kontaktuese në finlandisht, suedisht dhe 
anglisht: migri.fi/en/problems-at-work-

Departamenti i Finlandës për mbrojtje në punë: 
Udhëzues në disa gjuhë për punëtorët Emigrantë në Finlandë: 
tyosuojelu.fi/work-in-finland 
Këshilla telefonike nga Enti zyrtar për mbrojtje në punë  
0295 016 620, tyosuojelu.fi/web/en/home

Shërbimi kujdestar për ndihmë viktimave të krimit: 
riku.fi/laborexploitation, telefoni 040 632 9293

Sistemi për ndihmë viktimave të trafikimit njerëzor: 
ihmiskauppa.fi/en, telefoni +358 295 463 177

Këshilla rreth punësimit nga Organizata Qendrore e Sindikatave në 
Finlandë (SAK): 
tyoelamanpelisaannot.fi/en, telefoni 0800 414 004

Numri i përgjithshëm për raste urgjente në Finlandë: 112
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