
Finlandiya’ya 
hoş geldiniz!

Finlandiya’da bulunmayla ve yaşamak ile ilgili temel bilgiler

TURKKI



Finlandiya’ya taşındıysanız, 
şu konuları halledin.

Finlandiya’ya göç? 
Nasıl başlarım?
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Konut (ev)
Kendinize bir konut edinin. Bir adresiniz yok ise, kendinizi Finlan-
diya’da yaşayan bir şahıs olarak kaydettiremezsiniz. Kiralık ya da 
satılık evleri gazeteden ya da internetten araştırabilirsiniz. Kiralık 
bir evi bir şahıstan, firmadan ya da Belediyeden kiralayabilirsiniz. 
Bir evde yaşıyorsan, bir ev sigortası da yaptırmalısınız.

Kimlik kodu ve oturma yeri
Finlandiya’ya yerleştiyseniz  İkamet ettiğin yerdeki (Nüfus) Sicil 
Dairesine gidin.  Eğer oturma izni esnasında almadıysanız, Sicil 
Dairesinden bir kişisel kimlik numarası edinebilirsiniz. Sicil Dairesi 
sizi bir ikamet merkezine kaydedilip kaydedilemeyeceğiniz konu-
sunda aydınlatacaktır. Kayıtlı olduğunuz bir ikamet merkeziniz var 
ise, buranın hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

İş
Eğer çalışacak bir işiniz yoksa, TE- Bürosuna  (iş ve istihdam büro-
suna) iş arayan olarak başvurun. TE- bürosu size iş bulma konu-
sunda yardımcı olacaktır. Aynı zamanda kendiniz de aktif olarak 
gazetelerden ve internetten iş araştırın. Aynı zamanda kendiniz 
de direkt olarak işveren ile irtibat kurabilirsiniz.

İnternet ve Telefon
Kendi cep telefonunuzu alın.  Finlandiya’da telefon hattı alarak 
Finlandiya telefon numarasına sahip olabilirsiniz. Ön ödemeli tele-
fon hattını R-Kioski mağazalarından, internetten ya da telefon 
operatörü mağazalarından satın alabilirsiniz. Finlandiya’da birçok 
işinizi internet aracılığı ile de halledebilirsiniz.
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Banka Hesabı
Banka hesabı açın. Finlandiya’da maaş ve Sosyal Sigorta destek-
leri banka hesabına ödenir. Banka hesabı açabilmek için pasaport 
ya da Kimlik Belgesine ihtiyacınız bulunmaktadır.

Fince (Finlandiya Dili) ve İsveççe (İsveç Dili)
Eğer konuşamıyorsanız,  Fince veya İsveççe kursuna başvurun 
(Yabancı) Dil Kurs başvurusu esnasında kabul edilmek için bek-
lemek zorunda kalabilirsiniz. Aynı zamanda internetten de Fince 
ve İsveççe öğrenebilirsin. Eğer sen İş ve İstihdam Bürosu müş-
terisi iseniz, Fince ya da İsveççe kursuna TE-Bürosu aracılığı ile 
ulaşabilirsiniz.

Sosyal güvenlik ve sağlık hizmeti
Sosyal Sigorta’dan Finlandiya Sosyal Güvenlik sistemine kay-
ıtlı olup olmadığını kontrol edin. Temel kural şudur: Finlandiya 
Güvenlik sistemine kayıtlı şahıslar, Finlandiya’da kalıcı yerleşik 
şahıslardır. Genelde, ikamet adresine taşındığın andan itibaren 
Finlandiya Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sigortasına tabi olursunuz. 
Aynı zamanda Finlandiya’da çalıyorsanız yine sosyal güvenliğe 
tabi olursunuz. İşin en az 4 ay süreli olması (haftada 18 saat) ve 
maaşın toplu sözleşme şartlarına uygun olması gerekir. Sosyal 
Sigorta Kurumu, sosyal güvenceniz ile ilgili kararı size posta ile 
gönderecektir. Eğer sonuç olumlu olur ise, size Kela kartı yani 
hastalık sigortası kartı gönderilecektir. Aynı zamanda Kela’dan 
(Sosyal Sigorta Kurumu) Finlandiya ve yurtdışında tedavi hakla-
rını kontrol etmesini isteyin.

Vergi kartı
Vergi dairesinden vergi kartınızı alın. Vergi kartınızı almaya git-
tiğinde Kimlik Belgenizi yanınızda bulundurun. Alacağınız maaşı 
ve diğer gelirlerinizi bildiğiniz zaman vergi kartınızı alabilirsiniz. 
İlerleyen süre içinde vergi kartınızı internet ağından online ya da 
telefonla talep edebilirsiniz.
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Oturma iznine ihtiyacım var 
mı?
İskandinav Ülkeleri vatandaşları
İskandinav Ülkesi vatandaşı olarak Finlandi-
ya’da oturma ve çalışma hakkına sahipsiniz. 
Başka bir şehre taşınacaksanız, taşınma 
gününden itibaren bir hafta içinde taşınma 
bildirimi yapın ve yeni ikamet adresindeki 
sicil dairesine şahsen giderek kaydını yap-
tırın.

Avrupa Birliği veya Eta ülkeleri ya 
da İsviçre Vatandaşları
Avrupa Birliği veya Eta ülkeleri ya da İsviçre 
Vatandaşları için oturma iznine gerek yok-
tur. Eğer Finlandiya’da 3 aydan daha uzun 
süreli kalacaksanız, ikametinizle ilgili geliş 
tarihiden itibaren 3 ay içerisinde Finlandiya 
Göç İdaresine ve sonra yaşayacağınız yer-
leşim biriminin sicil dairesine kayıt yaptırın.

Avrupa Birliği, ETA ya da 
İskandinav Ülkeleri vatandaşı dışın-
dakiler
Eğer Finlandiya’ya 3 aydan fazla süreli gel-
mek istiyorsanız, oturma iznine ihtiyacınız 
bulunmaktadır. Ayrıldığınız ülkedeki Finlan-
diya temsilciliğinden ya da Finlandiya’da 
Göç İdaresinden oturma izni alın. İlk oturma 
izninizi Finlandiya’ya gelmeden önce alın. 
İzin için Enter Finland onine aracılığı ile de 
başvurabilirsiniz.

Geri dönenler
Finlandiya’da aile kökeniniz ya da yakın 
bağlantınız varsa, Geri dönen olarak otur-
ma izni alabilirsiniz.

Daha fazla bilgi:
Göç Servisi
www.migri.fi

Online Göç Servisi işlemleri, oturma izni
www.enterfinland.fi

Yerel Kayıt (Sicil) Büroları
www.maistraatti.fi

Entegrasyon, istihdam ve 
dil öğrenimi için nereden 
yardım alabilirim?
Entegrasyonun manası şudur, Finlandiya’ya 
yerleşirsiniz, Finlandiya toplumunda ihtiyaç 
duyacağınız bilgi ve becerileri öğrenirsiniz. 
Finlandiya'ya entegre olmanız, iş bulmanız 
ve dil öğrenmeniz konularında yardımcı ola-
cak farklı hizmetler mevcuttur. Aynı zaman-
da entegre olma konusunda kendinizi aktif 
bir şekilde geliştirmeniz de önemlidir.

TE-bürosu (iş ve istihdam bürosu) ya da 
Belediye size başlangıçta bir anket yapar, 
Bu ankette eğitim durumunuz, iş tecrübe-
niz ve yabancı dil becerileriniz gibi konular 
aydınlığa kavuşturulur. Entegrasyonla ilgi-
li desteğe ihtiyacınız varsa sizin için anket 
sonrası Entegrasyon planı yapılır. Entegras-
yon planı, en geç ilk oturma iznini alındıktan 
ya da oturma hakkı tescil olduktan sonra en 
geç 3 yıl içerisinde yapılmalıdır.

TE-bürosu ya da belediye gerekli olması 
halinde sizi Entegrasyon eğitimine yönlen-
dirir. Bu eğitime Fince ve İsveççe dil eğitimi 
ve aynı zamanda Finlandiya toplumu, kül-
türü ve iş hayatı ile tanıştırma da dahildir. 
İlaveten bu eğitime diğer eğitim konuları ve 
staj da dahil edilebilir.

Te-ofisi, Sosyal Sigorta Kurumu ya da Bele-
diye entegrasyon programı esnasında hak 
ettiğiniz işsizlik parası ya da geçim desteği 
konularını aydınlığa kavuşturur.

Daha fazla bilgi:
İş ve İstihdam Hizmetleri
www.te-palvelut.fi

Aynı zamanda belediyenin entegrasyon 
hizmetlerini de kontrol edin.

Dil Eğitimi
www.kotisuomessa.fi 
www.finnishcourses.fi
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Hastalanırsam?
Finlandiya’da bir oturma iznine sahipseniz, 
kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilir-
siniz. İlaveten bir çok iş yerinde iş sağlığı 
Hizmetleri kullanıma açıktır. Oturma izni-
ne tabi iseniz, Kela kamu sağlık Hizmetleri 
haklarınızı açıklığa kavuşturur. Bu haklara 
sahip değilseniz, özel bir doktor merkezin-
den randevu alabilirsiniz.

Finlandiya’da sürekli olarak yerleşikseniz, 
genelde hastalık sigortasına sahipsinizdir 
ya da özel sağlık hizmeti ve ilaç masraflarını 
tazmin edebilirsiniz. Bu tür masrafların kar-
şılanması yurt dışında alınan tedavi hizmet-
leri için de geçerlidir. Kela’ya Avrupa Sağlık 
Sigortası kartı için de başvurabilirsiniz. 

Ruh Sağlığı sorunları için kendi sağlık mer-
kezinizden yardım isteyebilirsiniz.

Eğer çok acil yardıma ihtiyacın varsa, en 
yakın acil sağlık merkezi veya hastane ile 
irtibata geçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi:
Kela
www.kela.fi

Ruh Sağlığı Derneği
www.mielenterveysseura.fi

Yabancılar için kriz servisi:
Telefon (09) 4135 0501

Acil Durumlarda
Finlandiya’da Acil Durum Telefon numara-
sı 112’dir. Bu numarayı sadece hayat, sağ-
lık, mülk veya çevre tehlike altında olduğu 
acil Durumlarda arayın. İhtiyaç halinde, acil 
durum merkezinde tercüman hizmeti mev-
cuttur.
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Daha fazla bilgi:
Finlandiya’ya hoş geldiniz
www.tem.fi/tervetuloa-suomeen

InfoFinland – Suomi ana dilinizde
www.infofinland.fi

İkamet etmek, bir yerde yaşamak
www.asuminen.fi

Yerel Kayıt (Sicil) Büroları
www.maistraatti.fi

Göç Servisi
www.migri.fi

Kela
www.kela.fi

Vergi İdaresi
www.vero.fi

İş ve İstihdam Hizmetleri
www.te-palvelut.fi

Dil Eğitimi
www.kotisuomessa.fi 
www.finnishcourses.fi

Dışişleri Bakanlığı
www.formin.fi

Finlandiya’da Eğitim
www.studyinfinland.fi

Online Kamu Hizmetleri
www.suomi.fi

Kamu Hizmeti Bilgilendirme
www.kansalaisneuvonta.fi 
Telefon 029 5000
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Finlandiya'ya Hoş Geldiniz, İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı'nın entegrasyon Uzmanlık 
Merkezi tarafından üretilen ve InfoFinland ile işbirliğiyle hazırlanan bir veri paketidir. 
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