
ยินดีต้อนรับสู่ประเทศ
ฟิ นแลนด์

ข้อมูลเบื้ องต้นเก่ี ยวกับท่ี พักอาศั ย และการอยู่ อาศั ยในฟิ นแลนด์

THAI



จดัการกับเรื่ องตอ่ไปน้ี   
เมื่ อคณุย้ายมาที่ ฟิ นแลนดแ์ล้ว

การย้ายมาท่ี ฟิ นแลนด์?
ควรเริ่มต้นอย่างไร?
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บ้านพักอาศัย
หาบา้นพกัใหต้ ัวเอง คุณจะไม่สามารถลงทะเบี ยนเป็ นผู้ ที่ มี ถิ่ นพำ านักใน

ฟิ นแลนด์ ได้  หากคุณยังไม่มี ที่ อยู่  คุณสามารถหาบ้านเช่า หรื อบ้านพักของตัว

เองได้จากประกาศในหนังสื อพิ มพ์และทางอินเตอร์เนท สามารถเช่าบ้ านได้จาก

บุคคลทั่ วไป จากบริ ษัทเอกชนหรื อจากเทศบาลเมื อง เม่ื อคุณมี บ้านพักแล้ว คุณ

จะต้องซื ้ อประกันภัยสำ าหรับบ้านด้วย 

เลขประจำาตัวประชาชน และ ถ่ินพำานัก
ไปตดิตอ่ท ีส่ ำานกัทะเบ ยีนทอ้งถ ิน่ใกลบ้ า้นของคณุ, เมื่ อคุณย้ ายมาอยู่ ที่

ฟิ นแลนด์แล้วคุณจะได้รับเลขประจำาตัวประชนชนจากสำ านักทะเบียนท้องถิ่ น หาก

คุณยังไม่ ได้ยื่ นขอเลขประจำาตัวประชนชนในขณะที่ ใบคำาร้องขอมีถิ่ นพำานัก  ทาง

สำ านักทะเบี ยนท้องถิ่ นจะตรวจสอบว่าสามารถลงทะเบี ยนให้คุณมีถิ่ นพำานักที่ น่ั น

ได้หรื อไม่   เมื่ อคุณมีถิ่ นพำานักแล้ว คุณสามารถใช้บริการต่าง ๆ ในพื ้ นที่ ที่ คุณ

อาศัยอยู่ ได้

งาน
ไปลงทะเบยีนท ีส่ ำานกังาน TE(สำ านักงานส่งเสริ มแรงงานและการประกอบอาชี พ) 

เพื่ อเป็ นผู้ หางาน หากคุณยังไม่มี งานทำา สำ านักงาน TE จะช่วยเหลือคุณด้านการ

หางาน คุณจะต้องหางานทำาด้วยตัวเองอย่างกระตือรื อร้นทางอินเตอร์เนทและ

หนังสื อพิ มพ์เองด้วย คุณสามารถติดตอ่ไปยังนายจ้างได้ โดยตรงด้วย

อินเตอร์เนท และ โทรศัพท์
จดัหาโทรศพัทม์อืถอืใหต้วัเอง คณุจะได้รับหมายเลขโทรศั พท์ของฟิ นแลนด์  

เมื่ อคุณซื้ อบริการของเครื อข่ายโทรศัพท์มื อถือที่ ฟิ นแลนด์  คุณสามารถซื้ อระบบ

บริการแบบพรี เพด ได้ที่ ร้ าน R-kioski ทางอินเตอร์เนท หรื อผ่านร้านบริการเกี่ ยว

กับโทรศั พท์มื อถือและอินเตอร์เนท คุณสามารถจัดการและติดตอ่เรื่ องต่าง ๆ ใน

ฟิ นแลนด์ ได้หลาย ๆ เรื่ องผ่านทางอินเตอร์เนท
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บัญชี ธนาคาร
เป ดิบญัช ธีนาคาร ที่ ฟิ นแลนด์  การจ่ายเงินเดือนและเงินสงเคราะห์จาก Kela 

จะจ่ายผ่านบัญชี ธนาคาร คุณจำาเป็ นต้องใช้หนังสื อเดินทางหรื อบัตรประจำาตัว

ประชาชนในการเปิ ดบัญชี ธนาคาร 

ภาษาฟิ นนิช และ สวีดิช
สมคัรเร ยีนหลกัสตูรสอนภาษาฟ นินชิหรอืสวดีชิ หากคุณยังไม่เข้าใจภาษา คุณ

อาจจะต้องรอการเปิ ดเรี ยน คุณสามารถเรี ยนภาษาฟิ นนิชและสวีดิชด้วยตนเอง

ได้ทางอินเตอร์เนท หากคุณเป็ นผู้ ใช้บริ การของสำ านักงานส่งเสริ มแรงงานและ

การประกอบอาชี พ คุณสามารถเข้าเรี ยนหลักสูตรสอนภาษาฟิ นนิชหรื อสวีดิชผ่าน

ทางสำ านักงาน TE ได้

การประกันสังคมและการรักษาพยาบาล
ตรวจสอบจาก Kela วา่คณุอย ู่ ในเคร อืขา่ยผ ู ้ ไดร้บับร กิารประกนัสงัคมของ

ฟ นิแลนดห์ร อืไม ่กฎหลัก ๆ คือ บุคคลที่ อยู่ ในเครื อข่ายการประกันสังคมของ

ฟิ นแลนด์คือคนท่ี อาศัยอยู่ ในประเทศฟิ นแลนด์อย่างถาวรเป็ นหลัก ส่วนมากแล้ว

คุณจะอยู่ ในระบบประกันสังคมของฟิ นแลนด์และการประกันสุขภาพตั ้งแต่ช่วงที่

คุณย้ายมาที่ น่ี   คุณสามารถอยู่ ในระบบประกันสังคมได้ ในกรณีที่ คุณทำางานใน

ประเทศฟิ นแลนด์ด้วย โดยงานจะต้องกินเวลาอย่างน้อย 4 เดือน (สัปดาห์ละ 18 

ช่ั วโมง) และจะต้องได้รับเงินเดือนตามสัญญาข้อตกลงร่วมในการจ้างงาน Kela จะ

ส่งคำาตัดสิ นเกี่ ยวกับการอยู่ ในระบบประกันสังคมให้แกคุ่ณทางไปรษณีย์  หากคำา

ตัดสิ นระบุว่าคุณอยู่ ในระบบประกันสังคม จะมีการส่งบัตร kela หรื อบัตรประกัน

สังคมให้แกคุ่ณ คุณสามารถขอให้  Kela ตรวจสอบสิ ทธ์ิ ในการได้รับการรักษา

พยาบาลของคุณในประเทศฟิ นแลนด์และต่างประเทศได้   

บัตรประจำาตัวผู้ เสียภาษี
ย ืน่ขอบตัรประจำาตวัผ ูเ้ส ยีภาษ ีจากส ำานกังานภาษ ีนำ าบัตรประจำาตัวประชาชน

ไปด้วยเมื่ อคุณยื่ นขอบัตรประจำาตัวผู้ เสี ยภาษี  คุณสามารถยื่ นขอบัตรประจำาตัวผู้

เสี ยภาษี  เมื่ อคุณทราบว่าคุณจะได้รับเงินเดือนหรื อมี รายได้อื่ น ๆ ในอนาคตคุณ

สามารถขอบัตรประจำาตัวผู้ เสี ยภาษีออนไลน์หรื อทางโทรศั พท์ ได้   
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ฉันจำาเป็นต้องมี ใบอนุญาตมี
ถ่ินพำานักหรือไม่?
พลเมืองของกลุ่มประเทศนอร์ดิก
หากคุณเป็ นพลเมื องของประเทศในกลุ่ มนอร์ดิก 
คุณจะมี สิ ทธิ์ ในการพักอาศัยและทำางานในประเทศ
ฟิ นแลนด์  ให้แจ้งการย้ ายมาอยู่ ที่ ฟิ นแลนดภ์ายใน
เวลาหน่ึ งสั ปดาห์หลังจากวันที่ ย้ ายและลงทะเบี ยน
ด้วยตนเองที่ สำ านักงานทะเบี ยนท้องถิ่ นในพื ้ นที่ ที่
คุณอาศัยอยู่

พลเมืองของสหภาพยุโรป หรือเขต
เศรษฐกิจยุโรป หรือ สวิตเซอร์แลนด์ 
คุณไม่จำาเป็ นต้องมี ใบอนุญาตมีถิ่ นพำานัก หากคุณ
เป็ นพลเมื องของสหภาพยุโรป หรื อ เขตเศรษฐกิจ
ยุโรป หรื อสวิตเซอร์แลนด์  หากคุณอยู่ ที่ ฟิ นแลนด์
เกินสาม (3) เดือน คุณจะต้องลงทะเบี ยนการมีถิ่ น
พำ านักที่ กรมการตรวจคนเข้ าเมื องภายในเวลา 3 
เดือนหลังจากวันที่ ย้ ายมา และหลังจากน้ันจะต้องไป
ลงทะเบี ยนด้วยตนเองท่ี สำ านักทะเบี ยนท้องถิ่ นใน
พื ้ นที่ ที่ คุณอาศัยอยู่  

พลเมืองของประเทศนอกสหภาพยุโรป, 
เขตเศรษฐกิจยุโรป หรือ ประเทศกลุ่มนอร์
ดิก
คุณจำาเป็ นจะต้องมี ใบอนุญาตมีถิ่ นพำานัก หากคุณ
ต้องการจะอยู่ ที่ ฟิ นแลนด์เกินสาม (3) เดือน ยื่ น
ขอใบอนุญาตมี ถิ่ นพำ านักที่ สถานเอกอัครราชทู ต
ฟิ นแลนด์ ในประเทศของคุณหรื อที่ สำ านักงานตรวจ
คนเข้าเมื องที่ ประเทศฟิ นแลนด์  คุณต้องยื่ นขอใบ
อนุญาตมี ถิ่ นพำ านักในฟิ นแลนด์เป็ นครั ้งแรกก่อน
การเดินทางมายังประเทศฟิ นแลนด์  คุณสามารถยื่ น
คำาร้องออนไลน์ผ่านบริการ Enter Finland 

ผู้ ย้ายถ่ินฐานกลับ
ผู้ ย้ ายถิ่ นฐานกลั บสามารถได้รั บใบอนุญาตมี ถิ่ น
พำานักได้เมื่ อคุณมีญาติพี่ น้องทางสายเลือดที่ เป็ น
ชาวฟิ นแลนด์  หรื อมี เครื อข่ายบุคคลใกล้ ชิ ดใน
ประเทศฟิ นแลนด์

รายละเอียดเพ่ิ มเติม:

กรมการตรวจคนเขา้เมอืง
www.migri.fi

การตดิตอ่ออนไลนข์องกรมการตรวจคนเขา้เมอืง, 
ใบอนญุาตมถี ิน่พ ำานกั
www.enterfinland.fi

ส ำานกัทะเบยีนทอ้งถ ิน่
www.maistraatti.fi

ฉันจะได้รับความช่วยเหลือด้าน
การปรับตัวเข้าสู่สังคม, การ
ทำางาน และ การเรียนภาษาได้
จากท่ี ไหน?
การปรับตัวเข้ าสู่ สั งคมหมายถึง การที่ คุณปรับตัว
สู่ ประเทศฟิ นแลนด์  และเรี ยนรู้  ข้อมู ลต่าง ๆ และ
ทักษะต่าง ๆ ที่ คุณจำาเป็ นต้องใช้ ในสั งคมของ
ฟิ นแลนด์  ในฟิ นแลนด์มี บริ การต่าง ๆ ที่ จะช่วยให้
คุณปรับตัว, ได้รับการจ้างงาน และ เรี ยนภาษา  ส่ิ ง
สำ าคัญคือคุณจะต้องมีความ กระตือรื อร้นในการปรับ
ตัวเข้าสู่ สังคมเองด้วย

สำ านักงาน TE (สำ านักงานส่งเสริ มแรงงานและการ
ประกอบอาชี พ)หรื อ เทศบาลเมื องจะทำาการตรวจ
สอบเบื ้ องต้นแกคุ่ณ โดยตรวจสอบ ประวัติการศึ กษา 
ประสบการณ์ทำางาน และทักษะทางภาษาของคุณ 
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการปรับตัวเข้าสู่
สังคม และมีการวางแผนเพื่ อการปรับตัวเข้าสู่ สังคม
ให้คุณหลังการตรวจสอบเบื ้ องต้น จะต้องวางแผน
เพ่ื อการปรับตัวเข้าสู่ สั งคมอย่างช้าท่ี สุดในเวลาสาม  
(3)ปี หลังจากคุณได้รั บใบอนุญาตมี ถิ่ นพำ านักเป็ น
ครั ้งแรก หรื อ จากการลงทะเบี ยนมี สิ ทธิ์ พักอาศั ย
ของคุณแล้ว 

สำ านักงาน TE หรื อเทศบาลเมื องจะแนะนำ าการเข้ า
เรี ยนหลักสู ตร เพื่ อการปรับตัวเข้ าสู่ สั งคมแก่คุณ
ตามจำาเป็ น หลักสู ตรการเรี ยนจะ  ประกอบไปด้วย
การเรี ยนภาษาฟิ นนิชหรื อสวีดิช และความรู้ เก่ี ยว
กับสังคม  วัฒนธรรมของฟิ นแลนด์  และการทำาความ
รู้ จักกับชี วิตการทำางาน นอกจากน้ี   ในหลักสูตรการ
เรี ยนอาจมี วิชาอื่ น ๆ และการฝึ กงานด้วย 

สำ านักงาน TE,  Kelaหรื อเทศบาลเมื องจะตรวจสบ 
สิ ทธิ์ ของคุณในการได้รับเงินสงเคราะห์คนว่างงาน 
หรื อเงิ นสงเคราะห์ เพื่ อการยั งชี พในช่วงของการ
วางแผนการปรับตัวเข้าสู่ สังคม

รายละเอียดเพ่ิ มเติม:

บรกิารสง่เสร มิแรงงานและการประกอบอาช พี
www.te-palvelut.fi

ตรวจสอบบร ิการการปร ับตัวเข า้ส ูส่ ังคมจาก
เทศบาลเม ืองของคณุดว้ย

การเร ยีนภาษา
www.kotisuomessa.fi 
www.finnishcourses.fi

5



กรณีเจ็บป่วย?
คุณสามารถใช้บริ การการรักษาพยาบาลของรัฐ หาก
คุณมี ถิ่ นพำ านักในประเทศฟิ นแลนด์  นอกจากน้ี
ในที่ ทำางานหลายที่ จะมี บริ การการรักษาพยาบาลให้
ด้วย หากคุณยังไม่มีถิ่ นพำานักในเทศบาลเมื องใด ๆ  
Kela สามารถตรวจสอบสิ ทธ์ิ ของคุณในการรับบริการ
รักษาพยาบาลของรั ฐได้  หากคุณไม่มี สิ ทธิ์ ในการ
รับบริ การ คุณสามารถนัดเวลาพบแพทย์จากสถาน
พยาบาลเอกชนได้

หากคุณอาศัยในประเทศฟิ นแลนด์เป็ นหลัก ส่วนมาก
แล้วคุณจะอยู่ ในระบบประกันสุขภาพของฟิ นแลนด์
และได้รับการชดเชยจากการรักษาพยาบาลเอกชนและ
ค่าใช้จ่ายด้านยารักษาโรค โดยสามารถได้รับการชดเชย
จากการรักษาพยาบาลในต่างประเทศด้วย คุณสามารถ
ยื่ นขอบัตรรักษาพยาบาลของยุโรปได้จาก Kela ด้วย 

คุณสามารถขอความช่วยเหลื อเกี่ ยวกับปัญหาทาง
สุขภาพจิตได้จากสถานีอนามัยใกล้บ้านคุณ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน สามารถ
ติดต่อไปยังแผนกฉุกเฉินของสถานีอนามัยหรื อโรง
พยาบาลที่ ใกล้ที่ สุด 

รายละเอียดเพ่ิ มเติม:

Kela
www.kela.fi

สมาคมสง่เสร มิสขุภาพจติ
www.mielenterveysseura.fi

บรกิารกรณวีกิฤตส ำาหรบัชาวตา่งชาต:ิ
โทรศพัท ์(09) 4135 0501

สถานการณ์ฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศั พท์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของฟิ นแลนด์
คือ 112 โทรศั พท์มายังหมายเลขน้ี เฉพาะในกรณี
ฉุกเฉินเร่งด่วน เมื่ อชี วิต สุขภาพ ทรัพย์สิ น และ
ส่ิ งแวดล้อมตกอยู่ ในอันตราย หากมี ความจำาเป็ น
ล่ามแปลภาษาสามารถช่วยศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินได้
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รายละเอียดเพ่ิมเติม
ความร ูเ้บ ื อ้งตน้เก ีย่วกบัประเทศฟ นิแลนด์
ww.lifeinfinland.fi

Infopankki – ฟ นิแลนด์ในภาษาของคณุ
www.infopankki.fi

ท ีพ่กัอาศยั
www.asuminen.fi

ส ำานกัทะเบยีนทอ้งถ ิน่
www.maistraatti.fi

กรมการตรวจคนเขา้เมอืง
www.migri.fi

Kela
www.kela.fi

กรมสรรพากร
www.vero.fi

บรกิารสง่เสร มิแรงงานและการประกอบอาช พี
www.te-palvelut.fi

การเร ยีนภาษา
www.kotisuomessa.fi 
www.finnishcourses.fi

กระทรวงการตา่งประเทศ
www.formin.fi

การเร ยีนในประเทศฟ นิแลนด์
www.studyinfinland.fi

บรกิารของรฐัในระบบออนไลน์
www.suomi.fi

แนะแนวประชาชน
www.kansalaisneuvonta.fi 
โทรศพัท ์ 029 5000
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ความรู้ เบื ้ องต้ นเกี่ ยวกั บประเทศฟิ นแลนด์  เป็ นแพ็ คเกจความรู้ ที่ จั ดทำ าขึ ้ นโดยศู นย์ ช่ วยเหลื อการ
ปรั บตั วเข้ าสู่ สั งคม ของกระทรวงส่งเสริ มแรงงานและการประกอบอาชี พ โดยจั ดทำ าขึ ้ นภายใต้ความ

ร่ วมมื อกั บ Infopankki เวอร์ ช่ั น 1/2018


