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FÖRORD

Välkommen till Finland!
Att flytta till ett nytt land innebär att man lär känna en ny kultur och 
hur saker och ting fungerar i den. Syftet med denna guide är att 
hjälpa dig komma till rätta under den första tiden i Finland. Guiden 
innehåller information om bland annat boende och jobb, kontakt-
uppgifter till myndigheter samt grundläggande information om den 
finländska kulturen och det finländska samhället. Ju bättre insikt du 
har i samhällets spelregler, desto lättare hittar du din plats i det nya 
landet. 

Finland är en rättsstat med en grundlag som tryggar lika grundläg-
gande fri- och rättigheter för alla som bor här, även utlänningar. 
Enligt Finlands grundlag är alla människor lika inför lagen och ingen 
får särbehandlas på grund av till exempel kön, ursprung, språk, 
religion, övertygelse eller åsikt.

Enligt grundlagen har var och en till exempel rätt till personlig inte-
gritet, rörelsefrihet, skydd för privatlivet, religions- och samvetsfri-
het, yttrandefrihet, mötes- och föreningsfrihet samt rätt till en rättvis 
rättegång och god förvaltning.

Grundlagen innehåller garantier för minoriteternas rätt att använda 
och utveckla sitt eget språk och sin egen kultur. De grundläggande 
rättigheterna omfattar även ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter, såsom rätten till en avgiftsfri grundläggande utbildning 
samt rätten till tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Bli en aktiv samhällsmedlem
Det finns en egen lag om integration av invandrare. Enligt den får 
alla som flyttar hit information om livet i Finland och det finländska 
samhället. Utöver denna guide erbjuds de råd och anvisningar för 
att det ska gå så smidigt som möjligt att bosätta sig i landet. Man 
kan få hjälp både av kommunen och anställda på arbets- och nä-
ringsbyrån, som enligt denna lag är skyldiga att hjälpa invandrare.

Målet är att personer som kommer till Finland ska delta aktivt i 
det finländska samhället. Redan efter att ha bott ett par månader 
i Finland har nästan alla invandrare rätt att rösta i kommunalval. 
Åldersgränsen för att få rösta är 18 år. 

Finland har två nationalspråk, finska och svenska. Du har rätt att 
få service på vilket som helst av dessa språk hos myndigheterna. 
Språket är en viktig nyckel till kulturen och till arbete. Denna guide 
innehåller också information om språkstudier i finska eller svenska.

Det lönar sig att bekanta sig med den finländska kulturen genom 
att läsa om den, men framför allt också genom att uppleva den. De 
lokala traditionerna skiljer sig något från varandra. . Det bor också 
olika minoriteter i landet, till exempel samer och romer. Finland är 
en del av Norden och Europeiska Unionen. 

Viktiga drag i det finländska samhället är bland annat jämställd-
heten mellan kvinnor och män och värdet av en utbildning. I det 
dagliga livet värdesätter många finländare trygghet och en ren natur 
samt de möjligheter som basservicen erbjuder, såsom bibliotek och 
hälsovårdstjänster. 

Välkommen att ta del av Finland till vardags och till fest. Med varma 
förhoppningar om att du ska känna dig som hemma i Finland,
 

Tuija Oivo
avdelningschef
arbets- och näringsministeriet
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HUR KOMMER JAG IGÅNG?
När du har flyttat till Finland ska du börja med följande: 

1. Bostad
Skaffa dig en bostad. Du kan inte registrera dig som bosatt i Finland 
om du inte har en adress. 

2. Magistraten
Registrera dig som bosatt i Finland vid magistraten. Därifrån får du 
även din personbeteckning. 

3. Telefon
Eftersom de allmänna telefonerna är så få, lönar det sig att skaffa 
en mobiltelefon. 

4. Bankkonto
Öppna ett bankkonto, i Finland betalas lönen nämligen till banken. 
Även sociala förmåner, som till exempel utkomststöd, betalas till 
bankkontot. För att öppna ett bankkonto behöver du pass eller 
identitetsbevis. 

5. Ta reda på om du har rätt till socialskydd
FPA (Folkpensionsanstalten) ansvarar för socialskyddet för per-
soner som är bosatta i Finland. Du får rätt till socialskydd i Finland 
om du flyttar till landet permanent. Du får även rätt till det om du 
arbetar i Finland. Be om hjälp på FPA:s kontor. Socialskyddet omfat-
tar sjukförsäkring. Du måste själv ansöka om rätt till socialskydd och 
sjukförsäkring. FPA skickar automatiskt ett FPA-kort åt dig om du 

har rätt till sjukförsäkring. Du kan endast få FPA:s förmåner om du 
omfattas av Finlands socialskydd och uppfyller villkoren för att få 
förmånerna. 

6. Skattekort
Skattekortet får du från skattebyrån. Du behöver det för lön och 
andra inkomster. När du ansöker om ett skattekort ska du ha pass 
eller identitetsbevis med dig. 

7. Jobb
Om du inte har ett jobb kan du anmäla dig som jobbsökande vid ar-
bets- och näringsbyrån (TE-byrån). I Finland har du rätt till utkomst-
skydd för arbetslösa om du är arbetslös. Arbets- och näringsbyrån 
ordnar kurser i finska och svenska för jobbsökande.

8. Språkstudier
Anmäl dig genast till en kurs i finska eller svenska. Det kan vara 
kö till kurserna. Det är lättare att hitta jobb om du kan språket. Du 
kan också studera finska och svenska självständigt, till exempel via 
internet.
Du kan leta efter lämpligt material för studierna på internet, till 
exempel på följande webbplatser:
www.kotisuomessa.fi
http://oppiminen.yle.fi/suomi-finnish
http://donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi/finnishforforeigners/
www.digitaldialects.com/Finnish.htm
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BOENDE

Hur hittar jag en bostad? 
Bostadsannonser finns både i dagstidningarna och på Internet.
Priserna för hyresbostäder varierar mycket. 

▶Privata hyresbostäder i stadskärnan är i allmänhet dyra. 
Stadens hyresbostäder är billigare, men de räcker inte till alla. 
Du kan ansöka om en av stadens hyresbostäder via stadens eller 
kommunens webbsidor. Väntetiden kan vara lång. 

▶ De flesta finländare bor i ägarbostad.
Bostadspriset varierar beroende på regionen och läget.
Du kan ansöka om banklån för att skaffa bostad.
När bostadslånet är betalt är det billigare att bo i ägarbostad än i 
en hyresbostad. 

▶ Utöver hyran eller bostadslånet finns även andra boenderela-
terade kostnader. Du är ofta tvungen att själv betala till exempel 
el och vatten.

Du kan söka bostad på dessa webbplatser:
www.oikotie.fi
www.etuovi.com
www.vuokraovi.com
www.jokakoti.fi
www.vvo.fi

Läs mer: www.asuminen.fi

Hur hyr jag en bostad? 
Hyresavtalet ska ingås skriftligen.  Du ska få en kopia av avtalet. 

▶  Hyresgästen och hyresvärden avtalar om hyrestiden och 
hyresbeloppet. Hyresvärden kan förbjuda rökning och husdjur i 
bostaden. El och gas ingår i allmänhet inte i hyresavtalet, utan 
de betalar du själv. Hyresgästen skaffar själv ett el eller gasavtal. 
Om vatten inte ingår i hyran betalar du enligt antingen förbruk-
ningen (mätare) eller antalet personer som bor i bostaden.

▶ Ibland kräver hyresvärden en hemförsäkring. Hemförsäkringen 
måste du betala själv. Vänd dig till ett försäkringsbolag för mer 
information. Innan du tecknar ett hyresavtal, kontrollera att ingen 
större renovering planeras i huset. Om du hyr en annan bostad 
under renoveringen står du själv för den extra kostnaden.
 

Hyresgaranti
När du hyr en bostad måste du betala en hyresgaranti.  Den mot-
svarar högst tre (3) månaders hyra. 

▶ Hyresgarantin betalas till hyresvärden eller sätts in på ett sär-
skilt bankkonto. Du får tillbaka hyresgarantin när du flyttar ut. Med 
hjälp av hyresgarantin kan hyresvärden försäkra sig om att du 
håller bostaden i gott skick och betalar hyran enligt avtalet. Om 
du inte har betalat hyran eller om bostaden är i dåligt skick när du 
flyttar ut, kan hyresvärden behålla hyresgarantin.  

Läs mer: www.vuokralaiset.fi

Flytt
När du flyttar till ett nytt hem är det mycket du ska tänka på. 

▶ Du måste säga upp hyresavtalet för din gamla bostad innan du 
flyttar till den nya. Hyresgästen måste säga upp avtalet en månad 
före flytten. Om du har bott i en hyresbostad i mindre än ett år 
måste hyresvärden säga upp avtalet med tre (3) månaders upp-
sägningstid. Om du däremot har bott i hyresbostaden i över ett 
år är hyresvärdens uppsägningstid sex (6) månader. Ofta måste 
du själv säga upp och skaffa elavtal eller gasavtal. Du måste 
lämna tillbaka nycklarna till din gamla bostad. Du måste städa 
den gamla bostaden innan du flyttar ut. Det lönar sig att teckna 
en hemförsäkring.  

▶ När du flyttar måste du göra en flyttanmälan. Det gör du lätt 
vid posten, magistraten eller elektroniskt: www.muuttoilmoitus.fi. 
För att sköta dina ärenden på Internet behöver du nätbankskoder 
eller ett identitetskort med chip.

Läs mer: www.posti.fi
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Regler för boende
Du måste visa hänsyn mot de övriga invånarna i huset. 
I huset finns allmänna ordningsregler som alla måste följa.

▶ I ordningsreglerna står det när det ska vara tyst på kvällarna, till 
exempel efter klockan tio. Efter den tid som anges i ordningsregler-
na får man inte väsnas och föra oljud. Ordningsreglerna gäller 
även husdjur (hund, katt). Husdjur får inte störa andra personer 
som bor i huset. Meddela grannarna på förhand om du tänker 
ordna fest. Ordningsreglerna finns på husets anslagstavla. 
Anslagstavlan i ett höghus finns i allmänhet på första våningen, i 
närheten av ytterdörren.

SKÖTSEL AV BOSTADEN

Servicebolag, disponent
Huset har i allmänhet ett avtal med ett servicebolag. Kontakta ser-
vicebolaget om du märker att det är problem med uppvärmningen 
av din bostad. 

▶ Servicebolaget ansvarar bland annat för problem med vatten, 
avlopp och värme. Husets penningaffärer sköts i allmänhet av en 
disponent. Servicebolagets och disponentens kontaktuppgifter 
finns på husets anslagstavla. 

Sopor 
Varje bostad har egna sopkärl dit du kan slänga dina sopor. 
Soporna ska föras till husets gemensamma insamlingsplats.  

▶ Insamlingsplatsen finns på gården som hör till huset eller i 
närheten av parkeringsplatsen. Soporna ska sorteras i olika kärl: 
mat (bioavfall), tidningar (pappersinsamling), papp (kartong) och 
övriga sopor (blandavfall). Det står på soptunnorna vilket slags 
avfall som får slängas i dem. Insamlingskärl för övrigt avfall (glas, 
metall, kläder, batterier) kan finnas i närheten av köpcentra eller 
torg. 

Tvättstuga
Huset kan ha en gemensam tvättstuga med tvättmaskin och torkrum.   

▶ Fråga servicebolaget eller disponenten om hur tvättstugan an-
vänds. Det kostar vanligen att använda tvättstugan, men avgiften 
är liten. Det är viktigt att du håller din tvättid. Kom ihåg att hämta 
all tvätt innan nästa person ska tvätta. Lämna det rent och snyggt i 
tvättstugan efter dig. 
 

Bastu
I många hus finns en gemensam bastu. 

▶ Du måste boka tid om du vill använda bastun. Det gör du genom 
att kontakta disponenten eller servicebolaget, till vilka du även be-
talar för användningen. Bastun kan i allmänhet bokas för en timme 
en gång i veckan. När du badat klart ska du lämna det snyggt och 
rent i bastun efter dig.

Parkeringsplatser
Många hus har en egen parkeringsplats där de boende kan parkera. 

▶ Om du vill ha en egen parkeringsplats kan du reservera och be-
tala platsen hos disponenten eller servicebolaget. Det kan hända 
att du måste köa innan du får en parkeringsplats.   

Brandskydd
Det måste finnas en brandvarnare i bostaden. Var försiktig med 
elspisen, ugnen och gasspisen. 

▶ Det lönar sig för barnfamiljer att skaffa ett spisskydd som hindrar 
barnet från att sätta på spisen. Stäng av elapparater när du inte 
använder dem. Torka inte kläder i bastun och förvara inte saker 
där. 

▶ Enligt lagen måste det finnas en brandvarnare i varje bostad.  
Det är upp till den som bor i bostaden att köpa en brandvarnare 
och montera den enligt anvisningarna på förpackningen. 
Brandvarnaren måste testas en gång per månad. 

▶ Sommartid grillar människor gärna utomhus på sin gård. Det är 
förbjudet att grilla på balkongen. Det är ofta även förbjudet att grilla 
ute på gården. Fråga bostadsbolagets styrelse. Det är förbjudet att 
göra upp öppen eld utan markägarens tillstånd.

BOSTADSBIDRAG
Du kan ansöka om bostadsbidrag från FPA om du har små inkom-
ster och hyran eller boendekostnaderna är höga. Du kan få bostads-
bidrag om du har rätt till socialskydd i Finland och uppfyller de övriga 
villkoren för att få förmånen. 

▶  Det lönar sig att genast ansöka om bostadsbidrag när du vet att 
pengarna inte räcker till hyran. Hyresvärden kan häva hyresavta-
let om du inte betalar hyra. Kontakta hyresvärden i tid om du inte 
kan betala hyran. Du kan försöka förhandla med hyresvärden om 
en tidtabell för betalningen. Du kan även kontakta kommunens 
socialbyrå.

Läs mer: www.kela.fi/bostadsbidrag
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UPPEHÅLLSRÄTT

EU-medborgare samt medborgare i EES-länderna 
och Schweiz
Om du är en EU-medborgare eller medborgare i ett EES-land eller 
Schweiz behöver du inget uppehållstillstånd.

▶ Du får vistas fritt i Finland i tre (3) månader. Du måste ha ett 
giltigt identitetsbevis eller pass. Om du kommer att vistas i Finland 
i över tre (3) månader måste du registrera din vistelse. Du kan 
registrera dig vid polisinrättningen i den kommun där du bor. Du får 
ett skriftligt bevis om registreringen (registreringsbevis för uppe-
hållsrätt). Din uppehållsrätt gäller tills vidare. Om du bor i Finland i 
fem år kan du få rätt att vistas i Finland permanent. Om en av dina 
familjemedlemmar är tredjelandsmedborgare kan han eller hon an-
söka om uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem 
hos polisen. En unionsmedborgares familjemedlem får arbeta fritt. 
Han eller hon behöver inte uppehållstillstånd för arbetstagare.

Om du studerar
▶ Om du är studerande krävs en utredning över din utkomst. 
Det betyder att du måste bevisa att du kan försörja dig. Du måste 
kunna försörja dig eftersom du inte kan få studiestöd i Finland.  

Om du arbetar
▶ Om du har kommit till Finland för att arbeta krävs ingen utred-
ning över din utkomst. För registreringen behöver du ge mer 
information. Vänd dig till polisen om du har frågor.

Läs mer: www.polisen.fi  

Nordiska medborgare
Om du är svensk, norsk, dansk eller isländsk medborgare får du 
vistas fritt i Finland utan uppehållstillstånd.

▶ Du får arbeta fritt utan uppehållstillstånd för arbetstagare. 
Nordiska medborgare ska registrera sig vid magistraten om vistel-
sen varar längre än sex (6) månader. I detta fall behöver du inte gå 
till polisen. 

UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Andra än EU- eller nordiska medborgare 
▶ Uppehållstillståndet antecknas på uppehållstillståndskortet.
Person- och tillståndsuppgifter antecknas också på kortet.

Det finns ett chip i uppehållstillståndskortet där en bild av ansiktet 
och fingeravtryck sparas. Uppehållstillståndskortet är inte ett iden-
titetsbevis, det är bara ett bevis på uppehållsrätt.

Mer information får du av Migrationsverket (www.migri.fi > Uppehålls-
tillstånd > Typ av tillstånd > Uppehållstillståndskort) eller polisen (www.
polisen.fi > Tillstånd > Tillstånd för utlänningar > Uppehållstillstånd > 
Uppehållstillståndskort).

Tredjelandsmedborgare
▶ Om du inte är  medborgare i ett EU- eller EES-land, Schweiz 
eller ett av de nordiska länderna, behöver du ett uppehållstillstånd 
om du tänker vistas över tre (3) månader i Finland. Om du vill ha 
uppehållstillstånd behöver du ett giltigt pass eller ett annat resedo-
kument som godkänns i Finland. Du ansöker om uppehållstillstån-
det i ursprungslandet (vid Finlands beskickning) innan du flyttar till 
Finland. Om du ansöker om uppehållstillståndet först när du anlänt 
i Finland måste du lämna din ansökan hos polisen. 

▶Det finns olika slags uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet kan 
vara antingen tillfälligt eller kontinuerligt. Uppehållstillståndets 
längd beror på hur din situation ser ut. I allmänhet gäller det första 
uppehållstillståndet i ett år. När du ansöker om uppehållstillstånd 
måste du betala en handläggningsavgift. Den betalar du när du 
lämnar in ansökan. Avgiften återbärs inte fastän du nekas tillstånd. 

Vänd dig till Migrationsverket (www.migri.fi) eller polisen om du har frågor.

Personer som åtnjuter eller ansöker om internationellt 
skydd

▶ Om du beviljats uppehållstillstånd ska du genast kontakta 
din flyktingförläggning. Personalen vid förläggningen hjälper dig 
med olika praktiska frågor kring uppehållstillståndet. Av dem får 
du information, råd och anvisningar om hur du ska få ordning på 
tillvaron.

▶ Om du beviljats uppehållstillstånd på grund av internationellt 
skydd måste du hitta en bostad på den ort där du vill bo.
Personalen på förläggningen kan hjälpa dig att leta efter en bo-
stad. Om du behöver ekonomiskt stöd av din hemkommun lönar 
det sig att på förhand ta reda på hur mycket stöd du kan få så att 
du vet hur hög hyra du kommer att kunna betala.När du har hittat 
en bostad och en hemkommun får du service i din nya hemkom-
mun. Förläggningen hjälper dig inte längre.
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Studerande
▶ Om du studerar i Finland över tre (3) månader behöver du ett 
uppehållstillstånd. Studierna bör leda till examen. Även utbytesstu-
denter beviljas uppehållstillstånd om de studerar inom ett godkänt 
utbytesprogram. Det krävs en utredning över din utkomst. Det 
betyder att du måste bevisa att du kan försörja dig. Du kan inte 
få studiestöd i Finland. Du måste ha en tillräcklig sjukförsäkring. 
Sjukförsäkringen täcker sjukvården i Finland. 

▶ Om du ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd måste 
du ha avlagt ett visst antal studieprestationer. En studerande får 
arbeta i viss mån trots att uppehållstillståndet beviljats för studier. 
Kontrollera hur mycket du får arbeta om du studerar. 

Vänd dig till polisen eller Migrationsverket (www.migri.fi) om du har 
frågor. 

▶ Uppehållstillståndet för studerande är tillfälligt (B-tillstånd). 
Studierna kan pågå längre än ett år, men tillståndet beviljas i 
allmänhet för ett år åt gången. Om du vill stanna i Finland efter 
studierna måste du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd på andra 
grunder. En annan grund kan exempelvis vara arbete eller familj. 
Efter att du avlagt examen kan du beviljas ett tillfälligt uppehållstill-
stånd för att söka jobb. Tillståndet gäller i sex (6) månader.

Arbetstagare
▶ Om du arbetar i Finland behöver du i allmänhet ett uppehållstill-
stånd för arbetstagare. Om du självständigt utövar ett yrke behöver 
du uppehållstillstånd för näringsidkare. Att självständigt utöva ett 
yrke betyder att du är företagare. 

▶ Om arbetet varar i mindre än tre (3) månader behövs inte alltid 
ett uppehållstillstånd för arbetstagare. När du ansöker om förläng-
ning av uppehållstillståndet för arbetstagare kan du lämna ansökan 
hos polisen.

Familjeband
▶ Om din familj eller en familjemedlem redan bor i Finland kan 
du få uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Med 
familjemedlem menas till exempel make/maka, registrerad partner 
eller barn under 18 år. En sambo räknas som familjemedlem om ni 
har bott tillsammans länge. Barnet får inte vara gift.

 ▶ Om du är vårdnadshavare till ett barn som bor i Finland kan du 
ansöka om uppehållstillstånd i Finland för egen del. Om du bor i 

Finland och är vårdnadshavare till ett barn som bor utomlands kan 
du ansöka om uppehållstillstånd i Finland för barnet.

▶ Du och din familj måste ha en tryggad utkomst, dvs. kunna 
försörja er. Du kan inte leva enbart på utkomststöd. Om din famil-
jemedlem är finsk medborgare eller om han eller hon har beviljats 
uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd behövs ingen 
utredning över din ekonomiska situation. Ett uppehållstillstånd som 
beviljas på grund av familjeband kan vara tillfälligt eller kontinu-
erligt. Längden för ditt uppehållstillstånd beror på längden för din 
familjemedlems uppehållstillstånd. 

Återflyttare
Om du har finländsk härkomst kan du beviljas uppehållstillstånd. 
Du måste bevisa att du har finländsk härkomst. 

▶ Du kan ansöka om det första uppehållstillståndet utomlands vid 
Finlands beskickning eller i Finland hos polisen. Beskickningen 
eller polisen sänder ansökningshandlingarna till Migrationsverket 
som avgör om uppehållstillstånd kan beviljas.

▶ Om du är ingermanfinländare kan du beviljas uppehållstillstånd 
om du har anmält dig till kön för återflyttare före den 1 juli 2011.
Om du är i kön för återflyttare måste du ansöka om uppehållstill-
stånd som återflyttare senast den 1 juli 2016. Efter det kan du inte 
längre ansöka om uppehållstillstånd på grund av att du är återflyt-
tare.

▶ Du måste kunna finska och ha en bostad i Finland. Du måste 
ansöka om uppehållstillståndet innan du kommer till Finland.

MAGISTRATEN

Registrering i Finland
Om du är stadigvarande dvs. fast bosatt i Finland (i minst ett år), 
måste du registrera dig som bosatt i Finland. Registreringen görs vid 
den lokala magistraten, där du ska anmäla dig personligen. Magis-
traten inför dina uppgifter i Finlands befolkningsdatasystem.

▶ Magistraten registrerar följande uppgifter om dig: namn, födelse-
tid, medborgarskap, adress och uppgifter om familjeförhållanden. 
Se till att informationen du anger är korrekt. Om du i ett senare 
skede ändrar exempelvis din födelsetid kan det bli svårare att få 
finskt medborgarskap.
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▶ Ta med dig pass och ett giltigt uppehållstillstånd när du besö-
ker magistraten.Om du flyttar till Finland permanent registrerar 
magistraten dina personuppgifter, din fasta adress och din hem-
kommun i befolkningsdatasystemet. Samtidigt får du en personbe-
teckning.

▶ Även en utländsk person som tillfälligt bor i Finland kan få en 
personbeteckning om det behövs för arbete. För en person som är 
temporärt bosatt i Finland registreras ingen hemkommun i Finland 
och han eller hon får heller inte de rättigheter som en hemkommun 
medför.

▶ Även om du registrerar dig på magistraten som bostatt i Finland 
har du inte nödvändigtvis rätt till socialskydd i Finland. Rätten till 
socialskydd ska utredas separat hos FPA.

Äktenskap och barn, familjeförhållanden
▶ Ta också med ett legaliserat äktenskapsintyg, intyg över skils-
mässa och intyg över födda barn. Dokumentens laglighet ska kunna 
bevisas. Du bör sköta legaliseringen i ditt eget land innan du flyttar 
till Finland.

Legalisering av handlingar
▶ För att en handling som utfärdats av en utländsk myndighet (med 
undantag av de nordiska länderna) ska få avsedd rättsverkan i 
Finland måste handlingen legaliseras.

▶ Legalisering av en handling är en åtgärd knuten till kundens 
rättsskydd. Genom legaliseringen bekräftar man att den som utfär-
dat intyget enligt landets lagar har rätt att utfärda ett sådant intyg 
och att det utfärdats med rätt innehåll och är en giltig handling i det 
land där det har utfärdats. Till exempel när det gäller vigselattester 
är det viktigt att den person som förrättat vigseln enligt sitt lands 
lagar har rätt att förrätta vigslar.

▶ Legalisering kan ske på två olika sätt beroende på om det landet 
har undertecknat Haagkonventionen från 1961 eller inte. En hand-
ling som utfärdats i ett land som anslutit sig till Haagkonventionen 
bör legaliseras med ett s.k. Apostille-intyg (stämpel eller intyg på 
papper). En handling som utfärdats i ett annat land bör legaliseras 
genom s.k. Grand Legalisation.

▶ Apostille: En handling legaliseras med ett s.k. Apostille-intyg 
(stämpel eller intyg på papper) om landet har anslutit sig till 
Haagkonventionen från 1961. En förteckning över de länder som 
har anslutit sig till Haagkonventionen finns på www.hcch.net, (Con-
vention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisa-

tion for Foreign Public Documents). Där finns också information om 
vilken myndighet som utfärdar Apostille-intyg i de olika avtalslän-
derna.

▶ Grand Legalisation: Om det land som har utfärdat handlingen 
inte omfattas av Haagkonventionen legaliseras handlingen så att 
det utfärdande landets utrikesministerium legaliserar handlingen 
som utfärdad av rätt myndighet, varefter den finländska beskickning 
som är behörig i landet i fråga legaliserar handlingen genom att 
lägga till ett intyg över att tjänstemannen vid utrikesministeriet har 
rätt att utfärda sådana intyg. Om det inte finns någon finländsk bes-
kickning kan en annan nordisk beskickning legalisera en handling 
som legaliserats av utrikesministeriet i landet där beskickningen är 
stationerad. Denna praxis har de nordiska länderna kommit överens 
om sinsemellan genom avtal. 

Officiella översättningar
Handlingar på finska, svenska eller engelska godkänns. Handlingar 
på andra språk bör översättas av en auktoriserad translator. Mer in-
formation om auktoriserade translatorer finns på Utbildningsstyrelsen, 
register över auktoriserade translatorer http://db3.oph.fi/kaantajat/

Om översättningen görs utomlands ska även översättningen legal-
iseras separat.

Läs mer: www.maistraatti.fi

Personbeteckning
Om du flyttar till Finland permanent får du en finländsk personbeteck-
ning.  

▶ En personbeteckning är nödvändig för många officiella ärenden 
i Finland. Även en utländsk person som tillfälligt bor i Finland kan 
få en personbeteckning om det behövs för t.ex. arbete. Man får 
personbeteckningen från magistraten.

INTEGRATION
Integrering betyder att en invandrare får hjälp att bosätta sig i Fin-
land.Du har rätt till dessa tjänster efter att du flyttat till Finland.

▶ Integration i det finländska samhället innebär att du bosätter dig 
i det nya hemlandet och lär dig hur saker och ting fungerar där. 
Integrationen främjas av interaktion och deltagande i olika akti-
viteter: tillsammans med grannarna, på arbetsplatsen och under 
fritiden. Det lönar sig att vara aktiv, fråga om råd och följa finländ-
ska medier. För integrationen är det viktigt att du lär dig finska eller 
svenska. När du flyttar till Finland kan du ansöka om tjänster som 
främjar din integration.
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▶ Tjänster du kan få i det inledande skedet är:
– grundläggande information om Finland och hemkommunen,
– råd och handledning,
– inledande kartläggning,
– integrationsplan och
– integrationsutbildning. 

Inledande kartläggning
▶ Be arbets- och näringscentralen (TE-byrån) eller kommunen 
om den inledande kartläggningen. Med inledande kartläggning 
avses en diskussion med myndigheten där ni reder ut din situa-
tion och dina behov. I den inledande kartläggningen bedömmer 
man vilka tjänster som bäst stöder din integration och sysselsätt-
ning. Den inledande kartläggningen kan till exempel omfatta ett 
test av dina språkkunskaper och en kompetenskartläggning.

Integrationsplan
▶ Integrationsplanen tas fram om du på basis av den inledande 
kartläggningen behöver stöd i integrationen. I planen skriver man 
in åtgärder och service som främjar integration och sysselsätt-
ning. Sådana är till exempel deltagande i integrationsutbildning, 
språkkurser, arbetspraktik eller andra aktiviteter som främjar 
arbetslivsberedskapen.

▶ Hur långt integrationsplanen sträcker sig är individuellt. 
Din arbetserfarenhet och utbildning samt dina egna mål påverkar 
hur länge du behöver stöd. Du och arbets- och näringsbyrån eller 
en kommunal myndighet gör upp planen tillsammans.

Integrationsstöd
▶ Du kan få integrationsstöd för att trygga din försörjning under 
den tid din integrationsplan gäller.

Integrationsutbildning
▶ Integrationsutbildningen är en viktig del i din integration.
I integrationsutbildningen kan du studera finska eller svenska.
I läroplanen för integrationsutbildningen står det att du kan läsa 
studera båda språken om du vill. Du får också läs- och skrivun-
dervisning om du behöver det. Utbildningen ger dig kunskaper 
som hjälper dig när du ska vidare ut i arbetslivet eller fortsätta 
studera. Syftet med utbildningen är att erbjuda samhälls-, kulturel-
la och andra kunskaper som främjar integrationen i Finland. Mer 
information får du av din hemkommun eller arbets- och närings-
byrån.
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KURSER I FINSKA OCH SVENSKA 
Finland är ett tvåspråkigt land. Finlands officiella språk är finska och 
svenska. 

▶ Integrationen i det finländska samhället blir enklare om du kan 
språket som talas på din hemort. Det är viktigt att du lär dig språ-
ket i ditt nya hemland. Det är lättare att få jobb om du kan finska. 
Ungefär fem procent av finländarna har svenska som modersmål. 

▶ Arbets- och näringsbyrån ger dig information om språkkurser 
och om rätten till integrationsfrämjande tjänster. Både läroanstalter 
och organisationer ordnar kurser i finska eller svenska där du kan 
studera självständigt. Det kan vara kö till språkkurserna. Det lönar 
sig att söka till en språkkurs genast när du kommer till landet. 

▶ Du kan också studera finska och svenska självständigt på 
internet. Du kan leta efter lämpligt studiematerial på till exempel 
följande webbplatser:
www.kotisuomessa.fi
http://oppiminen.yle.fi/suomi-finnish
http://donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi/finnishforforeigners/
www.digitaldialects.com/Finnish.htm

Nyttiga fraser (engelska–finska–svenska): 
How do you do.   Päivää. – Goddag.
Hi!/Hello!   Moi!/Hei! – Hej! 
How are you?   Mitä kuuluu? – Hur är läget? 
Bye-bye!   Hei hei! – Hej då! 
Goodbye!   Näkemiin! – Vi ses! 
Thank you.   Kiitos. – Tack.
You’re welcome.   Ole hyvä. – Varsågod. 
Welcome!   Tervetuloa! – Välkommen! 
Excuse me, …   Anteeksi, … – Ursäkta, ...
I’m sorry.   Anteeksi. – Förlåt.
What time is it?   Paljonko kello on? – Vad är klockan?
Where is this address?  Missä tämä osoite on? – Var finns   
   denna adress?

SOCIALSKYDD
Du har rätt till socialskydd i Finland om du bor stadigvarande i Fin-
land eller arbetar här. 

▶ FPA bedömer situationen för en person som ansöker om soci-
alskydd och ger ett beslut i enlighet med det. Till exempel ett två 
(2) år långt arbetsförhållande, familjeband, återflyttning eller andra 
band till Finland bevisar att du har flyttat till Finland permanent. 
Du kan ha rätt till partiellt socialskydd om du har arbetat i Finland i 
minst fyra (4) månader. Då måste arbetet uppfylla minimikraven på 
arbetstid och lön.

▶ Om du kommer från ett annat EU- eller EES-lan eller Schweiz 
för att arbeta i Finland har du rätt till sjukförsäkring och familjeför-
måner. Om du kommer från ett tredjeland har du endast rätt till 
sjukförsäkring.

▶ Ansök om finländskt socialskydd och sjukförsäkring hos FPA.
Om du har rätt till socialskydd kan du ansöka och få stöd av FPA.

▶ I Finland är det kommunerna som ansvarar för social- och 
hälsovårdstjänsterna.Magistraten bestämmer om en person kan 
registreras som kommuninvånare. Anmäl hos magistraten att du 
har flyttat till Finland. När magistraten har registrerat dig som kom-
muninvånare kan du bland annat använda den offentliga hälsovår-
dens tjänster.

FPA-kort
▶ FPA-kortet är sjukförsäkringskort i Finland. FPA skickar 
automatiskt kortet till dem som har rätt till sjukförsäkring. Med 
FPA-kortet får man sjukförsäkringsersättning direkt på apotek och 
i hälsovården. Då betalar du en mindre summa själv. Fråga FPA 
för mer information.

▶ Du kan även teckna en privat sjukförsäkring. En privat sjukför-
säkring måste tecknas hos ett försäkringsbolag. En privat sjukför-
säkring kan ersätta kostnader för vård som inte omfattas av den 
offentliga hälsovården. Många finländare har ingen privat sjukför-
säkring. Vänd dig till försäkringsbolagen för mer information.

UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA
Om du är arbetslös kan du anmäla dig som arbetssökande till 
arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsbyrån hjälper dig att 
hitta jobb. 

Läs mer i sektionen Jobb, s 17.
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SKATTEKORT
Om du arbetar eller får utkomstskydd för arbetslösa måste du ha ett 
skattekort. I Finland betalar man skatt på alla inkomster. 
Skatterna går till offentlig service såsom skola och hälsovård.

Läs mer i sektionen Jobb, s 17.

Skatterådgivning
Om du behöver råd om skattebetalning kan du vända dig till skatte-
förvaltningen. 

Läs mer i sektionen Jobb, s 17.

TOLK, TOLKNING OCH ÖVERSÄTTNING
I viktiga myndighetsärenden har du rätt till tolk. 
Myndigheten betalar för tolken.

▶ Om du varken kan finska eller svenska och du blir delaktig i 
ett ärende som väcks av en myndighet, ska myndigheten ordna 
tolkning och översättning. Du kan också få tolkning om du har en 
hörsel- eller talskada som gör att du har svårt att göra dig förstådd 
utan tolkning. Du kan behöva en tolk för till exempel den inledande 
kartläggningen eller integrationsplanen. Då är det myndighetens 
skyldighet att ordna tolk. Det är inte alltid myndighetens skyldighet 
att ordna tolk.  

Bankkonto
Det lönar sig att öppna ett bankkonto. I Finland betalas lönen och alla 
förmåner, såsom integrationsstöd och barnbidrag, in på ett bank-
konto. 

▶ Du måste ha pass eller identitetsbevis för att kunna öppna ett konto. 

Telefon
▶ I Finland används mobiltelefoner (mobiler) flitigt.  Det finns få 
allmänna telefoner. Det lönar sig att skaffa en egen mobiltelefon. 

▶ Callcenter finns på vissa håll i större städer. Etniska affärer säljer 
telefonkort som du kan använda för att ringa förmånligt till utlandet.

▶ På grund av garantiavgiften kan det vara dyrt för en utlänning att 
öppna ett mobilabonnemang. Du kan köpa en prepaid-anslutning i 
teleoperatörens butik eller på R-kioskerna. Telefoner finns att köpa 
på varuhus och i teleoperatörernas affärer.

Internet 
Myndigheterna tillhandahåller gott om information på Internet.

▶ Du kan sköta många av dina ärenden via nätet. Du kan betala 
räkningar och fylla i myndighetsblanketter. För att sköta dina ärenden på 
Internet behöver du nätbankskoder eller ett identitetskort med chip.

Bibliotek
▶ På biblioteket kan du läsa och låna böcker och tidningar. 
Du kan även använda internet gratis. Du behöver ett bibliotekskort 
om du vill låna böcker eller använda internet. Bibliotekskortet får du 
på biblioteket. För att få ett kort måste du ange din adress och visa 
upp ett giltigt identitetsbevis med fotografi och personbeteckning. 
Du måste ha en adress i Finland för att få ett bibliotekskort. Det 
första bibliotekskortet är gratis. 

Läs mer: www.biblioteken.fi

Posten
På posten kan du skicka brev och paket. 
Brev levereras direkt till mottagarens adress medan paket måste 
avhämtas från postkontoret.

▶ Postens tjänster finns i varje kommun i Finland. Om det inte finns 
ett postkontor i kommunen har Posten i alla fall ett försäljningsställe 
där. Postens försäljningsställen kan finnas i affärer, kiosker eller 
på servicestationer. Frimärken säljs på Posten samt i kiosker och 
affärer. 

Läs mer: www.posten.fi
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TULLEN
Det lönar sig att reda ut eventuella tullfrågor redan före flytten. 
Det finns regler för vad man fritt får föra in i landet. För vissa saker 
måste man betala skatt. 

▶ Till exempel djur, mat och läkemedel får inte införas fritt i Fin-
land. Olika bestämmelser gäller för EU-länder och länder utanför 
EU. Det lönar sig att kontakta tullen om du är osäker över något. 
På tullens webbsidor finns massor med information. Där finns 
bland annat information om hur man tullar in en bil.Där finns även 
anvisningar för personer som flyttar permanent till Finland och om 
gåvoförsändelser och tullklarering. Det går även bra att ringa Tull-
len eller besöka Tullens kontor. Tullrådgivningen finns i Helsing-
fors.

Läs mer: www.tulli.fi/sv

KRISER
Olika kriser kan drabba oss i våra liv. Sök hjälp från hälsocentralen, 
socialväsendet eller någon som ägnar sig åt våldsförebyggande ar-
bete om du är deprimerad, sjuk, utsätts för våld eller själv använder 
våld. Du kan också få hjälp om du är arbetslös eller om pengarna 
inte räcker till för att leva. Ta kontakt med socialväsendet i din hem-
kommun. Ring polisen om du utsätts för våld eller blir offer för något 
annat brott. Det riksomfattande nödnumret är 112.

Våld
▶ Misshandel, våld och sexuellt tvång är straffbart i Finland. Ring 
nödnumret 112 om du är i fara.Du kan få hjälp om du riskerar att 
råka ut för våld eller om du har råkat ut för våld.

Jourtelefoner:
Monika-naiset 09 692 2304, www.monikanaiset.fi, 24 h varje dag
Kvinnolinjen 0800 02400 må–fr kl. 16–20 (på finska), onsdagar kl. 
16–20 (på svenska), fredagar kl. 16–20 (på engelska).
Våldtäktskriscentralen Tukinainen, Krisjour 0800 97899,
må–fr kl. 9–15, lö–sö kl. 15–21, helger kl. 15–21.
Miehen linja, 09 276 62899 må–fr kl. 8–16, kontakti@lyomatonlinja.fi
Brottsofferjouren, www.riku.fi
Frågor om heder och vanära, Förbundet för Mänskliga rättigheters 
projekt Kitke!: 040 760 0323 må kl. 10–14, ti kl. 13–15, on kl. 10–14, 
to kl. 13–15
Frågor om omskärelse av flickor, Förbundet för Mänskliga rättighe-
ters verksamhet KokoNainen: 044 742 0411.

Psykiska störningar
Du kan få hjälp för psykiska störningar per telefon, via nätet och 
ansikte mot ansikte. Om det är kris kan du ringa SOS-centralens 
hjälptelefon. Det finns även en särskild kristjänst för utlänningar, 
SOS-centralens utlänningsenhet (Crisis service for foreigners). 
Samtalet till kristjänsten kostar i allmänhet lika mycket som ett 
lokalsamtal.

▶ Föreningen för Mental Hälsa i Finland ordnar stödgrupper för 
krisdrabbade. I stödgrupperna kan du prata med professionella 
hjälparbetare. Det finns även en kristjänst på internet: www.e-
mielenterveys.fi

SOS-centralens utlänningsenhet (09) 4135 0501 må–to kl. 9–12 och 
13–15 och fr kl. 9–12
SOS-centralen 0101 95202 må–fr 9–06, lö 15–06 sö 15–22

FATTIGDOM

Utkomststöd
Om dina pengar inte räcker till för att leva kan du få utkomststöd.
Du kan ansöka om utkomststöd på socialbyrån i din hem- eller vistel-
sekommun.

▶ Du kan få utkomststöd bara om du inte har större tillgångar eller 
besparingar. Utkomststödet är en sista utväg vid en ekonomisk kris.

Gratis rättshjälp
Om du är i behov av rättshjälp ska du kontakta rättshjälpsbyrån. 
Rättshjälpen är gratis om du inte har råd att betala. 
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HUR SÖKER JAG JOBB? 
Om du är arbetslös kan du anmäla dig som jobbsökande hos ar-
bets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsbyrån hjälper dig att hitta 
ett jobb.

▶ Det finns många sätt att hitta jobb. 

▶ Du kan själv kontakta en arbetsplats där du skulle vilja jobba.
Du kan lämna in en ansökan till arbetsplatsen även om det inte 
finns lediga jobb just då. Arbetsgivaren kan kontakta dig senare 
när det finns jobb. När du skickar in en arbetsansökan ska du 
bifoga en meritförteckning (CV). Berätta om dig själv, din utbildning 
och tidigare arbetsplatser i din CV.  

▶ Lediga arbetsplatser annonseras ut på internet.
Den största webbplatsen är arbets- och näringsbyråernas 
sida www.te-tjanster.fi 

VAD HÄNDER OM JAG INTE HITTAR JOBB? 

Utkomstskydd för arbetslösa
Du får arbetslöshetsförmån om du aktivt söker jobb. Arbetslöshets-
förmånen tryggar din utkomst medan du är arbetssökande. Du kan 
bara få förmånen om du är anmäld som arbetssökande på TE-
byrån. Du måste också följa TE-byråns anvisningar.

▶ TE-byrån gör upp en plan med dig om de tjänster som stöder 
ditt arbetssökande. En förhöjd arbetslöshetsförmån kan betalas ut 
medan vissa tjänster pågår. 

▶ Om du är medlem i en arbetslöshetskassa och du under den 
tid du varit medlem har arbetat tillräckligt kan du få inkomstrelate-
rad dagpenning. Om förutsättningarna för att få inkomstrelaterad 
dagpenning inte uppfylls kan du ha rätt till FPA:s grunddagpenning 
eller arbetsmarknadsstöd.

Läs mer: www.te-tjanster.fi, www.kela.fi, www.tyj.fi

STARTA FÖRETAG
Finland behöver företagare. Om du har en bra affärsidé och är be-
redd att arbeta hårt kan ett eget företag vara något för dig.

▶ Den som startar ett företag måste känna till lagstiftningen om 
företagsverksamhet. Ett företag måste betala skatt. Ett företag 
måste betala lön till sina anställda enligt kontrakt. Det finns kurser 
i hur man startar ett företag. På kurserna får man lära sig om hur 
man sköter företagets ekonomi och gör upp en affärsplan.

Vänd dig till arbets- och näringsbyrån om du har frågor.

Läs mer: www.foretagsfinland.fi

JOBB
2.
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SKATTEKORT
Om du arbetar, får arbetslöshetsförmåner eller stöd från FPA måste 
du ha ett skattekort. I Finland betalar man skatt på alla inkomster. 
Skatterna går till offentlig service såsom skola och hälsovård.

▶ För att kunna skaffa ett skattekort behöver du ett identitetsbe-
vis och en personbeteckning. Om du inte har ett skattekort drar 
arbetsgivaren 60 procent skatt av din lön. Skattekortet får du från 
skattebyrån. Du kan även beställa skattekortet via skatteförvalt-
ningens webbtjänst.

▶ Inkomstskatten i Finland är progressiv. Med det menas att 
skatten på stora löneinkomster är förhållandevis högre än skatten 
på små löneinkomster. Även arbetslöshetsförmånerna är skat-
tebelagda. 

Skatterådgivning
Om du behöver information om skattebetalning kan du vända dig till 
skatteförvaltningen. 

▶ Det finns massor med information på skatteförvaltningens 
webbtjänst www.vero.fi. Du kan även ringa till skatteförvaltningen. 
Skatteförvaltningen betjänar dig på finska, svenska och engelska.

PENSION 
I Finland finns det tre slags pension: arbetspension samt folkpension 
och garantipension som kompletterar arbetspensionen. 

▶ Arbetspensionen betalas av arbetspensionsanstalterna.
Arbetspensionen växer i takt med inkomsterna från arbete eller 
företagsverksamhet. Folkpensionen och garantipensionen betalas 
till personer som inte får arbetspension. Folkpension och garanti-
pension betalas även när arbetspensionen är låg. Folkpensionen 
och garantipensionen betalas av FPA. 

▶ Du kan gå i pension på flexibla villkor i åldern 63–68 år. 
FPA:s ålderspension kan du få när du är 65 år.FPA betalar 
pension på grund av antingen ålderdom eller arbetsoförmåga. 
Invalidpension (på grund av arbetsoförmåga) kan beviljas om du 
är allvarligt sjuk och inte kan arbeta. 

▶ Man kan få folkpension och/eller garantipension i Finland om 
man har bott i Finland i tre år efter att man fyllt 16 år. Vänd dig till 
FPA för mer information. 

DEN FINLÄNDSKA ARBETSPLATSEN
Punktlighet och ärlighet är viktiga värderingar i det finländska 
arbetslivet. 

Innan du börjar ett nytt jobb
Det är lättare att börja ett nytt jobb när du vet vad arbetsgivaren 
förväntar sig av dig.

▶  Bekanta dig med arbetsgivaren på förhand till exempel via 
Internet. Kontakta arbetsgivaren innan du börjar på jobbet och 
be om instruktioner och råd. Bekanta dig med den finländska 
lagstiftningen. 

Arbetsavtal
Det lönar sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal med arbetsgivaren.

▶ Skriv inte under avtalet om du inte förstår innehållet.

På arbetsplatsen
▶ På arbetsplatsen ska alla behandla varandra sakligt och vänligt.
På en finländsk arbetsplats är det vanligt att man duar både 
arbetskamrater och chefer. I vissa arbetsuppgifter ska man nia 
kunden. Arbetsgivaren informerar dig om vilka tillvägagångssätt 
som gäller.   

▶ Klädseln är rätt fri om inte arbetsgivaren har sagt annat. 
Om du behöver en särskild arbetsuniform för ditt arbete får du den 
i vanliga fall av arbetsgivaren.

▶ Finländare uppskattar punktlighet. I Finland följer man arbetsti-
den noga. Om arbetet börjar klockan åtta ska du vara på plats och 
redo att börja jobba senast åtta. 

▶ Arbetstiden kan också vara flexibel. Då måste du vara noga 
med att registrera arbetstiden och stämpla in och ut, eftersom 
lönen baserar sig på den tid som registrerats. Om arbetstiden är 
flexibel informerar arbetsgivaren dig om marginalerna.

På arbetsplatsen råder jämställdhet och 
likabehandling

▶ Män och kvinnor ska behandlas på samma sätt. Invandrare och 
finländare ska behandlas på samma sätt. Ingen får diskriminera 
dig och du får inte heller diskriminera andra.  

▶ Att arbetsgivaren fördelar arbetsuppgifterna enligt de anställdas 
utbildning och yrkeskunskap är inte diskriminering.
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Vissa arbetsuppgifter kan ha ett språkkrav. Det är alltid en 
fördel för dig som arbetstagare att kunna finska!

Arbetstagarens skyldigheter
▶ Arbetstagaren är skyldig att följa arbetsgivarens order, att 
sköta sitt arbete noggrant och att följa arbetstiden. Arbetstaga-
ren måste bevara arbetsgivarens affärs- och yrkeshemligheter. 

Arbetstagarens rättigheter
▶ En arbetstagare har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. 
Arbetstagaren har rätt till den lön, arbetstid och semester som 
fastställs i kollektivavtalet och i arbetsavtalet. Bestämmelser 
om arbetstid finns i arbetstidslagen och bestämmelser om 
semester i semesterlagen

www.finlex.fi

▶ Arbetstagaren har rätt till sjukledighet. Arbetstagaren har 
rätt att få lön medan han eller hon är sjuk. Lagen och kol-
lektivavtalet fastställer hur lång den avlönade frånvaron är. 
Arbetsgivarens skyldighet att betala lön under sjukledighet är 
begränsad.

▶ När arbetsgivarens skyldighet upphör betalar FPA sjukpen-
ning. Du kan endast få FPA:s sjukpenning om du har rätt till 
socialskydd i Finland. Du kan få sjukdagpenning om du är 
16–67 år gammal och arbetsoförmögen på grund av sjukdom. 
Sjukdagpenningen ersätter sådant inkomstbortfall som beror 
på arbetsoförmåga som varat mindre än ett år.

Läs mer: www.kela.fi/sjuk

Förtroendeman
Förtroendemannen representerar arbetstagarna på arbetsplat-
sen. 

▶ Förtroendemannen väljs på basis av kollektivavtalet. 
Förtroendemannen tolkar bestämmelserna i kollektivavtalet 
för arbetstagarna och representerar alla arbetagare. Förtroen-
demannen har ingen skyldighet att sköta om arbetstagarnas 
ärenden om de inte inte hör till fackförbundet. Fråga dina 
arbetskamrater vem som är förtroendeman på arbetsplatsen. 
Du kan be förtroendemannen om råd i frågor som rör arbetet.

▶ En förtroendefullmäktig representerar alla. En förtroende-
fullmäktig väljs bara om det inte finns något kollektivavtal på 
arbetsplatsen.

Fackförbund
Största delen av arbetskraften hör till ett fackförbund.  Fack-
förbundet ser till att arbetstagarens rättigheter tillgodoses. Du 
kan vända dig till fackförbundet i din bransch om du behöver 
hjälp eller råd. Om du hör till ett fackförbund måste du betala 
en medlemsavgift. Du kan göra avdrag för medlemsavgiften i 
beskattningen.

Arbetslöshetskassan
Medlemmarna i ett fackförbund hör oftast till arbetslöshetskas-
san också. Du kan också gå med enbart i arbetslöshetskassan.
Då betalar du en medlemsavgift till kassan.

▶ En arbetslös arbetssökande kan få inkomstrelaterad 
dagpenning av arbetslöshetskassan. Den inkomstrelaterade 
dagpenningen omfattas av ett arbets- och medlemskapsvillkor.

Läs mer: www.tyj.fi
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VUXENSTUDIER
I Finland kan vuxna studera till ett nytt yrke eller för att komplet-
tera sin utbildning.  Det är förmånligt att studera i Finland, eftersom 
staten stöder studierna med skatteintäkter. 

▶ Vuxna kan studera samma saker som unga. Du kan studera vid 
en högskola, en yrkesläroanstalt, ett gymnasium eller en grund-
skola. Du kan avlägga gymnasiet eller grundskolan vid ett vuxen-
gymnasium. I vuxengymnasiet hålls undervisningen i allmänhet på 
kvällen, så du kan studera även om du arbetar på dagarna. 

▶ Det finns många medborgarinstitut i Finland. Vid medborgarinsti-
tutet kan du studera kvällstid för din egen nytta och nöje. Språk-
kurser och handarbetskurser är populära. Du kan även gå kurser i 
matlagning, kultur, musik och motion. Kurserna ordnas till förmånligt 
pris eller till och med gratis. 

▶ I Finland är det livslånga lärandet viktigt. Finländarna anser att 
studier håller en alert. Alla kan studera; såväl unga som gamla. 
Staten stöder studier. 

ÄR MIN EXAMEN GILTIG I FINLAND? 
Jämställande av examen,erkännande av examen
Din examen kanske inte räcker till för att du ska kunna arbeta inom 
din bransch i Finland. Du kan bli tvungen att studera vidare. 

▶ Erkännande av examen är ett beslut om vilken behörighet du 
har att söka jobb eller studieplats på basis av en utländsk examen.
En examen erkänns av Utbildningsstyrelsen, myndigheten inom 
branschen, arbetsgivaren eller en högskola.

▶ För vissa yrken i Finland behövs ett officiellt tillstånd. Till exem-
pel för att arbeta som läkare, sjukskötare, lärare eller socialarbe-
tare krävs ett beslut om jämställande av en utländsk examen. 
Det kan hända att en examen från ditt land inte räcker till i Finland. 
Du kan bli tvungen att komplettera din utbildning för att få jobb 
inom din bransch. Ofta krävs det att du har goda kunskaper i 
finska eller svenska, ibland till och med i båda språken. Myndighe-
terna kan kräva att du behärskar språket på en viss nivå som mot-
svarar en allmän språkexamen. Jämställandet och erkännandet av 
en examen är avgiftsbelagt. Vänd dig till Utbildningsstyrelsen för 
mer information.

Läs mer: www.oph.fi/utbildning_och_examina/erkannande_av_examina
recognition@oph.fi

Erkännande av examina inom hälsovård och legitimation för yrkesutöv-
ning: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) 
www.valvira.fi

KAN JAG STUDERA TILL ETT NYTT YRKE?   
Läroavtal, fristående examina
Många som flyttat till Finland studerar till ett nytt yrke. 
Det nya yrket är ofta inom en bransch där det finns mycket jobb. 

▶ Det finns andra alternativ utöver vanliga studier. Du kan avlägga 
studier genom ett läroavtal, vilket innebär att du studerar yrket 
genom att utföra praktik på en arbetsplats. Du får lön för arbetet. 
Du kan avlägga en yrkesinriktad examen genom ett läroavtal. 

▶Du kan även avlägga en yrkesinriktad examen genom en fristå-
ende examen. Om du redan tidigare skaffat den kunskap och de 
färdigheter som krävs i yrket kan du bevisa detta genom ett yrkes-
prov. Yrkesprovet består av uppgifter som du utför. Uppgifterna 
består av skriftliga, muntliga eller praktiska test. När du har klarat 
av alla uppgifter får du ett examensintyg. 

▶ Du kan även studera på distans. Distansstudier innebär ofta 
webbaserade kurser. Distansstudier lämpar sig för personer som 
inte kan ta sig till studieorten. 
▶ Om du är arbetslös och studerar till ett yrke kan du få ekono-
miskt stöd för dina studier. Vänd dig till arbets- och näringsbyrån 
om du har frågor. 

STUDIER
3.
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VAD KOSTAR DET ATT STUDERA? 
Det är förmånligt att studera i Finland. Det finns i allmänhet inga 
terminsavgifter vid högskolorna. Du kan få ekonomiskt stöd när du 
studerar. 

▶ I Finland är studier som leder till examen förmånliga. 
Yrkesstudier är utbildning som leder till examen. Även studier vid 
högskola är utbildning som leder till examen. 

▶ En studerande måste ofta betala för hälsovården. Studerande 
från EU- och EES-länder får använda sig av den allmänna hälso-
vården om de innehar ett europeiskt sjukvårdskort. Då betalar de 
lika mycket som finländare för vården.

▶ Studerande kan få studiestöd om han eller hon studerar på hel-
tid. Studiestödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas personer som 
studerar för grundexamen. Om du inte är finsk medborgare kan du 
endast beviljas studiestöd på vissa villkor. 

Villkor för studiestöd
Du har rätt till studiestöd om du uppfyller följande villkor:

– Du är fast bosatt i Finland.
– Anledningen till din vistelse är någon annan än studier,  till exem-
pel arbete eller familj och du har uppehållstillstånd eller registre-
ringsbevis
▶ Om anledningen till din vistelse i Finland är studier kan du inte 
beviljas studiestöd. Om du är arbetslös och studerar för en exa-
men kan du få arbetslöshetsförmåner för dina studier. Vänd dig till 
FPA eller arbets- och näringsbyrån för mer information. 

Läs mer: www.te-tjanster.fi > Utbildning och yrkesval

KAN JAG STUDERA PÅ ANDRA SPRÅK I
FINLAND? 
I Finland går de flesta utbildningar på finska. 
Det finns även utbildning på svenska och engelska. 

▶ Finlands andra officiella språk är svenska. Det finns utbildning 
på svenska på alla utbildningsstadier, från förskola till högskola. 
Den svenskspråkiga utbildningen finns främst i kommuner där 
majoriteten av invånarna pratar svenska. Högskolor och yrkeshög-
skolor har också utbildning på engelska. Vänd dig till Utbildnings-
styrelsen eller läroanstalten för mer information. 
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BARN, FAMILJ OCH ÅLDRINGAR
4.

ÄKTENSKAP
I Finland får man gifta sig när man har fyllt 18 år. 

▶ Man kan gifta sig först när båda makarna har ett intyg över att 
det inte finns något hinder mot äktenskapet. Hinderslöshetsinty-
get bevisar att ingen av makarna redan är gift med någon annan. 

▶ Man kan gifta sig vid magistraten eller i kyrkan. Många finlän-
dare vill gifta sig kyrkligt. Man kan även gifta sig borgerligt vid 
magistraten. Man kan även bjuda hem vigselförrättaren. 

▶ I Finland kan även personer av samma kön leva i ett officiellt 
parförhållande. Detta kallas registrerat partnerskap. Ett registre-
rat partnerskap motsvarar ett äktenskap. 

BARNETS EFTERNAMN
Om föräldrarna har ett gemensamt efternamn får deras barn samma 
efternamn. Föräldrarna kan även ha olika efternamn. Då måste 
man i samband med att barnet registreras meddela vilket efternamn 
barnet får. 

▶ Barnet kan registreras vid församlingen eller på magistraten. 
Barnets efternamn måste meddelas i samband med registreringen. 
Om föräldrarna redan har ett gemensamt barn får det nya barnet 
samma efternamn. Om du vill ge det nya barnet ett annat efter-
namn måste du söka ändring vid magistraten. 

SKILSMÄSSA 
I Finland kan båda makarna ansöka om skilsmässa. 
Ingen orsak måste anges. 

▶ Du kan ta ut skilsmässa trots att din make/maka motsätter sig 
det. Ansökan om skilsmässa ska göras skriftligen. Ansökan om 
skilsmässa lämnas till tingsrätten. På tingsrättens webbsidor finns 
närmare anvisningar www.oikeus.fi/7801.htm.

Vårdnaden om barnet efter skilsmässan 
Ett barn har rätt till en mamma och en pappa även efter att föräld-
rarna har skilt sig. Barnet har rätt att träffa båda föräldrarna trots att 
barnet endast bor hos den ena föräldern. 

▶ Efter en skilsmässa bestämmer föräldrarna hur de delar upp 
vårdnaden om barnet. I allmänhet ingår man ett skriftligt avtal 
om vårdnaden om barnet där föräldrarna bestämmer hos vilken 
förälder barnet ska bo. I avtalet kommer föräldrarna även överens 
om huruvida de har delad vårdnad om barnet eller om endast en 
av föräldrarna är barnets vårdnadshavare.
 

▶ Delad vårdnad innebär att båda föräldrarna tillsammans beslu-
tar om frågor som rör barnet. Ensam vårdnad innebär att den ena 
föräldern ensam beslutar om frågor som rör barnet. Du kan vända 
dig till barnatillsyningsmannen vid socialbyrån om du har frågor om 
vårdnad och umgängesrätt. I avtalet beslutar föräldrarna även om 
hur de ekonomiska kostnaderna för barnet ska fördelas. Den för-
älder som inte bor tillsammans med barnet betalar ett underhålls-
bidrag till den andra föräldern. Underhållsbidraget tryggar barnets 
ekonomiska välfärd.

▶Du kan vända dig till barnatillsyningsmannen vid socialbyrån om 
du har frågor om hur ni ska komma överens om fördelningen av 
kostnaderna.Man kan be socialbyrån om medling i familjefrågor. 
Vid medling i familjefrågor hjälper personalen vid socialbyrån eller 
rådgivningsbyrån föräldrarna att komma överens. Medlingen är 
gratis. Om föräldrarna själva kommer överens om vårdnaden om 
barnet kan socialnämnden bekräfta avtalet. Avtalet vinner därmed 
laga kraft.

▶ Om föräldrarna inte kan komma överens om vårdanden avgörs 
ärendet i domstol. En rättegång kan bli dyr. Du kan få gratis rätts-
hjälp om du har små inkomster. Du kan få underhållsbidrag från 
FPA om du inte får underhåll eller underhållet är litet.
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BARNBIDRAG, MODERSKAPS- OCH 
FADERSKAPSPENNING
I Finland får barnfamiljer ekonomiskt stöd. Om du omfattas av soci-
alskyddet i Finland kan du få stöd från FPA för att försörja din familj.

▶Barnbidrag betalas för varje barn. Barnbidragets storlek beror 
på hur många barn familjen har.  Barnbidraget betalas tills barnet 
fyller 17 år.  Barnbidraget betalas till en av föräldrarna. 

▶ Du kan få föräldrapenning om du har omfattats av socialskyddet 
i Finland i minst 180 dagar omedelbart efter barnets beräknade 
födelsedatum. Sjukförsäkringstid från ett annat EU- eller EES-land, 
Schweiz eller Israel kan också räknas in i de 180 dagar som krävs.

▶ Dagpenningen beräknas på basis av förvärvsinkomsterna.
Om du inte har jobbat får du bara minimidagpenning.

▶ Moderskapspenning är ett stöd som betalas från moderskapsle-
dighetens början och 105 vardagar framåt. Moderskapspenningen 
betalas ut i ungefär fyra (4) månader. Med hjälp av moderskaps-
penningen kan mamman vara hemma och ta hand om barnet. 
Efter att moderskapspenningen upphör kan mamman eller pappan 
få föräldrapenning. Föräldrapenningen betalas ut i 158 vardagar. I 
allmänhet är barnet nio (9) månader när föräldrapenningen upphör.

▶ Om pappan är hemma och tar hand om barnet får han fader-
skapspenning. Pappan bör bo tillsammans med barnets mamma. 
Man kan sammanlagt få faderskapspenning för 54 vardagar, varav 
18 vardagar kan hållas samtidigt som mamman får moderskaps-
penning eller föräldrapenning. Om pappan så önskar kan han ta ut 
alla sina dagar efter föräldrapenningsperioden. Pappan måste ta 
ut dagarna innan barnet fyller två (2) år.

VÅRDLEDIGHET
Vårdledighet är ledighet från arbetet då du kan tillbringa tid hemma 
med babyn. Man måste komma överens om vårdledigheten med 
arbetsgivaren.

▶ Vårdledigheten kan vara till dess att barnet fyller tre (3) år. Bara 
den ena föräldern kan ta ut vårdledighet. Under vårdledigheten 
utbetalas stöd för hemvård av barn. Du kan ansöka om hemvårds-
stöd från FPA.

▶ Varje förälder har rätt till vårdledighet. Även barnets far kan ta ut 
vårdledighet. 

Läs mer: www.kela.fi/familj 

BARNUPPFOSTRAN 
▶ Det är föräldrarna som ansvarar för barnets välmående och 
fostran. Samhället erbjuder tjänster som stöder föräldrar i barnupp-
fostran. Dessa tjänster är bland andra barnrådgivningsbyrån och 
dagvården. Rådgivningen följer upp barn under skolåldern och är 
ett stöd i deras tillväxt och utveckling. Även kommunens uppfost-
rings- och familjerådgivning hjälper barn i olika åldrar och deras 
familjer i frågor om uppfostran och familjerelationer.

BARNDAGVÅRD
Ditt barn kan få en vårdplats inom den kommunala dagvården eller 
familjedagvården. Det finns även privata daghem. 

▶ Det kan vara kö till dagvården, så det lönar sig att ansöka om 
en plats i tid. I allmänhet måste man ansöka om en plats fyra (4) 
månader på förhand. Om du däremot får jobb eller börjar studera 
kan du ansöka om en dagvårdsplats senast två (2) veckor innan 
barnet behöver den.

▶ Varje invånare i en kommun har rätt att få en dagvårdsplats för 
sitt barn till dess att barnet börjar skolan. Om du vill ta hand om 
barnet hemma eller skaffa en privat dagvårdsplats kan du få stöd 
för hemvård av barn eller stöd för privat vård av barn. Förutom 
dagvård och familjedagvård har kommunen lekparker och klubbar. 
I lekparken och klubbarna finns ledare som tar hand om barnen. 
Du kan även själv gå till lekparken tillsammans med barnet. Till 
öppna daghem går föräldrarna tillsammans med barnen. I lekpar-
ken och i ett öppet daghem kan du lära känna andra barnfamiljer.
Du får mer information av din kommun.

Vad kostar barndagvården?
Priset för kommunal dagvård beror på föräldrarnas inkomster.Ett pri-
vat daghem kan vara dyrare än kommunens daghem eller familjedag-
hem. Lekparker, klubbar och öppna daghem kostar mindre.

▶ Från FPA kan du ansöka om stöd för privat vård av barn för att 
täcka avgifterna för privata daghem. Du kan även ta hand om ditt 
barn hemma. Då kan du ansöka om hemvårdsstöd från FPA. Du 
kan även anställa en person som tar hand om barnet i ditt hem. Då 
kan du också ansöka om stöd för privat vård av barn.

Vänd dig till FPA för mer information, www.kela.fi.
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GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING
I Finland inleds skolgången året då barnet fyller sju (7) år. I Finland 
har alla barn läroplikt.

▶ Med läroplikt menas att ett barn som är fast bosatt i Finland 
måste avlägga en viss lärokurs. Barnen avlägger vanligen 
lärokursen genom att gå i grundskola. Vuxna har ingen läroplikt, 
men de kan också få grundläggande utbildning, till exempel på ett 
vuxengymnasium.

Finlands skolsystem 
▶ Den grundläggande utbildningen varar i nio (9) år. Barnet 
börjar grundskolan det år han eller hon fyller sju (7) år. Före 
grundskolan kan barnet gå i förskola. Förskolan är inte obliga-
torisk, men de flesta barn går i förskola. Barn till invandrare kan 
också delta i undervisningen, som förbereder den grundläggande 
utbildningen. I den förberedande utbildningen lär man sig finska 
eller svenska och andra läroämnen. I förskoleundervisningen 
övar man in samma saker som i skolan genom lek. I undervis-
ningen tar man hänsyn till barnets ålder och färdigheter.

▶ Barn till invandrare läser i allmänhet finska eller svenska som 
andraspråk i grundskolan. De deltar vanligen inte i undervis-
ningen i modersmål och litteratur. Barn till invandrare kan också 
läsa sitt eget modersmål i grundskolan om kommunen ordnar un-
dervisning i språket i fråga. Du kan fråga skolan eller skolverket i 
kommunen om undervisning i det egna modersmålet. Läroplikten 
upphör när barnet genomgått grundskolan. Om barnet inte avläg-
ger grundskolans lärokurs upphör läroplikten vid slutet av den 
termin då eleven fyller 17 år. I Finland är det viktigt att studera 
och genomföra lärokursen för den grundläggande utbildningen. 
Om du inte har genomfört den grundläggande utbildningen kan 
du ha svårt att komma in på fortsatta studier.

Läs mer: www.oph.fi

INTERNATIONELLA SKOLOR
Det finns även internationella skolor i Finland. 

▶ Undervisningsspråket i de internationella skolorna är engel-
ska. Förutom i Helsingfors finns det internationella skolor i Esbo, 
Vanda, Åbo, Jyväskylä, Tammerfors och Uleåborg. De internatio-
nella skolorna är inte gratis, utan föräldrarna måste själva betala 
skolavgiften.

▶ Det finns även avgiftsfria språkskolor i Finland. Det finns engel-
ska, franska, tyska och ryska skolor.Mer information om skolorna 
fås från kommunens skolbyrå.

Vad kostar skolan?
Skolsystemet finansieras med skattemedel, så skolan är gratis för 
eleverna. I skolan får barnen ett varmt mål mat.

▶ I Finland är den grundläggande utbildningen gratis.
Servicen betalas med skattemedel. I barnens skoldag ingår en 
gratis lunch varje dag.

▶ Utbildning på andra stadiet är också gratis. Med utbildning på 
andra stadiet avses gymnasier och yrkesläroanstalter. I gymna-
siet betalar eleven själv för sina läroböcker och annat studiemate-
rial. Lunchen är gratis för eleverna. 

▶ De internationella skolorna och andra privata skolor kan 
uppbära avgifter. Föräldrarna måste själva betala terminsavgiften 
om barnet går i en internationell skola. Terminsavgiften är ett par 
hundra euro per år.

Vänd dig till Utbildningsstyrelsen om du har frågor, www.oph.fi.

FAMILJEVÅLD
I Finland är våld ett brott även om det sker inom familjen. Även 
andra än familjemedlemmarna kan anmäla familjevåld till polisen. 

▶ Misshandel och annat våld är straffbart även om det sker inom 
äktenskapet eller i ett samboförhållande. Sexuellt våld är ett brott 
även om det sker i ett parförhållande.

▶ Lagen förbjuder aga av barn. Man får varken slå, lugga eller 
fysiskt aga barn. Omskärelse av flickor ses som ett brott i Finland. 
Omskärelse av pojkar utan medicinsk grund kan också vara ett 
brott. 

▶ Ett barn får inte heller behandlas illa psykiskt. Även psykiskt 
våld är ett brott. Psykiskt våld är till exempel hot och skrämsel. 
Berätta alltid för myndigheterna om hedersrelaterade hot och 
handlingar. Hedersrelaterat våld är ett brott. Du kan till exempel 
berätta om våldet för en socialarbetare, en läkare eller en sköter-
ska på rådgivningen.Genom att ringa nödnumret 112 kan du få 
hjälp om du råkar ut för våld. Om du inte kan vara kvar i hemmet 
kan du gå till ett skyddshem där du får krishjälp och omedelbart 
skydd. Du kan vanligtvis bo i skyddshemmet så länge det inte är 
tryggt att gå hem.

Läs mer: www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/turvakodit
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▶ Du kan även få hjälp i form av terapi. Tjänsten är ofta en 
telefontjänst. Vissa organisationer erbjuder även individuell terapi. 

▶ Om du lever under ständigt hot kan du ansöka om besöks-
förbud för våldsmannen. Det innebär att våldsmannen begår ett 
brott om han eller hon kontaktar dig. Du kan även ansöka om 
besöksförbud när våldsmannen är en familjemedlem.

Jourtelefoner:
Monika-naiset 09 692 2304, www.monikanaiset.fi 24 h varje dag
Kvinnolinjen 0800 02400 må–fr kl. 16–20 på finska, onsdagar kl. 
16–20 på svenska, fredagar 16–20 på engelska
Våldtäktskriscentralen Tukinainen, Krisjour 0800-97899, må–fr kl. 
9–15, lö–sö kl. 15–21, helger och dag före helgdag kl. 15–21.
Miehen linja, 09-276 62899 må–fr kl. 8–16,
kontakti@lyomatonlinja.fi
Brottsofferjouren, www.riku.fi
Frågor om heder och vanära, Förbundet för Mänskliga rättighe-
ters projekt Kitke!: 040 760 0323 må kl. 10–14, ti kl. 13–15, on kl. 
10–14, to kl. 13–15
Frågor om omskärelse av flickor, Förbundet för Mänskliga rättighe-
ters verksamhet KokoNainen: 044 742 0411.

ÅLDRINGAR
Det finns stöd och tjänster för äldre människor.  Du kan få ekono-
miskt stöd och hjälp med att ta hand om hemmet. 

▶ Kommunen ansvarar för att hjälpa åldringar som behöver vård 
och omsorg. Du kan få hjälp med dagliga sysslor som att äta, 
tvätta dig och röra på dig. Vid behov kan en hälsovårdare från 
den kommunala sjukvården komma hem till dig. Måltidsservicen 
kan föra hem varm mat till dig. Din bostad kan anpassas så att du 
lättare kan ta dig fram. 

▶ Kostnaden för servicen beror på personens inkomster. 
Vissa organisationer erbjuder sina tjänster gratis tack vare frivillig 
hjälp. 

▶ Även åldringar har rätt till ekonomiskt stöd om pengarna inte 
räcker till. Åldringar får vanligtvis pension. Utöver pensionen kan 
de få bostadsbidrag för boendekostnader och vårdbidrag för 
pensionstagare. De kan få dessa stöd om de behöver hjälp av en 
annan person eller om de har sjukdomsrelaterade kostnader.

▶ Om en anhörig eller annan närstående vårdar åldringen 

hemma kan han eller hon ansöka om stöd för närståendevård 
från kommunen. Om åldringen inte längre klarar av att bo hemma 
kan han eller hon få ett serviceboende eller anstaltsvård. Du får 
mer information från socialbyrån i din stad eller kommun, eller 
från FPA. 

PENSION 
I Finland finns det tre typer av pension: arbetspension, samt folk-
pension och garantipension som kompletterar arbetspensionen. 

Läs mer i sektion 2. Jobb, s 17.
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HÄLSA
5.

LÄKARE
Finland har bra offentliga hälsovårdstjänster. De allmänna hälso-
vårdstjänsterna är indelade i primärvård och specialiserad sjuk-
vård.

▶ Primärvårdstjänsterna produceras vid den kommunala hälso-
vårdscentralen. Vid hälsovårdscentralen finns bland annat en lä-
karmottagning för personer som blivit sjuka och bäddavdelningar 
för personer som behöver sjukhusvård. Läkaren vid hälsovårds-
centralen ger vid behov remiss till den specialiserade sjukvården.

 ▶ Hälsovårdscentralens kontaktinformation finns på stadens el-
ler kommunens webbsidor och i telefonkatalogen.

▶ Kontakta jouren om du blir allvarligt sjuk kvällstid eller under 
veckoslut. Den jourhavande läkarens kontaktinformation finns 
på stadens eller kommunens webbsidor och i telefonkatalogen. I 
Finland får alla som är i akut behov av vård omedelbart hjälp vid 
hälsovårdscentralernas och sjukhusens jourmottagningar, oavsett 
hemkommun.

▶ Du har rätt till offentliga hälsovårdstjänster om magistraten 
har gett dig en hemkommun. Då betalar du bara den avgift som 
kommuninvånare betalar för tjänsterna. Man behöver inte betala 
klientavgift i alla kommuner. Om du har kommit från ett EU- el-
ler EES-land eller Schweiz för att arbeta i Finland, kan du få ett 
intyg från FPA på att du har rätt till offentliga hälsovårdstjänster. 
Då betalar du bara klientavgift för vården. Alla får akutvård, men 
avgifterna är större.

▶ Du kan även gå till en privat läkarmottagning. Väntetiden till en 
privat läkare kan vara kortare, men läkarbesöket kostar mer. 

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
Många arbetsplatser ordnar företagshälsovård åt sina arbetsta-
gare. Till företagshälsovårdstjänsterna hör förebyggande arbets-
hälsokontroller och rådgivning. Arbetsgivaren kan även ordna 
sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster. Företagshälso-
vårdstjänsterna erbjuder företagshälsovårdare, företagshälsoläka-
re, arbetspsykolog och arbetsfysioterapeut. Utöver dessa kan man 
också få andra specialisttjänster.

▶ Kontrollera om din arbetsgivare har ordnat företagshälsovård 
åt sina arbetstagare och vilka tjänster den omfattar. Kontrollera 
alltid innan du uppsöker läkare om din arbetsgivare bekostar den 
tjänst du behöver. 

Om du blir sjuk, kontrollera om du kan använda de sjukvårds-
tjänster företagshälsovården erbjuder gratis. Om du behöver 
en tjänst som arbetsgivaren inte betalar för kan du vända dig till 
hälsovårdscentralen eller den privata hälsovården. 

PSYKISK HÄLSA
Sök dig till hälsovårdscentralen om du är deprimerad eller har 
ångest. Du får den vård du behöver där, eller så kan läkaren ge dig 
en remiss till specialsjukvården.

BARNETS HÄLSA
Spädbarn och andra barn under skolåldern går till barnrådgiv-
ningen tillsammans med sin mamma eller pappa. Personalen vid 
rådgivningen följer med barnets uppväxt och är ett stöd i dess ut-
veckling. Rådgivningen hjälper även föräldrarna ge barnet en trygg 
uppväxt och omsorg samt i frågor gällande parrelationen. 

▶ Hälsovårdaren på rådgivningen följer bland annat med barnets 
vikt och längd. Hälsovårdaren följer också med barnets motorik 
och talutveckling.

▶ Personalen vid rådgivningen ger även information om, amning, 
hälsosam kosthållning och andra levnadsvanor.Rådgivningen 
följer också med hur föräldrarna orkar och mår. Hälsovårdaren 
vaccinerar barnet mot allvarliga sjukdomar enligt det nationella 
vaccinationsprogrammet. Barn vaccineras till exempel mot mäss-
ling (morbilli), påssjuka (parotitis) och röda hund (rubella). Barn 
kan även vaccineras mot rotavirus. Vaccineringen är inte obligato-
risk, men det lönar sig att ta den. Sjukdomarna och deras följder 
kan vara mycket allvarliga. Vid behov skickar man vidare barnet 
till andra tjänster, som till en talterapeut eller psykolog.

▶ Skolhälsovård ordnas för alla barn i den grundläggande 
utbildningen. I skolhälsovården ingår en årlig hälsoundersökning. 
Vid en del av undersökningarna får även föräldrarna närvara. Då 
diskuterar man även hur föräldrarna orkar och mår. Skolhälsovår-
den omfattar även mun- och tandvård samt vaccinationer.  

MUNHÄLSA
Mun- och tandvård ordnas på hälsovårdscentralerna för hela befolk-
ningen. Väntetiden till den kommunala tandvården kan vara lång. 
Du har rätt att få tandvård senast sex (6) månader efter att du tagit 
kontakt. Väntetiden beror på behovet av vård. I brådskande fall är 
väntetiden kortare. 
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▶ Om du har tandvärk eller symptom ska du ta kontakt med 
tandkliniken vid hälsovårdscentralen.Vid plötsliga sjukdomar eller 
olyckor ska du vända dig till jourmottagningen. 

▶ Du kan även gå till en privat tandläkare. Väntetiden till en privat 
tandläkare är kortare, men det kostar mer. FPA ersätter en del av 
de privata tandläkarkostnaderna. Sök ersättning från FPA. Vänd 
dig till hälsocentralen om du har frågor om tandvården.

▶ Det lönar sig att ta hand om sin munhälsa genom att borsta 
tänderna morgon och kväll och äta hälsosamt.

VAD KOSTAR DET ATT GÅ TILL LÄKAREN? 
Hälsovårdscentralens tjänster är inte alltid gratis. Avgifterna är 
dock inte höga. Avgifterna för privata läkarbesök är höga, men FPA 
kan ersätta en del av kostnaden. 

▶ Det lönar sig att kontrollera detta innan du uppsöker läkare. 

▶ Många av hälsovårdscentralens tjänster kostar inget alls om 
din hemkommun ligger i Finland. Till exempel behöver inte mam-
mor och pappor betala när de går till rådgivningen. Du får infor-
mation om klientavgifter från hälsovårdscentralen i din kommun.

▶ Om du har rätt till sjukförsäkring i Finland ersätter FPA en del 
av kostnaderna för privata läkarbesök. Med FPA-kortet får du 
direktersättning när du till exempel betalar på en privat läkarsta-
tion. Direktersättning innebär att du endast betalar självriskdelen, 
det vill säga en del av räkningen, på en privat läkarstation. Du får 
också direktersättning på vissa läkemedel på apoteket.

HÄLSOVÅRD UNDER GRAVIDITETEN
I Finland följer man med kvinnans hälsa och välbefinnande under 
hela graviditeten. Kvinnan besöker mödravårdsrådgivningen vid 
hälsovårdscentralen regelbundet både under och efter graviditeten. 

▶ Personalen vid rådgivningen följer upp mammans hälsa och 
fostrets utveckling samt hjälper föräldrarna att förbereda sig inför 
föräldraskapet och de förändringar i familjen som ett barn medför. 
Rådgivningen informerar om hälsosamma livsvanor, till exempel 
när det gäller kost och motion. Mödravårdsrådgivningens uppgift 
är att hjälpa mamman förbereda sig inför födseln, identifiera 
problem under graviditeten och vid behov hänvisa mamman till 
fortsatt vård. Vid sidan av mammans besök vid rådgivningen kan 
föräldrarna delta i familjeträning (familjeförberedelse). Rådgiv-
ningen gör även hembesök. Rådgivningens verksamhet omfattar 
även hälsorådgivning för papporna och stöd till blivande pappor.

Det är gratis att besöka rådgivningen om din hemkommun ligger 
i Finland. Det är också gratis om du har kommit från ett EU- eller 
EES-land eller Schweiz för att arbeta i Finland eller har en famil-
jemedlem som arbetar i Finland.

ATT TA HAND OM BABYN
Hälsovårdaren följer barnets hälsa samt dess tillväxt och utveck-
ling med hjälp av regelbundna kontroller till dess att barnet börjar 
skolan. Kontrollerna är täta under det första levnadsåret. 

▶ Hälsovårdaren vid rådgivningen ger anvisningar om vård och 
uppfostran. Hälsovårdaren diskuterar även eventuella problem 
med dig. Det lönar sig att be om hjälp om du upplever att du inte 
orkar med barnet eller om du har andra frågor eller problem. Ta 
kontakt i tid! Vissa organisationer erbjuder hjälper med att ta hand 
om barnet. Det är antingen gratis eller kostar en mindre summa. 
Mer information får du från mödra- och barnrådgivningen eller 
från socialbyrån i din kommun. 

HANDIKAPPADE
Det erbjuds mycket hjälp för handikappade personer. Förutom ett 
ekonomiskt stöd kan du få hjälp med boendet, skolan, jobbet eller 
andra dagliga sysslor. 

▶ En handikappad person kan få hjälp med att sköta hemmet så 
att han eller hon lättare kan bo i en egen bostad. Man kan också 
få hjälp utanför hemmet för till exempel motion eller hobbyer. En 
handikappad person kan få hjälpmedel som underlättar studier 
eller arbete. 

▶ Ett handikappat barn har rätt att få stöd på daghemmet och i 
skolan om han eller hon behöver det.Ett handikappat barn kan 
även få ett skolgångsbiträde, om detta är en förutsättning för att 
kunna delta i undervisningen. Flera barn kan ha ett gemensamt 
skolgångsbiträde. Om du sköter ditt handikappade barn hemma 
kan du få handikappbidrag. Du ansöker om handikappbidraget från 
FPA. 

▶ För många tjänster krävs ett läkarintyg. Läkarintyget får du från 
hälsostationen. Mer information får du från hälsostationen, FPA 
eller socialbyrån. Du kan även be organisationer som hjälper han-
dikappade om råd. Du kan också få handikappbidrag från FPA. 
För vuxna består handikappbidraget av en penningersättning.
Du kan få handikappbidrag för vuxna om du har nedsatt funk-
tionsförmåga på grund av handikapp eller om handikappet med-
för kostnader eller hjälpbehov. 
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Täällä on ollut auto-onnettomuus. 
      En bilolycka har inträffat



DROGPROBLEM
Om du vill bli fri från droger (alkohol, narkotika), ta kontakt med 
hälsocentralen för att utvärdera ditt rehabiliteringsbehov. Socialvä-
sendet kan bevilja dig en rehabiliteringsperiod för avgiftning. 

NÖDSITUATIONER (SOS)
Det allmänna nödnumret är 112. Du behöver inget riktnummer. Du 
kan ringa nödnumret om du snabbt måste få kontakt med polisen, 
ambulansen eller brandkåren. 

▶ När du ringer ska du först berätta vad du heter och sedan 
vad som har hänt och var. Berätta också om människor är i fara. 
Svara på frågorna och följ de anvisningar du får.Invänta tillstånd 
att avbryta samtalet.

▶ Nödnumret får endast användas i verkliga nödsituationer. 
Det är alltid gratis att ringa till nödnumret, även med mobiltelefon.

▶ Om någon har blivit förgiftad kan du ringa till Giftinformations-
centralen. Personalen vid Giftinformationscentralen berättar vad 
som måste göras. Giftinformationscentralen: 09 471 977 

▶ Om ett djur är i en nödsituation ska du ringa jourhavande vete-
rinär. Den jourhavande veterinärens kontaktinformation finns på 
stadens eller kommunens webbsidor och i telefonkatalogen.

Några fraser: 

My name is…    Nimeni on… – Jag heter...

There has been an accident.  Täällä on tapahtunut onnetto- 
    muus. – Det har hänt en   
    olycka. 

There is a fire here.   Täällä on tulipalo.
     – Det brinner här.  

People are in danger.   Ihmisiä on vaarassa. 
    – Människor är i fara. 

There has been a car accident. Täällä on ollut auto-onnet  
    tomuus. – En bilolycka har   
    inträffat. 

Someone has been hurt.   Joku on loukkaantunut
    – En person är skadad. 

Someone has had a fit.   Joku on saanut kohtauksen.
     – En person har fått ett anfall.  

The address is…    Osoite on… – Adressen är...

VARDAGEN
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VARDAGEN
6.

KÖRKORT
I Finland måste man vara minst 18 år för att få köra bil. 

▶ Om du har ett körkort som utfärdats i ett EU-land eller EES-
land får du köra bil i Finland. Körrätten gäller den kategori som 
anges på ditt körkort. Körkort som utfärdats i ett nordiskt land 
godkänns också i Finland.

▶ Om du har ett körkort som utfärdats i ett land som anslutit sig 
till Genève- och Wien-konventionerna om vägtrafik får du köra 
bil i Finland. Körrätten gäller i bara ett år från den dag du kom till 
Finland.  

▶ Du kan få ett temporärt körkort om ditt körkort inte är giltigt i 
Finland. Polisen beviljar det tillfälliga körkortet för högst ett (1) år. 
Du kan byta ut ditt utländska körkort mot ett finskt, men det kos-
tar. Polisen kan kräva en utredning över ditt hälsotillstånd. Polisen 
kan kräva en officiell översättning av ditt körkort till finska. 
Vänd dig till polisen om du har frågor. I allmänhet kräver polisen 
inte en ny förarexamen om körkortet byts ut mot ett finskt körkort 
inom ett år från den dag du flyttade till Finland.

AFFÄRER
I finländska affärer prutar man i allmänhet inte, utan priset står på 
produkten eller på kanten av hyllan. 

▶ Priset i affären är ett totalpris som innehåller mervärdesskatt 
(moms).

▶ I stora städer finns det även affärer som säljer mat som är 
typisk för olika religioner eller kulturer. Du kan höra dig för om var 
det finns så kallade etniska butiker. Det finns även etniska klädaf-
färer och frisersalonger på vissa håll. 

När är affärerna öppna? 
Mataffärerna håller i allmänhet öppet 9–21.
Små mataffärer kan öppna tidigare och stänga senare. 

▶ Övriga affärer, som till exempel klädaffärer, håller i allmänhet 
öppet måndag till fredag kl. 9–20 och lördagar 9–18.
Vissa affärer har även öppet på söndagar. 

ÄMBETSVERKEN
I Finland måste vissa ärenden skötas personligen via ämbetsverket 
i fråga.  Ämbetsverken erbjuder även service per telefon, post och 
internet.

▶ Ämbetsverkets personal hjälper dig om det är något som du inte 
förstår. En person som arbetar vid ett statligt ämbetsverk eller inom 
statsförvaltningen kallas tjänsteman. En polis är också en tjänste-
man. 

▶ Tjänstemännen i Finland är pålitliga. De tar inte emot mutor, och 
man ska inte heller ge dem gåvor. De bemöter kunderna jämlikt. Du 
kan tryggt prata med dem. 

När är ämbetsverken öppna? 
De statliga och kommunala ämbetsverken är i allmänhet öppna 
8–16.

▶ Ämbetsverkets kundservice kan ha andra öppettider än själva 
ämbetsverket. Det lönar sig att kontrollera ämbetsverkets öppet-
tider på förhand. 
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ALKOHOL OCH NARKOTIKA
I Finland är det förbjudet att sälja eller bjuda alkohol till personer 
under 18 år. 

▶ I mataffärerna säljs endast öl och cider.  Vin och starksprit säljs 
endast vid Alko. Alko är ett statsägt företag som säljer alkohol. 

▶ Om du har druckit alkohol får du inte köra bil.  Gränsen för ratt-
fylleri är 0,5 promille.  I Finland är straffen stränga om du kör efter 
att ha druckit alkohol.  Du kan få böter och förlora körkortet. 
Det är också förbjudet enligt lag att dricka alkohol på allmänna 
platser. 

▶ All narkotika är förbjuden enligt lag i Finland. Det är ett brott 
att införa narkotika i landet och att köpa, sälja, odla, inneha och 
använda narkotika. Även khat och cannabis är förbjudna droger. 
Straffen är mycket stränga. 

FRITID
Fritiden är viktig för finländarna. Dagstidningarna och de lokala 
tidningarna informerar om vad som sker under dagen. På din 
stads eller kommuns webbsidor finns också information om lokala 
evenemang. 

▶ Möjligheterna att studera i Finland är många. Arbetarinstituten 
och medborgarinstituten ordnar kurser till förmånligt pris. Du kan 
gå kurser i språk, matlagning eller handarbete. Många går kurser 
i musik eller motion. 

▶ Finländarna läser mycket och därför finns det många bibliotek 
i Finland. Du kan låna böcker gratis från biblioteket. Biblioteken 
har också tidningar och böcker på olika språk. Bibliotekskortet är 
gratis. Bibliotekskortet får du från biblioteket.

▶ På fritiden kan du gå på museum, teater eller bio. I Finland 
dubbas inte filmerna till finska. Filmerna textas till finska och 
svenska och visas på originalspråk. 

▶ I stora städer finns kulturcenter med internationellt program och 
verksamhet. Många organisationer, såsom Finlands Röda Kors, ord-
nar verksamhet för personer från olika kulturer. Många invandrare 
har även grundat egna föreningar. 

Barn, unga och fritid
Skoldagen slutar ofta före föräldrarnas arbetsdag. 
Efter skolan kan barnen till exempel gå till kommunens lekpark. 
Barnen kan även delta i skolans eftermiddags- och klubbverksam-
het.

 ▶ Kommunerna ordnar verksamhet för skolbarn på för- och 
eftermiddagarna. För- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn är 
avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt specialelever från alla 
årskurser. Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda verksamhet. 
Kommunen kan uppbära en avgift för för- och eftermiddagsverk-
samheten. Skolorna ordnar också klubbverksamhet för sina elever. 
Den är vanligtvis gratis. 

▶ Kommunerna och församlingarna ordnar verksamhet för barn. 
Församlingen har klubbar där barnen kan pyssla eller spela 
instrument. Barnen kan gå till klubben trots att de inte hör till 
kyrkan. 

▶ För ungdomar finns det ungdomsgårdar och klubbar. 
Städerna och kommunerna stöder fritidsaktiviteter för ungdomar. 
Ungdomarna kan gå till ungdomsgården för att träffa kompisar 
efter skolan. 

▶ Idrottsföreningarna ordnar många aktiviteter för barn och unga. 
Idrottsföreningarna är i allmänhet privata och därmed inte gratis. 
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LAPSET, PERHE JA VANHUKSET

NATIONELLA HÖGTIDSDAGAR
De nationella högtidsdagarna är så kallade helgdagar. Det innebär 
att alla ämbetsverk och affärer är stängda. Julen firar finländarna 
hemma med sin familj. Familjen firar ofta enligt sina egna traditio-
ner. 

Finlands officiella högtidsdagar 2011 är: 
Nyårsdagen (1 januari)
Trettondagen (6 januari)
Långfredagen
Påskdagen
Annandag påsk
Första maj
Kristi himmelsfärdsdag
Pingstdagen
Midsommarafton
Midsommardagen
 Alla helgons dag
Finlands självständighetsdag (6 december)
Julafton (24 december)
Juldagen (25 december)
Annandag jul (26 december)

▶ Många nationella högtidsdagar hör ihop med kristendomen. 
Till exempel Kristi himmelsfärdsdag är en högtidsdag som firas till 
minne av att Jesus lämnade jorden och fördes upp till himlen. 
Utöver de officiella högtidsdagarna kan vissa dagar vara delvis 
lediga. Midsommarafton 24.6 och julafton 24.12 är delvis lediga 
dagar. De flesta har ledigt från jobbet dessa dagar. Butiksperso-
nal kan vara tvungen att arbeta. Sjukhusen har alltid jour. 

▶ Vissa nationella högtidsdagar är flaggdagar. Det betyder att 
man hissar Finlands flagga. Flaggdagar är till exempel första maj 
och självständighetsdagen. I Finland finns det också flaggdagar 
som inte är officiella högtidsdagar. De flesta flaggdagar hör ihop 
med Finlands kultur. Till exempel Kalevaladagen, som firas den 
28 februari, är den finska kulturens dag. 

▶ Man flaggar ofta på halv stång när någon i huset har dött. 
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Finland är ett ganska stort land som är glest befolkat. 
Det finns färre städer än i många andra länder, men mycket natur. 

▶ Finland är en välfärdsstat.Det betyder att staten tar hand om 
till exempel de fattiga, sjuka och handikappade. Den grundläg-
gande utbildningen är gratis för barn. 

▶ För att få pengar till tjänsterna uppbär staten skatt av privat-
personer och företag. 

▶ Finländarna kan vara tysta till en början. Men när du väl lärt 
känna en finländare kan du få en vän för livet.  

FAKTA OM FINLAND 
Finland är en demokratisk republik. Finland har inga kungligheter, 
utan en president. Finland är medlem i Europeiska Unionen (EU). 

▶ Finland är ett ganska stort land i Europa. Finlands yta är
338 127 km². Dock bor det inte så många människor här, unge-
fär 5 400 000. Majoriteten bor i södra delen av landet. I norr bor 
det inte så många. 

▶ I huvudstaden Helsingfors bor ca 590 000 människor. I de 
största städerna i huvudstadsregionen, Helsingfors, Esbo och 
Vanda, bor det sammanlagt ungefär 1 miljon människor. I Tam-
merfors, som är den största staden utanför huvudstadsregionen, 
bor nästan 220 000 människor. I Åbo, som är Finlands äldsta 
stad, bor över 180 000 människor.

▶ Finlands grannländer är Sverige, Norge, Ryssland och Est-
land. 

KLIMAT
Finland har fyra årstider: sommar, höst, vinter och vår. Vädret 
varierar mycket runtom i landet.  

▶ Vintern sträcker sig från mitten av december till slutet av 
februari. På vintern är dagarna korta och mörka. Snö och is gör 
vägarna hala. På vintern ska man ta väl hand om sin hälsa. 
Många finländare äter extra vitaminer utöver den vanliga kosten. 
Mörkret kan göra människor trötta. Motion hjälper mot tröttheten.  

▶ Våren är en växlande årstid. Dagarna blir snabbt längre. 
Nätterna kan vara rätt så kalla och soliga dagar ganska varma.
Löven spricker ut och blommorna blommar.  

▶ Sommaren kan vara mycket varm, men vädret är varierande. 
På sommaren är det ljust även på natten. Juli är den allmänna 
semestermånaden i Finland.

▶ På hösten är kvällarna mörka och det kan vara regnigt. Det är 
vackert på hösten när löven på träden skiftar färg. Höstfärgerna 
är vackrast i Lappland, i norra Finland. På hösten och vintern 
kan man se norrsken (Aurora Borealis) på himlen i Lappland.   

FINLAND OCH FINLÄNDARNA
7.
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FAKTA OM FINLÄNDARNA 
Många finländare är tystlåtna och lugna. Finländarna anser att det 
är artigt att lämna människor i fred. Därför kan finländarna uppfat-
tas som ovänliga. När man väl lär känna en finländare blir han  en 
god vän.

▶ Finländarna värdesätter flit och ärlighet. Punktlighet är också 
viktigt. I Finland ska man komma i tid till avtalade möten. 
Finländarna anser att det är oartigt att komma för sent. 

▶ Finländarna värdesätter sitt privatliv. Om du vill hälsa på hos 
någon är det artigt att ringa först. Det gör även goda vänner och 
familjen. 

▶ Regler är viktiga för finländarna. Finländarna följer till exempel 
trafikreglerna samvetsgrant. Man kör inte mot rött. De flesta går 
inte ens över gatan mot röd gubbe. Vid trafikljusen väntar finlän-
darna på att det ska slå om till grönt. 

ARTIGHET
I Finland hör det till att man håller ögonkontakt när man pratar 
med varandra. Det är också artigt att tyst lyssna när någon annan 
pratar. 

▶ Det är artigt att svara först när den andra har pratat klart. 
I det finska språket finns inga artighetsfraser. Det finns till exem-
pel ingen motsvarighet till engelskans ”please”. Det är ofta artigt 
att be om något med en fråga. Om du till exempel vill ha mjölken, 
kan du fråga: ”Kan jag få mjölken?”. Att be om något i frågeform 
är artigare än att säga: ”Ge mig mjölken”. 

▶ I Finland är det vanligt att man duar varandra. Det innebär att 
du kan säga ”du” när du pratar med någon.Du behöver inte säga 
”Ni”. I många kulturer är det oartigt att säga ”du” till personer man 
inte känner. I Finland kan du säga ”du” även till främmande männ-
iskor. Det är artigt att säga ”Ni” till äldre människor. 

ATT HÄLSA PÅ VARANDRA
I Finland är det vanligt att man skakar hand när man träffas. 

▶ I Finland är kramar och kindpussar ovanliga.  Ungdomar eller 
nära vänner kan krama om varandra när de träffas.  Det vanli-
gaste är att finländarna skakar hand när de hälsar. 
Du kan också säga ”Hej!”. 

TRAFIK
Det är högertrafik i Finland. Finland har en lugn trafikkultur. Vinter-
tid ska man vara särskilt försiktig i trafiken eftersom det är mörkt 
och halt.

▶ Man tutar inte åt varandra i trafiken. Tutan används endast när 
det är fråga om verklig fara. 

▶ Huvudstadsregionen och andra stora städer har en bra kollek-
tivtrafik. Bussarna, tågen och spårvagnarna går ofta och punktligt. 
Det är ganska dyrt att åka taxi i Finland. Ofta kostar det att par-
kera i stadskärnan och det är inte så lätt att hitta parkeringsplats. 
Därför använder finländarna gärna kollektivtrafiken. Kollektivtrafi-
ken är dessutom ett miljövänligt alternativ. På landsbygden finns 
inte en lika heltäckande kollektivtrafik.

▶ Finländarna cyklar mycket. Det finns gott om cykelvägar i Fin-
land. Cykelvägen går ofta bredvid gångbanan. Du måste använda 
cykelhjälm när du cyklar. Cykeln måste ha reflex och framlykta, så 
att den syns i mörkret, samt ringklocka. Med ringklockan kan du 
varna folk om att du kommer.

▶ I höst- och vintermörkret är det viktigt att fotgängare använder 
reflex. 
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NATUR
Finländarna uppskattar naturen. Det finns många parker i städer-
na. De närmaste skogarna finns precis utanför staden. 

▶ Finländarna uppskattar en ren och snygg natur och renlig-
het överlag. Det är inte artigt att slänga skräp på marken. Skräp 
slängs i soptunnor eller så tar man det med sig. Alla har ett 
ansvar för miljön. I Finland finns den så kallade Allemansrätten, 
vilken innebär att man rätt så fritt får röra sig och vistas i naturen 
så länge man respekterar djur, växter och andra människor. I 
sjöar och vattendrag får man ro, simma och meta, men man får 
inte jaga och fiska utan tillstånd. I skogen får man plocka bär och 
svamp. Man får inte skada växter eller djur. Man får inte vistas på 
odlingsmarker och gårdar utan tillstånd.

DEN FINLÄNDSKA FAMILJEN
Den typiska finländska familjen består av en mamma, en pappa 
och två barn. Familjen har ofta ett husdjur.

▶ Familjerna är ofta små i Finland. Far- och morföräldrarna bor i 
allmänhet inte tillsammans med familjen. 

▶ Alla par gifter sig inte även om de har gemensamma barn. 
Samboförhållanden är vanliga i Finland. Ett samboförhållande 
betyder att ett par bor tillsammans men inte är gifta. I Finland kan 
även personer av samma kön leva i ett officiellt parförhållande. 
Detta kallas registrerat partnerskap. Ett registrerat partnerskap 
motsvarar ett äktenskap. 

▶ Skilsmässor är vanliga i Finland nuförtiden. Efter skilsmäs-
san delar föräldrarna vårdnaden om barnet. Efter skilsmässan 
kan barnets föräldrar bilda en ny familj med en ny partner. Den 
nya partnern kan ha egna barn. En sådan familj kallas ombildad 
familj.

DJUR
Husdjur är vanliga i Finland. Hundar och katter hör till favoriterna. 

▶ Också när det gäller husdjur måste man följa lagen. Enligt 
lagen måste hundar vara kopplade utomhus. Man måste plocka 
upp hundbajset från marken och slänga det i en soptunna. Enligt 
Finlands lag har även djuren rättigheter. Man får inte plåga djuren 
och man måste ta hand om deras hälsa. 

  

DET FINLÄNDSKA HEMMET
Finländarna bor hellre i en ägarbostad än i en hyresbostad. 

▶ Det genomsnittliga hemmet är ungefär 80 m2 stort.  Hemmet 
består i allmänhet av kök, vardagsrum och sovrum. Barnen har i 
allmänhet egna rum. Bostaden har ofta en liten trädgård eller en 
balkong. Bostaden kan även ha en egen bastu. 

DEN FINLÄNDSKA MATEN
Till den finländska maten hör inga starka smaker. Kryddor används 
sparsamt. 

▶ Den vanligaste maten består av kött och potatis. Finländarna äter 
mycket fisk. Nuförtiden äter finländarna också mycket pasta och ris. 
Vegetarianism har blivit allt vanligare under de senaste åren. 

 ▶ Finländarna äter oftast hemma, men det har även blivit vanli-
gare att man går ut och äter på restaurang.

▶ Finländska efterrätter görs ofta på bär. Skogarna är fulla av bär 
och svamp som människorna plockar på hösten. Om du plockar 
bär eller svamp ska du kontrollera att de inte är giftiga. 
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FINLANDS HISTORIA
Finland är en självständig stat. Finland blev självständigt 1917.

▶ Från och med medeltiden och fram till 1800-talet hörde Finland 
till Sverige. Efter splittringen från Sverige och fram till 1917 var 
Finland en autonom del av Ryssland.  Efter självständigheten 
fördes ett svårt inbördeskrig 1918.

▶ Under andra världskriget krigade Finland mot Sovjetunionen 
två gånger: vinterkriget 1939–1940 och fortsättningskriget 1941–
1944. Som en följd av krigen förlorade Finland Karelen samt 
andra områden till Sovjetunionen. De 430 000 finländare som 
bodde i dessa områden lämnade sina hembygder som flyktingar 
och omplacerades i det Finland som blev kvar. Finland var inte 
ockuperat under andra världskriget. Efter kriget behöll Finland sin 
självständighet men förlorade vissa landområden.

▶ Finland blev tvungen att betala ett krigsskadestånd till Sovjetu-
nionen. Finländarna arbetade hårt och skadeståndet betalades 
snabbt. Tack vare det hårda arbetet utvecklades Finlands industri. 
Den ekonomiska tillväxten gjorde det möjligt att bland annat 
utveckla hälsovården. 

POLITIK OCH FÖRVALTNING
Finland är en demokrati. Landet styrs av republikens president. 
Makten i Finland tillhör folket, som företräds av riksdagen.

▶ Republikens president och riksdag utses genom val. 
Presidenten utses för sex (6) år och riksdagen för fyra (4).

▶ Medborgarna utser 200 riksdagsmän genom val. Riksdags-
männen stiftar lagar och beslutar om statens ekonomi. Reger-
ingsmakten utövas av presidenten tillsammans med statsrådet. 
Statsrådet består av statsministern och övriga ministrar. Den 
dömande makten utövas av oberoende domstolar. I Finland finns 
det en rikstäckande statlig regionalförvaltning och sex regionför-
valtningsverk.

▶ Finland är medlem i Europeiska Unionen (EU). Finlands repre-
sentanter i EU utses genom val. 

▶ Det finns 320 kommuner i Finland (2013). Alla kommuner 
har självstyre. Det innebär att kommunen själv bestämmer över 
sina finansiella frågor. Kommunen är skyldig att tillhandahålla 
basservice åt invånarna. Basservicen omfattar bland annat skola, 
hälsovård och socialverkets tjänster. Invånarnas företrädare i 
kommunens förvaltning utses genom val.

VÄLFÄRDSSTAT
Finland är en välfärdsstat. Det betyder att staten tar hand om till 
exempel fattiga, sjuka och handikappade. 

▶ Staten betalar ekonomiskt stöd till handikappade, arbetslösa 
och allvarligt sjuka. Med skatteintäkterna finansieras många 
allmänna tjänster. Till exempel är kostnaderna för läkarbesök 
och barndagvård låga i Finland eftersom staten betalar en del av 
kostnaderna med skattemedel. 

▶ Även kollektivtrafiken finansieras med skattemedel. Därför är 
det förmånligt att resa med till exempel buss och spårvagn. Alla 
arbetstagare betalar skatt på sin lön. Även utkomstskyddet för 
arbetslösa är en skattepliktig inkomst. 

LIKABEHANDLING OCH JÄMSTÄLLDHET
I Finland är alla lika inför lagen. En person får inte särbehandlas 
på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, åsikt, hälsotill-
stånd eller sexuell inriktning. Också barn ska bemötas som jämlika 
individer. Med jämlikhet menas att män och kvinnor har samma 
rättigheter. 

▶ Kvinnor arbetar inom både politik och näringsliv. Finland har 
just nu en kvinnlig president. I Finland är det helt normalt att män-
nen sköter hushållsarbete. Männen städar, lagar mat och tar hand 
om barnen.  

▶ Likabehandling och jämlikhet innebär också att ingen får diskri-
mineras. Ingen får diskrimineras eller särbehandlas på grund av 
kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotill-
stånd eller handikapp eller av någon annan orsak som har med 
hans eller hennes person att göra. 

RÖSTNING OCH RÖSTRÄTT
Varje finsk medborgare som har fyllt 18 år får rösta i val. 
Män och kvinnor har lika rösträtt. 

▶ Du måste vara fast bosatt i Finland för att få rösta. Om du inte 
är finsk medborgare för du rösta i kommunalval och kommunala 
folkomröstningar. Om du inte är finsk medborgare får du inte rösta 
i presidentval eller riksdagsval. Röstsedeln kommer hem till dig 
på posten. 
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FINSKT MEDBORGARSKAP
Om du ansöker om finskt medborgarskap lämnar du ansökan hos 
polisen. Beslutet fattas vid Migrationsverket. 

▶ Du kan få finskt medborgarskap om du har bott tillräckligt länge 
i Finland. Medborgarskap beviljas endast på vissa villkor. 

▶ En finsk medborgare måste ha nöjaktiga kunskaper i finska 
eller svenska. Du måste också kunna redogöra för din försörjning 
i Finland. Det innebär att du måste berätta hur du får vardagen i 
Finland att gå ihop ekonomiskt. I samband med ansökan utreds 
om du har betalat skatt på alla dina inkomster. Du måste också 
kunna klarlägga din identitet. Därutöver utreds om du har gjort dig 
skyldig till något brott.

▶ Du kan ansöka om medborgarskap för ditt barn samtidigt 
som du själv ansöker om medborgarskap. Om du ansöker om 
medborgarskap för ditt barn måste du vara ditt barns officiella 
vårdnadshavare. Barnet måste bo i Finland. Du måste lämna in 
ansökan personligen till polisen i din hemkommun. Om du ansö-
ker om medborgarskap för ditt barn måste barnet vara med. 

▶ Du behöver inte avstå från ditt lands medborgarskap när du 
får finskt medborgarskap. Dubbelt medborgarskap är tillåtet i Fin-
land. Ta reda på om ditt land godkänner dubbelt medborgarskap. 
Vänd dig till Migrationsverket om du har frågor.

Medborgarens rättigheter och skyldigheter.
Enligt lagen har finska medborgare vissa grundläggande friheter 
och rättigheter. Enligt lagen är alla i Finland lika inför lagen. Detta 
gäller även invandrare. Det innebär att alla har samma rättigheter.

▶ I Finland har alla rättsskydd. Det innebär att du har rätt att 
överklaga om du blir felbehandlad av till exempel en myndighet. 
I Finland har var och en rätt till sin egen religion. Alla får även bo 
var de vill. 

▶ Var och en har yttrandefrihet. Yttrandefrihet innebär att man får 
säga vad man tycker. Yttrandefriheten innebär också att tidningar 
inte censureras. I Finland har var och en rätt att delta i samman-
komster utan tillstånd. För demonstrationer måste man ansöka 
om tillstånd från polisen. 

▶ Enligt lagen har människorna också skyldigheter. Exempelvis 
har barnen läroplikt. Det innebär att de måste gå i skola. Skol-
gången ska inledas det år då barnet fyller sju (7) år. 
Läroplikten upphör det år då barnet fyller 17 år.  

▶ Var och en är skyldig att betala skatt på sina inkomster. Man 
måste även betala skatt på egendom. Till medborgarskyldighe-
terna i Finland hör också skyldigheten att fullgöra värnplikt. Det 
innebär att varje man som har fyllt 18 år måste fullgöra militär-
tjänstgöring eller civiltjänstgöring. Kvinnor är inte värnpliktiga i 
Finland. Om en kvinna vill kan hon fullgöra militärtjänstgöring. 

▶ En finländare har rättigheter och skyldigheter som EU-medbor-
gare. En EU-medborgare har rätt att röra sig fritt inom EU-området. 
En EU-medborgare får även arbeta fritt i alla EU-länder. 

RELIGION I FINLAND 
I Finland råder religionsfrihet. 
Det innebär att var och en själv har rätt att välja vad man tror på. 

▶ I Finland råder grundlagstryggad religion- och samvetsfrihet.
Dit hör rätten att bekänna sig till och utöva en religion, rätten att 
ge uttryck för sin övertygelse och rätten att höra till eller inte höra 
till ett religiöst samfund. Ingen är skyldig att mot sin övertygelse 
ta del i religionsutövning.

▶ Majoriteten av finländarna är kristna. Majoriteten av de kristna 
i Finland är protestanter. De hör till den evangelisk-lutherska 
kyrkan. 

▶ Alla finländare hör inte till något religiöst samfund. Om du hör 
till kyrkan måste du betala kyrkoskatt. Kyrkoskatten är ungefär 
1–2 procent av din inkomst. Du måste betala kyrkoskatt om du 
hör till den evangelisk-lutherska kyrkan eller det ortodoxa kyrko-
samfundet. Med kyrkoskatten finansieras kyrkans verksamhet 
samt till exempel fritidsverksamhet och terapi. 

▶ Förutom den evangelisk-lutherska kyrkan verkar även den 
ortodoxa kyrkan och den katolska kyrkan i Finland. Utöver dessa 
finns det flera protestantiska frikyrkor och karismatiska kyrkosam-
fund och församlingar i landet. Det finns flera muslimska samfund 
och två judiska församlingar i Finland. Det finns även buddhis-
tiska, hinduiska, sikhiska och Bahá’íska samfund. Utöver dem 
finns det många typer av så kallade New Age-samfund. Dessa 
religiösa rörelser verkar oftast som vanliga föreningar i Finland.
 

        40



         41



ORDLISTA
8.

Arbetskraftspolitisk utbildning,
arbetskraftsutbildning
Arbets- och näringsbyråerna kan erbjuda arbetskraftsutbildning t.ex. 
i form av språkkurser för invandrare. Syftet med arbetskraftsutbild-
ningen är att ge dig utbildning som hjälper dig att hitta arbete.

Arbetslöshetsförmåner
Arbetslöshetsförmåner är ett ekonomiskt stöd som du kan söka om 
du är arbetslös. Du måste anmäla dig till arbets- och näringsby-
rån innan du kan beviljas arbetslöshetsförmåner. Du ansöker om 
arbetslöshetsförmåner från FPA.

Arbetslös jobbsökande
Du saknar jobb och söker jobb. Du har anmält dig som jobbsökande 
på TE-byrån.

Barnbidrag
Ett bidrag  avsett att hjälpa med de ekonomiska kostnader som 
barnet medför.

Besöksförbud 
Ett förbud mot att närma sig brottsoffret. Besöksförbud meddelas av 
tingsrätten eller polisen. Från polisen kan du ansöka om besöksför-
bud för en person som hotar dig till livet.

Borgerlig vigsel 
Vigsel förrättad av notarius publicus.

Bostadsbidrag 
Om du har rätt till socialskydd i Finland och dina inkomster inte 
räcker till för ditt uppehälle kan du ansöka om bostadsbidrag från 
FPA. Man måste uppfylla vissa villkor får att få bostadsbidrag.

Faderskapspenning 
Pappan får faderskapspenning istället för lön när han tar hand om 
barnet hemma.

Familjedagvård
Barndagvård hemma hos vårdaren.

Familjevåld
Våld inom familjen.

FPA
Folkpensionsanstalten FPA. FPA betalar ut stöd för t.ex. barn, 
handikappade och åldringar. FPA ansvarar för socialskyddet för 

personer som bor i Finland. FPA:s förmåner består till exempel av 
sjukförsäkring (FPA-kortet), utkomstskydd för arbetslösa, folkpen-
sion och familjebidrag.

FPA-kort
FPA-kortet är sjukförsäkringskort. Med kortet kan du få direktersätt-
ning för besök hos t.ex. privata läkare och på apotek. Då betalar du 
en mindre summa själv.

Hinderslöshetsintyg 
Hinderslöshetsintyget bevisar att det inte finns något hinder mot 
äktenskapet.

Hyresbostad
En bostad som ägs av någon annan och som du hyr.

Hyresgaranti
Hyresgarantin är en garantiavgift som du betalar till hyresvärden, 
dvs. den som äger bostaden. Avgiften garanterar att bostaden hålls 
i gott skick. Den garanterar även att du betalar hyran. 

Hälsostation
Hälsovårdscentralens tjänster är fördelade mellan olika hälsosta-
tioner som tillhandahåller de grundläggande hälsovårdstjänsterna 
inom sitt område.

Hälsoundersökning
En undersökning av hälsan som utförs av en läkare eller hälsovår-
dare.

Hälsovård
Ett system för hälso- och sjukvård som omfattar bl.a. läkar- och 
sjukhustjänster.

Identitetsbevis
Ett identitetsbevis är ett officiellt intyg med bild som bevisar vem du 
är. Du ansöker om identitetsbevis hos polisen. 

Jour
I Finland får alla som är i akut behov av vård omedelbart hjälp vid 
hälsovårdscentralens och sjukhusets jourmottagning.

Klientavgift
Kommunens klientavgift för kommunala tjänster, till exempel för 
hälsovårdstjänster. Avgiften är mindre än för den privata sektorns 
tjänster.
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Magistraten
Magistraten ansvarar för befolkningsdatasystemet som innehåller 
grundläggande uppgifter om alla personer som bor i Finland. Magi-
straten sköter även registreringen av affärer och företag.

Moderskapspenning
Mamman får moderskapspenning istället för lön när hon tar hand 
om barnet hemma.

Personbeteckning
Personbeteckningen bevisar att du är du. Ingen annan har samma 
personbeteckning som du. Du behöver en personbeteckning för 
att t.ex. sköta dina ärenden hos myndigheterna. Du ansöker om 
personbeteckning vid magistraten.

Sjukförsäkring 
En del av det ekonomiska stöd som samhället erbjuder. En person 
som är fast bosatt i Finland omfattas av den finländska sjukförsäk-
ringen.

Skattebyrån
Skattebyrån hjälper dig i skattefrågor. Från skattebyrån får du skat-
tekort och skatterådgivning.

Skolhälsovård
Hälsovård för skolelever som omfattar bl.a. läkar- och hälsovårdar-
tjänster.

Sociala förmåner
Ekonomiskt stöd som samhället betalar i vissa livssituationer eller 
om dina egna inkomster inte räcker till. Sociala förmåner är t.ex. 
föräldrapenning och utkomststöd.

Socialbyrån
Socialbyrån hjälper dig i sociala frågor, t.ex. barnuppfostran och fa-
miljerådgivning. Socialbyrån stöder människor i ekonomisk kris eller 
kris av annan typ. Från socialbyrån kan du ansöka om utkomststöd 
om andra understöd och dina inkomster och tillgångar inte räcker till 
för att du ska kunna försörja dig.

Social trygghet
De ekonomiska förmåner och stöd som samhället tillhandahåller i 
olika livssituationer. Även hjälp som du kan söka från kommunens 
socialbyrå.

Stadigvarande bosatt i Finland
En person som bor i Finland. Du har ditt hem i Finland och du bor 
här permanent.

TE-byrå
Arbets- och näringsbyrån, som hjälper dig när du söker jobb.

Uppehållstillstånd
För att få vara stadigvarande bosatt i Finland måste du ha ett up-
pehållstillstånd. Du ansöker om det första uppehållstillståndet i ditt 
eget land eller i vissa fall hos polisen i Finland. Detta gäller inte 
nordiska medborgare samt EU- och EES-ländernas medborgare. 
Nordiska medborgare måste dock registrera sig på magistraten. 
EU- och EES-ländernas medborgare måste registrera sig på polis-
inrättningen. 

Uppgifter om familjeförhållanden 
Information om du bor ensam eller tillsammans med någon, och om 
du har barn.

Utkomst
Pengar som du behöver för nödvändiga kostnader såsom mat, 
kläder, och boende.

Utkomstskydd för arbetslösa, 
arbetslöshetsförmån
Arbetslöshetsförmånerna består av arbetslöshetsdagpenning och 
arbetsmarknadsstöd. De kan betalas ut på TE-byrån åt arbetslösa 
jobbsökande. Man måste ansöka om arbetslöshetsförmån själv från 
Folkpensionsanstalten (FPA) eller arbetslöshetskassan. 

Utkomststöd
Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som du kan söka om dina 
inkomster och tillgångar inte täcker dina nödvändiga kostnader. Du 
ansöker om utkomststödet från kommunens socialbyrå. 

Ägarbostad
En egen bostad som du själv har betalat.
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