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1.

การแปลเอกสารเป็นทางการ 
 หมายเลขประจ าตัว 

 
การปรับตัวเขา้กับสังคม 
  การตรวจสอบเบือ้งตน้ 
  การวางแผนการปรับตัว 
  การสนับสนุนการปรับตัว 
  การฝึกอบรมการปรับตัว 
หลักสูตรภาษาฟินนชิและภาษาสวดีชิ 
การประกันสังคม 
  บัตรเกลา 
เงนิตกงาน 
บัตรประจ าตัวผูเ้สยีภาษีเงนิได ้

 ค าแนะน าเรือ่งภาษี 
ล่าม การแปลจากค าพูด และการแปลเอกสาร 
บัญชธีนาคาร 
โทรศัพท ์
อนิเทอรเ์น็ต 
หอ้งสมุด 
ทีท่ าการไปรษณีย์ 
ภาษีศุลกากร 
วกิฤตกิารณ์ 
  การใชค้วามรุนแรง 
  ปัญหาสุขภาพจติ 
 
ความจน 
  เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพี 
  การไดรั้บความช่วยเหลอืทางกฎหมายฟร ี

อารัมภบท 
 
ขอ้มูลพื้นฐานเกีย่วกับประเทศฟินแลนดส์ าหรับผูท้ ีย่า้ยเขา้มาอยู่ 
ขา้พเจา้จะเริม่ตน้อย่างไร? 
ทีอ่ยู่ 

ขา้พเจา้จะหาบา้นไดอ้ย่างไร? 
ขา้พเจา้จะเช่าบา้นไดอ้ย่างไร?  

 เงนิประกันค่าเสยีหายของบา้น 
การยา้ยทีอ่ยู่ 
กฎเกณฑข์องทีอ่ยู่ 

การดูแลสถานทีอ่ยู่ 
ผูดู้แลสถานทีอ่ยู่ 

 ขยะ 
 หอ้งซักผา้ 
 เซาวน่์า 
 ทีจ่อดรถ 

ความปลอดภัยเรือ่งอัคคภัีย 
 เงนิช่วยเหลอืค่าเช่าบา้น 

 

สทิธใินการมใีบอนุญาตมถี ิน่พ านัก  

 พลเมอืงของสหภาพยุโรปและพลเมอืงของเขตเศรษฐกจิยุโรป และ 
 พลเมอืงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
  พลเมอืงกลุ่มประเทศนอรด์กิ  
   
   ถา้ท่านก าลังศกึษา 
   
   ถา้ท่านท างาน 
 

ใบอนุญาตมถี ิน่พ านัก 

 พลเมอืงจากประเทศอืน่นอกเหนอืจากพลเมอืงของสหภาพยุโรปหรอื
 พลเมอืงกลุ่มประเทศนอรด์กิ     

พลเมอืงจากประเทศโลกทีส่าม 
ผูไ้ดรั้บการคุม้ครองจากนานาชาต/ิก าลังยื่นขอ  

  นักศกึษา 
  ผูท้ ีท่ างาน 
  ผูท้ ีผู่กพันกับครอบครัว 
  ผูท้ ีย่า้ยกลับ 
ส านักทะเบยีนราษฎร ์  

 การลงทะเบยีนในฟินแลนด ์
 การสมรสและบุตร, ความสัมพันธท์างครอบครัว 

 การรับรองเอกสาร/การท านติกิรณ์ 

ประเทศฟินแลนดย์นิดตีอ้นรับ! 
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ขา้พเจา้จะหางานไดอ้ย่างไร? 
ถา้ขา้พเจา้ไม่ไดง้าน 
  เงนิตกงาน 
การก่อตัง้ธุรกจิ 
บัตรประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 

 ค าแนะน าเรือ่งภาษี 
บ านาญ 
ทีท่ างานของคนฟินน ์
  ก่อนเริม่ท างาน 
  สัญญาการจา้งงาน 
  สถานทีท่ างาน 
  สถานทีท่ างานตอ้งท าใหค้วามเท่าเทยีมและความเสมอภาคเป็นจรงิขึน้มา 
  หนา้ทีรั่บผดิชอบของลูกจา้ง 
  สทิธขิองลูกจา้ง 
  ตัวแทนของลูกจา้ง 
  สหภาพแรงงาน 
  กองทุนคนตกงาน 
 

ผูใ้หญ่และการศกึษา 
ปรญิญาของขา้พเจา้จะไดก้ารยอมรับในฟินแลนดไ์หม? 
  การเทยีบคุณวุฒ ิการยอมรับปรญิญา 
ขา้พเจา้สามารถเรยีนวชิาชพีใหม่ไดไ้หม? 
  สัญญาการฝึกงาน การสอบทักษะดว้ยการสาธติ 
ค่าใชจ่้ายในการศกึษาเท่าไร? 
  เงือ่นไขในการไดเ้งนิอุดหนุนการศกึษา 
ในฟินแลนดศ์กึษาเป็นภาษาอืน่ๆ ไดไ้หม? 
 

การสมรส 
นามสกลุของบตุร 
การหยา่รา้ง 
  การดแูลบตุรหลังจากการหยา่ 
เงนิชว่ยเหลอืบตุร เงนิส าหรับแม ่และเงนิส าหรับพอ่ 
การลาเพือ่ดแูลลกู 
การเลีย้งดลูกู 
ศนูยด์แูลเด็ก 

 คา่บรกิารในศนูยด์แูลเด็กเทา่ไร? 
การสอนขัน้พืน้ฐาน 
  โรงเรยีนนานาชาต ิ
  การเรยีนในโรงเรยีนเสยีคา่ใชจ้า่ยเทา่ไร? 
การใชค้วามรนุแรงในครอบครัว 
คนชรา 
บ านาญ 
 

หมอ 
บรกิารอาชวีอนามัย 
สขุภาพจติ 
สขุภาพของเด็ก 
สขุภาพชอ่งปาก 
การไปหาหมอเสยีเงนิเทา่ไร? 
การดแูลสขุภาพระหวา่งการตัง้ครรภ ์
การดแูลทารก 
คนพกิาร 
ในยามฉุกเฉนิ  
 

ใบขบัขี ่
รา้นคา้ 

 รา้นคา้เปิดเมือ่ไร? 
สถานทีร่าชการ 

 สถานทีร่าชการเปิดเมือ่ไร? 
สรุาและยาเสพยต์ดิ  
เวลาวา่ง 

 เด็ก วัยรุน่ และเวลาวา่ง 
วันฉลองของชาวฟินแลนด ์
 

ประเทศฟินแลนดเ์ป็นประเทศอยา่งไร? 
ดนิฟ้าอากาศ 
คนฟินนเ์ป็นคนอยา่งไร? 

 ความสภุาพ 
 การทักทาย 

การจราจร 
ธรรมชาต ิ
สตัว ์
บา้นของคนฟินน ์
อาหารของคนฟินน ์
ประวัตศิาสตรป์ระเทศฟินแลนด ์
การเมอืงและการบรหิาร 
รัฐสวัสดกิาร 
สทิธเิทา่เทยีมกนัและความเสมอภาค 
การลงคะแนนเสยีงและสทิธใินการลงคะแนนเสยีง 
สญัชาตฟิินแลนด ์
  สทิธแิละหนา้ทีรั่บผดิชอบของคนฟินน ์
ศาสนาในฟินแลนด ์
 

งาน 
การศกึษา 

เด็ก ครอบครัว และคนชรา 

สขุภาพ 

ชวีติประจ ำวนั 

ประเทศฟินแลนดแ์ละคนฟินแลนด ์

ค ำศพัท ์
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อารมัภบท 
ประเทศฟินแลนดย์นิดตีอ้นรบั! 
 
การยา้ยไปอยูป่ระเทศใหมห่มายถงึการท าความรูจั้กกบัวฒันธรรมและวธิกีารปฏบิตัขิองประเทศทีท่า่นจะไปอยูด่ว้ย 
เอกสารค าแนะน าทีท่า่นถอือยูน่ีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ชว่ยเหลอืทา่นส าหรับการอยูใ่นฟินแลนดใ์นชว่งเริม่ตน้ 
ในเอกสารค าแนะน ามขีอ้มลูตา่งๆ อาทเิชน่ เรือ่งทีอ่ยู ่และเกีย่วกบัเรือ่งการท างาน ขอ้มลูส าหรับการตดิตอ่กบัเจา้หนา้ที ่
รวมทัง้ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัวฒันธรรมของสงัคมคนฟินน ์ยิง่ทา่นรอบรูเ้กีย่วกบักฎเกณฑต์า่งๆ ของสงัคมมากขึน้เทา่ไร 
การตัง้หลกัอยูใ่นฟินแลนดก็์จะยิง่งา่ยขึน้เทา่นัน้  
 
ฟินแลนดเ์ป็นประเทศทีย่ดึถอืกฎหมายส าหรับการปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญใหส้ทิธิข์ัน้พืน้ฐานเทา่เทยีมกนัส าหรับทกุๆ 
คนทีอ่ยูใ่นฟินแลนดร์วมทัง้ชาวตา่งชาตดิว้ย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของฟินแลนด ์
ทกุคนมสีทิธิเ์สมอภาคกนัและหา้มไมใ่หก้ดีกนัใครเนือ่งจากเหตผุลเพราะเพศ เชือ้ชาตดิัง้เดมิ ภาษา ศาสนา 
การแสดงออกหรอืความคดิเห็น 

กฎหมายรัฐธรรมนูญรับประกนัส าหรับทกุๆ คน ยกตวัอยา่งเชน่เรือ่งความคุม้กนัสว่นตวั เสรภีาพการเคลือ่นไหว 
การปกป้องชวีติสว่นตวั เสรภีาพการนับถอืศานา เสรภีาพทางจติส านกึ เสรภีาพการพดู เสรภีาพในการชมุนุม 
และกอ่ตัง้สมาคม และสทิธิใ์นการไดรั้บพจิารณาคดใีนศาลดว้ยความเป็นธรรม และการบรหิารทีด่ ี

กฎหมายรัฐธรรมนูญจะรับประกนัคนกลุม่นอ้ยในการมสีทิธิเ์พือ่ด ารงและพฒันาภาษาและวฒันธรรมของตวัเอง 
สทิธิข์ัน้มลูฐานยังใหก้ารประกนัอกีดว้ยส าหรับสทิธิท์างดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และกจิกรรมทางดา้นการศกึษา 
ยกตวัอยา่งเชน่สทิธใินการไดรั้บการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย 
และสทิธใินการไดรั้บการบรกิารดา้นสงัคมและการรักษาพยาบาลอยา่งพอเพยีง 

สนใจและเขา้รว่มในการเป็นสมาชกิของสงัคม 

การปรับตวัของคนเขา้เมอืงมกีฎหมายรองรับเป็นการเฉพาะ 
ตามกฎหมายดงักลา่วบคุคลทกุคนทีย่า้ยเขา้มาอยูท่ีน่ีจ่ะไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกบัชวีติและสงัคมของประเทศฟินแลนด ์
นอกจากเอกสารฉบบันีแ้ลว้คนเขา้เมอืงยังไดรั้บบรกิารใหค้ าแนะน าและชีช้อ่งทางเพือ่ทีว่า่การตัง้หลกัอยูท่ีน่ีจ่ะมโีอกาสเป็น
ไปไดง้า่ยขึน้ ความชว่ยเหลอือาจจะขอไดท้ัง้จากเทศบาลและเจา้หนา้ทีข่องส านักงาน TE 
ซึง่ตามกฎหมายมหีนา้ทีรั่บผดิชอบใหค้วามชว่ยเหลอืคนเขา้เมอืง 

จดุมุง่หมายของทางการกค็อืตอ้งการใหค้นเชา้เมอืงสนใจและเขา้รว่มในสงัคมของฟินแลนด ์
คนเขา้เมอืงทกุคนมสีทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีงการเลอืกตัง้ในเทศบาลได ้
หลงัจากทีเ่ขา้อยูใ่นฟินแลนดไ์ดส้องสามเดอืนแลว้ สทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีงคอือายคุรบ 18 ปี  
 
ภาษาประจ าชาตขิองฟินแลนดค์อืภาษาฟินนชิและสวดีชิ เมือ่ทา่นไปท าธรุกรรมกบัเจา้หนา้ที ่
ทา่นมสีทิธใินการใชภ้าษาดงักลา่วมานีภ้าษาใดภาษาหนึง่ได ้ภาษาเป็นกญุแจทีส่ าคญัตอ่วฒันธรรม 
และทา่นสามารถหาขอ้มลูส าหรับการเรยีนภาษาฟินนชิหรอืสวดีชิไดจ้ากเอกสารแนะน าเลม่นี ้
 
ทา่นควรสนใจเรยีนรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมของฟินแลนดท์ัง้ดว้ยการอา่นหนังสอืและเขา้รว่มปฏบิตั ิ
แตล่ะทอ้งถิน่ในฟินแลนดม์ปีระเพณีของทอ้งถิน่ทีแ่ตกตางกนับา้งเล็กนอ้ย 
ในฟินแลนดม์ชีนกลุม่นอ้ยอยูด่ว้ยตวัอยา่งเชน่ชาวแลปป์และชาวรมูาเนยี 
ฟินแลนดเ์ป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ประเทศนอรด์กิและเป็นสมาชกิของสหภาพยโุรป  
 
ใจกลางของสงัคมฟินแลนดท์กุวนันีค้อืความเสมอภาคระหวา่งเพศและคณุคา่ของการศกึษา ในชวีติประจ าวนัหลายๆ 
คนถอืวา่ เรือ่งทีส่ าคญัคอืความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มทีส่ะอาดและโอกาสทีจ่ะไดรั้บการบรกิารดา้นตา่งๆ 
อาทเิชน่การบรกิารของหอ้งสมดุและการรักษาพยาบาลเป็นตน้  
 
ประเทศฟินแลนดย์นิดตีอ้นรับทา่นเขา้สูช่วีติประจ าวนัและงานฉลองตา่งๆ 
ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ทา่นจะไดรั้บประสบการณ์ชวีติวา่ฟินแลนดเ์ป็นเสมอืนบา้นของทา่น  
 

 
Tuija Oivo 
 
หวัหนา้แผนก 
กระทรวงการจา้งงานและเศรษฐกจิ 
  
 
 
 



ข้าพเจ้าจะเริ่มต้นอย่างไร? 

จัดการเรื่องต่อไปนี้ก่อนเมื่อท่านย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศฟินแลนด์แล้ว:  

 

1. ที่อยู ่ 
หาท่ีอยู่สำหรับตัวของท่านเอง ท่านไม่สามารถลงทะเบียนว่าตัวท่านอยู่ในประเทศฟินแลนด์ได้ ถ้าท่านไม่มีท่ีอยู ่ 

2. สำนักทะเบียนราษฎร์  
ไปลงทะเบียนว่าท่านอยู่ในประเทศฟินแลนด์ท่ีสำนักทะเบียนราษฎร์ 

พร้อมกันน้ันท่านจะได้รับหมายเลขประจำตัวด้วย  

3. โทรศัพท ์ 
หาโทรศัพท์มือถือสำหรับตัวเองใช ้เพราะว่าในฟินแลนด์มีโทรศัพท์สาธารณะใช้น้อย  

4. บัญชีธนาคาร  
ไปเปิดบัญชีท่ีธนาคารเพราะว่าในฟินแลนด์จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร นอกจากน้ีแล้วผลประโยชน์จากสังคม 

อาทิเช่นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพก็จ่ายเข้าบัญชี 

เวลาไปเปิดบัญชีท่ีธนาคารท่านต้องมีหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวไปแสดงด้วย  

5. บัตรประกันสังคมหรือที่เรียกกันว่าบัตรเกลาของสำนักงานประกันสังคม  
ไปขอบัตรเกลาจากสำนักงาน (สำนักงานประกันสังคม)  ท่านจะอยู่ในขอบเขตของการประกันสุขภาพของเกลา 

ถ้าท่านอยู่อย่างถาวรในฟินแลนด์ ถ้าท่านมีฐานะเป็นคนทำงาน ท่านจะอยู่ในขอบเขตการประ กันสุขภาพด้วย 

ท่านจะใช้สิทธิของบัตรเกลาเม่ือเวลาไปหาหมอหรือไปซี้อยาท่ีร้านขายยา  

6. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเงินได้  
ท่านจะได้บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเงินได้จากสำนักงานภาษี ท่านต้องมีบัตรดังกล่าวน้ีเวลามีเงิน 

เดือนหรือรายได้อ่ืนๆ การยื่นขอบัตรเสียภาษีเงินได้ 

ท่านต้องนำหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวไปให้เจ้าหน้าท่ีดูด้วย  
7. การหางาน 
ท่านสามารถไปแจ้งท่ีสำนัก TE (สำนักจัดหางานและพัฒนาเศรษฐกิจ) ว่ากำลังหางานทำ ถ้าท่านยังไม่ได้งาน 

ในฟินแลนด์ผู้ท่ียังไม่มีงานทำมีสิทธิได้รับเงินตกงาน 

สำนักจัดหางานและพัฒนาเศรษฐกิจจัดหลักสูตรเรียนภาษาฟินนิชหรือสวีดิชให้แก่ผู้ท่ีกำลังหางานทำ 

8. การเรียนภาษา  
รีบหาท่ีเรียนภาษาฟินนิชหรือสวีดิช  

หลักสูตรท่ีจะสอนอาจจะมีคนเข้าคิวรอเรียนเยอะ  

การหาท่ีทำงานจะง่ายขึ้นถ้าท่านรู้ภาษา  

ท่านสามารถเรียนภาษาฟินนิชและสวีดิชด้วยตัวเองทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วย 
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จดัการเร ือ่งตอ่ไปนีก้อ่นเมือ่ทา่นยา้ยเขา้มาอยูใ่นประเทศฟินแลนดแ์ล้ว:  
 
1. ทีอ่ยู ่ 
หาทีอ่ยู่ส าหรับตัวของท่านเอง ท่านไม่สามารถลงทะเบยีนว่าท่านอยู่ในประเทศฟินแลนดไ์ด ้
ถา้ท่านไม่มที ีอ่ยู่  
 
2. ส านกัทะเบยีนราษฎร ์  
ไปลงทะเบยีนว่าท่านอยู่ในประเทศฟินแลนดท์ ี่ส านักทะเบยีนราษฎร ์
พรอ้มกนันัน้ท่านจะไดรั้บหมายเลขประจ าตัวดว้ย  
 
3. โทรศพัท ์  
หาโทรศัพทม์อืถอืส าหรับตัวเองใช ้ เพราะว่าในฟินแลนดม์โีทรศัพทส์าธารณะใชน้อ้ย  
 
4. บญัชธีนาคาร  
ไปเปิดบัญชที ีธ่นาคารเพราะว่าในฟินแลนดจ่์ายเงินเดอืนผ่านธนาคาร 
นอกจากนีแ้ลว้ผลประโยชนจ์ากสังคม อาทเิช่นเงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีก็จ่ายเขา้บัญช ี
เวลาไปเปิดบัญชที ีธ่นาคารท่านตอ้งมหีนังสือเดนิทางหรอืบัตรประจ าตัวไปแสดงดว้ย  
 
5. ท าความกระจา่งเกีย่วกบัสิทธิข์องทา่นเร ือ่งการประกนัสงัคม  
การประกันสังคมของบุคคลผูซ้ึง่อยู่ในประเทศฟินแลนด ์ ส านักงานเกลาเป็นผูรั้บผดิชอบ 
ท่านมสีทิธิไ์ดรั้บการประกันสังคมของฟินแลนดถ์า้ท่านอยู่อย่างถาวรในฟินแลนด ์
ถา้ท่านมฐีานะเป็นผูท้ ีท่ างานในฟินแลนด ์ท่านจะอยู่ในขอบเขตการประกันสังคมดว้ย 
สอบถามขอความช่วยเหลอืไดจ้ากส านักงานเกลาการประกันสุขภาพเป็นส่วนหนึง่ของการประกันสังคม 
ท่านจะตอ้งรอ้งขอการประกันสังคมและการประกันสุขภาพดว้ยตัวเอง 
เกลาจะเป็นผูส่้งบัตรเกลาไปใหท้่านโดยอัตโนมัตถิา้ท่านมสีทิธิไ์ดรั้บการประกันสุขภาพ 
ท่านจะไดรั้บผลประโยชนจ์ากบัตรเกลาก็ต่อเมือ่ท่านอยู่ในขอบข่ายการประกันสังคมของฟินแลนดแ์ละมคุีณสม
บัตคิรบถว้นตามเงือ่นไขผลประโยชนท์ ีจ่ะไดรั้บ 
 
6. บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีเงินได ้  
ท่านจะไดบั้ตรประจ าตัวผูเ้สยีภาษีเงินไดจ้ากส านักงานภาษี ท่านตอ้งมบัีตรดังกล่าวนี้เวลามเีงนิ 
เดอืนหรอืรายไดอ้ ืน่ๆ การยื่นขอบัตรเสยีภาษีเงินได ้
ท่านตอ้งน าหนังสอืเดนิทางหรอืบัตรประจ าตัวไปใหเ้จา้หนา้ท ีดู่ดว้ย  
 
7. การหางาน 
ท่านสามารถไปแจง้ทีส่ านัก TE (ส านักจัดหางานและพัฒนาเศรษฐกิจ) ว่าก าลังหางานท า 
ถา้ท่านยังไม่ไดง้าน 
ในฟินแลนดผู์ท้ ียั่งไม่มงีานท ามสีทิธไิดรั้บเงนิตกงาน 
ส านักจัดหางานและพัฒนาเศรษฐกิจจัดหลักสูตรเรยีนภาษาฟินนิชหรือสวีดชิใหแ้ก่ผูท้ ีก่ าลังหางานท า 
 
8. การเรยีนภาษา  
รบีหาทีเ่รยีนภาษาฟินนิชหรอืสวดีิช  
หลักสูตรทีจ่ะสอนอาจจะมีคนเขา้คิวรอเรยีนเยอะ  
การหาทีท่ างานจะง่ายขึ้นถา้ท่านรูภ้าษา  
ท่านสามารถเรยีนภาษาฟินนิชและสวดีิชดว้ยตัวเองทางอินเทอรเ์น็ตไดด้ว้ย 
ท่านสามารถหาเอกสารทีเ่หมาะสมส าหรับการเรยีนจากอินเทอรเ์น็ตตัวอย่างเช่นจากหนา้ดังต่อไปนี:้ 
www.kotisuomessa.fi 
http://oppiminen.yle.fi/suomi-finnish 
http://donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi/finnishforforeigners/  



ที่อยู่ 

ข้าพเจ้าจะหาบ้านได้อย่างไร?  

ประกาศเกี่ยวกับเรื่องบ้านหาดูได้จากหนังสือพิมพ์และทางอินเทอร์เน็ต  

ราคาบ้านเช่าจะแตกต่างกันมาก  

บ้านเช่าของเอกชนในใจกลางเมืองโดยปกติราคาจะแพงมาก  

ส่วนบ้านเช่าของเมืองถึงแม้ว่าค่าเช่าจะถูก แต่ก็มีบ้านไม่พอเพียงสำหรับทุกคน  

ท่านสามารถหาบ้านเช่าของเมืองหรือของเทศบาลได้จากทางหน้าอินเทอร์เน็ต  

การรอคิวอาจจะกินเวลานาน  

 

ในฟินแลนด์โดยปกติแล้ว คนอยู่บ้านท่ีตัวเองเป็นเจ้าของ 

ราคาบ้านแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเมืองท่ีอยู่ และย่านท่ีจะซื้อบ้าน 

ถ้าท่านมีความคิดท่ีจะซื้อบ้าน ท่านต้องไปเจรจาเรื่องกู้เงินเพื่อซื้อบ้านจากธนาคาร 

เม่ือผ่อนเงินกู้ท่ีนำมาซื้อบ้านหมดแล้ว การอยู่บ้านท่ีตัวเองเป็นเจ้าของถูกกว่าการอยู่บ้านเช่า  

 

นอกจากค่าเช่าบ้านและเงินผ่อนค่าซื้อบ้านแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีอยู่อาศัยอีก  

ตัวอย่างเช่น บ่อยๆ ครั้งท่านจะต้องจ่ายเงินค่าใช้ไฟฟ้า แก๊ส และค่าน้ำ  

 

ท่านสามารถหาบ้านได้จากอินเทอร์เน็ตท่ี: 
oikotie.fi 
etuovi.com 
vuokraovi.com 
jokakoti.fi 
vvo.fi 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที:่ www.asuminen.fi 
 
 

ข้าพเจ้าจะเช่าบ้านได้อย่างไร?  

สัญญาการเช่าบ้านต้องทำเป็นหนังสือ  

ท่านจะต้องได้รับก๊อปป้ีสัญญาเช่าบ้านสำหรับท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย  

ผู้เช่าและผู้ให้เช่าจะตกลงกันเรื่องระยะเวลาเช่าและค่าเช่า  

ผู้ให้เช่าอาจจะห้ามไม่ให้ผู้เช่าสูบบุหรี่หรอืมีสัตว์เล้ียงในบ้านได้  

โดยปกติแล้วค่าไฟฟ้าและแก๊สไม่รวมอยู่ในสัญญาการเช่า แต่ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงินเอง  

ผู้เช่าต้องทำสัญญาเรื่องการใช้ไฟฟ้าและแก๊สเองด้วย 

ถ้าค่าน้ำไม่รวมอยู่ในค่าเช่า ค่าน้ำจะคิดตามปริมาณการใช้โดยดูจาก (มิเตอร)์ หรือคิดจากจำนวนผู้อยู ่

 

ถ้าผู้ให้เช่าเรียกร้องให้มีค่าประกันภัยบ้าน ผู้เช่าบ้านจะต้องจ่ายเอง  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบริษัทประกันภัย 

 

ตรวจสอบดูก่อนว่าบ้านจะยังไม่มีการซ่อมแซมใหญ่ก่อนท่ีท่านจะทำหนังสือสัญญาเช่าบ้าน  

ที่อยู่ 

ข้าพเจ้าจะหาบ้านได้อย่างไร?  

ประกาศเกี่ยวกับเรื่องบ้านหาดูได้จากหนังสือพิมพ์และทางอินเทอร์เน็ต  

ราคาบ้านเช่าจะแตกต่างกันมาก  

บ้านเช่าของเอกชนในใจกลางเมืองโดยปกติราคาจะแพงมาก  

ส่วนบ้านเช่าของเมืองถึงแม้ว่าค่าเช่าจะถูก แต่ก็มีบ้านไม่พอเพียงสำหรับทุกคน  

ท่านสามารถหาบ้านเช่าของเมืองหรือของเทศบาลได้จากทางหน้าอินเทอร์เน็ต  

การรอคิวอาจจะกินเวลานาน  

 

ในฟินแลนด์โดยปกติแล้ว คนอยู่บ้านท่ีตัวเองเป็นเจ้าของ 

ราคาบ้านแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเมืองท่ีอยู่ และย่านท่ีจะซื้อบ้าน 

ถ้าท่านมีความคิดท่ีจะซื้อบ้าน ท่านต้องไปเจรจาเรื่องกู้เงินเพื่อซื้อบ้านจากธนาคาร 

เม่ือผ่อนเงินกู้ท่ีนำมาซื้อบ้านหมดแล้ว การอยู่บ้านท่ีตัวเองเป็นเจ้าของถูกกว่าการอยู่บ้านเช่า  

 

นอกจากค่าเช่าบ้านและเงินผ่อนค่าซื้อบ้านแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีอยู่อาศัยอีก  

ตัวอย่างเช่น บ่อยๆ ครั้งท่านจะต้องจ่ายเงินค่าใช้ไฟฟ้า แก๊ส และค่าน้ำ  

 

ท่านสามารถหาบ้านได้จากอินเทอร์เน็ตท่ี: 
oikotie.fi 
etuovi.com 
vuokraovi.com 
jokakoti.fi 
vvo.fi 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที:่ www.asuminen.fi 
 
 

ข้าพเจ้าจะเช่าบ้านได้อย่างไร?  

สัญญาการเช่าบ้านต้องทำเป็นหนังสือ  

ท่านจะต้องได้รับก๊อปป้ีสัญญาเช่าบ้านสำหรับท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย  

ผู้เช่าและผู้ให้เช่าจะตกลงกันเรื่องระยะเวลาเช่าและค่าเช่า  

ผู้ให้เช่าอาจจะห้ามไม่ให้ผู้เช่าสูบบุหรี่หรอืมีสัตว์เล้ียงในบ้านได้  

โดยปกติแล้วค่าไฟฟ้าและแก๊สไม่รวมอยู่ในสัญญาการเช่า แต่ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงินเอง  

ผู้เช่าต้องทำสัญญาเรื่องการใช้ไฟฟ้าและแก๊สเองด้วย 

ถ้าค่าน้ำไม่รวมอยู่ในค่าเช่า ค่าน้ำจะคิดตามปริมาณการใช้โดยดูจาก (มิเตอร)์ หรือคิดจากจำนวนผู้อยู ่

 

ถ้าผู้ให้เช่าเรียกร้องให้มีค่าประกันภัยบ้าน ผู้เช่าบ้านจะต้องจ่ายเอง  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบริษัทประกันภัย 

 

ตรวจสอบดูก่อนว่าบ้านจะยังไม่มีการซ่อมแซมใหญ่ก่อนท่ีท่านจะทำหนังสือสัญญาเช่าบ้าน  
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ประกาศเกีย่วกบัเร ือ่งบา้นหาดูไดจ้ากหนงัสือพมิพแ์ละทางอินเทอรเ์น็ต  
ราคาบา้นเชา่จะแตกตา่งกนัมาก  
 
บา้นเช่าของเอกชนในใจกลางเมอืงโดยปกตริาคาจะแพงมาก  
ส่วนบา้นเช่าของเมอืงถงึแมว่้าค่าเช่าจะถูก แต่ก็มบีา้นไม่พอเพียงส าหรับทุกคน  
ท่านสามารถหาบา้นเช่าของเมอืงหรอืของเทศบาลไดจ้ากทางหนา้อนิเทอรเ์น็ต  
การรอควิอาจจะกนิเวลานาน  
 
ในฟินแลนดโ์ดยปกตแิลว้ คนอยู่บา้นทีตั่วเองเป็นเจา้ของ 
ราคาบา้นแตกต่างกันไป ขึน้อยู่กับเมอืงทีอ่ยู่ และย่านทีจ่ะซือ้บา้น 
ถา้ท่านมคีวามคดิทีจ่ะซือ้บา้น ท่านตอ้งไปเจรจาเรือ่งกูเ้งนิเพื่อซือ้บา้นจากธนาคาร 
เมือ่ผ่อนเงนิกูท้ ีน่ ามาซือ้บา้นหมดแลว้ การอยู่บา้นทีตั่วเองเป็นเจา้ของถูกกว่าการอยู่บา้นเช่า  
 
นอกจากค่าเช่าบา้นและเงนิผ่อนค่าซือ้บา้นแลว้ยังมค่ีาใชจ่้ายอืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับทีอ่ยู่ท ีอ่าศัยอกี  
ตัวอย่างเช่น บ่อยๆ ครัง้ท่านจะตอ้งจ่ายเงนิค่าใชไ้ฟฟ้า และค่าน ้า  
 
ท่านสามารถหาบา้นไดจ้ากอนิเทอรเ์น็ตที:่ 
www.oikotie.fi 
www.etuovi.com 
www.vuokraovi.com 
www.jokakoti.fi 
www.vvo.fi 
อ่านรายละเอียดเพ ิม่เตมิที่: www.asuminen.fi 

สญัญาการเชา่บา้นตอ้งท าเป็นหนงัสือ  
ทา่นจะตอ้งไดร้บัก๊อปป้ีสญัญาเชา่บา้นส าหรบัทา่นเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย  
 
ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าจะตกลงกันเรือ่งระยะเวลาเช่าและค่าเช่า  
ผูใ้หเ้ช่าอาจจะหา้มไม่ใหผู้เ้ช่าสูบบุหรีห่รอืมสัีตวเ์ลีย้งในบา้นได ้ 
โดยปกตแิลว้ค่าไฟฟ้าและแก๊สไม่รวมอยู่ในสัญญาการเช่า แต่ผูเ้ช่าจะตอ้งจ่ายเงนิเอง  
ผูเ้ช่าตอ้งท าสัญญาเรือ่งการใชไ้ฟฟ้าและแก๊สเองดว้ย 
ถา้ค่าน ้าไม่รวมอยู่ในค่าเช่า ค่าน ้าจะคดิตามปรมิาณการใชโ้ดยดูจาก (มเิตอร)์ หรอืคดิจากจ านวนผูอ้ยู่ 
 
บางครัง้ผูใ้หเ้ช่าเรยีกรอ้งใหม้ค่ีาประกันภัยบา้น ผูเ้ช่าบา้นจะตอ้งจ่ายเอง  
สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดจ้ากบรษัิทประกันภัย 
 
ตรวจสอบดูก่อนว่าบา้นจะยังไม่มกีารซ่อมแซมใหญ่ก่อนทีท่า่นจะท าหนังสอืสัญญาเช่าบา้น  
ท่านตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีเ่พิ่มขึน้เอง ถา้ท่านเช่าบา้นจากคนอืน่ในระหว่างทีม่กีารซ่อมแซมบา้น 



ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นเอง ถ้าท่านเช่าบ้านจากคนอ่ืนในระหว่างท่ีมีการซ่อมแซมบ้าน 

 

เงินประกันค่าเสียหายของบ้าน  

เม่ือท่านเช่าบ้านท่านจะต้องเสียเงินประกันค่าเสียหายของบ้าน  

เงินประกันดังกล่าวมากท่ีสุดคือค่าเช่าสาม (3) เดือน  

 

เงินประกันค่าเสียหายของบ้านจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าบ้านหรือฝากในบัญชีเงินประกันค่าเสียหายของบ้าน  

ท่านจะได้รับเงินประกันค่าเสียหายของบ้านคืน เม่ือท่านย้ายออก  

เม่ือมีเงินประกันค่าเสียหายของบ้าน 

ผู้ให้เช่าจะม่ันใจได้ว่าผู้เช่าบ้านจะดูแลบ้านให้อยู่ในสภาพดีและผู้เช่าบ้านจ่ายค่าเช่าตามเวลาท่ีได้ตกลงกันไว้  

ถ้าท่านไม่จ่ายค่าเช่า หรือบ้านอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม เม่ือท่านย้ายออกไปผู้ให้เช่าบ้านจะยึดเงินประกัน  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี: www.vuokralaiset.fi 

 

การย้ายที่อยู่  

เม่ือท่านย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่ท่านมีเรื่องที่ต้องจดจำหลายอย่าง  

ท่านจะต้องบอกเลิกสัญญาเช่าบ้านหลังเก่าท่ีท่านอยู่ ก่อนท่ีจะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่  

ผู้เช่าบ้านจะต้องบอกเลิกสัญญาเช่าหน่ึงเดือนก่อนท่ีจะย้ายออก  

ถ้าท่านอยู่ในบ้านเช่าน้อยกว่าหน่ึงปี ท่านจะต้องบอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าล่วงหน้าสาม (3) เดือน 

ถ้าท่านอยู่ในบ้านเช่าเกินกว่าหน่ึงปี การบอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าต้องทำล่วงหน้าหก (6) เดือน 

บ่อยๆ ครั้งท่ีท่านจะต้องบอกเลิกสัญญาและต้องทำด้วยตัวเองสำหรับสัญญาใช้ไฟฟ้าและ/หรือแก๊ส  

ท่านจะต้องคืนลูกกุญแจของบ้านหลังเก่าให้แก่ผู้ใหเ้ช่า  

อีกท้ังจะต้องทำความสะอาดบ้านหลังเก่าก่อนท่ีจะย้ายออก 

ท่านควรจะทำประกันภัยบ้าน  

 

เม่ือท่านย้ายท่ีอยู่ ท่านจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบ  

การแจ้งการย้ายท่ีอยู่ทำได้ง่ายๆ ทางไปรษณีย์ ท่ีสำนักทะเบียนราษฎร์ หรือทางอีเมลท่ี: www.muuttoilmoitus.fi.  

การติดต่อธุระด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะต้องมีรหัสธนาคารหรือบัตรประจำตัวประชาชนท่ีฝังชิป  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี: www.posti.fi. 

 

 

 

ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นเอง ถ้าท่านเช่าบ้านจากคนอ่ืนในระหว่างท่ีมีการซ่อมแซมบ้าน 

 

เงินประกันค่าเสียหายของบ้าน  

เม่ือท่านเช่าบ้านท่านจะต้องเสียเงินประกันค่าเสียหายของบ้าน  

เงินประกันดังกล่าวมากท่ีสุดคือค่าเช่าสาม (3) เดือน  

 

เงินประกันค่าเสียหายของบ้านจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าบ้านหรือฝากในบัญชีเงินประกันค่าเสียหายของบ้าน  

ท่านจะได้รับเงินประกันค่าเสียหายของบ้านคืน เม่ือท่านย้ายออก  

เม่ือมีเงินประกันค่าเสียหายของบ้าน 

ผู้ให้เช่าจะม่ันใจได้ว่าผู้เช่าบ้านจะดูแลบ้านให้อยู่ในสภาพดีและผู้เช่าบ้านจ่ายค่าเช่าตามเวลาท่ีได้ตกลงกันไว้  

ถ้าท่านไม่จ่ายค่าเช่า หรือบ้านอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม เม่ือท่านย้ายออกไปผู้ให้เช่าบ้านจะยึดเงินประกัน  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี: www.vuokralaiset.fi 

 

การย้ายที่อยู่  

เม่ือท่านย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่ท่านมีเรื่องที่ต้องจดจำหลายอย่าง  

ท่านจะต้องบอกเลิกสัญญาเช่าบ้านหลังเก่าท่ีท่านอยู่ ก่อนท่ีจะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่  

ผู้เช่าบ้านจะต้องบอกเลิกสัญญาเช่าหน่ึงเดือนก่อนท่ีจะย้ายออก  

ถ้าท่านอยู่ในบ้านเช่าน้อยกว่าหน่ึงปี ท่านจะต้องบอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าล่วงหน้าสาม (3) เดือน 

ถ้าท่านอยู่ในบ้านเช่าเกินกว่าหน่ึงปี การบอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าต้องทำล่วงหน้าหก (6) เดือน 

บ่อยๆ ครั้งท่ีท่านจะต้องบอกเลิกสัญญาและต้องทำด้วยตัวเองสำหรับสัญญาใช้ไฟฟ้าและ/หรือแก๊ส  

ท่านจะต้องคืนลูกกุญแจของบ้านหลังเก่าให้แก่ผู้ใหเ้ช่า  

อีกท้ังจะต้องทำความสะอาดบ้านหลังเก่าก่อนท่ีจะย้ายออก 

ท่านควรจะทำประกันภัยบ้าน  

 

เม่ือท่านย้ายท่ีอยู่ ท่านจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบ  

การแจ้งการย้ายท่ีอยู่ทำได้ง่ายๆ ทางไปรษณีย์ ท่ีสำนักทะเบียนราษฎร์ หรือทางอีเมลท่ี: www.muuttoilmoitus.fi.  

การติดต่อธุระด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะต้องมีรหัสธนาคารหรือบัตรประจำตัวประชาชนท่ีฝังชิป  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี: www.posti.fi. 

 

 

 

กฎเกณฑ์ของที่อย ู ่  

ในบ้านหรือตึกท่ีอยู่จะต้องคำนึงถึงผู้อยู่คนอ่ืนๆ ด้วย  

ในบ้านท่ีอยู่จะมีระเบียบและกฎเกณฑ์ร่วมกันท่ีทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเพื่ออยู่ร่วมกันได ้

 

กฎเกณฑ์และระเบียบจะระบุว่า เม่ือไรในตอนเย็นควรจะเริ่มเงียบ ตัวอย่างเช่นเวลาสี่ทุ่ม 

ภายในบ้านจะส่งเสยีงดังไม่ได้ หลังจากกำหนดเวลาท่ีให้เงียบเริ่มแล้ว 

กฎเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวข้องกับสัตว์เล้ียงด้วย (แมว สุนัข)  

สัตว์เล้ียงจะทำความรบกวนแก่คนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในตึกเดียวกันไม่ได้  

 

ควรแจ้งเพื่อนบ้านของท่านล่วงหน้า ถ้าท่านต้องการท่ีจะจัดงานเล้ียง  

 

กฎเกณฑ์และระเบียบของท่ีอยู่ท่ีอาศัยหาดูได้จากท่ีติดประกาศของอาคารท่ีท่านอยู่  

ท่ีติดประกาศของแฟลตโดยปกติแล้วจะอยู่ชั้นท่ี 1 ใกล้กับประตูสำหรับเข้าออก  

 

การดูแลสถานท่ีอยู่  
 

บริษัทดูแล 

คนดูแลสถานที ่
ที่อยู่โดยทั่วๆ ไปแล้วจะทำสัญญากับบริษัทดูแลสถานที ่ 

โทรไปที่บริษัทได้ ถ้าเครื่องทำความร้อน น้ำประปา หรือระบบระบายอากาศในบ้านของท่านเสีย  

บริษัทท่ีดูแลรับผิดชอบตัวอย่างเช่น ปัญญาเรื่องน้ำและท่อระบายน้ำและปัญหาเรื่องเครื่องทำความร้อน  

เรื่องการเงินของสถานท่ีอยู่ คนดูแลสถานท่ีเป็นผู้ดูแล 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทดูแลสถานท่ีและคนดูแลสถานท่ี ท่านจะดูได้จากท่ีติดประกาศของอาคารท่ีท่านอยู ่ 

ขยะ  

ทุกบ้านจะมีถังขยะสำหรับทิ้งขยะ  

ท่านจะต้องนำขยะไปทิ้งยังที่รวบรวมขยะของสถานที่ที่ท่านอยู ่ 

ท่ีรวบรวมขยะของอาคารจะอยู่บริเวณลานของอาคารหรือใกล้กับท่ีจอดรถ  

ถังขยะแต่ละถังจะใช้สำหรับท้ิงขยะต่างกัน: อาหาร (biojätteet), หนังสือพิมพ ์(paperikeräys)  

กระดาษแข็ง (kartonki) และขยะรวม (sekajäte).  

บนถังขยะะจะบอกว่าท้ิงขยะอย่างไหนได้  

สถานท่ีรวบรวมเก็บขยะอ่ืนๆ (กระจก, แก้ว, โลหะ, เสื้อผ้า, แบตเตอรี่ต่างๆ) อาจจะอยู่ใกล้ศูนย์การค้าหรือตลาด  

    8.                9.

เมือ่ทา่นเชา่บา้นทา่นจะตอ้งเสยีเงนิประกนัคา่เสยีหายของบา้น  
เงนิประกนัดงักล่าวมากทีสุ่ดคอืคา่เชา่สาม (3) เดอืน  
 
เงนิประกันค่าเสยีหายของบา้นจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าบา้นหรอืฝากในบัญชเีงนิประกันค่าเสยีหายของบา้น  
ท่านจะไดรั้บเงนิประกันค่าเสยีหายของบา้นคนื เมือ่ท่านยา้ยออก  
เมือ่มเีงนิประกันค่าเสยีหายของบา้น 
ผูใ้หเ้ช่าจะมั่นใจไดว่้าท่านจะดูแลบา้นใหอ้ยู่ในสภาพดแีละทา่นจ่ายค่าเช่าตามเวลาทีไ่ดต้กลงกันไว ้ 
ถา้ท่านไม่จ่ายค่าเช่า หรอืบา้นอยู่ในสภาพเสือ่มโทรม เมือ่ท่านยา้ยออกไปผูใ้หเ้ช่าบา้นจะยึดเงนิประกัน  
 
อ่านรายละเอยีดเพิ่มเตมิท ี:่ www.vuokralaiset.fi 
 

เมือ่ทา่นยา้ยเขา้ไปอยูบ่า้นหลงัใหมท่า่นมเีร ือ่งทีต่อ้งจดจ าหลายอยา่ง  
 
ท่านจะตอ้งบอกเลกิสัญญาเช่าบา้นหลังเก่าท ีท่่านอยู่ ก่อนทีจ่ะยา้ยไปอยู่บา้นหลังใหม่  
ผูเ้ช่าบา้นจะตอ้งบอกเลกิสัญญาเช่าหนึง่เดอืนก่อนทีจ่ะยา้ยออก  
ถา้ท่านอยู่ในบา้นเช่านอ้ยกว่าหนึง่ปี ท่านจะตอ้งบอกเลกิสัญญาเช่ากับผูใ้หเ้ช่าล่วงหนา้สาม (3) เดอืน 
ถา้ท่านอยู่ในบา้นเช่าเกนิกว่าหนึง่ปี การบอกเลกิสัญญาเช่ากับผูใ้หเ้ช่าตอ้งท าล่วงหนา้หก (6) เดอืน 
บ่อยๆ ครัง้ท ีท่่านจะตอ้งบอกเลกิสัญญาและตอ้งท าดว้ยตัวเองส าหรับสัญญาใชไ้ฟฟ้าหรอืแก๊ส  
ท่านจะตอ้งคนืลูกกุญแจของบา้นหลังเก่าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า  
อกีทัง้จะตอ้งท าความสะอาดบา้นหลังเก่าก่อนทีจ่ะยา้ยออก 
ท่านควรจะท าประกันภัยบา้น  
 
เมือ่ท่านยา้ยทีอ่ยู่ ท่านจะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบ  
การแจง้การยา้ยทีอ่ยู่ท าไดง่้ายๆ ทางไปรษณีย์ ท ีส่ านักทะเบยีนราษฎร ์หรอืทางอเีมลที:่ 
www.muuttoilmoitus.fi.  
การท าธุรกรรมดว้ยวธิอีเิล็กทรอนกิส ์ท่านจะตอ้งมรีหัสธนาคารหรอืบัตรประจ าตัวประชาชนทีฝั่งชปิ  
 
อ่านรายละเอียดเพ ิม่เตมิที่: www.posti.fi. 
 

ในบา้นหรอือาคารทีอ่ยูจ่ะตอ้งค านงึถงึผูอ้ยูค่นอืน่ๆ ดว้ย  
ในบา้นทีอ่ยูจ่ะมรีะเบยีบและกฎเกณฑร์ว่มกนัทีทุ่กคนจะตอ้งปฏบิตัติามเพือ่อยูร่ว่มกนัได ้
 
กฎเกณฑแ์ละระเบยีบจะระบุว่า เมือ่ไรในตอนเย็นควรจะเริม่เงยีบ ตัวอย่างเช่นเวลาสีทุ่่ม 
ภายในบา้นจะส่งเสยีงดังไม่ได ้หลังจากก าหนดเวลาทีใ่หเ้งยีบเริม่แลว้ 
กฎเกณฑแ์ละระเบยีบเกีย่วขอ้งกับสัตวเ์ลีย้งดว้ย (แมว สุนัข)  
สัตวเ์ลีย้งจะท าความรบกวนแก่คนอืน่ๆ ทีอ่ยู่ในตกึเดยีวกันไม่ได ้ 
 
ควรแจง้เพื่อนบา้นของท่านล่วงหนา้ ถา้ท่านตอ้งการทีจ่ะจัดงานเลีย้ง  
 
กฎเกณฑแ์ละระเบยีบของทีอ่ยู่ท ีอ่าศัยหาดูไดจ้ากทีต่ดิประกาศของอาคารทีท่่านอยู่  
ทีต่ดิประกาศของแฟลตโดยปกตแิลว้จะอยู่ชัน้ท ี ่1 ใกลก้ับประตูส าหรับเขา้ออก 



กฎเกณฑ์ของที่อย ู ่  

ในบ้านหรือตึกท่ีอยู่จะต้องคำนึงถึงผู้อยู่คนอ่ืนๆ ด้วย  

ในบ้านท่ีอยู่จะมีระเบียบและกฎเกณฑ์ร่วมกันท่ีทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเพื่ออยู่ร่วมกันได ้

 

กฎเกณฑ์และระเบียบจะระบุว่า เม่ือไรในตอนเย็นควรจะเริ่มเงียบ ตัวอย่างเช่นเวลาสี่ทุ่ม 

ภายในบ้านจะส่งเสยีงดังไม่ได้ หลังจากกำหนดเวลาท่ีให้เงียบเริ่มแล้ว 

กฎเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวข้องกับสัตว์เล้ียงด้วย (แมว สุนัข)  

สัตว์เล้ียงจะทำความรบกวนแก่คนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในตึกเดียวกันไม่ได้  

 

ควรแจ้งเพื่อนบ้านของท่านล่วงหน้า ถ้าท่านต้องการท่ีจะจัดงานเล้ียง  

 

กฎเกณฑ์และระเบียบของท่ีอยู่ท่ีอาศัยหาดูได้จากท่ีติดประกาศของอาคารท่ีท่านอยู่  

ท่ีติดประกาศของแฟลตโดยปกติแล้วจะอยู่ชั้นท่ี 1 ใกล้กับประตูสำหรับเข้าออก  

 

การดูแลสถานท่ีอยู่  
 

บริษัทดูแล 

คนดูแลสถานที ่
ที่อยู่โดยทั่วๆ ไปแล้วจะทำสัญญากับบริษัทดูแลสถานที ่ 

โทรไปที่บริษัทได้ ถ้าเครื่องทำความร้อน น้ำประปา หรือระบบระบายอากาศในบ้านของท่านเสีย  

บริษัทท่ีดูแลรับผิดชอบตัวอย่างเช่น ปัญญาเรื่องน้ำและท่อระบายน้ำและปัญหาเรื่องเครื่องทำความร้อน  

เรื่องการเงินของสถานท่ีอยู่ คนดูแลสถานท่ีเป็นผู้ดูแล 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทดูแลสถานท่ีและคนดูแลสถานท่ี ท่านจะดูได้จากท่ีติดประกาศของอาคารท่ีท่านอยู ่ 

ขยะ  

ทุกบ้านจะมีถังขยะสำหรับทิ้งขยะ  

ท่านจะต้องนำขยะไปทิ้งยังที่รวบรวมขยะของสถานที่ที่ท่านอยู ่ 

ท่ีรวบรวมขยะของอาคารจะอยู่บริเวณลานของอาคารหรือใกล้กับท่ีจอดรถ  

ถังขยะแต่ละถังจะใช้สำหรับท้ิงขยะต่างกัน: อาหาร (biojätteet), หนังสือพิมพ ์(paperikeräys)  

กระดาษแข็ง (kartonki) และขยะรวม (sekajäte).  

บนถังขยะะจะบอกว่าท้ิงขยะอย่างไหนได้  

สถานท่ีรวบรวมเก็บขยะอ่ืนๆ (กระจก, แก้ว, โลหะ, เสื้อผ้า, แบตเตอรี่ต่างๆ) อาจจะอยู่ใกล้ศูนย์การค้าหรือตลาด  

กฎเกณฑ์ของที่อย ู ่  

ในบ้านหรือตึกท่ีอยู่จะต้องคำนึงถึงผู้อยู่คนอ่ืนๆ ด้วย  

ในบ้านท่ีอยู่จะมีระเบียบและกฎเกณฑ์ร่วมกันท่ีทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเพื่ออยู่ร่วมกันได ้

 

กฎเกณฑ์และระเบียบจะระบุว่า เม่ือไรในตอนเย็นควรจะเริ่มเงียบ ตัวอย่างเช่นเวลาสี่ทุ่ม 

ภายในบ้านจะส่งเสยีงดังไม่ได้ หลังจากกำหนดเวลาท่ีให้เงียบเริ่มแล้ว 

กฎเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวข้องกับสัตว์เล้ียงด้วย (แมว สุนัข)  

สัตว์เล้ียงจะทำความรบกวนแก่คนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในตึกเดียวกันไม่ได้  

 

ควรแจ้งเพื่อนบ้านของท่านล่วงหน้า ถ้าท่านต้องการท่ีจะจัดงานเล้ียง  

 

กฎเกณฑ์และระเบียบของท่ีอยู่ท่ีอาศัยหาดูได้จากท่ีติดประกาศของอาคารท่ีท่านอยู่  

ท่ีติดประกาศของแฟลตโดยปกติแล้วจะอยู่ชั้นท่ี 1 ใกล้กับประตูสำหรับเข้าออก  

 

การดูแลสถานท่ีอยู่  
 

บริษัทดูแล 

คนดูแลสถานที ่
ที่อยู่โดยทั่วๆ ไปแล้วจะทำสัญญากับบริษัทดูแลสถานที ่ 

โทรไปที่บริษัทได้ ถ้าเครื่องทำความร้อน น้ำประปา หรือระบบระบายอากาศในบ้านของท่านเสีย  

บริษัทท่ีดูแลรับผิดชอบตัวอย่างเช่น ปัญญาเรื่องน้ำและท่อระบายน้ำและปัญหาเรื่องเครื่องทำความร้อน  

เรื่องการเงินของสถานท่ีอยู่ คนดูแลสถานท่ีเป็นผู้ดูแล 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทดูแลสถานท่ีและคนดูแลสถานท่ี ท่านจะดูได้จากท่ีติดประกาศของอาคารท่ีท่านอยู ่ 

ขยะ  

ทุกบ้านจะมีถังขยะสำหรับทิ้งขยะ  

ท่านจะต้องนำขยะไปทิ้งยังที่รวบรวมขยะของสถานที่ที่ท่านอยู ่ 

ท่ีรวบรวมขยะของอาคารจะอยู่บริเวณลานของอาคารหรือใกล้กับท่ีจอดรถ  

ถังขยะแต่ละถังจะใช้สำหรับท้ิงขยะต่างกัน: อาหาร (biojätteet), หนังสือพิมพ ์(paperikeräys)  

กระดาษแข็ง (kartonki) และขยะรวม (sekajäte).  

บนถังขยะะจะบอกว่าท้ิงขยะอย่างไหนได้  

สถานท่ีรวบรวมเก็บขยะอ่ืนๆ (กระจก, แก้ว, โลหะ, เสื้อผ้า, แบตเตอรี่ต่างๆ) อาจจะอยู่ใกล้ศูนย์การค้าหรือตลาด  

ห้องซักผ้า  

ในอาคารที่ท่านอยู่ อาจจะมีห้องซักผ้าสำหรับใช้ร่วมกันซ่ึงมีเครื่องซักผ้าและห้องตากผ้า  

สอบถามเกี่ยวกับการใช้ห้องซักผ้าได้จากบริษัทดูแลสถานท่ี หรือจากผู้ดูแลสถานท่ี 

โดยปกติแล้วการใช้ห้องซักผ้าต้องเสียเงิน แต่ราคาถูกมาก 

เป็นเรื่องสำคัญยิ่งท่ีท่านต้องปฏิบัติตามคิวของตัวเอง  

ควรจำไว้ด้วยว่าเก็บรวบรวมเสื้อผ้าของท่านไปด้วย ก่อนท่ีผู้อยู่คนอ่ืนๆ จะใช้ห้องซักผ้า  

ในห้องซักผ้าต้องรักษาความสะอาดเสมอ  

เซาว์น่า  
ในอาคารหลายแห่งมีเซาว์น่าสำหรับผู้อยู่ใช้ร่วมกัน  

ท่านจะต้องจองเวลาของตัวเอง ถ้าท่านต้องการเข้าเซาว์น่า  

การจองเวลาเข้าเซาว์น่า ท่านจองได้จากผู้ดูแลสถานท่ีหรือจากบริษัทดูแลสถานท่ี  

ค่าเข้าเซาว์น่าจ่ายท่ีผู้ดูแลสถานท่ี หรือบริษัทดูแลสถานท่ี 

ปกติแล้วคิวการใช้ห้องเซาว์น่าอาทิตย์ละครั้งๆ ละหน่ึงชั่วโมง  

เม่ือหมดเวลาการใช้ของตัวเองแล้ว ท่านจะต้องดูแลว่าห้องอยู่ในสภาพท่ีสะอาดสำหรับผู้ใช้คนต่อไป 

ที่จอดรถ  

สถานที่อยู่หลายแห่งมีที่จอดรถเป็นของตนเองสำหรับผู้อยู่ใช ้

ถ้าท่านอยากมีท่ีจอดรถเป็นการส่วนตัว 

ท่านสามารถจองท่ีจอดและจ่ายค่าท่ีจอดแก่ผู้ดูแลสถานท่ีหรือบริษัทดูแลสถานท่ี 

ท่านอาจจะต้องรอคิวสำหรับได้ท่ีจอดรถ  

ความปลอดภัยจากอัคคีภัย  
ในอาคารจะมีเครื่องส่งสัญญานเตือนไฟไหม้ 

ระมัดระวังในการใช้เตาไฟฟ้า เตาอบ และเตาแก๊ส  

สำหรับครอบครัวท่ีมีเด็ก ควรหาท่ีป้องกันเตามาใช้เพื่อไม่ให้เด็กเปิดสวิตซ์เตาได้ 

ปิดอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ไฟฟ้าเวลาท่านไม่ได้ใช ้

อย่าตากผ้าหรอืเก็บของไว้ในห้องเซาว์น่า  

 

กฎหมายกำหนดไว้ว่า ในบ้านจะต้องมีเครื่องส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้  

ผู้อยู่ผู้อาศัยจะต้องซื้อเครื่องส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้และติดต้ังตามคำแนะนำท่ีแนบมากับเครื่อง  

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทำงาน ควรทดลองเดือนละครั้ง  

 

หน้าร้อนคนมักจะชอบย่างหรืออบอาหารในบริเวณลานบ้านท่ีตัวเองอยู ่ 

ห้ามไม่ให้ย่างอาหารบนระเบียง  

มีบ่อยๆ ท่ีห้ามไม่ให้ย่างอาหารในบริเวณลานบ้านท่ีท่านอยู่ด้วย  

ห้องซักผ้า  

ในอาคารที่ท่านอยู่ อาจจะมีห้องซักผ้าสำหรับใช้ร่วมกันซ่ึงมีเครื่องซักผ้าและห้องตากผ้า  

สอบถามเกี่ยวกับการใช้ห้องซักผ้าได้จากบริษัทดูแลสถานท่ี หรือจากผู้ดูแลสถานท่ี 

โดยปกติแล้วการใช้ห้องซักผ้าต้องเสียเงิน แต่ราคาถูกมาก 

เป็นเรื่องสำคัญยิ่งท่ีท่านต้องปฏิบัติตามคิวของตัวเอง  

ควรจำไว้ด้วยว่าเก็บรวบรวมเสื้อผ้าของท่านไปด้วย ก่อนท่ีผู้อยู่คนอ่ืนๆ จะใช้ห้องซักผ้า  

ในห้องซักผ้าต้องรักษาความสะอาดเสมอ  

เซาว์น่า  
ในอาคารหลายแห่งมีเซาว์น่าสำหรับผู้อยู่ใช้ร่วมกัน  

ท่านจะต้องจองเวลาของตัวเอง ถ้าท่านต้องการเข้าเซาว์น่า  

การจองเวลาเข้าเซาว์น่า ท่านจองได้จากผู้ดูแลสถานท่ีหรือจากบริษัทดูแลสถานท่ี  

ค่าเข้าเซาว์น่าจ่ายท่ีผู้ดูแลสถานท่ี หรือบริษัทดูแลสถานท่ี 

ปกติแล้วคิวการใช้ห้องเซาว์น่าอาทิตย์ละครั้งๆ ละหน่ึงชั่วโมง  

เม่ือหมดเวลาการใช้ของตัวเองแล้ว ท่านจะต้องดูแลว่าห้องอยู่ในสภาพท่ีสะอาดสำหรับผู้ใช้คนต่อไป 

ที่จอดรถ  

สถานที่อยู่หลายแห่งมีที่จอดรถเป็นของตนเองสำหรับผู้อยู่ใช ้

ถ้าท่านอยากมีท่ีจอดรถเป็นการส่วนตัว 

ท่านสามารถจองท่ีจอดและจ่ายค่าท่ีจอดแก่ผู้ดูแลสถานท่ีหรือบริษัทดูแลสถานท่ี 

ท่านอาจจะต้องรอคิวสำหรับได้ท่ีจอดรถ  

ความปลอดภัยจากอัคคีภัย  
ในอาคารจะมีเครื่องส่งสัญญานเตือนไฟไหม้ 

ระมัดระวังในการใช้เตาไฟฟ้า เตาอบ และเตาแก๊ส  

สำหรับครอบครัวท่ีมีเด็ก ควรหาท่ีป้องกันเตามาใช้เพื่อไม่ให้เด็กเปิดสวิตซ์เตาได้ 

ปิดอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ไฟฟ้าเวลาท่านไม่ได้ใช ้

อย่าตากผ้าหรอืเก็บของไว้ในห้องเซาว์น่า  

 

กฎหมายกำหนดไว้ว่า ในบ้านจะต้องมีเครื่องส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้  

ผู้อยู่ผู้อาศัยจะต้องซื้อเครื่องส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้และติดต้ังตามคำแนะนำท่ีแนบมากับเครื่อง  

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทำงาน ควรทดลองเดือนละครั้ง  

 

หน้าร้อนคนมักจะชอบย่างหรืออบอาหารในบริเวณลานบ้านท่ีตัวเองอยู ่ 

ห้ามไม่ให้ย่างอาหารบนระเบียง  

มีบ่อยๆ ท่ีห้ามไม่ให้ย่างอาหารในบริเวณลานบ้านท่ีท่านอยู่ด้วย  

ห้องซักผ้า  

ในอาคารที่ท่านอยู่ อาจจะมีห้องซักผ้าสำหรับใช้ร่วมกันซ่ึงมีเครื่องซักผ้าและห้องตากผ้า  

สอบถามเกี่ยวกับการใช้ห้องซักผ้าได้จากบริษัทดูแลสถานท่ี หรือจากผู้ดูแลสถานท่ี 

โดยปกติแล้วการใช้ห้องซักผ้าต้องเสียเงิน แต่ราคาถูกมาก 

เป็นเรื่องสำคัญยิ่งท่ีท่านต้องปฏิบัติตามคิวของตัวเอง  

ควรจำไว้ด้วยว่าเก็บรวบรวมเสื้อผ้าของท่านไปด้วย ก่อนท่ีผู้อยู่คนอ่ืนๆ จะใช้ห้องซักผ้า  

ในห้องซักผ้าต้องรักษาความสะอาดเสมอ  

เซาว์น่า  
ในอาคารหลายแห่งมีเซาว์น่าสำหรับผู้อยู่ใช้ร่วมกัน  

ท่านจะต้องจองเวลาของตัวเอง ถ้าท่านต้องการเข้าเซาว์น่า  

การจองเวลาเข้าเซาว์น่า ท่านจองได้จากผู้ดูแลสถานท่ีหรือจากบริษัทดูแลสถานท่ี  

ค่าเข้าเซาว์น่าจ่ายท่ีผู้ดูแลสถานท่ี หรือบริษัทดูแลสถานท่ี 

ปกติแล้วคิวการใช้ห้องเซาว์น่าอาทิตย์ละครั้งๆ ละหน่ึงชั่วโมง  

เม่ือหมดเวลาการใช้ของตัวเองแล้ว ท่านจะต้องดูแลว่าห้องอยู่ในสภาพท่ีสะอาดสำหรับผู้ใช้คนต่อไป 

ที่จอดรถ  

สถานที่อยู่หลายแห่งมีที่จอดรถเป็นของตนเองสำหรับผู้อยู่ใช ้

ถ้าท่านอยากมีท่ีจอดรถเป็นการส่วนตัว 

ท่านสามารถจองท่ีจอดและจ่ายค่าท่ีจอดแก่ผู้ดูแลสถานท่ีหรือบริษัทดูแลสถานท่ี 

ท่านอาจจะต้องรอคิวสำหรับได้ท่ีจอดรถ  

ความปลอดภัยจากอัคคีภัย  
ในอาคารจะมีเครื่องส่งสัญญานเตือนไฟไหม้ 

ระมัดระวังในการใช้เตาไฟฟ้า เตาอบ และเตาแก๊ส  

สำหรับครอบครัวท่ีมีเด็ก ควรหาท่ีป้องกันเตามาใช้เพื่อไม่ให้เด็กเปิดสวิตซ์เตาได้ 

ปิดอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ไฟฟ้าเวลาท่านไม่ได้ใช ้

อย่าตากผ้าหรอืเก็บของไว้ในห้องเซาว์น่า  

 

กฎหมายกำหนดไว้ว่า ในบ้านจะต้องมีเครื่องส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้  

ผู้อยู่ผู้อาศัยจะต้องซื้อเครื่องส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้และติดต้ังตามคำแนะนำท่ีแนบมากับเครื่อง  

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทำงาน ควรทดลองเดือนละครั้ง  

 

หน้าร้อนคนมักจะชอบย่างหรืออบอาหารในบริเวณลานบ้านท่ีตัวเองอยู ่ 

ห้ามไม่ให้ย่างอาหารบนระเบียง  

มีบ่อยๆ ท่ีห้ามไม่ให้ย่างอาหารในบริเวณลานบ้านท่ีท่านอยู่ด้วย  
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บรษิทัดูแล คนดูแลสถานที ่
 
ทีอ่ยูโ่ดยท ัว่ๆ ไปแล้วจะท าสญัญากบับรษิทัดูแลสถานที ่ 
โทรไปทีบ่รษิทัได ้
ถา้ทา่นสงัเกตวา่ตวัอยา่งเชน่ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัแบตเตอรีท่ าความรอ้นในบา้นของทา่นเสยี  
 
บรษัิททีดู่แลรับผดิชอบตัวอย่างเช่น ปัญญาเรือ่งน ้าและท่อระบายน ้าและปัญหาเรือ่งเครือ่งท าความรอ้น  
เรือ่งการเงนิของสถานทีอ่ยู่ คนดูแลสถานทีเ่ป็นผูดู้แล 
ขอ้มูลเกีย่วกับบรษัิทดูแลสถานทีแ่ละคนดูแลสถานที ่ท่านจะดูไดจ้ากทีต่ดิประกาศของอาคารทีท่่านอยู่ 

ทุกบา้นจะมถีงัขยะส าหรบัทิง้ขยะ  
ทา่นจะตอ้งน าขยะไปทิง้ยงัทีร่วบรวมขยะของสถานทีท่ ีท่า่นอยู  ่ 
 
ทีร่วบรวมขยะของอาคารจะอยู่บรเิวณลานของอาคารหรอืใกลก้ับทีจ่อดรถ   
ถังขยะแต่ละถังจะใชส้ าหรับทิง้ขยะต่างกัน: อาหาร (biojätteet), หนังสอืพิมพ ์(paperikeräys)  
กระดาษแข็ง (kartonki) และขยะรวม (sekajäte).  
บนถังขยะะจะบอกว่าทิง้ขยะอย่างไหนได ้ 
สถานทีร่วบรวมเก็บขยะอืน่ๆ (กระจก, แกว้, โลหะ, เสือ้ผา้, แบตเตอรีต่่างๆ) อาจจะอยู่ใกลศู้นย์การคา้หรอืตลาด 

ในอาคารทีท่า่นอยู ่อาจจะมหีอ้งซกัผา้ส าหรบัใชร้ว่มกนัซึ่งมเีครือ่งซกัผา้และหอ้งตากผา้  
 
สอบถามเกีย่วกับการใชห้อ้งซักผา้ไดจ้ากบรษัิทดูแลสถานที ่หรอืจากผูดู้แลสถานที ่
โดยปกตแิลว้การใชห้อ้งซักผา้ตอ้งเสยีเงนิ แต่ไม่มาก 
เป็นเรือ่งส าคัญยิ่งท ีท่่านตอ้งปฏบัิตติามควิของตัวเอง  
ควรจ าไวด้ว้ยว่าเก็บรวบรวมเสือ้ผา้ของท่านไปดว้ย ก่อนทีผู่อ้ยู่คนอืน่ๆ จะใชห้อ้งซักผา้  
ในหอ้งซักผา้ตอ้งรักษาความสะอาดเสมอ  
 

ในอาคารหลายแหง่มเีซาวน์า่ส าหรบัผูอ้ยูใ่ชร้ว่มกนั  
 
ท่านจะตอ้งจองเวลาของตัวเอง ถา้ท่านตอ้งการเขา้เซาวน่์า  
การจองเวลาเขา้เซาวน่์า ท่านจองไดจ้ากผูดู้แลสถานทีห่รอืจากบรษัิทดูแลสถานที ่ 
ค่าเขา้เซาวน่์าจ่ายกับผูดู้แลสถานที ่หรอืบรษัิทดูแลสถานที ่
ปกตแิลว้ควิการใชห้อ้งเซาวน่์าอาทติย์ละครัง้ๆ ละหนึง่ช่ัวโมง  
เมือ่หมดเวลาการใชข้องตัวเองแลว้ ท่านจะตอ้งดูแลว่าหอ้งอยู่ในสภาพทีส่ะอาดส าหรับผูใ้ชค้นต่อไป 

สถานทีอ่ยูห่ลายแหง่มที ีจ่อดรถเป็นของตนเองส าหรบัผูอ้ยูใ่ช ้
 
ถา้ท่านอยากมที ีจ่อดรถเป็นการส่วนตัว 
ท่านสามารถจองทีจ่อดและจ่ายค่าทีจ่อดแก่ผูดู้แลสถานทีห่รอืบรษัิทดูแลสถานที ่
ท่านอาจจะตอ้งรอควิส าหรับไดท้ ีจ่อดรถ  
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เรื่องดังกล่าวน้ีควรสอบถามจากคณะกรรมการของบริษัทท่ีดูแลสถานท่ี  

ห้ามก่อไฟในท่ีโล่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของท่ีดิน 

 
เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน  

ท่านสามารถได้รับเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ถ้าท่านไม่มีเงินพอสำหรับจ่ายค่าเช่าบ้านและการดำรงชีวิต  

เงินช่วยเหลือท่ีว่าน้ีต้องยื่นขอจากสำนักงานประกันสังคมหรือท่ีเรียกกันว่าเกลา  

 

ท่านควรยื่นขอเงินช่วยค่าเช่าบ้านทันที ถ้าท่านรู้ว่าไม่มีเงินพอสำหรับจ่ายค่าเช่า  

ผู้ให้เช่าบ้านอาจบอกเลิกสัญญาเช่าได้ ถ้าท่านไม่จ่ายค่าเช่า  

ติดต่อกับผู้ให้เช่าเสียแต่เน่ิน ๆ ถ้าท่านไม่สามารถจ่ายค่าเช่าบ้านได้  

ท่านควรพยายามเจรจากับผู้ให้เช่าเกี่ยวกับกำหนดเวลาการจ่ายเงิน  

ท่านควรติดต่อกับสำนักสังคมของเขตท่ีท่านอยู่ด้วย 

 

ท่านต้องมีใบอนุญาติมีถ่ินพำนักไหม? 
ถ้าท่านเป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป 

พลเมืองของเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือพลเมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ท่านไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตมีถ่ินพำนัก 

ท่านสามารถอยู่ในประเทศฟินแลนด์ได้อย่างเสรีสามเดือน  

แต่ท่านจะต้องมีบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุ  

ถ้าท่านจะอยู่ในประเทศฟินแลนด์เกินสามเดือน ท่านจะต้องลงทะเบียนการมีถิ่นพำนักของท่าน  

การลงทะเบียน ท่านทำด้วยตัวเองได้ท่ีสำนักงานตำรวจในเขตท่ีท่านอาศัยอยู ่ 

ท่านจะได้รับหลักฐานเป็นหนังสือการลงทะเบียน (หลักฐานการลงทะเบียนมีสิทธิในการมีถิ่นพำนัก)  

สิทธิในการมีถิ่นพำนักของท่านก็ยังคงมีอยู่ต่อไป 

ถ้าท่านอยู่ในประเทศฟินแลนด์ห้าปี ท่านอาจจะได้รับสิทธิในการมีถิ่นพำนักถาวร  

ในกรณีท่ีสมาชิกครอบครัวของท่านเป็นพลเมืองของประเทศในโลกท่ีสาม 

เขาสามารถยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในฐานะเป็นสมาชิกครอบครัวของพลเมืองในสหภาพยุโรปได้จากเจ้าหน้า

ท่ีตำรวจ  

สมาชิกครอบครัวของพลเมืองในสหภาพยุโรปสามารถทำงานได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสำหรั

บคนท่ีทำงาน 

ถ้าท่านกำลังศึกษา  
ถ้าท่านเป็นนักศึกษา ท่านจะต้องมีเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับท่ีมาของรายได้  

เรื่องน้ีหมายความว่า ท่านจะต้องยืนยันว่าท่านมีเงินพอสำหรับการดำรงชีวิต  

ห้องซักผ้า  

ในอาคารที่ท่านอยู่ อาจจะมีห้องซักผ้าสำหรับใช้ร่วมกันซ่ึงมีเครื่องซักผ้าและห้องตากผ้า  

สอบถามเกี่ยวกับการใช้ห้องซักผ้าได้จากบริษัทดูแลสถานท่ี หรือจากผู้ดูแลสถานท่ี 

โดยปกติแล้วการใช้ห้องซักผ้าต้องเสียเงิน แต่ราคาถูกมาก 

เป็นเรื่องสำคัญยิ่งท่ีท่านต้องปฏิบัติตามคิวของตัวเอง  

ควรจำไว้ด้วยว่าเก็บรวบรวมเสื้อผ้าของท่านไปด้วย ก่อนท่ีผู้อยู่คนอ่ืนๆ จะใช้ห้องซักผ้า  

ในห้องซักผ้าต้องรักษาความสะอาดเสมอ  

เซาว์น่า  
ในอาคารหลายแห่งมีเซาว์น่าสำหรับผู้อยู่ใช้ร่วมกัน  

ท่านจะต้องจองเวลาของตัวเอง ถ้าท่านต้องการเข้าเซาว์น่า  

การจองเวลาเข้าเซาว์น่า ท่านจองได้จากผู้ดูแลสถานท่ีหรือจากบริษัทดูแลสถานท่ี  

ค่าเข้าเซาว์น่าจ่ายท่ีผู้ดูแลสถานท่ี หรือบริษัทดูแลสถานท่ี 

ปกติแล้วคิวการใช้ห้องเซาว์น่าอาทิตย์ละครั้งๆ ละหน่ึงชั่วโมง  

เม่ือหมดเวลาการใช้ของตัวเองแล้ว ท่านจะต้องดูแลว่าห้องอยู่ในสภาพท่ีสะอาดสำหรับผู้ใช้คนต่อไป 

ที่จอดรถ  

สถานที่อยู่หลายแห่งมีที่จอดรถเป็นของตนเองสำหรับผู้อยู่ใช ้

ถ้าท่านอยากมีท่ีจอดรถเป็นการส่วนตัว 

ท่านสามารถจองท่ีจอดและจ่ายค่าท่ีจอดแก่ผู้ดูแลสถานท่ีหรือบริษัทดูแลสถานท่ี 

ท่านอาจจะต้องรอคิวสำหรับได้ท่ีจอดรถ  

ความปลอดภัยจากอัคคีภัย  
ในอาคารจะมีเครื่องส่งสัญญานเตือนไฟไหม้ 

ระมัดระวังในการใช้เตาไฟฟ้า เตาอบ และเตาแก๊ส  

สำหรับครอบครัวท่ีมีเด็ก ควรหาท่ีป้องกันเตามาใช้เพื่อไม่ให้เด็กเปิดสวิตซ์เตาได้ 

ปิดอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ไฟฟ้าเวลาท่านไม่ได้ใช ้

อย่าตากผ้าหรอืเก็บของไว้ในห้องเซาว์น่า  

 

กฎหมายกำหนดไว้ว่า ในบ้านจะต้องมีเครื่องส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้  

ผู้อยู่ผู้อาศัยจะต้องซื้อเครื่องส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้และติดต้ังตามคำแนะนำท่ีแนบมากับเครื่อง  

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทำงาน ควรทดลองเดือนละครั้ง  

 

หน้าร้อนคนมักจะชอบย่างหรืออบอาหารในบริเวณลานบ้านท่ีตัวเองอยู ่ 

ห้ามไม่ให้ย่างอาหารบนระเบียง  

มีบ่อยๆ ท่ีห้ามไม่ให้ย่างอาหารในบริเวณลานบ้านท่ีท่านอยู่ด้วย  

ในอาคารจะมเีครือ่งส่งสญัญานเตอืนไฟไหม ้
ระมดัระวงัในการใชเ้ตาไฟฟ้า เตาอบ และเตาแก๊ส  
 
ส ำหรับครอบครัวทีม่เีด็ก ควรหำทีป้่องกันเตำมำใชเ้พื่อไม่ใหเ้ด็กเปิดสวติซเ์ตำได ้
ปิดอุปกรณ์ต่ำงๆ ทีใ่ชไ้ฟฟ้ำเวลำท่ำนไม่ไดใ้ช ้
อย่ำตำกผำ้หรอืเก็บของไวใ้นหอ้งเซำวน่์ำ  
 
กฎหมำยก ำหนดไวว่้ำ ในบำ้นจะตอ้งมเีครือ่งส่งสัญญำณเตอืนไฟไหม ้ 
ผูอ้ยู่ผูอ้ำศัยจะตอ้งซือ้เครือ่งส่งสัญญำณเตอืนไฟไหมแ้ละตดิตัง้ตำมค ำแนะน ำท ีแ่นบมำกับเครือ่ง  
เพื่อใหแ้น่ใจว่ำเครือ่งท ำงำน ควรทดลองเดอืนละครัง้  
 
หนำ้รอ้นคนมักจะชอบย่ำงหรอือบอำหำรในบรเิวณลำนบำ้นทีตั่วเองอยู่  
หำ้มไม่ใหย่้ำงอำหำรบนระเบยีง  
มบ่ีอยๆ ทีห่ำ้มไม่ใหย่้ำงอำหำรในบรเิวณลำนบำ้นทีท่่ำนอยู่ดว้ย  
เรือ่งดังกล่ำวนีค้วรสอบถำมจำกคณะกรรมกำรของบรษัิททีดู่แลสถำนที ่ 
หำ้มก่อไฟในทีโ่ล่งโดยไม่ไดรั้บอนุญำตจำกเจำ้ของทีด่นิ 

ทา่นสามารถยืน่ค ารอ้งขอเงนิชว่ยเหลอืคา่เชา่บา้นไดจ้ากเกลา ถา้รายไดข้องทา่นนอ้ยหรอืคา่ 
ใชจ้า่ยในการการด ารงชวีติมมีาก  
ทา่นสามารถไดร้บัเงนิชว่ยเหลือคา่เชา่บา้นถา้ทา่นมสีิทธิไ์ดร้บัการประกนัสงัคมในฟินแลนดแ์ละทา่นมี
คุณสมบตัอิื่นๆครบตามเงือ่นไขในการไดร้บั 
ท่านควรยื่นขอเงนิช่วยค่าเช่าบา้นทันท ีถา้ท่านรูว่้าไม่มเีงนิพอส าหรับจ่ายค่าเช่า  
ผูใ้หเ้ช่าบา้นอาจบอกเลกิสัญญาเช่าได ้ถา้ท่านไม่จ่ายค่าเช่า  
ตดิต่อกับผูใ้หเ้ช่าเสยีแต่เนิน่ ๆ  ถา้ท่านไม่สามารถจ่ายค่าเช่าบา้นได ้ 
ท่านควรพยายามเจรจากับผูใ้หเ้ช่าเกีย่วกับก าหนดเวลาการจ่ายเงนิ  
ท่านควรตดิต่อกับส านักสังคมของเขตทีท่่านอยู่ดว้ย 
อ่านรายละเอียดเพ ิม่เตมิที่: www.kela.fi/asumistuki 
 

สทิธใินการมใีบอนุญาตมิถี ิน่พ านัก 

พลเมืองของสหภาพยุโรป 

พลเมืองของเขตเศรษฐกจิยุโรปหรือพลเมืองของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 ถา้ทา่นเป็นพลเมอืงของสหภาพยโุรป 
พลเมอืงของเขตเศรษฐกจิยุโรปหรอืพลเมอืงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งมใีบอนุญาตมถีิน่พ านกั 
 

ท่านสามารถอยู่ในประเทศฟินแลนดไ์ดอ้ย่างเสรสีาม (3) เดอืน  
แต่ท่านจะตอ้งมบัีตรประจ าตัวหรอืหนังสอืเดนิทางทียั่งไม่หมดอายุ  
ถา้ท่านจะอยู่ในประเทศฟินแลนดเ์กนิสาม (3) เดอืน ท่านจะตอ้งลงทะเบยีนการมถี ิน่พ านักของท่าน  
การลงทะเบยีน ท่านท าดว้ยตัวเองไดท้ ีส่ านักงานต ารวจในเขตทีท่่านอาศัยอยู่  
ท่านจะไดรั้บหลักฐานเป็นหนังสอืการลงทะเบยีน (หลักฐานการลงทะเบยีนมสีทิธิใ์นการมถี ิน่พ านัก)  
สทิธใินการมถี ิน่พ านักของท่านก็ยังคงมอียู่ต่อไป 
ถา้ท่านอยู่ในประเทศฟินแลนดห์า้ปี ท่านอาจจะไดรั้บสทิธิใ์นการมถี ิน่พ านักถาวร  
ในกรณีท ีส่มาชกิครอบครัวของท่านเป็นพลเมอืงของประเทศในโลกทีส่าม 
เขาสามารถยื่นขอใบอนุญาตมถี ิน่พ านักในฐานะเป็นสมาชกิครอบครัวของพลเมอืงในสหภาพยุโรปไดจ้ากเจา้หน ้
าท ีต่ ารวจ  
สมาชกิครอบครัวของพลเมอืงในสหภาพยุโรปสามารถท างานไดอ้ย่างเสรโีดยไม่ตอ้งมใีบอนุญาตมถี ิน่พ านักส า

หรับคนทีท่ างาน 



    10.                11.

เรื่องดังกล่าวน้ีควรสอบถามจากคณะกรรมการของบริษัทท่ีดูแลสถานท่ี  

ห้ามก่อไฟในท่ีโล่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของท่ีดิน 

 
เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน  

ท่านสามารถได้รับเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ถ้าท่านไม่มีเงินพอสำหรับจ่ายค่าเช่าบ้านและการดำรงชีวิต  

เงินช่วยเหลือท่ีว่าน้ีต้องยื่นขอจากสำนักงานประกันสังคมหรือท่ีเรียกกันว่าเกลา  

 

ท่านควรยื่นขอเงินช่วยค่าเช่าบ้านทันที ถ้าท่านรู้ว่าไม่มีเงินพอสำหรับจ่ายค่าเช่า  

ผู้ให้เช่าบ้านอาจบอกเลิกสัญญาเช่าได้ ถ้าท่านไม่จ่ายค่าเช่า  

ติดต่อกับผู้ให้เช่าเสียแต่เน่ิน ๆ ถ้าท่านไม่สามารถจ่ายค่าเช่าบ้านได้  

ท่านควรพยายามเจรจากับผู้ให้เช่าเกี่ยวกับกำหนดเวลาการจ่ายเงิน  

ท่านควรติดต่อกับสำนักสังคมของเขตท่ีท่านอยู่ด้วย 

 

ท่านต้องมีใบอนุญาติมีถ่ินพำนักไหม? 
ถ้าท่านเป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป 

พลเมืองของเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือพลเมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ท่านไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตมีถ่ินพำนัก 

ท่านสามารถอยู่ในประเทศฟินแลนด์ได้อย่างเสรีสามเดือน  

แต่ท่านจะต้องมีบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุ  

ถ้าท่านจะอยู่ในประเทศฟินแลนด์เกินสามเดือน ท่านจะต้องลงทะเบียนการมีถิ่นพำนักของท่าน  

การลงทะเบียน ท่านทำด้วยตัวเองได้ท่ีสำนักงานตำรวจในเขตท่ีท่านอาศัยอยู ่ 

ท่านจะได้รับหลักฐานเป็นหนังสือการลงทะเบียน (หลักฐานการลงทะเบียนมีสิทธิในการมีถิ่นพำนัก)  

สิทธิในการมีถิ่นพำนักของท่านก็ยังคงมีอยู่ต่อไป 

ถ้าท่านอยู่ในประเทศฟินแลนด์ห้าปี ท่านอาจจะได้รับสิทธิในการมีถิ่นพำนักถาวร  

ในกรณีท่ีสมาชิกครอบครัวของท่านเป็นพลเมืองของประเทศในโลกท่ีสาม 

เขาสามารถยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในฐานะเป็นสมาชิกครอบครัวของพลเมืองในสหภาพยุโรปได้จากเจ้าหน้า

ท่ีตำรวจ  

สมาชิกครอบครัวของพลเมืองในสหภาพยุโรปสามารถทำงานได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสำหรั

บคนท่ีทำงาน 

ถ้าท่านกำลังศึกษา  
ถ้าท่านเป็นนักศึกษา ท่านจะต้องมีเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับท่ีมาของรายได้  

เรื่องน้ีหมายความว่า ท่านจะต้องยืนยันว่าท่านมีเงินพอสำหรับการดำรงชีวิต  ท่านจะต้องมีเงินพอเพียงสำหรับการดำรงชีวิต 

เพราะว่าไม่สามารถได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาจากทางการฟินแลนด์  

ถ้าท่านทำงาน  
ถ้าท่านมาประเทศฟินแลนด์เพื่อการทำงาน ท่านไม่จำเป็นต้องมีเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับท่ีมาของรายได้  

เรื่องการทำงานจะต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการลงทะเบียน 

 รายละเอียดเพิ่มท่านสอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  

 

พลเมืองของกลุ่มประเทศนอร์ดิก  

ถ้าท่านเป็นพลเมืองของประเทศสวีเดน  นอร์เวย์  เดนมาร์กหรือประเทศไอซ์แลนด์ 

ท่านสามารถอยู่ในประเทศฟินแลนด์ได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก 

 

ท่านสามารถทำงานได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสำหรับผู้ท่ีทำงาน  

พลเมืองของกลุ่มประเทศนอร์ดิกต้องลงทะเบียนท่ีสำนักทะเบียน ถ้าจะอยู่ในฟินแลนด์เกินหก (6) เดือน  

ในกรณีน้ีท่านไม่จำเป็นต้องไปพบกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  

 

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก 

พลเมืองจากประเทศอ่ืนนอกเหนือจากพลเมืองของสหภาพยุโรปหรือพลเมืองกลุมประเทศนอร์ดิก 

พลเมืองของประเทศโลกท่ีสามจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักเพื่อท่ีจะอยู่ในประเทศฟินแลนด์ได้  

การได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนักต้องเสียค่าใช้จา่ย  

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักอาจจะถูกยกเลิกได้ ถ้าเหตุผลในการอนุมัติออกใบอนุญาตให้ไม่มีแล้ว  

ตัวอย่างเช่น ถ้าใบอนุญาตมีถิ่นพำนักของท่านอนุมัติให้เพื่อการศึกษาหรือทำงาน 

แต่ท่านยุติการศึกษาหรือเลิกทำงาน มีปัญหาเรื่องเงินในการดำรงชีวิตอยู่ 

ในกรณีดังกล่าวมาน้ีเจ้าหน้าท่ีอาจจะยกเลิกใบอนุญาตมีถิ่นพำนักได้  

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือจากเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  

 

พลเมืองจากประเทศโลกที่สาม  

ท่านจะต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก ถ้าท่านมาจากประเทศอ่ืนๆ 

ยกเว้นประเทศในสหภาพยุโรป/ประเทศในเขตเศรษฐกจิยุโรป ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

หรือประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ถ้าท่านต้องการท่ีจะอยู่ในประเทศฟินแลนด์เกินสามเดือน  

ท่านจะต้องมีเงินพอเพียงสำหรับการดำรงชีวิต 

เพราะว่าไม่สามารถได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาจากทางการฟินแลนด์  

ถ้าท่านทำงาน  
ถ้าท่านมาประเทศฟินแลนด์เพื่อการทำงาน ท่านไม่จำเป็นต้องมีเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับท่ีมาของรายได้  

เรื่องการทำงานจะต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการลงทะเบียน 

 รายละเอียดเพิ่มท่านสอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  

 

พลเมืองของกลุ่มประเทศนอร์ดิก  

ถ้าท่านเป็นพลเมืองของประเทศสวีเดน  นอร์เวย ์ เดนมาร์กหรือประเทศไอซ์แลนด์ 

ท่านสามารถอยู่ในประเทศฟินแลนด์ได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก 

 

ท่านสามารถทำงานได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสำหรับผู้ท่ีทำงาน  

พลเมืองของกลุ่มประเทศนอร์ดิกต้องลงทะเบียนท่ีสำนักทะเบียน ถ้าจะอยู่ในฟินแลนด์เกินหก (6) เดือน  

ในกรณีน้ีท่านไม่จำเป็นต้องไปพบกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  

 

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก 

พลเมืองจากประเทศอ่ืนนอกเหนือจากพลเมืองของสหภาพยุโรปหรือพลเมืองกลุมประเทศนอร์ดิก 

พลเมืองของประเทศโลกท่ีสามจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักเพื่อท่ีจะอยู่ในประเทศฟินแลนด์ได้  

การได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนักต้องเสียค่าใช้จา่ย  

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักอาจจะถูกยกเลิกได้ ถ้าเหตุผลในการอนุมัติออกใบอนุญาตให้ไม่มีแล้ว  

ตัวอย่างเช่น ถ้าใบอนุญาตมีถิ่นพำนักของท่านอนุมัติให้เพื่อการศึกษาหรือทำงาน 

แต่ท่านยุติการศึกษาหรือเลิกทำงาน มีปัญหาเรื่องเงินในการดำรงชีวิตอยู่ 

ในกรณีดังกล่าวมาน้ีเจ้าหน้าท่ีอาจจะยกเลิกใบอนุญาตมีถิ่นพำนักได้  

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือจากเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  

 

พลเมืองจากประเทศโลกที่สาม  

ท่านจะต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก ถ้าท่านมาจากประเทศอ่ืนๆ 

ยกเว้นประเทศในสหภาพยุโรป/ประเทศในเขตเศรษฐกจิยุโรป ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

หรือประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ถ้าท่านต้องการท่ีจะอยู่ในประเทศฟินแลนด์เกินสามเดือน  

ท่านจะต้องมีเงินพอเพียงสำหรับการดำรงชีวิต 

เพราะว่าไม่สามารถได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาจากทางการฟินแลนด์  

ถ้าท่านทำงาน  
ถ้าท่านมาประเทศฟินแลนด์เพื่อการทำงาน ท่านไม่จำเป็นต้องมีเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับท่ีมาของรายได้  

เรื่องการทำงานจะต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการลงทะเบียน 

 รายละเอียดเพิ่มท่านสอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  

 

พลเมืองของกลุ่มประเทศนอร์ดิก  

ถ้าท่านเป็นพลเมืองของประเทศสวีเดน  นอร์เวย ์ เดนมาร์กหรือประเทศไอซ์แลนด์ 

ท่านสามารถอยู่ในประเทศฟินแลนด์ได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก 

 

ท่านสามารถทำงานได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสำหรับผู้ท่ีทำงาน  

พลเมืองของกลุ่มประเทศนอร์ดิกต้องลงทะเบียนท่ีสำนักทะเบียน ถ้าจะอยู่ในฟินแลนด์เกินหก (6) เดือน  

ในกรณีน้ีท่านไม่จำเป็นต้องไปพบกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  

 

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก 

พลเมืองจากประเทศอ่ืนนอกเหนือจากพลเมืองของสหภาพยุโรปหรือพลเมืองกลุมประเทศนอร์ดิก 

พลเมืองของประเทศโลกท่ีสามจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักเพื่อท่ีจะอยู่ในประเทศฟินแลนด์ได้  

การได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนักต้องเสียค่าใช้จา่ย  

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักอาจจะถูกยกเลิกได้ ถ้าเหตุผลในการอนุมัติออกใบอนุญาตให้ไม่มีแล้ว  

ตัวอย่างเช่น ถ้าใบอนุญาตมีถิ่นพำนักของท่านอนุมัติให้เพื่อการศึกษาหรือทำงาน 

แต่ท่านยุติการศึกษาหรือเลิกทำงาน มีปัญหาเรื่องเงินในการดำรงชีวิตอยู่ 

ในกรณีดังกล่าวมาน้ีเจ้าหน้าท่ีอาจจะยกเลิกใบอนุญาตมีถิ่นพำนักได้  

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือจากเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  

 

พลเมืองจากประเทศโลกที่สาม  

ท่านจะต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก ถ้าท่านมาจากประเทศอ่ืนๆ 

ยกเว้นประเทศในสหภาพยุโรป/ประเทศในเขตเศรษฐกจิยุโรป ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

หรือประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ถ้าท่านต้องการท่ีจะอยู่ในประเทศฟินแลนด์เกินสามเดือน  

ถา้ท่านเป็นนักศกึษา ท่านจะตอ้งมเีอกสารชีแ้จงเกีย่วกับทีม่าของรายได ้ 
เรือ่งนีห้มายความว่า ท่านจะตอ้งยืนยันว่าท่านมเีงนิพอส าหรับการด ารงชวีติ  
ท่านจะตอ้งมเีงนิพอเพียงส าหรับการด ารงชวีติ 
เพราะว่าไม่สามารถไดรั้บเงนิสนับสนุนการศกึษาจากทางการฟินแลนด ์ 
 

ถา้ท่านมาประเทศฟินแลนดเ์พื่อการท างาน ท่านไม่จ าเป็นตอ้งมเีอกสารชีแ้จงเกีย่วกับทีม่าของรายได ้ 
เรือ่งการท างานจะตอ้งใหร้ายละเอยีดเพิ่มเตมิส าหรับการลงทะเบยีน 
  
รายละเอยีดเพิ่มท่านสอบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีต่ ารวจ  
อ่านรายละเอียดเพ ิม่เตมิที่: www.poliisi.fi 
 

ถา้ทา่นเป็นพลเมอืงของประเทศสวเีดน  นอรเ์วย ์ เดนมารก์หรอืประเทศไอซแ์ลนด ์
ทา่นสามารถอยูใ่นประเทศฟินแลนดไ์ดอ้ยา่งเสรโีดยไมต่อ้งมใีบอนุญาตมถีิน่พ านกั 
 
ท่านสามารถท างานไดอ้ย่างเสรโีดยไม่ตอ้งมใีบอนุญาตมถี ิน่พ านักส าหรับผูท้ ีท่ างาน  
พลเมอืงของกลุ่มประเทศนอรด์กิตอ้งลงทะเบยีนทีส่ านักทะเบยีน ถา้จะอยู่ในฟินแลนดเ์กนิหก (6) เดอืน  
ในกรณีนีท้่านไม่จ าเป็นตอ้งไปพบกับเจา้หนา้ทีต่ ารวจ  
 

พลเมอืงจากประเทศอื่นนอกเหนอืจากพลเมอืงของสหภาพยุโรปหรอืพลเมอืงกลุมประเทศนอรด์กิ 
 
พลเมอืงของประเทศโลกทีส่ามจ าเป็นจะตอ้งมใีบอนุญาตมถี ิน่พ านักเพือ่ท ีจ่ะอยู่ในประเทศฟินแลนดไ์ด ้ 
การไดรั้บใบอนุญาตมถี ิน่พ านักตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย  
ใบอนุญาตมถี ิน่พ านักอาจจะถูกยกเลกิได ้ถา้เหตุผลในการอนุมัตอิอกใบอนุญาตใหไ้ม่มแีลว้  
ถา้ใบอนุญาตมถี ิน่พ านักของท่านอนุมัตใิหเ้พื่อการศกึษาหรอืท างาน แต่ท่านยุตกิารศกึษาหรอืเลกิท างาน 
มปัีญหาเรือ่งเงนิในการด ารงชวีติอยู่ ในกรณีดังกล่าวมานีเ้จา้หนา้ทีอ่าจจะยกเลกิใบอนุญาตมถี ิน่พ านักได ้ 
 

บัตรอนุญาตมถี ิน่พ านัก 
ใบอนุญาตมถี ิน่พ านักจะหมายไวใ้นบัตร 
บัตรอนุญาตมถี ิน่พ านักจะมขีอ้มูลตัวบุคคลและขอ้มูลการอนุญาต 
บัตรอนุญาตมถี ิน่พ านักมชีปิฝังซึง่บันทกึขอ้มูลรูปใบหนา้และลายนิว้มอื 
บัตรอนุญาตมถี ิน่พ านักไม่ใชเ้ป็นหลักฐานบัตรประจ าตัว 
บัตรอนุญาตมถี ิน่พ านักเป็นหลักฐานแสดงว่ามสีทิธิพ์ านักอยู่ในประเทศได ้
ท่านอ่านขอ้มูลเพ ิม่เตมิไดท้ี่ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง (www.migri.fi > Oleskeluluvat > Lupatyypit > Oleskelulupakortti) หรือที่ 
(www.poliisi.fi) > Luvat > Ulkomaalaisluvat > Oleskeluluvat > Oleskelulupakortti 



ถ้าท่านต้องการใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก 

ท่านจะต้องมีหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุหรือเอกสารสำหรับการเดินทางอ่ืนๆ 

ท่ีประเทศฟินแลนด์ยอมรับไปให้เจ้าหน้าท่ีดู 

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักต้องยื่นขอในประเทศท่ีท่านจะออกเดินทาง (สำนักงานท่ีเป็นตัวแทนของประเทศฟินแลนด์) 

ก่อนท่ีท่านจะย้ายเข้ามาอยู่ในฟินแลนด์  

ถ้าท่านต้องการจะยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในฟินแลนด์ ท่านจะต้องยื่นคำร้องกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  

 

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักมีหลายอย่าง  

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักอาจจะออกให้เป็นการชั่วคราวหรือต่อใหม่ได้  

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักจะได้รับนานเท่าไรน้ันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของท่านว่าเป็นอย่างไร  

โดยปกติแล้วใบอนุญาตมีถิ่นพำนักครั้งแรก ทางการจะออกให้นานหน่ึงปี 

เม่ือท่านไปยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก ท่านจะต้องจ่ายค่าพิจารณาใบคำร้อง  

ท่านจะต้องจ่ายค่ายื่นคำร้องเวลาไปยื่นคำร้อง  

เงินค่ายื่นคำร้องจะไม่คืนให้ ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก  

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (www.migri.fi) 

หรือจากเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  

ผู้ที่ได้รับการคุ้มครองจากนาชาต/ิการย่ืนคำร้อง 
ถ้าท่านได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก รีบติดต่อกับศูนย์รับรองของท่าน 

เจ้าหน้าท่ีของศูนย์รับรองจะให้ความช่วยเหลือท่านจัดการเรื่องต่างๆ 

ในทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก 

ท่านจะได้รับคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการระบบชีวิตจากเจ้าหน้าท่ีของศูนย์รับรอง 

 

ถ้าท่านได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนักเพราะเหตุผลท่ีว่าเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองจากนานาชาติ เจ้าหน้าท่ีของท้องท่ี 

(ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจ การขนส่ง และสิ่งแวดล้อมหรือเรียกย่อๆ ว่า ศูนย์ ELY) 

สามารถช่วยจัดหาบ้านให้ท่านหรือครอบครัวของท่านและเมืองท่ีจะเป็นท่ีอยู่ของท่าน (ภูมิลำเนา) 

 

หลังจากหาบ้านและภูมิลำเนาท่ีจะอยู่ได้แล้ว 

ท่านจะย้ายจากการได้รับบริการท่ีศูนย์รับรองไปอยู่ในความดูแลของเขตท่ีเป็นภูมิลำเนาท่ีอยู่ใหม่ 

นักศึกษา  
ถ้าท่านจะศึกษาในประเทศฟินแลนด์เกินสามเดือน ท่านจำเป็นต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก  

การศึกษาจะต้องมุ่งเป้าเพื่อรับปริญญา  

นักศึกษาแลกเปล่ียนก็จะอนุมัติออกใบอนุญาตมีถิ่นพำนักให้ด้วย 

ถ้าท่านศึกษาในโปรแกรมการแลกเปล่ียนท่ีได้รับการรับรอง  

ท่านจะต้องมีคำชี้แจงเกี่ยวกับรายได้เล้ียงชีพของท่านให้เจ้าหน้าท่ีดู  

ซึ่งหมายความว่าท่านจะต้องแสดงให้เจ้าหน้าท่ีเห็นว่า  

    12.                13.

ใบอนุญาตมถี ิน่พ านักมหีลายอย่าง  
ใบอนุญาตมถี ิน่พ านักอาจจะออกใหเ้ป็นการช่ัวคราวหรอืต่อใหม่ได ้ 
ใบอนุญาตมถี ิน่พ านักจะไดรั้บนานเท่าไรนัน้ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ของทา่นว่าเป็นอย่างไร  
โดยปกตแิลว้ใบอนุญาตมถี ิน่พ านักครัง้แรก ทางการจะออกใหน้านหนึง่ปี 
เมือ่ท่านไปยื่นค ารอ้งขอใบอนุญาตมถี ิน่พ านัก ท่านจะตอ้งจ่ายค่าพิจารณาใบค ารอ้ง  
ท่านจะตอ้งจ่ายค่ายื่นค ารอ้งเวลาไปยื่นค ารอ้ง  
เงนิค่ายื่นค ารอ้งจะไม่คนืให ้ถงึแมว่้าท่านไม่ไดรั้บใบอนุญาตมถี ิน่พ านัก  
ท่านสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดจ้ากส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง (www.migri.fi) 

หรอืจากเจา้หนา้ทีต่ ารวจ (www.poliisi.fi) 

ท่านจะต้องมีเงินพอเพียงสำหรับการดำรงชีวิต 

เพราะว่าไม่สามารถได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาจากทางการฟินแลนด์  

ถ้าท่านทำงาน  
ถ้าท่านมาประเทศฟินแลนด์เพื่อการทำงาน ท่านไม่จำเป็นต้องมีเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับท่ีมาของรายได้  

เรื่องการทำงานจะต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการลงทะเบียน 

 รายละเอียดเพิ่มท่านสอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  

 

พลเมืองของกลุ่มประเทศนอร์ดิก  

ถ้าท่านเป็นพลเมืองของประเทศสวีเดน  นอร์เวย์  เดนมาร์กหรือประเทศไอซ์แลนด์ 

ท่านสามารถอยู่ในประเทศฟินแลนด์ได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก 

 

ท่านสามารถทำงานได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสำหรับผู้ท่ีทำงาน  

พลเมืองของกลุ่มประเทศนอร์ดิกต้องลงทะเบียนท่ีสำนักทะเบียน ถ้าจะอยู่ในฟินแลนด์เกินหก (6) เดือน  

ในกรณีน้ีท่านไม่จำเป็นต้องไปพบกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  

 

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก 

พลเมืองจากประเทศอ่ืนนอกเหนือจากพลเมืองของสหภาพยุโรปหรือพลเมืองกลุมประเทศนอร์ดิก 

พลเมืองของประเทศโลกท่ีสามจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักเพื่อท่ีจะอยู่ในประเทศฟินแลนด์ได้  

การได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนักต้องเสียค่าใช้จา่ย  

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักอาจจะถูกยกเลิกได้ ถ้าเหตุผลในการอนุมัติออกใบอนุญาตให้ไม่มีแล้ว  

ตัวอย่างเช่น ถ้าใบอนุญาตมีถิ่นพำนักของท่านอนุมัติให้เพื่อการศึกษาหรือทำงาน 

แต่ท่านยุติการศึกษาหรือเลิกทำงาน มีปัญหาเรื่องเงินในการดำรงชีวิตอยู่ 

ในกรณีดังกล่าวมาน้ีเจ้าหน้าท่ีอาจจะยกเลิกใบอนุญาตมีถิ่นพำนักได้  

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือจากเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  

 

พลเมืองจากประเทศโลกที่สาม  

ท่านจะต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก ถ้าท่านมาจากประเทศอ่ืนๆ 

ยกเว้นประเทศในสหภาพยุโรป/ประเทศในเขตเศรษฐกจิยุโรป ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

หรือประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ถ้าท่านต้องการท่ีจะอยู่ในประเทศฟินแลนด์เกินสามเดือน  

ท่านจะตอ้งมใีบอนุญาตมถี ิน่พ านัก ถา้ท่านมาจากประเทศอืน่ๆ 
ยกเวน้ประเทศในสหภาพยุโรป/ประเทศในเขตเศรษฐกจิยุโรป ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
หรอืประเทศในกลุ่มนอรด์กิ ถา้ท่านตอ้งการทีจ่ะอยู่ในประเทศฟินแลนดเ์กนิสาม (3) เดอืน  
ถา้ท่านตอ้งการใบอนุญาตมถี ิน่พ านัก 
ท่านจะตอ้งมหีนังสอืเดนิทางทียั่งไม่หมดอายุหรอืเอกสารส าหรับการเดนิทางอืน่ๆ 
ท ีป่ระเทศฟินแลนดย์อมรับไปใหเ้จา้หนา้ทีดู่ 
ใบอนุญาตมถี ิน่พ านักตอ้งยื่นขอในประเทศทีท่่านจะออกเดนิทาง 
(ส านักงานทีเ่ป็นตัวแทนของประเทศฟินแลนด)์ ก่อนทีท่่านจะยา้ยเขา้มาอยู่ในฟินแลนด ์ 
ถา้ท่านตอ้งการจะยื่นขอใบอนุญาตมถี ิน่พ านักในฟินแลนด ์ท่านจะตอ้งยื่นค ารอ้งกับเจา้หนา้ทีต่ ารวจ  
 

ผูท้ีไ่ดรั้บการคุม้ครองจากนาชาต/ิก าลงัยื่นขอ 
 ถา้ท่านไดรั้บใบอนุญาตมถี ิน่พ านัก รบีตดิต่อกับศูนย์รับรองของท่าน 
เจา้หนา้ท ีข่องศูนย์รับรองจะใหค้วามช่วยเหลอืท่านจัดการเรือ่งต่างๆ 
ในทางปฏบัิตทิ ีเ่ก ีย่วขอ้งกับใบอนุญาตมถี ิน่พ านัก  
ท่านจะไดรั้บค าแนะน าและแนวทางปฏบัิตเิก ีย่วกับการจัดการระบบชวีติจากเจา้หนา้ทีข่องศูนย์รับรอง 
 
ถา้ท่านไดรั้บใบอนุญาตมถี ิน่พ านักเพราะเหตุผลทีว่่าเป็นผูไ้ดรั้บการคุม้ครองจากนานาชาต ิ
ท่านจะตอ้งหาบา้นในเขตเทศบาลทีท่่านตอ้งการจะอยู่  
เจา้หนา้ทีข่องศูนย์รับรองอาจช่วยท่านในการหาบา้น  
ถา้ท่านตอ้งการการสนับสนุนทางดา้นการเงนิจากเขตเทศบาลทีท่่านอยู่ 
ท่านควรทีจ่ะท าความกระจ่างว่าท่านอาจจะไดรั้บความช่วยเหลอืมากเท่าไร 
ทัง้นีเ้พื่อท ีท่่านจะไดรู้ว่้าท่านสามารถจ่ายค่าเช่าบา้นไดม้ากเท่าไร 
หลังจากทีท่่านหาบา้นและภูมลิ าเนาทีจ่ะอยู่ไดแ้ลว้ 
ท่านจะไดรั้บบรกิารจากเขตทีเ่ป็นภูมลิ าเนาทีอ่ยู่ใหม่ของท่าน 
ศูนย์รับรองจะไม่ใหค้วามช่วยเหลอืท่านอกีต่อไป 

ถา้ท่านจะศกึษาในประเทศฟินแลนดเ์กนิสาม (3) เดอืน ท่านจ าเป็นตอ้งมใีบอนุญาตมถี ิน่พ านัก  
การศกึษาจะตอ้งมุ่งเป้าเพื่อรับปรญิญา  
นักศกึษาแลกเปลีย่นก็จะอนุมัตอิอกใบอนุญาตมถี ิน่พ านักใหด้ว้ย 
ถา้ท่านศกึษาในโปรแกรมการแลกเปลีย่นทีไ่ดรั้บการรับรอง  
ท่านจะตอ้งมคี าชีแ้จงเกีย่วกับรายไดเ้ลีย้งชพีของท่านใหเ้จา้หนา้ทีดู่  
ซึง่หมายความว่าท่านจะตอ้งแสดงใหเ้จา้หนา้ท ีเ่ห็นว่า ท่านมเีงนิพอส าหรับการด ารงชวีติ 
เนือ่งจากท่านไม่สามารถไดรั้บเงนิอุดหนุนการศกึษาจากฟินแลนด ์ 
ท่านจะตอ้งมปีระกันสุขภาพทีพ่อเพยีง  
การประกันสุขภาพใชส้ าหรับการรักษาเวลาเจ็บป่วยในโรงพยาบาลของฟินแลนด ์ 
 
การยื่นขอใบอนุญาตมถี ิน่พ านักเพื่อการศกึษาต่อ 
ท่านจะตอ้งมหีลักฐานแสดงถงึผลการศกึษาทีท่่านไดศ้กึษาไปแลว้  
นักศกึษาสามารถท างานไดบ้า้ง ถงึแมว่้าใบอนุญาตมถี ิน่พ านักจะออกใหส้ าหรับเพื่อการศกึษาก็ตาม  
ควรตรวจดูว่า ท่านสามารถท างานไดม้ากแค่ไหน ถา้ท่านเป็นนักศกึษา  
 



ท่านมีเงินพอสำหรับการดำรงชีวิต 

เน่ืองจากท่านไม่สามารถได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาจากฟินแลนด์  

ท่านจะต้องมีประกันสุขภาพท่ีพอเพียง  

การประกันสขุภาพใช้สำหรับการรักษาเวลาเจ็บป่วยในโรงพยาบาลของฟินแลนด์  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี www.migri.fi 

 

การยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักเพื่อการศึกษาต่อ 

ท่านจะต้องมีหลักฐานแสดงถึงผลการศึกษาท่ีท่านได้ศึกษาไปแล้ว  

นักศึกษาสามารถทำงานได้บ้าง ถึงแม้ว่าใบอนุญาตมีถิ่นพำนักจะออกให้สำหรับเพื่อการศึกษาก็ตาม  

ควรตรวจดูว่า ท่านสามารถทำงานได้มากแค่ไหน ถ้าท่านเป็นนักศึกษา  

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ีตำรวจหรือจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (www.migri.fi).  

 

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสำหรับนักศึกษาเป็นใบอนุญาตชั่วคราว (ใบอนุญาตประเภท B)  

การศึกษาอาจจะใช้เวลามากกว่าหน่ึงปี แต่ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักโดยปกติจะออกให้ครั้งละหน่ึงปี  

ถ้าท่านต้องการอยู่ในประเทศฟินแลนด์หลังจากการศึกษา ท่านจะต้องยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักใหม่  

เน่ืองจากเหตุผลอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่นเพื่อทำงานหรืออยู่กับครอบครัว 

หลังจากได้รับปริญญาแล้ว เจ้าหน้าท่ีอาจจะออกใบอนุญาตมีถิ่นพำนักให้ 6 เดือนสำหรับเพื่อหางาน 

คนที่ทำงาน 

โดยปกดิแล้วถ้าท่านต้องการทำงานในฟินแลนด์ ท่านจะต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสำหรับคนทำงาน  

ถ้าท่านทำงานเป็นอิสระ ท่านจำเป็นต้องมีใบอนุญาติมีถิ่นพำนักสำหรับเป็นผู้จ้างงานตัวเอง  

การทำงานเป็นอิสระหมายความว่าท่านเป็นผู้ประกอบการ  

 

ถ้างานท่ีท่านทำกินเวลาน้อยกว่าสามเดือน ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสำหรับคนทำงานไม่จำเป็นต้องยื่นขอ  

เม่ือท่านจะยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสำหรับคนทำงานต่อ ท่านจะต้องไปยื่นคำร้องกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจ 

ความผูกพันกับครอบครัว  
ถ้าท่านมีครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวแล้วในฟินแลนด์ 

ท่านสามารถได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในฐานะมีความผูกพันกับครอบครัว  

สมาชิกของครอบครัวได้แก่ คู่สมรส คู่สมรสท่ีจดทะเบียน หรือลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี  

คู่สมรสเป็นสมาชิกของครอบครัว ถ้าท่านได้อยู่ด้วยกันเป็นเวลานาน 

เด็กไม่สามารถแต่งงานได้  

ถ้าท่านเป็นผู้ปกครองของลูกท่ีอยู่ในฟินแลนด์ 

ท่านสามารถยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสำหรับตัวท่านเองมาฟินแลนด์ได้  

แต่ถ้าท่านอยู่ในฟินแลนด์และเป็นผู้ปกครองของลูกท่ีอยู่ในต่างประเทศ 

ท่านสามารถยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักให้ลูกมาฟินแลนด์ได้ 

    12.                13.

ใบอนุญาตมถี ิน่พ านักส าหรับนักศกึษาเป็นใบอนุญาตช่ัวคราว (ใบอนุญาตประเภท B)  
การศกึษาอาจจะใชเ้วลามากกว่าหนึง่ปี แต่ใบอนุญาตมถี ิน่พ านักโดยปกตจิะออกใหค้รัง้ละหนึง่ปี  
ถา้ท่านตอ้งการอยู่ในประเทศฟินแลนดห์ลังจากการศกึษา ท่านจะตอ้งยื่นขอใบอนุญาตมถี ิน่พ านักใหม่  
เนือ่งจากเหตุผลอืน่ๆ  
ตัวอย่างเช่นเพื่อท างานหรอือยู่กับครอบครัว 
หลังจากไดรั้บปรญิญาแลว้ เจา้หนา้ทีอ่าจจะออกใบอนุญาตมถี ิน่พ านักใหห้ก (6) เดอืนส าหรับเพื่อหางาน 

โดยปกดแิลว้ถา้ท่านตอ้งการท างานในฟินแลนด ์ท่านจะตอ้งมใีบอนุญาตมถี ิน่พ านักส าหรับคนท างาน  
ถา้ท่านท างานเป็นอสิระ ท่านจ าเป็นตอ้งมใีบอนุญาตมิถี ิน่พ านักส าหรับเป็นผูจ้า้งงานตัวเอง  
การท างานเป็นอสิระหมายความว่าท่านเป็นผูป้ระกอบการ  
 
ถา้งานทีท่่านท ากนิเวลานอ้ยกว่าสาม (3) เดอืน ใบอนุญาตมถี ิน่พ านักส าหรับคนท างานไม่จ าเป็นตอ้งยื่นขอ  
เมือ่ท่านจะยื่นขอใบอนุญาตมถี ิน่พ านักส าหรับคนท างานต่อ ท่านจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งกับเจา้หนา้ทีต่ ารวจ 
 

ท่านมีเงินพอสำหรับการดำรงชีวิต 

เน่ืองจากท่านไม่สามารถได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาจากฟินแลนด์  

ท่านจะต้องมีประกันสุขภาพท่ีพอเพียง  

การประกันสขุภาพใช้สำหรับการรักษาเวลาเจ็บป่วยในโรงพยาบาลของฟินแลนด์  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี www.migri.fi 

 

การยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักเพื่อการศึกษาต่อ 

ท่านจะต้องมีหลักฐานแสดงถึงผลการศึกษาท่ีท่านได้ศึกษาไปแล้ว  

นักศึกษาสามารถทำงานได้บ้าง ถึงแม้ว่าใบอนุญาตมีถิ่นพำนักจะออกให้สำหรับเพื่อการศึกษาก็ตาม  

ควรตรวจดูว่า ท่านสามารถทำงานได้มากแค่ไหน ถ้าท่านเป็นนักศึกษา  

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ีตำรวจหรือจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (www.migri.fi).  

 

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสำหรับนักศึกษาเป็นใบอนุญาตชั่วคราว (ใบอนุญาตประเภท B)  

การศึกษาอาจจะใช้เวลามากกว่าหน่ึงปี แต่ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักโดยปกติจะออกให้ครั้งละหน่ึงปี  

ถ้าท่านต้องการอยู่ในประเทศฟินแลนด์หลังจากการศึกษา ท่านจะต้องยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักใหม่  

เน่ืองจากเหตุผลอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่นเพื่อทำงานหรืออยู่กับครอบครัว 

หลังจากได้รับปริญญาแล้ว เจ้าหน้าท่ีอาจจะออกใบอนุญาตมีถิ่นพำนักให้ 6 เดือนสำหรับเพื่อหางาน 

คนที่ทำงาน 

โดยปกดิแล้วถ้าท่านต้องการทำงานในฟินแลนด์ ท่านจะต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสำหรับคนทำงาน  

ถ้าท่านทำงานเป็นอิสระ ท่านจำเป็นต้องมีใบอนุญาติมีถิ่นพำนักสำหรับเป็นผู้จ้างงานตัวเอง  

การทำงานเป็นอิสระหมายความว่าท่านเป็นผู้ประกอบการ  

 

ถ้างานท่ีท่านทำกินเวลาน้อยกว่าสามเดือน ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสำหรับคนทำงานไม่จำเป็นต้องยื่นขอ  

เม่ือท่านจะยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสำหรับคนทำงานต่อ ท่านจะต้องไปยื่นคำร้องกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจ 

ความผูกพันกับครอบครัว  
ถ้าท่านมีครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวแล้วในฟินแลนด์ 

ท่านสามารถได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในฐานะมีความผูกพันกับครอบครัว  

สมาชิกของครอบครัวได้แก่ คู่สมรส คู่สมรสท่ีจดทะเบียน หรือลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี  

คู่สมรสเป็นสมาชิกของครอบครัว ถ้าท่านได้อยู่ด้วยกันเป็นเวลานาน 

เด็กไม่สามารถแต่งงานได้  

ถ้าท่านเป็นผู้ปกครองของลูกท่ีอยู่ในฟินแลนด์ 

ท่านสามารถยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสำหรับตัวท่านเองมาฟินแลนด์ได้  

แต่ถ้าท่านอยู่ในฟินแลนด์และเป็นผู้ปกครองของลูกท่ีอยู่ในต่างประเทศ 

ท่านสามารถยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักให้ลูกมาฟินแลนด์ได้ 

ถา้ท่านมคีรอบครัวหรอืสมาชกิครอบครัวแลว้ในฟินแลนด ์
ท่านสามารถไดรั้บใบอนุญาตมถี ิน่พ านักในฐานะมคีวามผูกพันกับครอบครัว  
สมาชกิของครอบครัวไดแ้ก่ คู่สมรส คู่สมรสทีจ่ดทะเบยีน หรอืลูกอายุต ่ากว่า 18 ปี  
คู่สมรสเป็นสมาชกิของครอบครัว ถา้ท่านไดอ้ยู่ดว้ยกันเป็นเวลานาน 
เด็กไม่สามารถแต่งงานได ้ 
ถา้ท่านเป็นผูป้กครองของลูกทีอ่ยู่ในฟินแลนด ์
ท่านสามารถยื่นขอใบอนุญาตมถี ิน่พ านักส าหรับตัวท่านเองมาฟินแลนดไ์ด ้ 
แต่ถา้ท่านอยู่ในฟินแลนดแ์ละเป็นผูป้กครองของลูกทีอ่ยู่ในต่างประเทศ 
ท่านสามารถยื่นขอใบอนุญาตมถี ิน่พ านักใหลู้กมาฟินแลนดไ์ด ้
 
ครอบครัวของท่านและตัวท่านจะตอ้งมรีายไดม้ั่นคง กล่าวคอืมเีงนิพอเพียงส าหรับการด ารงชวีติ  
ท่านไม่สามารถด ารงชวีติอยู่โดยพึ่งแต่เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีอย่างเดยีว  
ถา้สมาชกิของครอบครัวท่านเป็นคนสัญชาตฟิินแลนดห์รอืถา้เขาไดรั้บใบอนุญาตมถี ิน่พ านักเนือ่งจากสาเหตุไดรั้
บการคุม้ครองจากนานานชาต ิท่านไม่จ าเป็นตอ้งชีแ้จงเกีย่วกับสถานการณ์ทางเศรษฐกจิของทา่น  
ใบอนุญาตมถี ิน่พ านักทีอ่อกใหเ้พราะเหตุผลทีม่คีวามผูกพันกับครอบครัวอาจจะเป็นการช่ัวคราวหรอืต่อใหม่ได ้ 
ใบอนุญาตมถี ิน่พ านักจะไดน้านแค่ไหนนัน้ขึน้อยู่กับว่า 
ใบอนุญาตมถี ิน่พ านักของสมาชกิของครอบครัวท่านไดน้านเท่าไร  
 



 

ครอบครัวของท่านและตัวท่านจะต้องมีรายได้ม่ันคง กล่าวคือมีเงินพอเพียงสำหรับการดำรงชีวิต  

ท่านไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่โดยพึ่งแต่เงินช่วยเหลือค่าครองชีพอย่างเดียว  

ถ้าสมาชิกของครอบครัวท่านเป็นคนสัญชาติฟินแลนด์หรือถ้าเขาได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนักเน่ืองจากสาเหตุได้รับ

การคุ้มครองจากนานานชาติ ท่านไม่จำเป็นต้องชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของท่าน  

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักท่ีออกให้เพราะเหตุผลท่ีมีความผูกพันกับครอบครัวอาจจะเป็นการชั่วคราวหรือต่อใหม่ได้  

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักจะได้นานแค่ไหนน้ันขึ้นอยู่กับว่า 

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักของสมาชิกของครอบครัวท่านได้นานเท่าไร  

 

ผู้ที่ย้ายกลับ  

ถ้าท่านมีเชื้อสายเป็นคนฟินแลนด์ ท่านสามารถได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก  

แต่ท่านจะต้องมีหลักฐานมายืนยันว่า เชื้อสายของท่านอยู่ในฟินแลนด์  

 

คำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักครั้งแรก 

ท่านสามารถยื่นได้ท่ีสำนักงานท่ีเป็นตัวแทนของประเทศฟินแลนด์ในต่างประเทศหรือจากเจ้าหน้าท่ีตำรวจในฟินแ

ลนด์ 

การอนุมัติออกใบอนุญาตให้น้ันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้พิจารณาเอกสารคำร้องท่ีได้รับจากตัวแทนขอ

งประเทศฟินแลนด์หรือจากเจ้าหน้าท่ีตำรวจ 

 

ในกรณีท่ีท่านเป็นชาวอินเกรียมีเชื้อสายอยู่ในฟินแลนด์ ท่านสามารถได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก 

ถ้าท่านลงทะเบียนเข้าคิวรอเป็นผู้ย้ายกลับฟินแลนด์ 

อีกท้ังท่านจะต้องรู้ภาษาฟินนิชและต้องมีท่ีอยู่ในฟินแลนด์ 

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักต้องยื่นคำร้องขอก่อนท่ีจะเข้ามาในฟินแลนด์ 

 
สำนักทะเบียนราษฎร์  

 

การลงทะเบียนในฟินแลนด์  

ถ้าท่านจะอยู่อย่างถาวร (อยา่งน้อยหน่ึงปี) ในฟินแลนด์ 

ท่านจะต้องลงทะเบียนสำหรับตัวท่านว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศฟินแลนด์ 

การลงทะเบียนจะต้องไปทำด้วยตัวเองท่ีสำนักทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลท่ีท่านอยู ่

สำนักทะเบียนจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับท่านไว้ในระบบฐานข้อมูลประชากร 

 

 

ครอบครัวของท่านและตัวท่านจะต้องมีรายได้ม่ันคง กล่าวคือมีเงินพอเพียงสำหรับการดำรงชีวิต  

ท่านไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่โดยพึ่งแต่เงินช่วยเหลือค่าครองชีพอย่างเดียว  

ถ้าสมาชิกของครอบครัวท่านเป็นคนสัญชาติฟินแลนด์หรือถ้าเขาได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนักเน่ืองจากสาเหตุได้รับ

การคุ้มครองจากนานานชาติ ท่านไม่จำเป็นต้องชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของท่าน  

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักท่ีออกให้เพราะเหตุผลท่ีมีความผูกพันกับครอบครัวอาจจะเป็นการชั่วคราวหรือต่อใหม่ได้  

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักจะได้นานแค่ไหนน้ันขึ้นอยู่กับว่า 

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักของสมาชิกของครอบครัวท่านได้นานเท่าไร  

 

ผู้ที่ย้ายกลับ  

ถ้าท่านมีเชื้อสายเป็นคนฟินแลนด์ ท่านสามารถได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก  

แต่ท่านจะต้องมีหลักฐานมายืนยันว่า เชื้อสายของท่านอยู่ในฟินแลนด์  

 

คำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักครั้งแรก 

ท่านสามารถยื่นได้ท่ีสำนักงานท่ีเป็นตัวแทนของประเทศฟินแลนด์ในต่างประเทศหรือจากเจ้าหน้าท่ีตำรวจในฟินแ

ลนด์ 

การอนุมัติออกใบอนุญาตให้น้ันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้พิจารณาเอกสารคำร้องท่ีได้รับจากตัวแทนขอ

งประเทศฟินแลนด์หรือจากเจ้าหน้าท่ีตำรวจ 

 

ในกรณีท่ีท่านเป็นชาวอินเกรียมีเชื้อสายอยู่ในฟินแลนด์ ท่านสามารถได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก 

ถ้าท่านลงทะเบียนเข้าคิวรอเป็นผู้ย้ายกลับฟินแลนด์ 

อีกท้ังท่านจะต้องรู้ภาษาฟินนิชและต้องมีท่ีอยู่ในฟินแลนด์ 

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักต้องยื่นคำร้องขอก่อนท่ีจะเข้ามาในฟินแลนด์ 

 
สำนักทะเบียนราษฎร์  

 

การลงทะเบียนในฟินแลนด์  

ถ้าท่านจะอยู่อย่างถาวร (อยา่งน้อยหน่ึงปี) ในฟินแลนด์ 

ท่านจะต้องลงทะเบียนสำหรับตัวท่านว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศฟินแลนด์ 

การลงทะเบียนจะต้องไปทำด้วยตัวเองท่ีสำนักทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลท่ีท่านอยู ่

สำนักทะเบียนจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับท่านไว้ในระบบฐานข้อมูลประชากร 

 

 

ครอบครัวของท่านและตัวท่านจะต้องมีรายได้ม่ันคง กล่าวคือมีเงินพอเพียงสำหรับการดำรงชีวิต  

ท่านไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่โดยพึ่งแต่เงินช่วยเหลือค่าครองชีพอย่างเดียว  

ถ้าสมาชิกของครอบครัวท่านเป็นคนสัญชาติฟินแลนด์หรือถ้าเขาได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนักเน่ืองจากสาเหตุได้รับ

การคุ้มครองจากนานานชาติ ท่านไม่จำเป็นต้องชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของท่าน  

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักท่ีออกให้เพราะเหตุผลท่ีมีความผูกพันกับครอบครัวอาจจะเป็นการชั่วคราวหรือต่อใหม่ได้  

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักจะได้นานแค่ไหนน้ันขึ้นอยู่กับว่า 

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักของสมาชิกของครอบครัวท่านได้นานเท่าไร  

 

ผู้ที่ย้ายกลับ  

ถ้าท่านมีเชื้อสายเป็นคนฟินแลนด์ ท่านสามารถได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก  

แต่ท่านจะต้องมีหลักฐานมายืนยันว่า เชื้อสายของท่านอยู่ในฟินแลนด์  

 

คำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักครั้งแรก 

ท่านสามารถยื่นได้ท่ีสำนักงานท่ีเป็นตัวแทนของประเทศฟินแลนด์ในต่างประเทศหรือจากเจ้าหน้าท่ีตำรวจในฟินแ

ลนด์ 

การอนุมัติออกใบอนุญาตให้น้ันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้พิจารณาเอกสารคำร้องท่ีได้รับจากตัวแทนขอ

งประเทศฟินแลนด์หรือจากเจ้าหน้าท่ีตำรวจ 

 

ในกรณีท่ีท่านเป็นชาวอินเกรียมีเชื้อสายอยู่ในฟินแลนด์ ท่านสามารถได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก 

ถ้าท่านลงทะเบียนเข้าคิวรอเป็นผู้ย้ายกลับฟินแลนด์ 

อีกท้ังท่านจะต้องรู้ภาษาฟินนิชและต้องมีท่ีอยู่ในฟินแลนด์ 

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักต้องยื่นคำร้องขอก่อนท่ีจะเข้ามาในฟินแลนด์ 

 
สำนักทะเบียนราษฎร์  

 

การลงทะเบียนในฟินแลนด์  

ถ้าท่านจะอยู่อย่างถาวร (อยา่งน้อยหน่ึงปี) ในฟินแลนด์ 

ท่านจะต้องลงทะเบียนสำหรับตัวท่านว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศฟินแลนด์ 

การลงทะเบียนจะต้องไปทำด้วยตัวเองท่ีสำนักทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลท่ีท่านอยู ่

สำนักทะเบียนจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับท่านไว้ในระบบฐานข้อมูลประชากร 
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ถา้ทา่นมเีชือ้สายเป็นคนฟินแลนด ์ทา่นสามารถไดร้บัใบอนุญาตมถีิน่พ านกั  
แต่ท่านจะตอ้งมหีลักฐานมายืนยันว่า เชือ้สายของท่านอยู่ในฟินแลนด ์ 
 
ค ารอ้งขอใบอนุญาตมถี ิน่พ านักครัง้แรก 
ท่านสามารถยื่นไดท้ ีส่ านักงานทีเ่ป็นตัวแทนของประเทศฟินแลนดใ์นต่างประเทศหรอืทีเ่จา้หนา้ทีต่ ารวจในฟินแ
ลนด ์
การอนุมัตอิอกใบอนุญาตใหนั้น้ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงจะเป็นผูพ้ิจารณาเอกสารค ารอ้งทีไ่ดรั้บจากตัวแทนข
องประเทศฟินแลนดห์รอืจากเจา้หนา้ทีต่ ารวจ 
 
ในกรณีท ีท่่านเป็นชาวอนิเกรยีมเีชือ้สายอยู่ในฟินแลนด ์ท่านสามารถไดรั้บใบอนุญาตมถี ิน่พ านัก 
ถา้ท่านลงทะเบยีนเขา้ควิรอเป็นผูย้า้ยกลับฟินแลนดก์่อนวันที ่1.7.2011 
ถา้ท่านเขา้ควิรอเป็นผูย้า้ยกลับ ท่านจะตอ้งยื่นขอใบอนุญาตมถี ิน่พ านักอย่างชา้ท ีสุ่ดภายในวันที ่1.7.2016 
หลังจากนีแ้ลว้ท่านไม่สามารถยื่นค ารอ้งขอใบอนุญาตมถี ิน่พ านักโดยอาศัยเหตุผลว่าเป็นผูย้า้ยกลับไดอ้กีต่อไป 
 
ท่านจะตอ้งรูภ้าษาฟินนชิและตอ้งมที ีอ่ยู่ในฟินแลนด ์
ใบอนุญาตมถี ิน่พ านักตอ้งยื่นค ารอ้งขอก่อนทีจ่ะเขา้มาในฟินแลนด ์

ถา้ทา่นจะอยูอ่ยา่งถาวรในฟินแลนด ์
ทา่นจะตอ้งลงทะเบยีนส าหรบัตวัทา่นวา่เป็นผูท้ ีอ่ยูใ่นประเทศฟินแลนด ์
การอยูถ่าวรหมายความวา่ทา่นจะอยูใ่นฟินแลนดอ์ยา่งนอ้ยหนึง่ปี 
การลงทะเบยีนจะตอ้งไปท าดว้ยตวัเองทีส่ านกัทะเบยีนราษฎรใ์นเขตเทศบาลทีท่า่นอยู ่
ส านกัทะเบยีนจะบนัทกึขอ้มูลเกีย่วกบัทา่นไวใ้นระบบฐานขอ้มูลประชากร 
 
ส ำนักทะเบยีนจะลงทะเบยีนขอ้มูลเกีย่วกับทำ่นดังต่อไปนี:้ ชือ่  วันเดอืนปีเกดิ สัญชำต ิ
ทีอ่ยู่และขอ้มูลเกีย่วกับควำมสัมพันธท์ำงครอบครัว  
ทำ่นควรแจง้ขอ้มูลทีถู่กตอ้งตัง้แต่ตอนแรก หลังจำกนัน้ต่อมำถำ้ท่ำนเปลีย่นแปลงวันเดอืนปีเกดิของท่ำน  
อำจจะท ำควำมยุ่งยำกใหแ้ก่ท่ำนส ำหรับกำรไดรั้บสัญชำตฟิินแลนด ์ 
 
น ำหนังสอืเดนิทำงซึง่แสดงใบอนุญำตมิถี ิน่พ ำนักทียั่งไม่หมดอำยุตดิตัวไปดว้ย 
เมือ่ท่ำนไปตดิต่อกับส ำนักทะเบยีน 
ถำ้ท่ำนยำ้ยมำอยู่ฟินแลนดเ์ป็นกำรถำวร ส ำนักทะเบยีนจะบันทกึขอ้มูลตัวบุคคล ทีอ่ยู่ถำวร 
ภูมลิ ำเนำทีอ่ยู่ไวใ้นระบบฐำนขอ้มูลประชำกร พรอ้มกันนัน้ท่ำนก็จะไดรั้บหมำยเลขประจ ำตัวดว้ย 
 
คนต่ำงชำตทิ ีอ่ยู่ช่ัวครำวในฟินแลนดก์็อำจจะไดรั้บหมำยเลขประจ ำตัวดว้ย 
ถำ้เขำตอ้งกำรเพื่อใชส้ ำหรับในกำรท ำงำน  
ผูท้ ีอ่ยู่ช่ัวครำวจะไม่บันทกึภูมลิ ำเนำทีอ่ยู่ในฟินแลนดแ์ละจะไม่ไดรั้บสทิธิต่์ำงๆ ของภูมลิ ำเนำทีอ่ยู่ 
 
ถงึแมว่้ำท่ำนไดล้งทะเบยีนว่ำตัวท่ำนเป็นผูอ้ำศัยอยู่ในฟินแลนดท์ ีส่ ำนักทะเบยีน 
ไม่จ ำเป็นทีว่่ำท่ำนจะมสีทิธิไ์ดรั้บกำรประกันสังคมของฟินแลนด ์
สทิธิข์องกำรประกันสังคมตอ้งท ำควำมกระจ่ำงแยกต่ำงหำกทีส่ ำนักงำนเกลำ 
 
การสมรสและบุตร ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
น ำเอกสำรทีไ่ดรั้บรองตำมกฎหมำยเกีย่วกับสมรส กำรหย่ำรำ้งและใบเกดิของบุตรมำดว้ย   
เอกสำรจะตอ้งน ำไปใหเ้จำ้หนำ้ทีรั่บรองว่ำถูกตอ้งตำมกฎหมำย 
กำรรับรองว่ำเอกสำรถูกตอ้งตำมกฎหมำยจะตอ้งท ำในประเทศบำ้นเกดิของท่ำนก่อนทีจ่ะยำ้ยเขำ้มำอยู่ในฟินแล
นด ์ 
 
การรบัรองเอกสาร/การท านติกิรณ์ 
เพื่อท ีว่่ำเอกสำรทีเ่ขยีนขีน้ในต่ำงประเทศและออกใหโ้ดยพนักงำนเจำ้หนำ้ทีใ่นต่ำงประเทศ 
จะมผีลทำงกฎหมำยในประเทศฟินแลนดจ์ะตอ้งน ำไปใหท้ำงกำรรับรองก่อน 
เรือ่งนีไ้ม่เก ีย่วขอ้งกับประเทศในกลุ่มนอรด์กิ 
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การรับรองเอกสารเป็นมาตรการปฏบัิตทิ ีเ่ก ีย่วขอ้งกับการคุม้ครองทางกฎหมายของลูกคา้  
การรับรองเอกสารท าเพื่อใหแ้น่ใจว่าบุคคลผูท้ ีใ่หเ้อกสารนัน้มสีทิธิใ์นการใหเ้อกสารของประเทศของตัวเอง  
และเอกสารทีใ่หนั้น้มเีนือ้หาภายในถูกตอ้งและเป็นเอกสารทีม่ผีลบังคับใชต้ามกฎหมายของประเทศทีใ่หเ้อกสา
รนัน้ดว้ย  
ยกตัวอย่างเช่นใบสมรส 
เป็นเรือ่งส าคัญทีว่่าผูท้ ีท่ าหนา้ท ีใ่นการสมรสมสีทิธิใ์นการด าเนนิการสมรสตามกฎหมายในประเทศของตัวเอง 
  
การรับรองเอกสารสามารถท าไดส้องวธิ ี
วธิกีารท าขึน้อยู่กับว่าประเทศทีพู่ดถงึนัน้ไดล้งนามในขอ้ตกลงสาธารณชนทีก่รุงเฮกตัง้แต่ปี 1961 หรอืเปล่า  
เอกสารทีน่ ามาจากประเทศต่างๆ เพื่อการลงนามทีก่รุง เฮกตอ้งไดรั้บการรับรองโดยวธิที ีเ่รยีกว่าใบรับรอง 
Apostille  (ตราประทับหรอืหนังสอืรับรอง)  
ส่วนเอกสารทีม่าจากประเทศอืน่ท ีไ่ม่ไดล้งนามในขอ้ตกลงจะใชว้ธิกีารรับรองเอกสารทีเ่รยีกกันว่า Grand 
Legalization 

 
Apostille 
การรับรองเอกสารโดยวธิที ีเ่รยีกว่าใบรับรอง Apostille  (ตราประทับหรอืหนังสอืรับรอง) 
ถา้ประเทศนัน้เขา้ร่วมลงนามขอ้ตกลงสาธารณชนทีก่รุงเฮกตัง้แต่ปี 1961  
ประเทศทีร่่วมลงนามในขอ้ตกลงดังกล่าวนีดู้ไดท้างอนิเทอรเ์น็ตที ่www.hcch.net,( Convention of 5 
October1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents)  
ซึง่จะใหท้ราบขอ้มูลดว้ยว่าพนักงานเจา้หนา้ทีใ่นแต่ละประเทศทีล่งนาม 
ประเทศใดบา้งทีอ่อกใบรับรองดังกล่าวนี ้

 
Grand Legalization 
ถา้ประเทศทีใ่หเ้อกสารไม่ไดอ้ยู่ในขอบเขตของขอ้ตกลงทีก่รุงเฮก 
กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผูรั้บรองเอกสารทีพ่นักงานเจา้หนา้ทีม่สีทิธิอ์อกเอกสารออกให ้ 
ดว้ยวธินี ีเ้อกสารนัน้จะมผีลใชท้างกฎหมายได ้
ต่อจากนัน้ตัวแทนของประเทศฟินแลนดซ์ึง่อาจะเป็นสถานกงสุลหรอืสถานทูตในประเทศนัน้จะเป็นผูแ้นบใบรับร
องกับเอกสารเพื่อแสดงว่าเจา้หนา้ทีข่องกระทรวงการต่างประเทศไดใ้หก้ารรับรองเอกสารนีแ้ลว้ 
ถา้ไม่มตัีวแทนของประเทศฟินแลนด ์ตัวแทนในทอ้งทีข่องประเทศในกลุ่มนอรด์กิซึง่มหีนา้ท ีใ่นประเทศนัน้ 
สามารถใหก้ารรับรองเอกสารทีไ่ดรั้บการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแลว้ 
วธิปีฏบัิตทิ ีว่่านีไ้ดต้กลงดว้ยการท าเป็นหนังสอืระหว่างประเทศในกลุ่มนอรด์กิดว้ยกัน  

 
การแปลเอกสารเป็นทางการ 
ภาษาของเอกสารทีท่างการรับรองคอืภาษาฟินนชิ สวดีชิหรอื ภาษาอังกฤษ ส่วนเอกสารทีเ่ป็นภาษาอืน่ๆ 
นัน้จะตอ้งแปลโดยนักแปลทีไ่ดรั้บการรับรองจากทางการ 
รายละเอยีดเพิ่มเตมิเก ีย่วกบัเรือ่งนักแปลทีไ่ดรั้บการรับรองจากทางการดูที ่

 
คณะกรรมการการศกีษา ทะเบยีนนกัแปลภาษาทีไ่ดร้บัการรบัรองจากทางการ            
http://db3.oph.fi/kaantajat/  

 
ในกรณีท ีท่ าการแปลในต่างประเทศ จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากประเทศของตัวเองเป็นทางการดว้ย 
อ่านรายละเอียดเพ ิม่เตมิที่: www.maistraatti.fi 

Apostille 
การรับรองเอกสารโดยวิธีท่ีเรียกว่าใบรับรอง Apostille  (ตราประทับหรือหนังสือรับรอง) 

ถ้าประเทศน้ันเข้าร่วมลงนามข้อตกลงสาธารณชนท่ีกรุงเฮกต้ังแต่ปี 1961 

ประเทศท่ีร่วมลงนามในขอ้ตกลงดังกล่าวน้ีดูได้ทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.hcch.net, 

(Convention of 5 October1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public 

Documents) ซึ่งจะได้ทราบข้อมูลด้วยว่าพนักงานเจ้าหน้าท่ีในแต่ละประเทศท่ีลงนาม 

ประเทศใดบ้างท่ีออกใบรับรองดังกล่าวน้ี 

 

Grand Legalization 
ถ้าประเทศท่ีให้เอกสารไม่ได้อยู่ในขอบเขตของข้อตกลงท่ีกรุงเฮก 

กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้รับรองเอกสารท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิในการออกเอกสารออกให้ 

ต่อจากน้ันตัวแทนของประเทศฟินแลนด์ซึ่งอาจะเป็นสถานกงสุลหรือสถานทูตในประเทศน้ันจะเป็นผู้รับรองเอกส

ารโดยแนบใบรับรองกับเอกสารเพื่อแสดงว่าเจ้าหน้าท่ีของกระทรวงการต่างประเทศได้ให้การรับรองเอกสารน้ีแล้ว 

ถ้าไม่มีตัวแทนของประเทศฟินแลนด์ ตัวแทนในท้องท่ีของประเทศในกลุ่มนอร์ดิกซึ่งมีหน้าท่ีในประเทศน้ัน 

สามารถให้การรับรองเอกสารท่ีได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว 

วิธีปฏิบัติท่ีว่าน้ีได้ตกลงด้วยการทำเป็นหนังสือระหว่างประเทศในกลุ่มนอร์ดิกด้วยกัน  

 

การแปลเอกสารเป็นทางการ 

ภาษาของเอกสารท่ีทางการรับรองคือภาษาฟินนิช สวีดิชหรือ ภาษาอังกฤษ ส่วนเอกสารท่ีเป็นภาษาอ่ืนๆ 

น้ันจะต้องแปลโดยนักแปลภาษาท่ีได้รับการรับรองจากทางการ 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนักแปลท่ีได้รับการรับรองจากทางการดูท่ี 

คณะกรรมการการศีกษา ทะเบียนนักแปลภาษาท่ีได้รับการรับรองจากทางการ  http://db3.oph.fi/kaantajat/  

 

ในกรณีท่ีทำการแปลในต่างประเทศ  

จะต้องได้รับการรับรองจากประเทศของตัวเองเป็นทางการด้วย 

www.maistraatti.fi 

 

หมายเลขประจำตัว  

ถ้าท่านย้ายมาอยู่ในฟินแลนด์เป็นการถาวร ท่านจะได้รับหมายเลขประจำตัวของฟินแลนด ์ 

ท่านจำเป็นต้องมีหมายเลขประจำตัวเวลาติดต่อกับหน่วยราชการต่าง ๆ ในฟินแลนด์ 

สำหรับผู้ท่ีอยู่เป็นการชั่วคราวในฟินแลนด์ก็สามารถได้รับหมายเลขประจำตัวด้วย 

ถ้าท่านจำเป็นต้องใช้ตัวอย่างเช่น สำหรับการทำงานเป็นต้น 

 

 

 

ถา้ทา่นยา้ยมาอยูใ่นฟินแลนดเ์ป็นการถาวร ทา่นจะไดร้บัหมายเลขประจ าตวัของฟินแลนด ์ 
 
ท่านจ าเป็นตอ้งมหีมายเลขประจ าตัวเวลาตดิต่อกับหน่วยราชการต่าง ๆ ในฟินแลนด ์
ส าหรับผูท้ ีอ่ยู่เป็นการช่ัวคราวในฟินแลนดก์็สามารถไดรั้บหมายเลขประจ าตัวดว้ย 
ถา้ท่านจ าเป็นตอ้งใชตั้วอย่างเช่น ส าหรับการท างานเป็นตน้ 
 
หมายเลขประจ าตัวยื่นค ารอ้งขอไดท้ ีส่ านักงานทะเบยีน 
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ภาษีศุลกากร  

ควรตรวจสอบเรื่องภาษีศุลกากรก่อนหน้าที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในฟินแลนด ์ 

สิ่งของทุกอย่างของท่านไม่สามารถนำเข้ามาในประเทศได้อย่างเสร ี 

สิ่งของบางอย่างของท่านอาจจะต้องเสียภาษ ี 

ตัวอย่างเช่นสัตว์ อาหาร และยารักษาโรคไม่สามารถนำเข้ามาในประเทศฟินแลนด์ได้อย่างเสรี  

กฎเกณฑ์ในประเทศต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปและประเทศต่าง ๆนอกเขตสหภาพยุโรปจะแตกต่างกัน  

ท่านควรติดต่อกับสำนักงานท่ีดูแลเรื่องภาษีศุลกากร ถ้าท่านไม่แน่ใจในเรื่องบางเรื่อง  

ในอินเทอร์เน็ตของสำนักงานท่ีดูแลเรื่องภาษีศุลกากรมีข้อมูลต่าง ๆ มากมาย  

ยกตัวอย่างเช่นทางอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรของรถยนตร ์

นอกจากน้ีแล้วทางอินเทอร์เน็ตยังมีข้อมูลเกี่ยวกับของส่วนตัวของผู้ท่ีย้ายเข้ามาอยู่ในฟินแลนด์อย่างถาวร 

และการคิดภาษีศุลการกรเกี่ยวกับการส่งของขวัญและสินค้า  

ท่านสามารถสอบถามเรื่องดังกล่าวน้ีได้ทางโทรศัพท์หรือไปสอบถามด้วยตัวเอง  

แหล่งให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีศุลกากรอยู่ในเฮลซิงก ิ 

www.tulli.fi 

 

การปรับตัวเข้ากับสังคม 

การปรับตัวหมายความว่าเจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือคนเข้าเมืองปรับตัวอยู่ในประเทศฟินแลนด์ได ้

ท่านมีสิทธิได้รับบริการดังกล่าวน้ี หลังจากท่ีท่านย้ายเข้ามาอยู่ในฟินแลนด์แล้ว 

 

การปรับตัวให้เข้ากับสังคมของประเทศฟินแลนด์หมายความว่า  

ท่านตกลงใจท่ีจะปักหลักอยู่ในประเทศใหม่และเรียนรู้แบบแบบแผนการดำเนินงานของประเทศท่ีท่านอยู ่ 

การปรับตัวจะช่วยส่งเสริมการมีปฏิกิริยาต่อกันและกัน และการปฏิบัติต่อเพื่อนบ้าน  

ในท่ีทำงานของท่าน และระหว่างมีเวลาว่าง 

ท่านควรขวนขวาย ขอคำแนะนำและติดตามสื่อสารมวลชนของฟินแลนด์ 

 

เกี่ยวกับการปรับตัวน้ันเป็นเรื่องสำคัญท่ีจะต้องเรียนภาษาฟินนิชหรือสวีดิช 

 

เม่ือท่านย้ายเข้ามาอยู่ในฟินแลนด์ ท่านสามารถไปติดต่อเพื่อขอรับบริการต่าง ๆ 

เพื่อช่วยท่านในการปรับตัว 

การบริการเบ้ืองต้นมีดังต่อไปน้ี: 

- ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับประเทศฟินแลนด์และภูมิลำเนาท่ีท่านจะอยู ่ 

- คำแนะนำและวิธีการปฏิบัติ,  

- การเตรียมการวางแผนเบ้ืองต้น  

- การวางแผนการปรับตัวและ 

- การศึกษาเพื่อการปรับตัว  

การปรบัตวัหมายความวา่เจา้หนา้ทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอืคนเขา้เมอืงปรบัตวัอยูใ่นประเทศฟินแลนดไ์ด ้
ทา่นมสีิทธไิดร้บับรกิารดงักลา่วนี ้หลงัจากทีท่า่นยา้ยเขา้มาอยูใ่นฟินแลนดแ์ล้ว 
 
การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมของประเทศฟินแลนดห์มายความวา่  
ทา่นตกลงใจทีจ่ะปักหลกัอยูใ่นประเทศใหมแ่ละเรยีนรูแ้บบแบบแผนการด าเนนิงานของประเทศทีท่า่น
อยู ่ 
การปรบัตวัจะชว่ยส่งเสรมิการมปีฏกิริยิาตอ่กนัและกนั และการปฏบิตัติอ่เพือ่นบา้น  
ในทีท่ างานของทา่น และระหวา่งมเีวลาวา่ง 
ทา่นควรขวนขวาย ขอค าแนะน าและตดิตามสื่อสารมวลชนของฟินแลนด ์
 
เกีย่วกบัการปรบัตวัน ัน้เป็นเร ือ่งส าคญัทีจ่ะตอ้งเรยีนภาษาฟินนชิหรอืสวดีชิ 
 
เมือ่ทา่นยา้ยเขา้มาอยูใ่นฟินแลนด ์ทา่นสามารถไปตดิตอ่เพือ่ขอรบับรกิารตา่ง ๆ  
เพือ่ชว่ยทา่นในการปรบัตวั 
การบรกิารเบือ้งตน้มดัีงต่อไปนี:้ 
- ขอ้มูลเบือ้งตน้เกีย่วกับประเทศฟินแลนดแ์ละภูมลิ าเนาทีท่า่นจะอยู่  
- ค าแนะน าและวธิกีารปฏบัิต,ิ  
- การตรวจสอบเบือ้งตน้  
- การวางแผนการปรับตัวและ 
- การฝึกอบรมการปรับตัว  
 
การตรวจสอบเบือ้งตน้  
 
การตรวจสอบเบือ้งตน้ท่านอาจจะขอความช่วยเหลอืจากส านักงาน TE (ส านักงานจา้งงานและพัฒนาเศรษฐกจิ) 
หรอืจากเขตเทศบาลทีท่่านอยู่  
การตรวจสอบเบือ้งตน้หมายความว่า 
ท่านจะปรกึษาหารอืกับเจา้หนา้ทีเ่พื่อท าความกระจ่างเกีย่วกับสถานการณ์และความจ าป็นของท่าน 
การตรวจสอบเบือ้งตน้เจา้หนา้ทีจ่ะประเมนิอย่างคร่าวๆ 
ว่าการบรกิารอย่างไหนทีจ่ะสนับสนุนการปรับตัวของท่านและการจา้งงานของท่านไดด้ที ีสุ่ด 
เนือ้หาภายในของการตรวจสอบเบือ้งตน้รวมถงึ 
การทดสอบทักษะหรอืความสามารถทางภาษาและวางแผนปฏบัิตใินสิง่ท ีท่่านมคีวามสามารถอยู่แลว้  
 
การวางแผนการปรบัตวั 
 
หลังจากการตรวจสอบเบือ้งตน้แลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะท าแผนการปรับตัวใหท้่าน 
ถา้ท่านจ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนับสนุนในการปรับตัว 
แผนการปรับตัวจะลงทะเบยีนเกีย่วกับมาตรการต่างๆและการบรกิารซึง่จะช่วยส่งเสรมิการปรับตัวและการจา้งงาน 
ในแผนทีล่งทะเบยีนไวย้กตัวอย่างเช่น เขา้ร่วมฝึกอบรมเกีย่วกับการปรับตัว เขา้ร่วมในหลักสูตรเรยีนภาษา 
ทดลองฝึกงาน หรอืการปฏบัิตงิานอื่นๆ ซึง่จะช่วยส่งเสรมิการปรับตัว  
 
แผนการปรับตัวจะยาวนานแค่ไหนนัน้เป็นเรือ่งของรายบุคคล 
งานและประวัตกิารศกึษา และเป้าหมายของตัวเองนัน้มผีลดว้ยว่าท่านจ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนับสนุนนานแค่ไหน  
แผนการปรับตัวจะท าขึน้ระหว่างท่านกับส านักงาน TE หรอืกับเจา้หนา้ทีใ่นเขตเทศบาลทีท่่านอยู่  
 
การสนบัสนุนการปรบัตวั 
 
เวลาทีเ่ขา้ร่วมมาตรการในการวางแผนการปรับตัวนัน้ 
ท่านจะมคีวามมั่นคงดว้ยการไดรั้บความช่วยเหลอืในการปรับตัวและค่าครองชพีนานเท่าท ีแ่ผนการปรับตัวของท่
านยังมผีลใชอ้ยู่ 
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การฝึกอบรมการปรบัตวั 
 
การฝีกอบรมการปรับตัวเป็นส่วนส าคัญของการปรับตัวของท่าน 
ในการฝึกอบรมการปรับตัวท่านสามารถศกึษาภาษาฟินนชิหรอืภาษาสวดีชิ 
ในแผนการฝึกอบรมการปรับตัวเขยีนไวว่้า ท่านสามารถศกึษาไดท้ัง้สองภาษาถา้ท่านตอ้งการ 
ท่านจะไดรั้บการสอนเกีย่วกับทักษาการอ่านและการเขยีนถา้ท่านตอ้งการ 
การฝึกอบรมการปรับตัวจะใหค้วามรูด้า้นทักษะแก่ท่านเพื่อท ีจ่ะส่งเสรมิใหท้่านเขา้สู่ชวีติการท างานและการศกึษ
าต่อ 
จุดมุ่งหมายในการฝึกอบรมยังใหค้วามรูท้่านเกีย่วกับสังคม วัฒนธรรมและทักษะอืน่ๆ 
ท ีจ่ะส่งเสรมิเก ีย่วกับปรับตัวใหเ้ขา้กับสังคมของฟินแลนด ์
รายละเอียดเพ ิม่เตมิขอไดจ้ากเทศบาลทีท่่านอยู่หรือจากส านักงาน TE 
 

 

ถ้าท่านต้องการ ท่านสามารถทำประกันสุขภาพกับเอกชนได้ 

การประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชนต้องติดต่อกับบริษัทประกันภัย 

การประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน 

เกลาอาจจะชดเชยการรักษาท่ีไม่อยู่ในขอบเขตการดูแลรักษาสุขภาพของสาธารณชน 

มีคนฟินแลนด์เยอะท่ีไม่ทำประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน 

ขอทราบรายละเอียดได้จากสำนักงานเกลาหรือบริษัทประกันภั 

 

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเงินได้  

ถ้าท่านทำงานหรือได้เงินตกงาน ท่านจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเงินได้  

ในประเทศฟินแลนด์รายได้ทุกอย่างต้องเสียภาษี 

รายได้ท่ีมาจากการเก็บภาษีจะนำใช้ในการให้บริการต่อสาธารณะชน อาทิเช่นโรงเรียน 

และการบริการด้านสาธารณะสุข  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงส่วนท่ีเกี่ยวกับงาน, หน้า x. 

 

คำแนะนำเรื่องภาษี  

ถ้าท่านต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษี ท่านสามารถสอบถามได้จากสำนักงานการบริหารงานภาษี 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงส่วนท่ีเกี่ยวกับเรื่องงาน, หน้า x. 

 

เงินตกงาน  

ถ้าท่านตกงาน ท่านสามารถไปแจ้งว่าเป็นผู้กำลังหางานทำได้ท่ีสำนักงาน TE   

สำนักงาน TE จะช่วยหาท่ีทำงานให้ท่าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงส่วนท่ีเกี่ยวกับเรื่องงาน, หน้า x. 

 

หลักสูตรเรียนภาษาฟินนิชและสวีดิช  

ฟินแลนด์เป็นประเทศท่ีใช้ภาษาสองภาษา 

ภาษาราชการของประเทศฟินแลนด์คือภาษาฟินนิชและสวีดิช  

 

การปรับตัวให้เข้ากับสังคมของประเทศฟินแลนด์จะง่ายขึ้น ถ้าท่านรู้ภาษาในเขตท่ีเป็นท่ีอยู่ของท่าน 

เป็นเรื่องสำคัญท่ีจะต้องเรียนภาษาของประเทศใหม่ของท่าน  

การหางานทำจะง่ายขึ้น ถ้าท่านรู้ภาษาฟินนิช  

ประมาณห้าเปอร์เซนต์ของคนฟินน์พูดภาษาสวีดิชเป็นภาษาแม่  

ฟินแลนดเ์ป็นประเทศทีใ่ชภ้าษาสองภาษา 
ภาษาราชการของประเทศฟินแลนดค์อืภาษาฟินนชิและสวดีชิ  
 
การปรับตัวใหเ้ขา้กับสังคมของประเทศฟินแลนดจ์ะง่ายขึน้ ถา้ท่านรูภ้าษาในเขตทีเ่ป็นทีอ่ยู่ของท่าน 
เป็นเรือ่งส าคัญทีจ่ะตอ้งเรยีนภาษาของประเทศใหม่ของท่าน  
การหางานท าจะง่ายขึน้ ถา้ท่านรูภ้าษาฟินนชิ  
ประมาณหา้เปอรเ์ซนตข์องคนฟินนพู์ดภาษาสวดีชิเป็นภาษาแม่  
 
ท่านจะไดรั้บขอ้มูลเกีย่วกับหลักสูตรเรยีนภาษา และสทิธิข์องท่านเกีย่วกับบรกิารต่างๆ 
เพื่อการปรับตัวจากส านักงาน TE  
ท่านอาจจะเรยีนภาษาฟินนชิหรอืสวดีชิอย่างเป็นอสิระ หรอืเรยีนในสถาบันการศกึษาหรอืหลักสูตรต่างๆ ทีจั่ดขึน้  
หลักสูตรการเรยีนภาษาอาจจะตอ้งเขา้ควิรอ  
หลังจากทีท่่านเขา้มาอยู่ในประเทศฟินแลนดแ์ลว้ ควรรบีหาหลักสูตรเรยีนภาษาทันท  ี
 
ท่านอาจจะศกึษาภาษาฟินนชิและสวดีชิดว้ยตัวเองทางอนิเทอรเ์น็ตได ้
ท่านสามารถหาเอกสารส าหรับศกึษาทีเ่หมาะสมไดท้างอนิเทอรเ์น็ตจากหนา้ต่อไปนี:้ 
www.kotisuomessa.fi 
http://oppiminen.yle.fi/suomi-finnish 
http://donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi/finnishforforeigners/ 
WWW.digitaldialects.com/Finnish.htm 
 
วลหีรอืส านวนการพูดต่าง ๆ ทีม่ปีระโยชน ์(ภาษาฟินนชิ – ภาษาไทย):  
Päivää   คุณสบายดไีหม  
Moi! / Hei!   สวัสด ี/ฮัลโหล ! 
Mitä kuuluu?   คุณสบายดไีหม?  
Hei hei!   สวัสด ี/ลากอ่น ! 
Näkemiin!   ลาก่อน!  
Kiitos.   ขอบคุณ  
Ole hyvä.   เชญิ  
Tervetuloa!   ยินดตีอ้นรับ!  
Anteeksi, …   ขอโทษ  
Anteeksi.   ขอโทษ  
Paljonko kello on?  เวลากีโ่มง? 
Missä tämä osoite on?  ทีอ่ยู่นีอ่ยู่ท ีไ่หน? 



ท่านจะได้รับบัตรห้องสมุด เม่ือท่านแจ้งท่ีอยู่ของท่านและโชว์บัตรประจำตัวท่ียังไม่หมดอาย ุ 

ซึ่งมีรูปและหมายเลขประจำตัว  

ก่อนท่ีจะออกบัตรห้องสมุดให้ท่าน เจ้าหน้าท่ีจะต้องทราบท่ีอยู่ของท่านในฟินแลนด์เสียก่อน  

บัตรห้องสมุดใบแรกท่ีท่านได้รับไม่ต้องเสียเงิน  

http://www.lib.hel.fi/fi-FI/monikulttuuri/ 

 

ที่ทำการไปรษณีย์  

ณ ท่ีทำการไปรษณีย์ท่านสามารถส่งจดหมายหรือพัสดุไปรษณีย์ได้  

ถ้าเป็นจดหมาย บุรุษไปรษณีย์จะนำไปส่งยงัตำบลบ้านท่ีอยู่ ส่วนพัสดุไปรษณีย์ต้องไปรับ ณ ท่ีทำการไปรษณีย ์

 

ทุกเขตในฟินแลนด์จะมีท่ีทำการไปรษณีย ์

ถ้าในเขตน้ันไม่มีท่ีทำการไปรษณีย์ก็จะมีจุดบริการเกี่ยวกับไปรษณีย ์

จุดบริการเกี่ยวกับไปรษณีย์อาจจะเป็นร้านขายของ ร้านซื้อสะดวก หรือป้ัมน้ำมัน  

แสตมป์จะมีขาย ณ ท่ีทำการไปรษณีย์หรือไม่ก็ท่ีร้านซื้อสะดวกและร้านขายของ  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี: http://www.posti.fi/ 

 

การประกันสุขภาพ  

บัตรเกลา 

ถ้าท่านอยู่เป็นการถาวรในฟินแลนด์ 

ท่านจะอยู่ในขอบข่ายได้รับการประกันสุขภาพของสำนักงานประกันสังคมหรือเรียกย่อๆ ว่าเกลา  

ผู้ที่ทำงานก็อยู่ในขอบข่ายได้รับการประกันสุขภาพด้วย 

การยื่นคำร้องสำหรับการประกันสังคมยื่นได้ท่ีสำนักงานเกลา  

กรณีท่ีถ้าท่านต้องการทำประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน ท่านต้องติดต่อกับบริษัทประกัน 

 

ท่านสามารถยื่นคำร้องได้ท้ังทางอินเทอร์เน็ตหรือไปยื่นท่ีสำนักงานเกลา  

เกลาจะตัดสินใจเรื่องท่ีท่านยื่นมาและจะส่งบัตรเกลาไปให้ท่านทางไปรษณีย ์

การใช้บัตรเกลาป็นการแสดงว่าท่านอยู่ในขอบข่ายได้รับการประกันสุขภาพ  

เพราะฉะน้ันท่านควรไปยื่นขอบัตรเกลา 

การยื่นขอบัตรเกลาไม่เสียค่าใช้จ่าย  

 

เกลาจะชดเชยค่ายาให้ท่านบางส่วนเท่าน้ัน  

ท่านสามารถใช้บัตรเกลาลดค่าบริการเวลาไปหาหมอท่ีสถานีอนามัยของเอกชนได้  

 

ซึ่งหมายถึงว่าท่านจ่ายบิลให้หมอเอกชนเฉพาะส่วนท่ีท่านต้องรับผิดชอบเท่าน้ันหรือจ่ายแค่ส่วนหน่ึงของบิล 

เกลาชดเชยส่วนหน่ึงของค่ายาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านป่วยมากเป็นเวลานาน ๆ  

 

ถ้าท่านต้องการ ท่านสามารถทำประกันสุขภาพกับเอกชนได้ 

การประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชนต้องติดต่อกับบริษัทประกันภัย 

การประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน 

เกลาอาจจะชดเชยการรักษาท่ีไม่อยู่ในขอบเขตการดูแลรักษาสุขภาพของสาธารณชน 

มีคนฟินแลนด์เยอะท่ีไม่ทำประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน 

ขอทราบรายละเอียดได้จากสำนักงานเกลาหรือบริษัทประกันภั 

 

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเงินได้  

ถ้าท่านทำงานหรือได้เงินตกงาน ท่านจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเงินได้  

ในประเทศฟินแลนด์รายได้ทุกอย่างต้องเสียภาษี 

รายได้ท่ีมาจากการเก็บภาษีจะนำใช้ในการให้บริการต่อสาธารณะชน อาทิเช่นโรงเรียน 

และการบริการด้านสาธารณะสุข  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงส่วนท่ีเกี่ยวกับงาน, หน้า x. 

 

คำแนะนำเรื่องภาษี  

ถ้าท่านต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษี ท่านสามารถสอบถามได้จากสำนักงานการบริหารงานภาษี 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงส่วนท่ีเกี่ยวกับเรื่องงาน, หน้า x. 

 

เงินตกงาน  

ถ้าท่านตกงาน ท่านสามารถไปแจ้งว่าเป็นผู้กำลังหางานทำได้ท่ีสำนักงาน TE   

สำนักงาน TE จะช่วยหาท่ีทำงานให้ท่าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงส่วนท่ีเกี่ยวกับเรื่องงาน, หน้า x. 

 

หลักสูตรเรียนภาษาฟินนิชและสวีดิช  

ฟินแลนด์เป็นประเทศท่ีใช้ภาษาสองภาษา 

ภาษาราชการของประเทศฟินแลนด์คือภาษาฟินนิชและสวีดิช  

 

การปรับตัวให้เข้ากับสังคมของประเทศฟินแลนด์จะง่ายขึ้น ถ้าท่านรู้ภาษาในเขตท่ีเป็นท่ีอยู่ของท่าน 

เป็นเรื่องสำคัญท่ีจะต้องเรียนภาษาของประเทศใหม่ของท่าน  

การหางานทำจะง่ายขึ้น ถ้าท่านรู้ภาษาฟินนิช  

ประมาณห้าเปอร์เซนต์ของคนฟินน์พูดภาษาสวีดิชเป็นภาษาแม่  

 

ถ้าท่านต้องการ ท่านสามารถทำประกันสุขภาพกับเอกชนได้ 

การประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชนต้องติดต่อกับบริษัทประกันภัย 

การประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน 

เกลาอาจจะชดเชยการรักษาท่ีไม่อยู่ในขอบเขตการดูแลรักษาสุขภาพของสาธารณชน 

มีคนฟินแลนด์เยอะท่ีไม่ทำประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน 

ขอทราบรายละเอียดได้จากสำนักงานเกลาหรือบริษัทประกันภั 

 

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเงินได้  

ถ้าท่านทำงานหรือได้เงินตกงาน ท่านจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเงินได้  

ในประเทศฟินแลนด์รายได้ทุกอย่างต้องเสียภาษี 

รายได้ท่ีมาจากการเก็บภาษีจะนำใช้ในการให้บริการต่อสาธารณะชน อาทิเช่นโรงเรียน 

และการบริการด้านสาธารณะสุข  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงส่วนท่ีเกี่ยวกับงาน, หน้า x. 

 

คำแนะนำเรื่องภาษี  

ถ้าท่านต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษี ท่านสามารถสอบถามได้จากสำนักงานการบริหารงานภาษี 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงส่วนท่ีเกี่ยวกับเรื่องงาน, หน้า x. 

 

เงินตกงาน  

ถ้าท่านตกงาน ท่านสามารถไปแจ้งว่าเป็นผู้กำลังหางานทำได้ท่ีสำนักงาน TE   

สำนักงาน TE จะช่วยหาท่ีทำงานให้ท่าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงส่วนท่ีเกี่ยวกับเรื่องงาน, หน้า x. 

 

หลักสูตรเรียนภาษาฟินนิชและสวีดิช  

ฟินแลนด์เป็นประเทศท่ีใช้ภาษาสองภาษา 

ภาษาราชการของประเทศฟินแลนด์คือภาษาฟินนิชและสวีดิช  

 

การปรับตัวให้เข้ากับสังคมของประเทศฟินแลนด์จะง่ายขึ้น ถ้าท่านรู้ภาษาในเขตท่ีเป็นท่ีอยู่ของท่าน 

เป็นเรื่องสำคัญท่ีจะต้องเรียนภาษาของประเทศใหม่ของท่าน  

การหางานทำจะง่ายขึ้น ถ้าท่านรู้ภาษาฟินนิช  

ประมาณห้าเปอร์เซนต์ของคนฟินน์พูดภาษาสวีดิชเป็นภาษาแม่  

    18.                19.

การประกนัสงัคม  
 ท่านมสีทิธิไ์ดรั้บการประกันสังคมและการประกันสุขภาพของฟินแลนด ์
ถา้ท่านอยู่อย่างถาวรในฟินแลนดห์รอืท่านมที ีท่ างานในฟินแลนด ์
เกลาจะประเมนิสถานการณ์ของบุคคลผูซ้ึง่ยื่นค ารอ้งขอรับการประกันสังคมและจะท าการตัดสนิใจโดยอาศัยการ
ประเมนิเป็นรากฐาน 
ตัวอย่างเช่นการมงีานท าเป็นเวลาสอง (2) ปี ความผูกพันกับครอบครัวหรอืความสัมพันธอ์ ืน่ๆ 
กับฟินแลนดเ์ป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านยา้ยเขา้มาอยู่ในฟินแลนดอ์ย่างถาวร 
ท่านอาจจะมสีทิธิใ์นการไดรั้บการประกันสังคมบางส่วน ถา้ท่านท างานในประเทศฟินแลนดอ์ย่างนอ้ยสี ่(4) 
เดอืน โดยทีเ่วลาท างานจะตอ้งครบถว้นตามขอ้ก าหนดและขอ้ก าหนดของเงนิเดอืนขัน้ต ่า 
 
 
ถา้ท่านมาท างานในฟินแลนดโ์ดยมาจากประเทศในสหภาพยุโรป หรอืประเทศในเขตเศรษฐกจิยุโรป 
หรอืประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ท่านมสีทิธิไ์ดรั้บการประกันสุขภาพและผลประโยชนส์ าหรับครอบครัว 
ถา้ท่านมาจากประเทศโลกทีส่ามท่านมสีทิธิเ์ฉพาะการประกันสุขภาพเท่านัน้ 
ท่านตอ้งยื่นค ารอ้งขอสทิธิใ์นการประกันสังคมและประกันสุขภาพของฟินแลนดจ์ากส านักงานเกลา 
ถา้ท่านมสีทิธิไ์ดรั้บการประกังสังคม ท่านสามารถยื่นค ารอ้งและไดรั้บความสนับสนุนจากเกลา 
 
ในฟินแลนดเ์ทศบาลรับผดิชอบการบรกิารต่างๆ ทางดา้นสังคมและสุขภาพ 
ส านักทะเบยีนจะเป็นผูตั้ดสนิใจในการลงทะเบยีนการเป็นผูอ้ยู่ในเขตเทศบาลของท่าน 
แจง้ต่อส านักทะเบยีนว่าท่านยา้ยเขา้มาอยู่ในประเทศฟินแลนด ์
เมือ่ส านักทะเบยีนไดล้งทะเบยีนว่าท่านเป็นผูอ้ยู่ในเขตเทศบาลของท่านแลว้ ท่านสามารถใชบ้รกิารต่างๆ 

ส าหรับสาธารณชนได ้อาทเิช่นการบรกิารดา้นดูแลรักษาสุขภาพเป็นตน้ 

บัตรเกลาเป็นบัตรประกันสุขภาพ 
เกลาจะส่งบัตรไปใหผู้ม้สีทิธิไ์ดรั้บการประกันสุขภาพโดยอัตโนมัต ิ 
ท่านสามารถใชบั้ตรเกลาเพื่อรับการลดค่าบรกิารจากการประกันสุขภาพของท่านไดท้ ีร่า้นขายยาหรอืจากสถานที่
ใหบ้รกิารดา้นสาธารณสุขส าหรับสาธารณชน 
ในตอนนัน้ท่านจะจ่ายเงนินอ้ยกว่า 
 
สอบถามรายละอียดเพ ิม่เตมิไดจ้ากเกลา 
 
ถา้ท่านตอ้งการ ท่านสามารถท าประกันสุขภาพกับเอกชนได ้
การประกันสุขภาพกับบรษัิทเอกชนตอ้งตดิต่อกับบรษัิทประกันภัย  
การประกันสุขภาพกับบรษัิทเอกชน 
เกลาอาจจะชดเชยการรักษาทีไ่ม่อยู่ในขอบเขตการดูแลรักษาสุขภาพของสาธารณชน 
มคีนฟินแลนดเ์ยอะทีไ่ม่ท าประกันสุขภาพกับบรษัิทเอกชน 
ขอทราบรายละเอยีดไดจ้ากบรษัิทประกันภัย 

ถา้ทา่นตกงาน ทา่นสามารถไปแจง้วา่เป็นผูก้ าลงัหางานท าไดท้ ีส่ านกังาน  TE   
ส านกังาน TE จะชว่ยหาทีท่ างานใหท้า่น ดูรายละเอียดเพิม่เตมิตรงสว่นทีเ่กีย่วกบัเร ือ่งงาน, หนา้ s 24. 
 

ถา้ทา่นท างานหรอืไดเ้งนิตกงาน ทา่นจะตอ้งมบีตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีเงนิได ้ 
ทา่นจ าเป็นตอ้งมบีตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษเีงนิไดด้ว้ย ถา้ทา่นไดร้บัผลประโยชนเ์ป็นเงนิจากเกลา 
ในประเทศฟินแลนดร์ายไดทุ้กอยา่งตอ้งเสยีภาษ ี
รายไดท้ีม่าจากการเก็บภาษีจะน าใชใ้นการใหบ้รกิารตอ่สาธารณะชน อาทเิชน่โรงเรยีน 
และการบรกิารดา้นสาธารณะสุข  
ดูรายละเอียดเพิม่เตมิตรงส่วนทีเ่กีย่วกบังาน, หนา้ s 24. 
 



 

ถ้าท่านต้องการ ท่านสามารถทำประกันสุขภาพกับเอกชนได้ 

การประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชนต้องติดต่อกับบริษัทประกันภัย 

การประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน 

เกลาอาจจะชดเชยการรักษาท่ีไม่อยู่ในขอบเขตการดูแลรักษาสุขภาพของสาธารณชน 

มีคนฟินแลนด์เยอะท่ีไม่ทำประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน 

ขอทราบรายละเอียดได้จากสำนักงานเกลาหรือบริษัทประกันภั 

 

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเงินได้  

ถ้าท่านทำงานหรือได้เงินตกงาน ท่านจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเงินได้  

ในประเทศฟินแลนด์รายได้ทุกอย่างต้องเสียภาษี 

รายได้ท่ีมาจากการเก็บภาษีจะนำใช้ในการให้บริการต่อสาธารณะชน อาทิเช่นโรงเรียน 

และการบริการด้านสาธารณะสุข  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงส่วนท่ีเกี่ยวกับงาน, หน้า x. 

 

คำแนะนำเรื่องภาษี  

ถ้าท่านต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษี ท่านสามารถสอบถามได้จากสำนักงานการบริหารงานภาษี 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงส่วนท่ีเกี่ยวกับเรื่องงาน, หน้า x. 

 

เงินตกงาน  

ถ้าท่านตกงาน ท่านสามารถไปแจ้งว่าเป็นผู้กำลังหางานทำได้ท่ีสำนักงาน TE   

สำนักงาน TE จะช่วยหาท่ีทำงานให้ท่าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงส่วนท่ีเกี่ยวกับเรื่องงาน, หน้า x. 

 

หลักสูตรเรียนภาษาฟินนิชและสวีดิช  

ฟินแลนด์เป็นประเทศท่ีใช้ภาษาสองภาษา 

ภาษาราชการของประเทศฟินแลนด์คือภาษาฟินนิชและสวีดิช  

 

การปรับตัวให้เข้ากับสังคมของประเทศฟินแลนด์จะง่ายขึ้น ถ้าท่านรู้ภาษาในเขตท่ีเป็นท่ีอยู่ของท่าน 

เป็นเรื่องสำคัญท่ีจะต้องเรียนภาษาของประเทศใหม่ของท่าน  

การหางานทำจะง่ายขึ้น ถ้าท่านรู้ภาษาฟินนิช  

ประมาณห้าเปอร์เซนต์ของคนฟินน์พูดภาษาสวีดิชเป็นภาษาแม่  

 

ท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเรียนภาษา และสิทธิของท่านเกี่ยวกับบริการต่างๆ 

เพื่อการปรับตัวจากสำนักงาน TE  

ท่านอาจจะเรียนภาษาฟินนิชหรือสวีดิชอย่างเป็นอิสระ หรือเรียนในสถาบันการศึกษาหรือหลักสูตรต่างๆ ท่ีจัดขึ้น  

หลักสูตรการเรียนภาษาอาจจะต้องเข้าคิวรอ  

หลังจากท่ีท่านเข้ามาอยู่ในประเทศฟินแลนด์แล้ว ควรรีบหาหลักสูตรเรียนภาษาทันที 

 
วลีหรือสำนวนการพดูต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ (ภาษาฟินนิช – ภาษาไทย):  

Päivää   คุณสบายดีไหม  

Moi! / Hei!   สวัสดี /ฮัลโหล ! 

Mitä kuuluu?    คุณสบายดีไหม?  

Hei hei!   สวัสดี /ลาก่อน ! 

Näkemiin!   ลาก่อน!  

Kiitos.   ขอบคุณ  

Ole hyvä.   เชิญ  

Tervetuloa!   ยินดีต้อนรับ!  

Anteeksi, …   ขอโทษ  

Anteeksi.   ขอโทษ  

Paljonko kello on?  เวลากี่โมง? 

Missä tämä osoite on?  ท่ีอยู่น่ีอยู่ท่ีไหน? 

 
ล่าม, การแปลจากคำพูด และการแปลเอกสาร  

เวลาไปติดต่อกับทางราชการสำหรับเรื่องที่สำคัญๆ ท่านมีสิทธิขอใช้ล่ามได ้ 

ค่าล่ามทางการจะเป็นผู้จ่ายให้ 

 

ถ้าท่านไม่รู้ภาษาฟินนิชหรือสวีดิชเพราะความพิการหรือเน่ืองจากไม่สบายจนไม่สามารถทำให้ผู้อ่ืนเข้าใ

จท่านได ้เจ้าหน้าที่จะต้องจัดหาคนมาเป็นล่ามและแปลเรื่องต่าง ๆ 

เพื่อที่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเริ่มดำเนินเรื่องได.้ 

ท่านอาจจำเป็นต้องใช้ล่าม อาทิเช่นในตอนเริ่มต้นสำหรับวางแผนการปรับตัว  

ในตอนน้ันการหาล่ามเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  

การจองล่ามให้มาร่วมด้วยไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของทางการเสมอไป 

 

 

 

    18.                19.

ถา้ทา่นตอ้งการค าแนะน าเกีย่วกบัเร ือ่งการเสยีภาษี 
ทา่นสามารถสอบถามไดจ้ากส านกังานการบรหิารงานภาษ ี
ดูรายละเอียดเพิม่เตมิตรงส่วนทีเ่กีย่วกบัเร ือ่งงาน, หนา้ s 24. 

เวลาไปตดิตอ่กบัทางราชการส าหรบัเร ือ่งทีส่ าคญัๆ ทา่นมสีิทธิข์อใชล้า่มได ้ 
คา่ล่ามทางการจะเป็นผูจ้า่ยให  ้
 
ถา้ทา่นไมรู่ภ้าษาฟินนชิหรอืสวดีชิและพนกังานเจา้หนา้ทีพู่ดเร ือ่งทีส่ าคญั 
เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งจดัหาคนมาเป็นล่ามและแปลเรือ่งตา่ง ๆ   
ทา่นสามารถไดล้่ามดว้ยถา้ทา่นหพูกิารหรอืมปัีญหาในการพูดและเนือ่งจากสาเหตุความพกิารของทา่
นท าใหท้า่นยากทีจ่ะเขา้ใจโดยไมใ่ชล้่าม 
ท่านอาจจ าเป็นตอ้งใชล่้าม อาทเิช่นในตอนท าการตรวจสอบเบีอ้งตน้ส าหรับวางแผนการปรับตัว  
ในตอนนัน้การหาล่ามเป็นหนา้ทีรั่บผดิชอบของพนักงานเจา้หนา้ที ่ 
การจองล่ามใหม้าร่วมดว้ยไม่ไดอ้ยู่ในความรับผดิชอบของทางการเสมอไป 

บัญชีธนาคาร  

ท่านควรไปเปิดบัญชีท่ีธนาคาร  

ในฟินแลนด์การจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ทุกอย่างเช่น เงินช่วยเหลือสำหรับการปรับตัว 

ให้เข้ากับสังคมและเงินช่วยเหลือบุตรจะจ่ายเข้าบัญชีในธนาคาร  

 

เวลาไปเปิดบัญชีท่ีธนาคาร 

ท่านจำป็นต้องเอาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวไปด้วยเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการเปิดบัญชี  

 

โทรศัพท์  

ในประเทศฟินแลนด์คนส่วนมากใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (มือถือ)  

โทรศัพท์สาธารณะมีน้อย  

ท่านควรหาโทรศัพท์มือถือสำหรับตัวท่านใช ้ 

 

ในเมืองใหญ่ ๆ จะมีศูนย์โทรศัพท์ (คอลเซ็นเตอร)์.  

ร้านค้าชนกลุ่มน้อยบางร้านมีบัตรโทรศัพท์ขาย ซึ่งท่านสามารถโทรไปต่างประเทศได้ด้วยราคาถูก 

 

การขอเปิดใช้บริการโทรศัพท์มือถือกับผู้ให้บริการอาจจะแพงสำหรับคนต่างชาติ เพราะต้องมีการจ่ายค่าประกัน  

แต่ท่านสามารถซื้อบริการแบบจ่ายล่วงหน้าแล้วได้จากร้านของบริษัทผู้ให้บริการหรือจากร้านซื้อสะดวก R 

ส่วนโทรศัพท์น้ัน ท่านสามารถซื้อได้ท่ีห้างสรรพสินค้าหรือจากร้านผู้ให้บริการการโทรศัพท์  

 

อินเทอร์เน็ต  

ทางราชการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตเยอะ 

คนทำธุรกรรมเรื่องต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตกันมาก 

ท่านสามารถชำระบิลของท่านและกรอกแบบฟอร์มของทางราชการได้ทางอินเทอร์เน็ต  

การทำธุรกรรมผ่านทางคอมพิวเตอร์ท่านจะต้องมีรหัสสำหรับใช้กับเครือข่ายของธนาคารหรือมีบัตรประจำตัวท่ีฝัง

ชิป 

 

ห้องสมุด 

ท่ีห้องสมุดท่านสามารถอ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์และยืมหนังสือได้ 

นอกจากน้ีแล้วท่านยังใช้อินเทอร์เน็ตในห้องสมุดได้ฟรีอีกด้วย 

ถ้าท่านต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด ท่านต้องมีบัตรห้องสมุด  

บัตรห้องสมุดขอได้จากห้องสมุด  

ทา่นควรไปเปิดบญัชทีีธ่นาคาร  
ในฟินแลนดก์ารจา่ยเงนิเดอืนและผลประโยชนท์ุกอยา่งเชน่ เงนิชว่ยเหลอืส าหรบัการปรบัตวั 
ใหเ้ขา้กบัสงัคมและเงนิชว่ยเหลือบุตรจะจา่ยเขา้บญัชใีนธนาคาร  
 
เวลาไปเปิดบัญชที ีธ่นาคาร 

ท่านจ าป็นตอ้งเอาหนังสอืเดนิทางหรอืบัตรประจ าตัวไปดว้ยเพื่อเป็นหลักฐานส าหรับการเปิดบัญช ี

บัญชีธนาคาร  

ท่านควรไปเปิดบัญชีท่ีธนาคาร  

ในฟินแลนด์การจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ทุกอย่างเช่น เงินช่วยเหลือสำหรับการปรับตัว 

ให้เข้ากับสังคมและเงินช่วยเหลือบุตรจะจ่ายเข้าบัญชีในธนาคาร  

 

เวลาไปเปิดบัญชีท่ีธนาคาร 

ท่านจำป็นต้องเอาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวไปด้วยเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการเปิดบัญชี  

 

โทรศัพท์  

ในประเทศฟินแลนด์คนส่วนมากใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (มือถือ)  

โทรศัพท์สาธารณะมีน้อย  

ท่านควรหาโทรศัพท์มือถือสำหรับตัวท่านใช ้ 

 

ในเมืองใหญ่ ๆ จะมีศูนย์โทรศัพท์ (คอลเซ็นเตอร)์.  

ร้านค้าชนกลุ่มน้อยบางร้านมีบัตรโทรศัพท์ขาย ซึ่งท่านสามารถโทรไปต่างประเทศได้ด้วยราคาถูก 

 

การขอเปิดใช้บริการโทรศัพท์มือถือกับผู้ให้บริการอาจจะแพงสำหรับคนต่างชาติ เพราะต้องมีการจ่ายค่าประกัน  

แต่ท่านสามารถซื้อบริการแบบจ่ายล่วงหน้าแล้วได้จากร้านของบริษัทผู้ให้บริการหรือจากร้านซื้อสะดวก R 

ส่วนโทรศัพท์น้ัน ท่านสามารถซื้อได้ท่ีห้างสรรพสินค้าหรือจากร้านผู้ให้บริการการโทรศัพท์  

 

อินเทอร์เน็ต  

ทางราชการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตเยอะ 

คนทำธุรกรรมเรื่องต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตกันมาก 

ท่านสามารถชำระบิลของท่านและกรอกแบบฟอร์มของทางราชการได้ทางอินเทอร์เน็ต  

การทำธุรกรรมผ่านทางคอมพิวเตอร์ท่านจะต้องมีรหัสสำหรับใช้กับเครือข่ายของธนาคารหรือมีบัตรประจำตัวท่ีฝัง

ชิป 

 

ห้องสมุด 

ท่ีห้องสมุดท่านสามารถอ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์และยืมหนังสือได้ 

นอกจากน้ีแล้วท่านยังใช้อินเทอร์เน็ตในห้องสมุดได้ฟรีอีกด้วย 

ถ้าท่านต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด ท่านต้องมีบัตรห้องสมุด  

บัตรห้องสมุดขอได้จากห้องสมุด  

ในประเทศฟินแลนดค์นส่วนมากใชโ้ทรศัพทเ์คลือ่นที ่(มอืถอื)  
โทรศัพทส์าธารณะมนีอ้ย  
ทา่นควรหาโทรศัพทม์อืถอืส าหรับตัวท่านใช ้ 
 
ในเมอืงใหญ่ ๆ  จะมศูีนย์โทรศัพท ์(คอลเซ็นเตอร)์.  
รา้นคา้ชนกลุ่มนอ้ยบางรา้นมบัีตรโทรศัพทข์าย ซึง่ท่านสามารถโทรไปต่างประเทศไดด้ว้ยราคาถูก 
 
การขอเปิดใชบ้รกิารโทรศัพทม์อืถอืกับผูใ้หบ้รกิารอาจจะแพงส าหรับคนต่างชาต ิเพราะตอ้งมกีารจ่ายค่าประกัน  
แต่ท่านสามารถซือ้บรกิารแบบจ่ายล่วงหนา้แลว้ไดจ้ากรา้นของบรษัิทผูใ้หบ้รกิารหรอืจากรา้นสะดวกซือ้ R 
ส่วนโทรศัพทนั์น้ ท่านสามารถซือ้ไดท้ ีห่า้งสรรพสนิคา้หรอืจากรา้นผูใ้หบ้รกิารการโทรศัพท ์ 
 

บัญชีธนาคาร  

ท่านควรไปเปิดบัญชีท่ีธนาคาร  

ในฟินแลนด์การจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ทุกอย่างเช่น เงินช่วยเหลือสำหรับการปรับตัว 

ให้เข้ากับสังคมและเงินช่วยเหลือบุตรจะจ่ายเข้าบัญชีในธนาคาร  

 

เวลาไปเปิดบัญชีท่ีธนาคาร 

ท่านจำป็นต้องเอาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวไปด้วยเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการเปิดบัญชี  

 

โทรศัพท์  

ในประเทศฟินแลนด์คนส่วนมากใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (มือถือ)  

โทรศัพท์สาธารณะมีน้อย  

ท่านควรหาโทรศัพท์มือถือสำหรับตัวท่านใช ้ 

 

ในเมืองใหญ ่ๆ จะมีศูนย์โทรศัพท์ (คอลเซ็นเตอร)์.  

ร้านค้าชนกลุ่มน้อยบางร้านมีบัตรโทรศัพท์ขาย ซึ่งท่านสามารถโทรไปต่างประเทศได้ด้วยราคาถูก 

 

การขอเปิดใช้บริการโทรศัพท์มือถือกับผู้ให้บริการอาจจะแพงสำหรับคนต่างชาติ เพราะต้องมีการจ่ายค่าประกัน  

แต่ท่านสามารถซื้อบริการแบบจ่ายล่วงหน้าแล้วได้จากร้านของบริษัทผู้ให้บริการหรือจากร้านซื้อสะดวก R 

ส่วนโทรศัพท์น้ัน ท่านสามารถซื้อได้ท่ีห้างสรรพสินค้าหรือจากร้านผู้ให้บริการการโทรศัพท์  

 

อินเทอร์เน็ต  

ทางราชการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตเยอะ 

คนทำธุรกรรมเรื่องต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตกันมาก 

ท่านสามารถชำระบิลของท่านและกรอกแบบฟอร์มของทางราชการได้ทางอินเทอร์เน็ต  

การทำธุรกรรมผ่านทางคอมพิวเตอร์ท่านจะต้องมีรหัสสำหรับใช้กับเครือข่ายของธนาคารหรือมีบัตรประจำตัวท่ีฝัง

ชิป 

 

ห้องสมุด 

ท่ีห้องสมุดท่านสามารถอ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์และยืมหนังสือได้ 

นอกจากน้ีแล้วท่านยังใช้อินเทอร์เน็ตในห้องสมุดได้ฟรีอีกด้วย 

ถ้าท่านต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด ท่านต้องมีบัตรห้องสมุด  

บัตรห้องสมุดขอได้จากห้องสมุด  

ทางราชการใหบ้รกิารขอ้มูลตา่ง ๆ  ทางอินเทอรเ์น็ตเยอะ 
 
คนท ำธุรกรรมเรือ่งต่ำง ๆ ทำงอนิเทอรเ์น็ตกันมำก 
ท่ำนสำมำรถช ำระบลิของท่ำนและกรอกแบบฟอรม์ของทำงรำชกำรไดท้ำงอนิเทอรเ์น็ต  
กำรท ำธุรกรรมผ่ำนทำงคอมพิวเตอรท์่ำนจะตอ้งมรีหัสส ำหรับใชก้ับเครอืข่ำยของธนำคำรหรอืมบัีตรประจ ำตัวทีฝั่
งชปิ 
 

ถา้ทา่นไมรู่ภ้าษาฟินนชิหรอืสวดีชิและพนกังานเจา้หนา้ทีพู่ดเรือ่งทีส่าคญั 
เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งจดัหาคนมาเป็นลา่มและแปลเรือ่งตา่ง ๆ  
ทา่นสามารถไดล้า่มดว้ยถา้ทา่นหพูกิารหรอืมปีญัหาในการพูดและเนือ่งจากสาเหตคุวามพกิารขอ
งทา่นทาใหท้า่นยากทีจ่ะเขา้ใจโดยไมใ่ชล้า่ม 



ภาษีศุลกากร  

ควรตรวจสอบเรื่องภาษีศุลกากรก่อนหน้าที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในฟินแลนด ์ 

สิ่งของทุกอย่างของท่านไม่สามารถนำเข้ามาในประเทศได้อย่างเสร ี 

สิ่งของบางอย่างของท่านอาจจะต้องเสียภาษ ี 

ตัวอย่างเช่นสัตว์ อาหาร และยารักษาโรคไม่สามารถนำเข้ามาในประเทศฟินแลนด์ได้อย่างเสรี  

กฎเกณฑ์ในประเทศต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปและประเทศต่าง ๆนอกเขตสหภาพยุโรปจะแตกต่างกัน  

ท่านควรติดต่อกับสำนักงานท่ีดูแลเรื่องภาษีศุลกากร ถ้าท่านไม่แน่ใจในเรื่องบางเรื่อง  

ในอินเทอร์เน็ตของสำนักงานท่ีดูแลเรื่องภาษีศุลกากรมีข้อมูลต่าง ๆ มากมาย  

ยกตัวอย่างเช่นทางอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรของรถยนตร ์

นอกจากน้ีแล้วทางอินเทอร์เน็ตยังมีข้อมูลเกี่ยวกับของส่วนตัวของผู้ท่ีย้ายเข้ามาอยู่ในฟินแลนด์อย่างถาวร 

และการคิดภาษีศุลการกรเกี่ยวกับการส่งของขวัญและสินค้า  

ท่านสามารถสอบถามเรื่องดังกล่าวน้ีได้ทางโทรศัพท์หรือไปสอบถามด้วยตัวเอง  

แหล่งให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีศุลกากรอยู่ในเฮลซิงก ิ 

www.tulli.fi 

 

การปรับตัวเข้ากับสังคม 

การปรับตัวหมายความว่าเจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือคนเข้าเมืองปรับตัวอยู่ในประเทศฟินแลนด์ได ้

ท่านมีสิทธิได้รับบริการดังกล่าวน้ี หลังจากท่ีท่านย้ายเข้ามาอยู่ในฟินแลนด์แล้ว 

 

การปรับตัวให้เข้ากับสังคมของประเทศฟินแลนด์หมายความว่า  

ท่านตกลงใจท่ีจะปักหลักอยู่ในประเทศใหม่และเรียนรู้แบบแบบแผนการดำเนินงานของประเทศท่ีท่านอยู ่ 

การปรับตัวจะช่วยส่งเสริมการมีปฏิกิริยาต่อกันและกัน และการปฏิบัติต่อเพื่อนบ้าน  

ในท่ีทำงานของท่าน และระหว่างมีเวลาว่าง 

ท่านควรขวนขวาย ขอคำแนะนำและติดตามสื่อสารมวลชนของฟินแลนด์ 

 

เกี่ยวกับการปรับตัวน้ันเป็นเรื่องสำคัญท่ีจะต้องเรียนภาษาฟินนิชหรือสวีดิช 

 

เม่ือท่านย้ายเข้ามาอยู่ในฟินแลนด์ ท่านสามารถไปติดต่อเพื่อขอรับบริการต่าง ๆ 

เพื่อช่วยท่านในการปรับตัว 

การบริการเบ้ืองต้นมีดังต่อไปน้ี: 

- ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับประเทศฟินแลนด์และภูมิลำเนาท่ีท่านจะอยู ่ 

- คำแนะนำและวิธีการปฏิบัติ,  

- การเตรียมการวางแผนเบ้ืองต้น  

- การวางแผนการปรับตัวและ 

- การศึกษาเพื่อการปรับตัว  

 

การเตรียมการวางแผนเบ้ืองต้น ท่านอาจจะขอความชว่ยเหลือจากสำนักงาน TE 

(สำนักงานจ้างงานและพัฒนาเศรษฐกิจ) หรือจากเขตเทศบาลท่ีท่านอยู ่ 

การเตรียมการวางแผนเบ้ืองต้นหมายความว่า 

ท่านจะปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าท่ีเพื่อทำความกระจ่างเกี่ยวกับสถานการณ์ของท่านและเหตุผลท่ีมีความจำป็นจะต้

องได้รับการบริการ  

เน้ือหาภายในของการเตรียมการวางแผนเบ้ืองต้นได้แก่ 

ทดสอบทักษะหรือความสามารถทางภาษาและวางแผนปฏิบัติในสิ่งท่ีท่านมีความสามารถอยู่แล้ว  

หลังจากการเตรียมการวางแผนเบ้ืองต้นแล้ว 

ท่านสามารถเข้าร่วมศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวหรือการศึกษาภาษาอ่ืนๆ 

หรือท่านอาจจะได้รับความช่วยเหลือสำหรับการหางาน 

 

แผนการปรับตัวเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการปรับตัว ตัวอย่างเช่นเข้าร่วมในหลักสูตรเรียนภาษา 

ฝึกงาน หรือการปฏิบัติอ่ืนๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการปรับตัว  

แผนการปรับตัวจะทำขึ้นระหว่างท่านกับสำนักงาน TE หรือกับเจ้าหน้าท่ีในเขตท่ีท่านอยู ่ 

แผนการปรับตัวสามารถทำได้ 

ถ้าท่านต้องการความสนับสนุนในการปรับตัวโดยอาศัยการเตรียมการวางแผนเบ้ืองต้นเป็นรากฐาน  

แผนการปรับตัวจะยาวนานแค่ไหนน้ันเป็นเรื่องของรายบุคคล งานและประวัติการศึกษา 

และเป้าหมายของตัวเองน้ันมีผลด้วยว่าท่านจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนนานแค่ไหน  

เวลาท่ีเข้าร่วมมาตรการในการวางแผนการปรับตัวน้ัน ท่านจะมีความม่ันคง 

ด้วยการได้รับความช่วยเหลือในการปรับตัวและค่าครองชีพ  

 

วิกฤติการณ์  

วิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดช้ึนน้ันเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษย ์

ขอความช่วยเหลือได้จากศูนย์อนามัย สำนักสังคม 

หรือสำนักงานป้องกับการใช้ความรุนแรงถ้าท่านเกิดอาการซึมเศร้า ไม่สบาย 

ประสบกับการถูกใช้ความรุนแรงหรือตัวท่านเองเป็นคนใช้ความรุนแรง  

ท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้ด้วย ถ้าท่านไม่มีงานทำหรือไม่มีเงินพอสำหรับการดำรงชีพ  

ติดต่อกับสำนักงานสังคมในเขตท่ีท่านอยู ่

 

ถ้าท่านตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงหรืออาชญากรรมโทรไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

เบอร์โทรศัพท์ท่ัวประเทศสำหรับติดต่อกบัตำรวจหมายเลข 112. 

การใช้ความรุนแรง 
การทำร้ายร่างกาย การใช้ความรุนแรง และการบังคับให้มีความสัมพันธ์ทางเพศเป็นความผิดอาญาในฟินแลนด์  

ถ้าท่านตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายโทรไปท่ีหมายเลขฉุกเฉิน 112. 

    20.                21.

บัญชีธนาคาร  

ท่านควรไปเปิดบัญชีท่ีธนาคาร  

ในฟินแลนด์การจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ทุกอย่างเช่น เงินช่วยเหลือสำหรับการปรับตัว 

ให้เข้ากับสังคมและเงินช่วยเหลือบุตรจะจ่ายเข้าบัญชีในธนาคาร  

 

เวลาไปเปิดบัญชีท่ีธนาคาร 

ท่านจำป็นต้องเอาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวไปด้วยเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการเปิดบัญชี  

 

โทรศัพท์  

ในประเทศฟินแลนด์คนส่วนมากใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (มือถือ)  

โทรศัพท์สาธารณะมีน้อย  

ท่านควรหาโทรศัพท์มือถือสำหรับตัวท่านใช ้ 

 

ในเมืองใหญ่ ๆ จะมีศูนย์โทรศัพท์ (คอลเซ็นเตอร)์.  

ร้านค้าชนกลุ่มน้อยบางร้านมีบัตรโทรศัพท์ขาย ซึ่งท่านสามารถโทรไปต่างประเทศได้ด้วยราคาถูก 

 

การขอเปิดใช้บริการโทรศัพท์มือถือกับผู้ให้บริการอาจจะแพงสำหรับคนต่างชาติ เพราะต้องมีการจ่ายค่าประกัน  

แต่ท่านสามารถซื้อบริการแบบจ่ายล่วงหน้าแล้วได้จากร้านของบริษัทผู้ให้บริการหรือจากร้านซื้อสะดวก R 

ส่วนโทรศัพท์น้ัน ท่านสามารถซื้อได้ท่ีห้างสรรพสินค้าหรือจากร้านผู้ให้บริการการโทรศัพท์  

 

อินเทอร์เน็ต  

ทางราชการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตเยอะ 

คนทำธุรกรรมเรื่องต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตกันมาก 

ท่านสามารถชำระบิลของท่านและกรอกแบบฟอร์มของทางราชการได้ทางอินเทอร์เน็ต  

การทำธุรกรรมผ่านทางคอมพิวเตอร์ท่านจะต้องมีรหัสสำหรับใช้กับเครือข่ายของธนาคารหรือมีบัตรประจำตัวท่ีฝัง

ชิป 

 

ห้องสมุด 

ท่ีห้องสมุดท่านสามารถอ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์และยืมหนังสือได้ 

นอกจากน้ีแล้วท่านยังใช้อินเทอร์เน็ตในห้องสมุดได้ฟรีอีกด้วย 

ถ้าท่านต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด ท่านต้องมีบัตรห้องสมุด  

บัตรห้องสมุดขอได้จากห้องสมุด  

ทีห่อ้งสมุดท่านสามารถอ่านหนังสอื หนังสอืพิมพ์และยืมหนังสอืได ้
นอกจากนีแ้ลว้ท่านยังใชอ้นิเทอรเ์น็ตในหอ้งสมุดไดฟ้รอีกีดว้ย 
ถา้ท่านตอ้งการยืมหนังสอืหรอืใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตในหอ้งสมุด ท่านตอ้งมบัีตรหอ้งสมุด  
บัตรหอ้งสมุดขอไดจ้ากหอ้งสมุด  
ท่านจะไดรั้บบัตรหอ้งสมุด เมือ่ท่านแจง้ทีอ่ยู่ของท่านและโชวบั์ตรประจ าตัวทียั่งไม่หมดอายุ  
ซึง่มรูีปและหมายเลขประจ าตัว  
ก่อนทีจ่ะออกบัตรหอ้งสมุดใหท้่าน เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งทราบทีอ่ยู่ของท่านในฟินแลนดเ์สยีก่อน  
บัตรหอ้งสมุดใบแรกทีท่่านไดรั้บไม่ตอ้งเสยีเงนิ  
 
อ่านรายละเอียดเพ ิม่เตมิที่: www.kirjasto.fi 

ทีท่ ำกำรไปรษณีย ์ 
 ณ ทีท่ ำกำรไปรษณียท์ำ่นสำมำรถสง่จดหมำยหรอืพสัดุไปรษณียไ์ด ้ 
ถำ้เป็นจดหมำย บุรุษไปรษณียจ์ะน ำไปส่งยงัต ำบลบำ้นทีอ่ยู ่ส่วนพสัดุไปรษณียต์อ้งไปรบั ณ 
ทีท่ ำกำรไปรษณีย ์
 
ทุกเขตในฟินแลนดจ์ะมที ีท่ ำกำรไปรษณีย ์
ถำ้ในเขตนัน้ไม่มที ีท่ ำกำรไปรษณียก์็จะมจุีดบรกิำรเกีย่วกบัไปรษณีย์ 
จุดบรกิำรเกีย่วกับไปรษณีย์อำจจะเป็นรำ้นขำยของ รำ้นสะดวกซือ้ หรอืป้ัมน ้ำมัน  
แสตมป์จะมขีำย ณ ทีท่ ำกำรไปรษณีย์หรอืไม่ก็ท ีร่ำ้นสะดวกซือ้และรำ้นขำยของ  
อ่ำนรำยละเอียดเพ ิม่เตมิที่: www.posti.fi/ 
 

ควรตรวจสอบเรือ่งภาษศุีลกากรกอ่นหนา้ทีจ่ะยา้ยเขา้มาอยูใ่นฟินแลนด ์ 
สิ่งของทุกอยา่งของทา่นไมส่ามารถน าเขา้มาในประเทศไดอ้ยา่งเสร ี 
สิ่งของบางอยา่งของทา่นอาจจะตอ้งเสยีภาษี  
 
ตัวอย่างเช่นสัตว ์อาหาร และยารักษาโรคไม่สามารถน าเขา้มาในประเทศฟินแลนดไ์ดอ้ย่างเสร ี 
กฎเกณฑใ์นประเทศต่าง ๆ  ของสหภาพยุโรปและประเทศต่าง ๆ นอกเขตสหภาพยุโรปจะแตกต่างกัน  
ท่านควรตดิต่อกับส านักงานทีดู่แลเรือ่งภาษีศุลกากร ถา้ท่านไม่แน่ใจในเรือ่งบางเรือ่ง  
ในอนิเทอรเ์น็ตของส านักงานทีดู่แลเรือ่งภาษีศุลกากรมขีอ้มูลต่าง ๆ  มากมาย  
ยกตัวอย่างเช่นทางอนิเทอรเ์น็ตมขีอ้มูลเกีย่วกับภาษีศุลกากรของรถยนต ์
นอกจากนีแ้ลว้ทางอนิเทอรเ์น็ตยังมขีอ้มูลเกีย่วกับของส่วนตัวของผูท้ ีย่า้ยเขา้มาอยู่ในฟินแลนดอ์ย่างถาวรและก
ารคดิภาษีศุลการกรเกีย่วกับการส่งของขวัญและสนิคา้  
ท่านสามารถสอบถามเรือ่งดังกล่าวนีไ้ดท้างโทรศัพทห์รอืไปสอบถามดว้ยตัวเอง  
แหล่งใหบ้รกิารค าแนะน าเก ีย่วกับภาษีศุลกากรอยู่ในเฮลซงิก ิ 
อ่านรายละเอียดเพ ิม่เตมิที่: www.tulli.fi 
 

วกิฤตกิารณ์ตา่ง ๆ ทีเ่กดิชึน้น ัน้เป็นส่วนหนึง่ของชวีติมนุษย ์
ถา้ทา่นเกดิอาการซึมเศรา้ ไมส่บาย 
ประสบกบัการถูกใชค้วามรุนแรงหรอืตวัทา่นเองเป็นคนใชค้วามรุนแรง 
ทา่นขอความชว่ยเหลือไดจ้ากศูนยอ์นามยั ส านกัสงัคม หรอืส านกังานป้องกบัการใชค้วามรุนแรง 
 
ทา่นสามารถขอความชว่ยเหลอืไดด้ว้ย ถา้ทา่นไมม่งีานท าหรอืไมม่เีงนิพอส าหรบัการด ารงชพี  
ตดิตอ่กบัส านกังานสงัคมในเขตทีท่า่นอยู ่
 
ถา้ท่านตกเป็นเหยื่อของการใชค้วามรุนแรงหรอือาชญากรรมโทรไปหาเจา้หนา้ทีต่ ารวจ 
เบอรโ์ทรศัพทท์ั่วประเทศส าหรับตดิต่อยามฉุกเฉนิหมายเลข 112. 

ถา้ทา่นเกดิอาการซมึเศรา้ ไมส่บาย ประสบกบัการถกูใชค้วามรนุแรงหรอืตวัทา่นเองเป็นคนใช ้
ความรนุแรง ทา่นขอความชว่ยเหลอืไดจ้ากศนูยอ์นามยั สานกัสงัคม หรอืสานกังานป้องกบัการ 
ใชค้วามรนุแรง  
 
ทา่นสามารถขอความชว่ยเหลอืไดด้ว้ย ถา้ทา่นไมม่งีานทาหรอืไมม่เีงนิพอสาหรบัการดารงชพี  
ตดิตอ่กบัสานกังานสงัคมในเขตทีท่า่นอย ู



 

การเตรียมการวางแผนเบ้ืองต้น ท่านอาจจะขอความชว่ยเหลือจากสำนักงาน TE 

(สำนักงานจ้างงานและพัฒนาเศรษฐกิจ) หรือจากเขตเทศบาลท่ีท่านอยู ่ 

การเตรียมการวางแผนเบ้ืองต้นหมายความว่า 

ท่านจะปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าท่ีเพื่อทำความกระจ่างเกี่ยวกับสถานการณ์ของท่านและเหตุผลท่ีมีความจำป็นจะต้

องได้รับการบริการ  

เน้ือหาภายในของการเตรียมการวางแผนเบ้ืองต้นได้แก่ 

ทดสอบทักษะหรือความสามารถทางภาษาและวางแผนปฏิบัติในสิ่งท่ีท่านมีความสามารถอยู่แล้ว  

หลังจากการเตรียมการวางแผนเบ้ืองต้นแล้ว 

ท่านสามารถเข้าร่วมศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวหรือการศึกษาภาษาอ่ืนๆ 

หรือท่านอาจจะได้รับความช่วยเหลือสำหรับการหางาน 

 

แผนการปรับตัวเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการปรับตัว ตัวอย่างเช่นเข้าร่วมในหลักสูตรเรียนภาษา 

ฝึกงาน หรือการปฏิบัติอ่ืนๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการปรับตัว  

แผนการปรับตัวจะทำขึ้นระหว่างท่านกับสำนักงาน TE หรือกับเจ้าหน้าท่ีในเขตท่ีท่านอยู ่ 

แผนการปรับตัวสามารถทำได้ 

ถ้าท่านต้องการความสนับสนุนในการปรับตัวโดยอาศัยการเตรียมการวางแผนเบ้ืองต้นเป็นรากฐาน  

แผนการปรับตัวจะยาวนานแค่ไหนน้ันเป็นเรื่องของรายบุคคล งานและประวัติการศึกษา 

และเป้าหมายของตัวเองน้ันมีผลด้วยว่าท่านจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนนานแค่ไหน  

เวลาท่ีเข้าร่วมมาตรการในการวางแผนการปรับตัวน้ัน ท่านจะมีความม่ันคง 

ด้วยการได้รับความช่วยเหลือในการปรับตัวและค่าครองชีพ  

 

วิกฤติการณ์  

วิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดช้ึนน้ันเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษย ์

ขอความช่วยเหลือได้จากศูนย์อนามัย สำนักสังคม 

หรือสำนักงานป้องกับการใช้ความรุนแรงถ้าท่านเกิดอาการซึมเศร้า ไม่สบาย 

ประสบกับการถูกใช้ความรุนแรงหรือตัวท่านเองเป็นคนใช้ความรุนแรง  

ท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้ด้วย ถ้าท่านไม่มีงานทำหรือไม่มีเงินพอสำหรับการดำรงชีพ  

ติดต่อกับสำนักงานสังคมในเขตท่ีท่านอยู ่

 

ถ้าท่านตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงหรืออาชญากรรมโทรไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

เบอร์โทรศัพท์ท่ัวประเทศสำหรับติดต่อกบัตำรวจหมายเลข 112. 

การใช้ความรุนแรง 
การทำร้ายร่างกาย การใช้ความรุนแรง และการบังคับให้มีความสัมพันธ์ทางเพศเป็นความผิดอาญาในฟินแลนด์  

ถ้าท่านตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายโทรไปท่ีหมายเลขฉุกเฉิน 112. 

    20.                21.

การท ารา้ยร่างกาย การใชค้วามรุนแรง และการบังคับใหม้คีวามสัมพันธท์างเพศเป็นความผดิอาญาในฟินแลนด  ์ 

ถา้ท่านตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายโทรไปทีห่มายเลขฉุกเฉนิ 112. 

ท่านจะไดรั้บความช่วยเหลอืจากทางการ ถา้ท่านตกเป็นอันตรายหรอืถูกกระท าการรุนแรง 

บรกิารทางโทรศัพท:์ 

สมาคมหลากหลายทางวัฒนธรรมส าหรับสตร ี(Monika-naiset) 09 692 2304, www.monikanaiset.fi  24 ชั่วโมงทุกวัน 
ใหค้วามช่วยเหลือผูห้ญงิเกี่ยวกบัเรือ่งการใชค้วามรนุแรง (Naisten linja) 0800 02400  เป็นภาษาฟินนชิ,จันทร์-ศกุร ์เวลา 16-20 น., 
เป็นภาษาสวีดชิ,วันพธุ เวลา 16-20 น., เป็นภาษาอังกฤษ, วันศุกรต์ัง้แต่เวลา 16-20 น. 
ศูนย์ใหค้วามช่วยเหลือผูถ้กูข่มขืน (Tukinainen), บรกิารยามวกิฤต,ิ 0800-97899, จันทร-์ศุกร์ เวลา 9-15 น., เสาร์-อาทติย์ เวลา 15-21 น., 
วันส าคัญทางศาสนาและวัสุกดบิของวันดงักลา่ว  เวลา 15-21 น. 
ใหค้วามช่วยเหลือผูช้ายเกี่ยวกบัเรื่องการใชค้วามรนุแรง (Miehen linja), 09-276 62899 จันทร์-ศุกร์ เวลา 8-16 น. , ตดิต่อ@lyomatonlinja.fi 

ศูนย์รับแจง้คดีอาชญากรรม (Rikosuhripäivystys), www.riku.fi 

ค าถามเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกับเกยีรตยิศและการท าใหอ้บัอายขายหนา้ ตดิต่อสหภาพสทิธมินุษย์ชน โครงการถอนรากถอนโคน: 040 760 0323 วันจันทร์ 

เวลา 10-14 น. วันอังคาร เวลา 13-15 น. วันพธุ เวลา 10-14 วันพฤหัสบดี เวลา 13-15 น. 

เรื่องเกี่ยวกับการขรบิอวัยวะเด็กผูห้ญงิ ตดิต่อสหภาพสทิธมินษุย์ชน การด าเนนิงานของ KokoNainen 044 742 0411 

 

ท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากทางการ ถ้าท่านตกเป็นอันตรายหรือถูกกระทำการรุนแรง 

บริการทางโทรศัพท์: 

สมาคมหลากหลายทางวัฒนธรรมสำหรับสตร ี(Monika-naiset) 09 692 2304, www.monikanaiset.fi  24 

ชั่วโมงทุกวัน 

ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงเกี่ยวกับเรื่องการใช้ความรุนแรง (Naisten linja) 0800 02400  ภาษาฟินนิช,จันทร-์

ศุกร์ เวลา  

16-20 น., ภาษาสวี ดิช,วันพุธ เวลา 16-20 น., ภาษาอังกฤษ, วันศุกร์ต้ังแต่เวลา 4 โมงเย็น ถึงสองทุ่ม 

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ถูกข่มขืน (Tukinainen), บริการยามวิกฤติ, 0800-97899, จันทร-์ศุกร์ เวลา 9-15 น., 

เสาร์-อาทิตย ์เวลา 15-21 น., วันสำคัญทางศาสนา  เวลา 15-21 น. 

ให้ความช่วยเหลือผู้ชายเกี่ยวกับเรื่องการใช้ความรุนแรง (Miehen linja), 09-276 62899 จันทร-์ศุกร์ เวลา 8-16 

น. , miehenlinja(at)lyomatonlinja.fi 

ศูนย์รับแจ้งคดีอาชญากรรม (Rikosuhripäivystys), www.riku.fi 

ปัญหาสุขภาพจิต 
ถ้าท่านรู้สึกมีอาการซึมเศร้า ควรจองเวลาเพื่อพบกับแพทย ์ 

หมอจะประเมินสถานการณ์และอาจจะเขียนใบสั่งยาให้ หรือให้ไปบำบัดด้วยการปรึกษาหารือกับนักบำบัด.  

รายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถขอได้ท่ีศูนย์อนามัย 

 

ขอความช่วยเหลือได้ทางโทรศัพท์ ทางอินเทอร์เน็ตหรือไปพบกับเจ้าหน้าท่ีโดยตรง: 

ถ้าท่านประสบกับวิกฤติกาล ท่านสามารถโทรไปยังศูนย์บริการยามวิกฤติ SOS 
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การโทรไปท่ีศูนย์ให้บริการยามวิกฤติปกติแล้วเสียเงินพอๆ กับโทรในท้องท่ี 

 

สมาคมสุขภาพจิตของฟินแลนด์จัดกลุ่มให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบกับวิกฤติกาล  

ในกลุ่มท่ีให้ความช่วยเหลือ ท่านสามารถพูดกับผู้ให้ความช่วยเหลือมืออาชีพได้  

การให้ความช่วยเหลือยามวิกฤติมีบริการทางอินเทอร์เน็ตด้วยท่ี: www.e-mielenterveys.fi 

 

ศูนย์บริการความช่วยเหลือยามวิกฤติ SOS ให้บริการความช่วยเหลือยามวิกฤติสำหรับคนต่างชาติ โทร.  

(09) 4135 0501 จันทร-์ศุกร์ เวลา 9-15     

ศูนย์บริการความช่วยเหลือยามวิกฤติ SOS โทร. 0101 95202 จันทร-์ศุกร์ 24 ขั่วโมง เสาร์ 15-06  

อาทิตย ์15-22 

 

 

 

ท่านสามารถขอความช่วยเหลอืปัญหาสุขภาพจติไดท้างโทรศัพท ์
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ถา้ท่านประสบกับวกิฤตกิาล ท่านสามารถโทรไปยังศูนย์บรกิารยามวกิฤต ิSOS 
ซึง่ใหค้วามช่วยเหลอืทางโทรศัพท ์ 
ส าหรับคนต่างชาตมิกีารใหบ้รกิารยามวกิฤตดิว้ยคอืศูนย์บรกิารความช่วยเหลอืยามวกิฤต ิSOS 
ส าหรับคนต่างชาตยิามวกิฤต (Crisis service for foreigners).  
การโทรไปทีศู่นย์ใหบ้รกิารยามวกิฤตปิกตแิลว้เสยีเงนิพอๆ กับโทรในทอ้งที ่
 
สมาคมสุขภาพจติของฟินแลนดจั์ดกลุ่มใหค้วามช่วยเหลอืส าหรับผูป้ระสบกับวกิฤตกิาล  
ในกลุ่มทีใ่หค้วามช่วยเหลอื ท่านสามารถพูดกับผูใ้หค้วามช่วยเหลอืมอือาชพีได ้ 
การใหค้วามช่วยเหลอืยามวกิฤตมิบีรกิารทางอนิเทอรเ์น็ตดว้ยที:่ www.e-mielenterveys.fi 
 
ศูนย์บรกิารความช่วยเหลอืยามวกิฤต ิSOS ใหบ้รกิารความช่วยเหลือยามวกิฤตสิ าหรับคนต่างชาต ิโทร. (09) 4135 0501 จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 9-12 
และเวลา 13-15 วันศุกร ์ เวลา 9-12 
ศูนย์บรกิารความช่วยเหลอืยามวกิฤต ิSOS โทร. 0101 95202 จันทร์-ศุกร์ เวลา 9-06 เสาร์ 15-06 อาทติย์ 15-22 
 

ปัญหาเก่ียวกับของมึนเมา 
ถ้าท่านต้องการเลิกใช้ของท่ีทำให้มึนเมา (สุรา  ยาเสพย์ติด) 

ควรติดต่อกับศูนย์อนามัยเพื่อท่ีว่าเจ้าหน้าท่ีจะได้ประเมินถึงความจำเป็นในการฟื้นฟูตัวท่านให้มีชีวิตเป็นปกติใน

สังคม  

สำนักงานสังคมอาจจะอนุมัติให้ท่านได้รับการฟื้นฟูเป็นช่วงๆ เพื่อให้ท่านเลิกใช้ของมึนเมา  

 

ความยากจน 

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 
เวลาท่านไม่มีเงินพอเพียงในการดำรงชีพ ท่านอาจจะได้รับอนุมัติเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 

การยื่นขอเงินช่วยเหลือค่าครองชีพน้ัน 

ท่านสามารถยื่นคำร้องได้ท่ีสำนักงานสังคมในเขตหรือท้องท่ีท่ีท่านอาศัยอยู ่

การได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพน้ันมีข้อแม้ว่า ท่านจะต้องไม่มีทรัพย์สินมากมายหรือมีเงินเก็บ 

ความมุ่งหมายของเงินช่วยเหลือค่าครองชึพก็คือ 

เป็นหนทางสุดท้ายของท่านในการได้รับความช่วยเหลือเน่ืองจากวิกฤติกาลทางเศรษฐกิจ 

การได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายฟร ี
ถ้าท่านจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย ติดต่อกับสำนักงานช่วยเหลือทางกฎหมาย  

ท่านจะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ถ้าท่านไม่มีเงินจ่ายค่าบริการ  

เวลาท่านไม่มเีงนิพอเพียงในการด ารงชพี ท่านอาจจะไดรั้บอนุมัตเิงนิช่วยเหลอืค่าครองชพี 
การยื่นขอเงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีนัน้ 
ท่านสามารถยื่นค ารอ้งไดท้ ีส่ านักงานสังคมในเขตหรอืทอ้งทีท่ ีท่่านอาศัยอยู่ 
การไดรั้บเงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีนัน้มขีอ้แมว่้า ท่านจะตอ้งไม่มทีรัพย์สนิมากมายหรอืมเีงนิเก็บ 
ความมุ่งหมายของเงนิช่วยเหลอืค่าครองชพึก็คอื 
เป็นหนทางสุดทา้ยของท่านในการไดรั้บความช่วยเหลอืเนือ่งจากวกิฤตกิาลทางเศรษฐกจิ 
 

ศนูยร์ับแจง้คดอีาชญากรรม (Rikosuhripäivystys), www.riku.fi  

คาถามเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเกยีรตยิศและการทาใหอ้บัอายขายหนา้ ตดิตอ่สหภาพสทิธมินุษยช์น โครงการถอนรากถอนโคน: 040 760 0323 วนั 

จันทร ์เวลา 10-14 น. วนัองัคาร เวลา 13-15 น. วนั เวลา 10-14 วนั บด ีเวลา 13-15 น.  

เรือ่งเกีย่วกบัการขรบิอวยัวะเด็กผูห้ญงิ ตดิตอ่สหภาพสทิธมินษุยช์น การดาเนนิงานของ KokoNainen 044 742 0411 

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 
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งาน 



2. งาน  
 
ข้าพเจ้าจะหางานได้อย่างไร?  

ตำแหน่งงานที่ว่างจะมีประกาศทางอินเทอร์เน็ตหลายหน้า  

ประกาศเกี่ยวกับงานที่มีมากที่สุดดูได้จากหน้าการบริหารงานที ่www.mol.fi  

ท่านควรขยันในการหางานทำ 

ควรติดต่อกับสถานท่ีทำงานท่ีท่านต้องการจะทำด้วยตัวเอง  

ท่านอาจจะยื่นใบสมัครงานไว้กับสถานท่ีทำงาน ถึงแม้ว่ายังไม่ได้งานทำทันทีก็ตาม  

นายจ้างอาจจะติดต่อกับท่านในภายหลัง ถ้ามีงานสำหรับท่าน  

 

เม่ือท่านส่งใบสมัครงาน แนบประวัติส่วนตัวด้านการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของท่าน หรือเรียกย่อๆ 

ว่าซีวี (CV)ไปด้วย  

ในใบซีวี (CV) ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านและสถานท่ีทำงานต่าง ๆ ท่ีท่านเคยทำมา  

นอกจากน้ีในใบซีวี (CV) จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาด้วย  

 

ท่านควรเตรียมตัวให้ดีสำหรับการสัมภาษณ์งาน  

คิดล่วงหน้าว่าท่านอาจจะถูกผู้สัมภาษณ์ถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานของท่านเรื่องอะไรบ้าง  

คิดด้วยว่าตัวท่านเองอยากรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับสถานท่ีทำงาน  

กล้าท่ีจะพูดว่าท่านมีความสามารถอะไรดีมาก อย่าพูดเกินความจริง  

 

สำนักงาน TE อาจจะชักนำให้ท่านไปฝึกงานด้วย  

ณ สถานท่ีฝึกงานท่านจะไม่ได้เงินเดือน แต่ได้ผลประโยชน์จากการตกงาน  

ในการฝึกงาน ท่านจะได้เรียนรู้ภาษาและได้ประสบการณ์ดีๆ เกี่ยวกับการทำงาน  

ซึ่งอาจจะช่วยให้ท่านได้งานท่ีอ่ืนก็ได้  

รายละเอียดเพิ่มเติมท่านขอได้จากสำนักงานจัดหางานและพัฒนาเศรษฐกิจหรือเรียกย่อๆ ว่า สำนักงาน TE 

 

ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้งาน?  

เงินตกงาน 
ถ้าท่านไม่ม ีงานทำ ท่านสามารถไปแจ ้งว ่า เป ็นผ ู ้กำล ังหางานทำที ่สำนักงาน TE  

สำนักงาน TE จะช่วยเหลือท่านในการหางาน 
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รายละเอียดเพิ่มเติมท่านขอได้จากสำนักงานจัดหางานและพัฒนาเศรษฐกิจหรือเรียกย่อๆ ว่า สำนักงาน TE 

 

ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้งาน?  

เงินตกงาน 
ถ้าท่านไม่ม ีงานทำ ท่านสามารถไปแจ ้งว ่า เป ็นผ ู ้กำล ังหางานทำที ่สำนักงาน TE  

สำนักงาน TE จะช่วยเหลือท่านในการหางาน 

 

2. งาน  
 
ข้าพเจ้าจะหางานได้อย่างไร?  

ตำแหน่งงานที่ว่างจะมีประกาศทางอินเทอร์เน็ตหลายหน้า  

ประกาศเกี่ยวกับงานที่มีมากที่สุดดูได้จากหน้าการบริหารงานที ่www.mol.fi  

ท่านควรขยันในการหางานทำ 

ควรติดต่อกับสถานท่ีทำงานท่ีท่านต้องการจะทำด้วยตัวเอง  

ท่านอาจจะยื่นใบสมัครงานไว้กับสถานท่ีทำงาน ถึงแม้ว่ายังไม่ได้งานทำทันทีก็ตาม  

นายจ้างอาจจะติดต่อกับท่านในภายหลัง ถ้ามีงานสำหรับท่าน  

 

เม่ือท่านส่งใบสมัครงาน แนบประวัติส่วนตัวด้านการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของท่าน หรือเรียกย่อๆ 

ว่าซีวี (CV)ไปด้วย  

ในใบซีวี (CV) ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านและสถานท่ีทำงานต่าง ๆ ท่ีท่านเคยทำมา  

นอกจากน้ีในใบซีวี (CV) จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาด้วย  

 

ท่านควรเตรียมตัวให้ดีสำหรับการสัมภาษณ์งาน  

คิดล่วงหน้าว่าท่านอาจจะถูกผู้สัมภาษณ์ถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานของท่านเรื่องอะไรบ้าง  

คิดด้วยว่าตัวท่านเองอยากรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับสถานท่ีทำงาน  

กล้าท่ีจะพูดว่าท่านมีความสามารถอะไรดีมาก อย่าพูดเกินความจริง  

 

สำนักงาน TE อาจจะชักนำให้ท่านไปฝึกงานด้วย  

ณ สถานท่ีฝึกงานท่านจะไม่ได้เงินเดือน แต่ได้ผลประโยชน์จากการตกงาน  

ในการฝึกงาน ท่านจะได้เรียนรู้ภาษาและได้ประสบการณ์ดีๆ เกี่ยวกับการทำงาน  

ซึ่งอาจจะช่วยให้ท่านได้งานท่ีอ่ืนก็ได้  

รายละเอียดเพิ่มเติมท่านขอได้จากสำนักงานจัดหางานและพัฒนาเศรษฐกิจหรือเรียกย่อๆ ว่า สำนักงาน TE 

 

ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้งาน?  

เงินตกงาน 
ถ้าท่านไม่ม ีงานทำ ท่านสามารถไปแจ ้งว ่า เป ็นผ ู ้กำล ังหางานทำที ่สำนักงาน TE  

สำนักงาน TE จะช่วยเหลือท่านในการหางาน 

 

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอเงินตกงาน เม่ือท่านได้ไปแจ้งแล้วว่าท่านตกงาน  

การรีบไปแจ้งว่าท่านเป็นผู้กำลังหางานทำเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง  

เพราะว่าเงินตกงานจะจ่ายให้เฉพาะช่วงท่ีท่านกำลังหางานเท่าน้ัน 

ท่านจะต้องมีหลักฐานใบอนุญาตมีถิ่นพำนักท่ียังไม่หมดอายุ ข้อมูลตัวบุคคล 

ใบผ่านงานและใบรับรองการศึกษาไปให้เจ้าหน้าท่ีดูด้วย  

การแจ้งว่าท่านตกงานและกำลังเป็นผู้หางาน ทำทางอินเทอร์เน็ตได้  

ทางหน้า www.mol.fi ของสำนักงาน TE มีบริการให้ท่านแจ้งได้  

การใช้บริการดังกล่าวน้ีท่านจะต้องมีรหัสสำหรับใช้กับเครือข่ายธนาคารหรือมีบัตรประจำตัวท่ีฝังชิป  

ถ้าท่านได้แจ้งว่าเป็นผู้กำลังหางานทำทางอินเทอร์เน็ต ท่านจะต้องไปท่ีสำนักงาน TE ภายในระยะเวลาสิบวัน  

 

เกลา หรือไม่ก็สหภาพแรงงานท่ีท่านเป็นสมาชิกอยู่จะเป็นผู้จ่ายเงินตกงาน 

เม่ือท่านมีงานทำ ควรรีบเข้าร่วมสหภาพแรงงาน เพื่อจะได้รับเงินตกงานเวลาไม่มีงานทำ  

เบ้ียเล้ียงท่ีได้จากทางสหภาพแรงงานจะมากกว่าเบ้ียเล้ียงท่ีได้รับจากเกลา 

 

อ่านเพิ่มเติมท่ี: www.mol.fi 
 

การก่อตั้งธุรกิจ 

ประเทศฟินแลนด์ต้องการผู้ประกอบการ  

ถ้าท่านมีความคิดดีๆ เกี่ยวกับธุรกิจและพร้อมท่ีจะทำงานหนัก 

การมีธุรกิจของตัวเป็นเป็นความคิดท่ีดี 

 

การก่อต้ังธุรกิจจะต้องรู้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจด้วย  

บริษัทท่ีทำธุรกิจมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจ่ายภาษี 

และจะต้องจ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างงาน  

 

สำหรับการก่อต้ังธุรกิจน้ันมีหลักสูตรการศึกษาซึ่งจะให้ความรู้ 

เกี่ยวกับเรื่องการจัดการ การเงินและการวางแผนธุรกิจ  

 

สอบถามเพิ่มเติมได้จากสำนักงาน TE  

 

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี  

ถ้าท่านทำงานหรือท่านได้รับผลประโยชน์ในการตกงาน ท่านจะต้องมีบัตรเสียภาษีเงินได ้ 

ในฟินแลนด์รายได้ทุกอย่างต้องเสียภาษ ี 

เงินที่ได้จากการเก็บภาษีจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการต่างๆ ในสังคม 

อาทิเช่นโรงเรียนและงานบริการด้านสาธารณสุข 

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอเงินตกงาน เม่ือท่านได้ไปแจ้งแล้วว่าท่านตกงาน  

การรีบไปแจ้งว่าท่านเป็นผู้กำลังหางานทำเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง  

เพราะว่าเงินตกงานจะจ่ายให้เฉพาะช่วงท่ีท่านกำลังหางานเท่าน้ัน 

ท่านจะต้องมีหลักฐานใบอนุญาตมีถิ่นพำนักท่ียังไม่หมดอายุ ข้อมูลตัวบุคคล 

ใบผ่านงานและใบรับรองการศึกษาไปให้เจ้าหน้าท่ีดูด้วย  

การแจ้งว่าท่านตกงานและกำลังเป็นผู้หางาน ทำทางอินเทอร์เน็ตได้  

ทางหน้า www.mol.fi ของสำนักงาน TE มีบริการให้ท่านแจ้งได้  

การใช้บริการดังกล่าวน้ีท่านจะต้องมีรหัสสำหรับใช้กับเครือข่ายธนาคารหรือมีบัตรประจำตัวท่ีฝังชิป  

ถ้าท่านได้แจ้งว่าเป็นผู้กำลังหางานทำทางอินเทอร์เน็ต ท่านจะต้องไปท่ีสำนักงาน TE ภายในระยะเวลาสิบวัน  

 

เกลา หรือไม่ก็สหภาพแรงงานท่ีท่านเป็นสมาชิกอยู่จะเป็นผู้จ่ายเงินตกงาน 

เม่ือท่านมีงานทำ ควรรีบเข้าร่วมสหภาพแรงงาน เพื่อจะได้รับเงินตกงานเวลาไม่มีงานทำ  

เบ้ียเล้ียงท่ีได้จากทางสหภาพแรงงานจะมากกว่าเบ้ียเล้ียงท่ีได้รับจากเกลา 

 

อ่านเพิ่มเติมท่ี: www.mol.fi 
 

การก่อตั้งธุรกิจ 

ประเทศฟินแลนด์ต้องการผู้ประกอบการ  

ถ้าท่านมีความคิดดีๆ เกี่ยวกับธุรกิจและพร้อมท่ีจะทำงานหนัก 

การมีธุรกิจของตัวเป็นเป็นความคิดท่ีดี 

 

การก่อต้ังธุรกิจจะต้องรู้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจด้วย  

บริษัทท่ีทำธุรกิจมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจ่ายภาษี 

และจะต้องจ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างงาน  

 

สำหรับการก่อต้ังธุรกิจน้ันมีหลักสูตรการศึกษาซึ่งจะให้ความรู้ 

เกี่ยวกับเรื่องการจัดการ การเงินและการวางแผนธุรกิจ  

 

สอบถามเพิ่มเติมได้จากสำนักงาน TE  

 

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี  

ถ้าท่านทำงานหรือท่านได้รับผลประโยชน์ในการตกงาน ท่านจะต้องมีบัตรเสียภาษีเงินได ้ 

ในฟินแลนด์รายได้ทุกอย่างต้องเสียภาษ ี 

เงินที่ได้จากการเก็บภาษีจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการต่างๆ ในสังคม 

อาทิเช่นโรงเรียนและงานบริการด้านสาธารณสุข 

    24.                25.

ถา้ทา่นไมม่งีานท า ทา่นสามารถไปลงทะเบยีนเป็นผูก้ าลังหางานทีส่ านักงาน TE 
ส านักงาน TE จะชว่ยทา่นในการหางาน 
 
การหางานมหีลายวธิ ี
 
ทา่นสามารถตดิตอ่ดว้ยตัวเองกบัสถานทีท่ีท่า่นตอ้งการท างาน 
ทา่นอาจจะยืน่ใบสมัครงานไวก้บัสถานทีท่ างาน ถงึแมว้า่ยังไมไ่ดง้านท าทันทกี็ตาม  
นายจา้งอาจจะตดิตอ่กบัทา่นในภายหลัง ถา้มงีานส าหรับทา่น  
เมือ่ทา่นสง่ใบสมัครงาน แนบประวัตปิระสบการณ์การท างานของทา่น หรอืเรยีกยอ่ๆ วา่ซวี ี(CV)ไปดว้ย  
ในใบซวี ี(CV) ตอ้งมขีอ้มลูเกีย่วกบัตัวทา่น เกีย่วกบัการศกึษาของทา่นและสถานทีท่ างานตา่ง ๆ ทีท่า่นเคยท า 
  
ต าแหน่งงานทีว่า่งจะมปีระกาศทางอนิเทอรเ์น็ต  
ประกาศเกีย่วกบังานทีม่มีากทีส่ดุดไูดท้างหนา้ของส านักงาน TE ที ่www.te-palvelu.fi 
  
ทีท่ างานอาจจะหาไดโ้ดยอาศัยความชว่ยเหลอืของเพือ่นหรอืคนทีรู่จั้ก 
 
อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการหางานในฟินแลนดไ์ดท้ี:่ www.workinfinland.fi 
 

ท่านจะไดรั้บเงนิตกงาน ถา้ท่านขยันในการหางาน 
เงนิตกงานจะจ่ายใหท้่านเป็นการช่วยเหลอืค่าครองชพีเฉพาะช่วงทีท่่านก าลังหางานเท่านัน้ 
ท่านจะไดรั้บเงนิตกงาน ถา้ท่านไปลงทะเบยีนทีส่ านักงาน TE ว่าเป็นผูก้ าลังหางาน 
ท่านจะตอ้งปฏบัิตติามค าแนะน าของส านักงาน TE ดว้ย 
 
ส านักงาน TE จะวางแผนกับท่านเกีย่วกับการบรกิารต่างๆ ท ีจ่ะช่วยในการสนับสนุนการหางานของท่าน 
ผลประโยชนท์ ีไ่ดรั้บจากการตกงานอาจจะปรับใหใ้นระหว่างทีไ่ดรั้บบรกิารต่างๆ 
 
ถา้ท่านเป็นสมาชกิของกองทุนคนตกงานและในระหว่างการเป็นสมาชกิท่านมงีานท าพอเพยีง 
ท่านอาจจะไดรั้บเงนิจากกองทุนคนตกงานเป็นเบีย้เลีย้งท ีผู่กพันกับรายได ้
ถา้เงือ่นไขในการไดรั้บเบีย้เลีย้งท ีผู่กพันกับรายไดไ้ม่ครบถว้ย 
ท่านอาจจะมสีทิธิไ์ดรั้บเบีย้เลีย้งประจ าวันขัน้มูลฐานหรอืเงนิสนับสนุนตลาดแรงงานจากเกลา  
 
อ่านเพ ิม่เตมิที่: www.te-palvelut.fi, www.kela.fi, www.tyj.fi 
 

ประเทศฟินแลนดต์อ้งการผูป้ระกอบการ  
ถา้ท่านมคีวามคดิดีๆ  เก ีย่วกับธุรกจิและพรอ้มทีจ่ะท างานหนัก 
การมธุีรกจิของตัวเป็นเป็นความคดิทีด่ ี
 
การก่อตัง้ธุรกจิจะตอ้งรูก้ฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการท าธุรกจิดว้ย  
บรษัิททีท่ าธุรกจิตอ้งเสยีภาษี 
บรษัิททีท่ าธุรกจิตอ้งจ่ายเงนิเดอืนใหลู้กจา้งตามสัญญาจา้งงาน  
 
ส าหรับการก่อตัง้ธุรกจินัน้มหีลักสูตรการศกึษาซึง่จะใหค้วามรู ้
เก ีย่วกับเรือ่งการจัดการการเงนิและการวางแผนธุรกจิ  
 
สอบถามเพิ่มเตมิไดจ้ากส านักงาน TE  
 
อ่านรายละเอียดเพ ิม่เตมิที่: www.yrityssuomi.fi 
 

เงนิตกงาน  
 
ทา่นจะไดรั้บเงนิตกงาน ถา้ทา่นขยนัในการหางาน เงนิตกงานจะจา่ยใหท้า่นเป็นการชว่ยเหลอืคา่ครอง 
ชพีเฉพาะชว่งทีท่า่นกาลังหางานเทา่นัน้  
ทา่นจะไดรั้บเงนิตกงาน ถา้ทา่นไปลงทะเบยีนทีส่านักงาน TE วา่เป็นผูก้าลังหางาน ทา่นจะตอ้งปฏบิตั ิ
ตามคาแนะนาของสานักงาน TE ดว้ย 



ท่านสามารถยื่นคำร้องขอเงินตกงาน เม่ือท่านได้ไปแจ้งแล้วว่าท่านตกงาน  

การรีบไปแจ้งว่าท่านเป็นผู้กำลังหางานทำเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง  

เพราะว่าเงินตกงานจะจ่ายให้เฉพาะช่วงท่ีท่านกำลังหางานเท่าน้ัน 

ท่านจะต้องมีหลักฐานใบอนุญาตมีถิ่นพำนักท่ียังไม่หมดอายุ ข้อมูลตัวบุคคล 

ใบผ่านงานและใบรับรองการศึกษาไปให้เจ้าหน้าท่ีดูด้วย  

การแจ้งว่าท่านตกงานและกำลังเป็นผู้หางาน ทำทางอินเทอร์เน็ตได้  

ทางหน้า www.mol.fi ของสำนักงาน TE มีบริการให้ท่านแจ้งได้  

การใช้บริการดังกล่าวน้ีท่านจะต้องมีรหัสสำหรับใช้กับเครือข่ายธนาคารหรือมีบัตรประจำตัวท่ีฝังชิป  

ถ้าท่านได้แจ้งว่าเป็นผู้กำลังหางานทำทางอินเทอร์เน็ต ท่านจะต้องไปท่ีสำนักงาน TE ภายในระยะเวลาสิบวัน  

 

เกลา หรือไม่ก็สหภาพแรงงานท่ีท่านเป็นสมาชิกอยู่จะเป็นผู้จ่ายเงินตกงาน 

เม่ือท่านมีงานทำ ควรรีบเข้าร่วมสหภาพแรงงาน เพื่อจะได้รับเงินตกงานเวลาไม่มีงานทำ  

เบ้ียเล้ียงท่ีได้จากทางสหภาพแรงงานจะมากกว่าเบ้ียเล้ียงท่ีได้รับจากเกลา 

 

อ่านเพิ่มเติมท่ี: www.mol.fi 
 

การก่อตั้งธุรกิจ 

ประเทศฟินแลนด์ต้องการผู้ประกอบการ  

ถ้าท่านมีความคิดดีๆ เกี่ยวกับธุรกิจและพร้อมท่ีจะทำงานหนัก 

การมีธุรกิจของตัวเป็นเป็นความคิดท่ีดี 

 

การก่อต้ังธุรกิจจะต้องรู้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจด้วย  

บริษัทท่ีทำธุรกิจมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจ่ายภาษี 

และจะต้องจ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างงาน  

 

สำหรับการก่อต้ังธุรกิจน้ันมีหลักสูตรการศึกษาซึ่งจะให้ความรู้ 

เกี่ยวกับเรื่องการจัดการ การเงินและการวางแผนธุรกิจ  

 

สอบถามเพิ่มเติมได้จากสำนักงาน TE  

 

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี  

ถ้าท่านทำงานหรือท่านได้รับผลประโยชน์ในการตกงาน ท่านจะต้องมีบัตรเสียภาษีเงินได ้ 

ในฟินแลนด์รายได้ทุกอย่างต้องเสียภาษ ี 

เงินที่ได้จากการเก็บภาษีจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการต่างๆ ในสังคม 

อาทิเช่นโรงเรียนและงานบริการด้านสาธารณสุข 

 

ท่านจำเป็นต้องมีหลักฐานข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสประจำตัวในการยื่นขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 

ถ้าท่านไม่มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี นายจ้างจะหักค่าภาษีจากเงินเดือน 60 เปอร์เซนต์ 

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีท่านจะได้รับจากสำนักงานภาษี  

ท่านสามารถยื่นขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีทางหน้าอินเทอร์เน็ตของแผนกบริหารงานภาษี 

 

ในฟินแลนด์ภาษีรายได้หักแบบภาษีอัตราก้าวหน้า  

หมายความว่าผู้ท่ีมีเงินเดือนมาก ๆ เทียบกันแล้วจะยิ่งเสียภาษีมากกว่าผู้ท่ีมีรายได้น้อย  

นอกจากน้ีผลประโยชน์เป็นเงินท่ีได้จากการตกงานก็ต้องเสียภาษีด้วย  

 

คำแนะนำเรื่องภาษี  

ถ้าท่านต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการเสียภาษี สามารถสอบถามได้จากแผนกบริหารงานภาษี  

ทางหน้าอินเทอร์เน็ตของแผนกบริหารงานภาษีท่ี www.vero.fi มีข้อมูลต่าง ๆ มาก  

ท่านอาจจะสอบถามทางโทรศัพท์จากแผนกบริหารงานภาษีก็ได้  

ท่ีแผนกบริหารงานภาษี จะให้บริการเป็นภาษาฟินนิช ภาษาสวีดิชหรือภาษาอังกฤษ 
 

บำนาญ  

ในประเทศฟินแลนด์มีบำนาญสามประเภท: บำนาญจากการทำงาน 

บำนาญจากการทำงานผนวกกับบำนาญของชาติ และบำนาญขั้นต่ำซ่ึงทุกคนจะได้รับ  

บำนาญจากการทำงานสำนักดูแลบำนาญจากการทำงานจะเป็นผู้จ่าย 

บำนาญจากการทำงานจะคำนวณจากเงินสะสมของรายได้ท่ีมาจากการทำงานหรือการทำธุรกิจ  

บำนาญของชาติและบำนาญขั้นต่ำจะจ่ายใหแ้ก่ผู้ท่ีไม่ได้รับบำนาญจากการทำงาน  

บำนาญของชาติและบำนาญขั้นต่ำจะจ่ายให้แก่ผู้ท่ีมีบำนาญจากการทำงานน้อย  

สำนักงานเกลาเป็นผู้จ่ายบำนาญของชาติและบำนาญขั้นต่ำ  

 

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอรับบำนาญตอนไหนก็ได้ต้ังแต่ช่วงอายุ 63 – 68 ปี  

บำนาญสำหรับผู้ชราจากสำนักงานเกลาจะจ่ายให้ก็ต่อเม่ือมีอาย ุ65 ปี 

เกลาจ่ายบำนาญให้แก่คนชราหรือผู้ท่ีไม่สามารถทำงานด้วย  

บำนาญจากการตกงานอาจจะอนุมัติให ้ถ้าท่านป่วยหนักและท่านไม่สามารถทำงานได้ 

 

คนเข้าเมืองก็อาจจะได้รับบำนาญของชาติและ/หรือ บำนาญขั้นต่ำ/จากฟินแลนด์ 

ถ้าเขาได้อยู่ในประเทศฟินแลนด์หลังจากอายุครบ 16 ปี มาสามปี 

ท่านจะไม่ได้รับบำนาญขั้นต่ำ ถ้าท่านได้รับบำนาญบางส่วนหรือบำนาญครอบครัว 

สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีสำนักงานเกลา  
 

    24.                25.

ทา่นจะตอ้งมบีตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษ ีถา้ทา่นท างาน ไดร้บัเงนิตกงาน 
หรอืไดร้บัการสนบัสนุนจากเกลา 
ในฟินแลนดร์ายไดทุ้กอยา่งตอ้งเสียภาษ ี 
เงนิทีไ่ดจ้ากการเก็บภาษีจะน ามาเป็น่า่ใ้จ้า่ยในการใหบ้รกิารตา่ง  ในสงั่ม 
อาทเิ้น่โรงเรยีนและการบรกิารดา้นสาธารณสุข 
 
ท่านจ าเป็นตอ้งมหีลักฐานขอ้มูลส่วนบุคคลและหมายประจ าตัวในการยื่นขอบัตรประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 
ถา้ท่านไม่มบัีตรประจ าตัวผูเ้สยีภาษี นายจา้งจะหักค่าภาษีจากเงนิเดอืน 60 เปอรเ์ซนต ์
บัตรประจ าตัวผูเ้สยีภาษีท่านจะไดรั้บจากส านักงานภาษี  
ท่านสามารถยื่นขอบัตรประจ าตัวผูเ้สยีภาษีทางหนา้อนิเทอรเ์น็ตของแผนกบรหิารงานภาษี 
 
ในฟินแลนดภ์าษีรายไดหั้กแบบภาษีอัตรากา้วหนา้  
หมายความว่าผูท้ ีม่เีงนิเดอืนมาก ๆ  เทยีบกันแลว้จะยิ่งเสยีภาษีมากกว่าผูท้ ีม่รีายไดน้อ้ย  
นอกจากนีผ้ลประโยชนเ์ป็นเงนิท ีไ่ดจ้ากการตกงานก็ตอ้งเสยีภาษีดว้ย  
 

ถา้ทา่นตอ้งการค าแนะน าเกีย่วกบัการเสยีภาษี สามารถสอบถามไดจ้ากแผนกบรหิารงานภาษ ี 
 
ทางหนา้อนิเทอรเ์น็ตของแผนกบรหิารงานภาษีที ่www.vero.fi มขีอ้มูลต่าง ๆ มาก  
ท่านอาจจะสอบถามทางโทรศัพทจ์ากแผนกบรหิารงานภาษีก็ได ้ 
ทีแ่ผนกบรหิารงานภาษี จะใหบ้รกิารเป็นภาษาฟินนชิ ภาษาสวดีชิหรอืภาษาอังกฤษ 
 

 

ท่านจำเป็นต้องมีหลักฐานข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสประจำตัวในการยื่นขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 

ถ้าท่านไม่มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี นายจ้างจะหักค่าภาษีจากเงินเดือน 60 เปอร์เซนต์ 

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีท่านจะได้รับจากสำนักงานภาษี  

ท่านสามารถยื่นขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีทางหน้าอินเทอร์เน็ตของแผนกบริหารงานภาษี 

 

ในฟินแลนด์ภาษีรายได้หักแบบภาษีอัตราก้าวหน้า  

หมายความว่าผู้ท่ีมีเงินเดือนมาก ๆ เทียบกันแล้วจะยิ่งเสียภาษีมากกว่าผู้ท่ีมีรายได้น้อย  

นอกจากน้ีผลประโยชน์เป็นเงินท่ีได้จากการตกงานก็ต้องเสียภาษีด้วย  

 

คำแนะนำเรื่องภาษี  

ถ้าท่านต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการเสียภาษี สามารถสอบถามได้จากแผนกบริหารงานภาษี  

ทางหน้าอินเทอร์เน็ตของแผนกบริหารงานภาษีท่ี www.vero.fi มีข้อมูลต่าง ๆ มาก  

ท่านอาจจะสอบถามทางโทรศัพท์จากแผนกบริหารงานภาษีก็ได้  

ท่ีแผนกบริหารงานภาษี จะให้บริการเป็นภาษาฟินนิช ภาษาสวีดิชหรือภาษาอังกฤษ 
 

บำนาญ  

ในประเทศฟินแลนด์มีบำนาญสามประเภท: บำนาญจากการทำงาน 

บำนาญจากการทำงานผนวกกับบำนาญของชาติ และบำนาญขั้นต่ำซ่ึงทุกคนจะได้รับ  

บำนาญจากการทำงานสำนักดูแลบำนาญจากการทำงานจะเป็นผู้จ่าย 

บำนาญจากการทำงานจะคำนวณจากเงินสะสมของรายได้ท่ีมาจากการทำงานหรือการทำธุรกิจ  

บำนาญของชาติและบำนาญขั้นต่ำจะจ่ายใหแ้ก่ผู้ท่ีไม่ได้รับบำนาญจากการทำงาน  

บำนาญของชาติและบำนาญขั้นต่ำจะจ่ายให้แก่ผู้ท่ีมีบำนาญจากการทำงานน้อย  

สำนักงานเกลาเป็นผู้จ่ายบำนาญของชาติและบำนาญขั้นต่ำ  

 

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอรับบำนาญตอนไหนก็ได้ต้ังแต่ช่วงอายุ 63 – 68 ปี  

บำนาญสำหรับผู้ชราจากสำนักงานเกลาจะจ่ายให้ก็ต่อเม่ือมีอาย ุ65 ปี 

เกลาจ่ายบำนาญให้แก่คนชราหรือผู้ท่ีไม่สามารถทำงานด้วย  

บำนาญจากการตกงานอาจจะอนุมัติให ้ถ้าท่านป่วยหนักและท่านไม่สามารถทำงานได้ 

 

คนเข้าเมืองก็อาจจะได้รับบำนาญของชาติและ/หรือ บำนาญขั้นต่ำ/จากฟินแลนด์ 

ถ้าเขาได้อยู่ในประเทศฟินแลนด์หลังจากอายุครบ 16 ปี มาสามปี 

ท่านจะไม่ได้รับบำนาญขั้นต่ำ ถ้าท่านได้รับบำนาญบางส่วนหรือบำนาญครอบครัว 

สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีสำนักงานเกลา  
 

ในประเทศฟินแลนดม์บี ำนำญสำมประเภท: บ ำนำญจำกกำรท ำงำน 
บ ำนำญจำกกำรท ำงำนผนวกกับบ ำนำญของชำต ิและบ ำนำญขัน้ต ่ำซึง่ทุกคนจะไดรั้บ  
 
บ ำนำญจำกกำรท ำงำนส ำนักดูแลบ ำนำญจำกกำรท ำงำนจะเป็นผูจ่้ำย 
บ ำนำญจำกกำรท ำงำนจะค ำนวณจำกเงนิสะสมของรำยไดท้ีม่ำจำกกำรท ำงำนหรือกำรท ำธุรกจิ  
บ ำนำญของชำตแิละบ ำนำญขัน้ต ่ำจะจ่ำยใหแ้ก่ผูท้ ีไ่ม่ไดรั้บบ ำนำญจำกกำรท ำงำน  
บ ำนำญของชำตแิละบ ำนำญขัน้ต ่ำจะจ่ำยใหแ้ก่ผูท้ ีม่บี ำนำญจำกกำรท ำงำนนอ้ย  
ส ำนักงำนเกลำเป็นผูจ่้ำยบ ำนำญของชำตแิละบ ำนำญขัน้ต ่ำ  
 
ท่ำนสำมำรถยื่นค ำรอ้งขอรับบ ำนำญตอนไหนก็ไดตั้ง้แต่ช่วงอำยุ 63 – 68 ปี  
บ ำนำญส ำหรับผูช้รำจำกส ำนักงำนเกลำจะจ่ำยใหก้็ต่อเมือ่มอีำยุ 65 ปี 
เกลำจ่ำยบ ำนำญใหแ้ก่คนชรำหรอืผูท้ ีไ่ม่สำมำรถท ำงำนดว้ย  
ท่ำนจะไดรั้บบ ำนำญเนือ่งจำกป่วย ถำ้ท่ำนป่วยหนักและท่ำนไม่สำมำรถท ำงำนได ้
 
ท่ำนอำจจะไดรั้บบ ำนำญของชำตแิละ/หรอื บ ำนำญขัน้ต ำ่/ในฟินแลนด ์
ถำ้ท่ำนอยู่ในประเทศฟินแลนดห์ลังจำกอำยุครบ 16 ปี มำสำมปี 
 
สอบถำมเพ ิม่เตมิไดท้ี่ส ำนกังำนเกลำ  
 

บานาญจากการทางานสานักดแูลบานาญจากการทางานจะเป็นผูจ้า่ย  
บานาญจากการทางานจะคานวณจากเงนิสะสมของรายไดท้ีม่าจากการทางานหรอืการทาธรุกจิ 

ทา่นจะไดรั้บบานาญเนือ่งจากป่วย ถา้ทา่นป่วยหนักและทา่นไมส่ามารถทางานได ้



 
ที่ทำงานของคนฟินน์ 

คนฟินแลนด์ให้ความสำคัญและยกย่องความละเอียดและความซ่ือสัตย์ในชีวิตการทำงาน 

ก่อนท่ีจะเริ่มทำงาน 

การเริ่มทำงานจะง่ายขึ้น ถ้าท่านรู้ว่านายจ้างหวังอะไรบ้างจากท่าน 

ท่านอาจจะทำความรู้จักกับนายจ้างก่อนหน้าได้ทางอินเทอร์เน็ต  

ติดต่อกับนายจ้างก่อนเริ่มทำงานและสอบถามวิธีการปฏิบัติและคำแนะนำ 

ศึกษากฎหมายของฟินแลนด์  

 

สถานท่ีทำงาน  

ในท่ีทำงานทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อกันอย่างถูกต้องและด้วยความเป็นมิตร 

ในท่ีทำงานของคนฟินน์เป็นเรื่องปกติท่ีเรียกชื่อ “คุณ” ท้ังเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า  

การทำหน้าท่ีการงานบางอย่างจะต้องเรียกลูกค้าโดยใช้คำว่า “ท่าน” 

นายจ้างจะบอกให้ท่านทราบถึงวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการทำงาน  

 

การแต่งกายทำได้อย่างเป็นอิสระ ถ้านายจ้างไม่ได้บอกกับท่านไว้เป็นอย่างอ่ืน  

ถ้าหน้าท่ีการงานบางอย่างจำเป็นจะต้องมีเครื่องแบบเป็นพิเศษ เป็นเรื่องปกติท่ีนายจ้างจะให้เครื่องแบบแก่ท่าน  

 

คนฟินน์ยกย่องความละเอียดลออ  

ในฟินแลนด์ทุกคนเคร่งครัดต่อเวลาทำงาน  

ถ้าเวลาทำงานเริ่มแปดโมงเช้า ท่านจะต้องไปถีงสถานท่ีทำงาน  

และพร้อมท่ีจะทำงานอย่างช้าท่ีสุดเวลาแปดโมง  

 

เวลาการทำงานอาจจะยืดหยุ่นได้ด้วย 

ในกรณีอย่างน้ีการบันทึกและตอกบัตรเวลาการทำงานจะต้องทำอย่างระมัดระวัง  

เพราะว่าจะใช้เป็นหลักฐานมาพิจารณาในการจ่ายเงินเดือน 

ถ้าเวลาการทำงานยืดหยุ่นได้ 

นายจ้างจะบอกให้ทราบเกี่ยวกับช่วงเวลาเข้าทำงานและช่วงเวลาเลิกงานท่ียืดหยุ่นได้  

 

ในท่ีทำงานจะต้องเคารพความเสมอภาคระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายและความเท่าเทียมกัน 

ผู้หญิงจะต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนกับผู้ชาย  

คนเข้าเมืองก็ต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนกับคนฟินน์  

ผู้ใดไม่สามารถกีดกันท่านได้ และท่านก็จะกีดกันคนอ่ืนๆ ไม่ได้ด้วย  
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คนฟินแลนดใ์หค้วามส าคญัและยกยอ่งความละเอียดและความซือ่สตัยใ์นชวีติการท างาน 
 
กอ่นทีจ่ะเร ิม่ท างาน 
 
การเริม่ท างานจะง่ายขึน้ ถา้ท่านรูว่้านายจา้งหวังอะไรบา้งจากท่าน 
ท่านอาจจะท าความรูจั้กกับนายจา้งก่อนหนา้ไดท้างอนิเทอรเ์น็ต  
ตดิต่อกับนายจา้งก่อนเริม่ท างานและสอบถามวธิกีารปฏบัิตแิละค าแนะน า 
ศกึษากฎหมายของฟินแลนด ์ 
 
สญัญาจา้งงาน 
 
สัญญาการจา้งงานระหว่างนายจา้งกับลูกจา้งควรจะท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
ถา้ท่านไม่เขา้ใจเนือ้หาวนสัญญาจา้งงานอย่างเซ็นชือ่ 
 
สถานทีท่ างาน  
 
ในทีท่ างานทุกคนตอ้งปฏบัิตต่ิอกันอย่างถูกตอ้งและดว้ยความเป็นมติร 
ในทีท่ างานของคนฟินนเ์ป็นเรือ่งปกตทิ ีเ่รยีกชือ่ “คุณ” ทัง้เพื่อนร่วมงานและหัวหนา้  
การท าหนา้ทีก่ารงานบางอย่างจะตอ้งเรยีกลูกคา้โดยใชค้ าว่า “ท่าน” 
นายจา้งจะบอกใหท้่านทราบถงึวธิกีารปฏบัิตต่ิาง ๆ ในเรือ่งท ีเ่ก ีย่วกับการท างาน  
 
การแต่งกายท าไดอ้ย่างเป็นอสิระ ถา้นายจา้งไม่ไดบ้อกกับท่านไวเ้ป็นอย่างอืน่  
ถา้หนา้ทีก่ารงานบางอย่างจ าเป็นจะตอ้งมเีครือ่งแบบเป็นพิเศษ เป็นเรือ่งปกตทิ ีน่ายจา้งจะใหเ้ครือ่งแบบแก่ท่าน  
 
คนฟินนย์กย่องความละเอยีดลออ  
ในฟินแลนดท์ุกคนเคร่งครัดต่อเวลาท างาน  
ถา้เวลาท างานเริม่แปดโมงเชา้ ท่านจะตอ้งไปถงีสถานทีท่ างาน  
และพรอ้มทีจ่ะท างานอย่างชา้ท ีสุ่ดเวลาแปดโมง  
 
เวลาการท างานอาจจะยืดหยุ่นไดด้ว้ย 
ในกรณีอย่างนีก้ารบันทกึและตอกบัตรเวลาการท างานตอ้งท าอย่างระมัดระวัง  
เพราะว่าจะใชเ้ป็นหลักฐานพิจารณาในการจ่ายเงนิเดอืน 
ถา้เวลาการท างานยืดหยุ่นได ้

นายจา้งจะบอกใหท้ราบเกีย่วกับช่วงเวลาเขา้ท างานและช่วงเวลาเลกิงานทีย่ืดหยุ่นได ้
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ในทีท่ ำงำนจะตอ้งเคำรพควำมเสมอภำคระหวำ่ง 
ผูห้ญงิกบัผูช้ำยและควำมเทำ่เทยีมกนั 
 
ผูห้ญงิจะตอ้งไดรั้บการปฏบัิตเิหมอืนกับผูช้าย  
คนเขา้เมอืงก็ตอ้งไดรั้บการปฏบัิตเิหมอืนกับคนฟินน ์ 
ผูใ้ดไม่สามารถกดีกันท่านได ้และท่านก็จะกดีกันคนอืน่ๆ ไม่ไดด้ว้ย  
 
การทีน่ายจา้งแบ่งหนา้ทีก่ารงานตามการศกึษาและทักษะทางวชิาชพีของลูกจา้งนัน้ไม่ใช่เป็นการกดีกนั 
ทักษะหรอืความสามารถทางภาษาอาจจะเป็นสิง่จ าเป็นส าหรับท าหนา้ทีบ่างอย่าง 
การรูภ้าษาฟินนชิเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบของพนักงานทุกคนเสมอ! 
 
หนำ้ทีร่บัผดิชอบของลูกจำ้ง 
 
หนา้ทีรั่บผดิชอบของลูกจา้งคอื ปฏบัิตติามกระบวนการท างานทีน่ายจา้งไดใ้หไ้ว ้ 
ปฏบัิตงิานใหถ้ ีถ่ว้นและเคารพเวลาท างาน  
ลูกจา้งตอ้งรักษาความลับเกีย่วกับธุรกจิและวชิาชพีของนายจา้ง  
 
สิทธขิองลูกจำ้ง 
 
ลูกจา้งมสีทิธิท์ ีจ่ะท างานในสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภัย  
ลูกจา้งมสีทิธิต์ามขอ้ตกลงร่วมระหว่างนายจา้งกับลูกจา้งและสัญญาจา้งแรงงานหรอืทีเ่รยีกย่อๆ ว่า (TES) 
ในการไดรั้บเงนิเดอืนตามขอ้ตกลง เวลาการท างานและวันฮอลเิดย์  
เวลาท างานจะเป็นไปตามกฎหมายเกีย่วกับเวลาการท างาน 
และวันฮอลเิดย์จะเป็นไปตามกฎหมายวันพักผ่อนประจ าปี  
อ่านเพิ่มเตมิท ี:่ www.finlex.fi 
 
ลูกจา้งมสีทิธใินการลาป่วย 
ลูกจา้งมสีทิธไิดรั้บเงนิเดอืนระหว่างป่วย 
กฎหมายและขอ้ตกลงร่วมระหว่างนายจา้งกับลูกจา้งจะก าหนดเงนิเดอืนตามช่วงเวลาทีไ่ม่ไดท้ างาน 
นานจา้งมหีนา้ท ีรั่บผดิชอบทีจ่ ากัดในการจ่ายเงนิเดอืนในช่วงลาป่วย 
เมือ่หนา้ทีรั่บผดิชอบของนายจา้งสิน้สุดลง เกลาจะจ่ายเบีย้เลีย้งรายวันในการลาป่วย 
ท่านสามารถไดรั้บเบีย้เลีย้งรายวันจากการลาป่วย ถา้ท่านมสีทิธิไ์ดรั้บการประกันสังคมของฟินแลนด ์
ท่านสามารถไดรั้บเบีย้เลีย้งรายวันจากการลาป่วย ถา้ท่านอายุ 16-67 ปีและไม่สามารถท างานไดเ้พราะไมส่บาย  
เบีย้เลีย้งรายวันเวลาป่วยจะจ่ายทดแทนส าหรับการสูญเสยีรายไดเ้นือ่งจากไปท างานไม่ไดเ้ป็นเวลานอ้ยกว่าหนึ่
งปี  
อ่านเพิ่มเตมิท ี:่ www.kela.fi/sairastaminen 
 
ผูแ้ทนคนงำน 
 
ผูแ้ทนคนงานหรอืตัวแทนของลูกจา้งทีไ่ดรั้บมอบอ านาจเป็นตัวแทนของคนงานในสถานทีท่ างาน  
 
ผูแ้ทนคนงานจะเลอืกโดยอาศัยขอ้ตกลงร่วมระหว่างนายจา้งกับลูกจา้งเป็นรากฐาน 
ผูแ้ทนคนงานจะตคีวามขอ้ก าหนดในขอ้ตกลงร่วมระหว่างนายจา้งกับลูกจา้งแทนลูกจา้ง 
เขาจะเป็นตัวแทนของลูกจา้งในทุกเรือ่ง ณ ทีท่ างาน 
ผูแ้ทนคนงานไม่มหีนา้ท ีรั่บผดิชอบในการจัดการเรือ่งต่างๆของลูกจา้งถา้ไม่ไดเ้ป็นเรือ่งท ีเ่ก ีย่วกับสหภาพวชิาชี
พ 
ถำมเพือ่นรว่มงำนของทำ่นวำ่ใครเป็นผูแ้ทนคนงำนของทีท่ ำงำน 
ทำ่นสำมำรถสอบถำมค ำแนะน ำตำ่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท ำงำนไดจ้ำกจำกผูแ้ทนคนงำน 
 
ผูแ้ทนลูกจา้งทีไ่ดรั้บมอบอ านาจจะเป็นตัวแทนในทุกเรือ่ง 
ผูแ้ทนลูกจา้งทีไ่ดรั้บมอบอ านาจจะมกีารเลอืกก็ต่อเมือ่สถานทีท่ างานไมม่ขีอ้ตกลงร่วมระหว่างนายจา้งกับลูกจา้

งทีม่ผีลบังคับใช ้
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สหภาพแรงงาน 
 
ลูกจา้งส่วนใหญ่เป็นสมาชกิของสหภาพแรงงานดา้นอาชพีทีตั่วเองท า  
สหภาพแรงงานจะดูแลสทิธต่ิาง ๆ ตามกฎหมายของคนงาน 
ท่านสามารถขอความช่วยเหลอืและค าแนะน าไดจ้ากสหภาพแรงงาน 
การเป็นสมาชกิของสหภาพแรงงานท่านจะตอ้งจ่ายเงนิค่าเป็นสมาชกิ 
ค่าสมาชกิอาจจะน ามาลดภาษีได ้ 
 
กองทุนคนตกงาน 
 
สมาชกิของสหภาพวชิาชพีโดยปกตอิยู่ในขอบเขตไดรั้บความช่วยเหลอืจากกองทุนคนตกงานดว้ย 
ท่านสามารถเขา้ร่วมเฉพาะกับกองทุนคนตกงานเท่านัน้ได ้
ซึง่หมาถงึว่าสมาชกิจ่ายค่าสมาชกิใหก้ับกองทุน 
 
ผูต้กงานทีก่ าลังหางานสามารถไดรั้บเบีย้เลีย้งรายวันเป็นรายไดจ้ากกองทุนคนตกงาน 
เบีย้เลีย้งรายวันทีเ่ป็นรายไดผู้กพันเกีย่วขึน้อยู่กับสภาพการท างานและเงือ่นไขของผูท้ ีเ่ป็นสมาชกิ 
อ่านเพิ่มเตมิท ี:่ www.tyj.fi 
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การศกึษา 



3. การศึกษา   

 

ผู้ใหญ่และการศึกษา 

ในประเทศฟินแลนด์ ผู้ใหญ่สามารถศึกษาวิชาชีพวิชาใหม่หรือศึกษาเพื่อความสมบูรณ์ของการศึกษาของตัวเอง  

การศึกษาในฟินแลนด์ค่าใช้จ่ายถูก เพราะว่ารัฐบาลนำเงินท่ีได้จาการเก็บภาษีมาสนับสนุน  

 

ผู้ใหญ่สามารถศึกษาวิชาต่าง ๆ ได้เหมือนคนหนุ่มสาว  

ท่านสามารถศึกษาในมหาวิทยาลัย ในสถาบันการศึกษาวิชาชีพ 

ในระดับมัธยมปลายหรือสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ท่านสามารถศึกษาระดับมัธยมปลายหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบได้ในโรงเรียนมัธยมสำหรับผู้ใหญ ่ 

การสอนในโรงเรียนมัธยมสำหรับผู้ใหญ่ปกติจะมีตอนเย็น ดังน้ันท่านสามารถจะศึกษาได้ 

ถึงแม้ว่าท่านจะทำงานก็ตาม  

 

ในฟินแลนด์มีโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่มาก 

ในโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ ท่านสามารถศึกษาได้ในตอนเย็นเพื่อความสนุกและเพื่อประโยชน์ของตัวเอง 

ท่านอาจจะศึกษาการประกอบอาหาร วัฒนธรรม ดนตร ีและพลศึกษา  

ค่าเรียนวิชาต่าง ๆ ถูก  

 

การศึกษาตลอดชีวิตเป็นเรื่องท่ีสำคัญในประเทศฟินแลนด์  

ซึ่งหมายความว่า รัฐบาลจะให้ความสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตของคน  

คนฟินแลนด์คิดกันว่าการศึกษาทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า  

โอกาสในการศึกษามีสำหรับทุกคนไม่ว่าวัยรุ่นหรือผู้ใหญ ่ 

 
ปริญญาของข้าพเจ้าจะได้รับการยอมรับในฟินแลนด์ไหม?  

การเทียบปริญญา  

การยอมรับปริญญา  

ปริญญาของท่านอาจจะไม่พอเพียงสำหรับการทำงานในฟินแลนด์ในด้านที่ท่านได้ศึกษามา  

ท่านอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติม  

 

3. การศึกษา   

 

ผู้ใหญ่และการศึกษา 

ในประเทศฟินแลนด์ ผู้ใหญ่สามารถศึกษาวิชาชีพวิชาใหม่หรือศึกษาเพื่อความสมบูรณ์ของการศึกษาของตัวเอง  

การศึกษาในฟินแลนด์ค่าใช้จ่ายถูก เพราะว่ารัฐบาลนำเงินท่ีได้จาการเก็บภาษีมาสนับสนุน  

 

ผู้ใหญ่สามารถศึกษาวิชาต่าง ๆ ได้เหมือนคนหนุ่มสาว  

ท่านสามารถศึกษาในมหาวิทยาลัย ในสถาบันการศึกษาวิชาชีพ 

ในระดับมัธยมปลายหรือสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ท่านสามารถศึกษาระดับมัธยมปลายหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบได้ในโรงเรียนมัธยมสำหรับผู้ใหญ ่ 

การสอนในโรงเรียนมัธยมสำหรับผู้ใหญ่ปกติจะมีตอนเย็น ดังน้ันท่านสามารถจะศึกษาได้ 

ถึงแม้ว่าท่านจะทำงานก็ตาม  

 

ในฟินแลนด์มีโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่มาก 

ในโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ ท่านสามารถศึกษาได้ในตอนเย็นเพื่อความสนุกและเพื่อประโยชน์ของตัวเอง 

ท่านอาจจะศึกษาการประกอบอาหาร วัฒนธรรม ดนตรี และพลศึกษา  

ค่าเรียนวิชาต่าง ๆ ถูก  

 

การศึกษาตลอดชีวิตเป็นเรื่องท่ีสำคัญในประเทศฟินแลนด์  

ซึ่งหมายความว่า รัฐบาลจะให้ความสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตของคน  

คนฟินแลนด์คิดกันว่าการศึกษาทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า  

โอกาสในการศึกษามีสำหรับทุกคนไม่ว่าวัยรุ่นหรือผู้ใหญ ่ 

 
ปริญญาของข้าพเจ้าจะได้รับการยอมรับในฟินแลนด์ไหม?  

การเทียบปริญญา  

การยอมรับปริญญา  

ปริญญาของท่านอาจจะไม่พอเพียงสำหรับการทำงานในฟินแลนด์ในด้านที่ท่านได้ศึกษามา  

ท่านอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติม  

 

    30.                31.

ในประเทศฟินแลนด ์
ผูใ้หญส่ามารถศกึษาวชิาชพีวชิาใหมห่รอืศกึษาเพือ่ความสมบูรณ์ของการศกึษาของตวัเอง  
การศกึษาในฟินแลนดค์า่ใชจ้า่ยถูก เพราะวา่รฐับาลน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเก็บภาษมีาสนบัสนุน  
 
ผูใ้หญ่สามารถศกึษาวชิาต่าง ๆ ไดเ้หมอืนคนหนุ่มสาว  
ท่านสามารถศกึษาในมหาวทิยาลัย ในสถาบันการศกึษาวชิาชพี 
ในระดับมัธยมปลายหรอืส าหรับการศกึษาขัน้พื้นฐาน  
ท่านสามารถศกึษาระดับมัธยมปลายหรอืการศกึษาขัน้พื้นฐานจนจบไดใ้นโรงเรยีนมัธยมส าหรับผูใ้หญ่  
การสอนในโรงเรยีนมัธยมส าหรับผูใ้หญ่ปกตจิะมตีอนเย็น ดังนัน้ท่านสามารถจะศกึษาได ้
ถงึแมว่้าท่านจะท างานก็ตาม  
 
ในฟินแลนดม์โีรงเรยีนการศกึษาผูใ้หญ่มาก 
ในโรงเรยีนการศกึษาผูใ้หญ่ ท่านสามารถศกึษาไดใ้นตอนเย็นเพื่อความสนุกและเพื่อประโยชนข์องตัวเอง 
หลักสูตรทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการเรยีนภาษาและการฝีมอืเป็นหลักสูตรทีไ่ดรั้บความนยิมมาก 
ท่านอาจจะศกึษาการประกอบอาหาร วัฒนธรรม ดนตร ีและพลศกึษา  
ค่าเรยีนวชิาต่าง ๆ ถูกหรอือาจจะไม่เสยีเงนิเลย 
 
การศกึษาตลอดชวีติเป็นเรือ่งท ีส่ าคัญในประเทศฟินแลนด ์ 
คนฟินแลนดค์ดิกันว่าการศกึษาท าใหรู้ส้กึกระปรีก้ระเปร่า  
โอกาสในการศกึษามสี าหรับทุกคนไม่ว่าวัยรุ่นหรอืผูใ้หญ่  
รัฐบาลใหค้วามสนับสนุนการศกึษา 
 

ปรญิญาของทา่นอาจจะไมพ่อเพยีงส าหรบัการท างานในฟินแลนดใ์นดา้นทีท่า่นไดศ้กึษามา  
ทา่นอาจจะตอ้งศกึษาเพิม่เตมิ  
 
การยอมรับปรญิญาคอืการตัดสนิใจว่า 
คุณสมบัตขิองท่านเป็นอย่างไรส าหรับการหางานหรอืหาสถานทีศ่กึษาโดยอาศัยใบปรญิญาของต่างประเทศมาเ
ป็นพื้นฐาน 
คณะกรรมการการศกึษา เจา้หนา้ท ีใ่นดา้นทีท่่านศกึษามา นายจา้ง หรอืมหาวทิยาลัยจะเป็นผูใ้หก้ารยอมรับ 
 
ในฟินแลนดอ์าชพีบางอย่างจ าเป็นตอ้งมใีบอนุญาตเป็นทางการ  
ตัวอย่างเช่น แพทย์ นางพยาบาล ครูและนักสังคมสงเคราะห ์
การท างานมขีอ้เรยีกรอ้งว่าปรญิญาทีไ่ดจ้ากต่างประเทศนัน้ตอ้งน ามาเทยีบ 
และเจา้หนา้ทีผู่เ้ก ีย่วขอ้งตัดสนิใจว่าจะยอมรับไดไ้หม  
ใบปรญิญาทีไ่ดรั้บจากประเทศของท่านอาจจะไม่พอส าหรับในประเทศฟินแลนด ์ 
ท่านอาจจะตอ้งท าการศกึษาเพื่อความสมบูรณ์ส าหรับการศกึษาของท่าน 
เพื่อท ีว่่าท่านจะไดท้ างานในดา้นทีท่า่นไดศ้กึษามา  
บ่อย ๆ ครัง้ท ีท่่านจะตอ้งรูภ้าษาฟินนชิหรอืสวดีชิดหีรอืรูท้ัง้สองภาษา  
เจา้หนา้ทีอ่าจจะเรยีกรอ้งว่า ท่านรูภ้าษาถงึระดับทั่วๆ ไปส าหรับการศกึษาทางภาษา  
 
การเทยีบและการยอมรับปรญิญาตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย  
ท่านสามารถขอขอ้มูลเพิ่มเตมิไดจ้ากคณะกรรมการการศกึษา  
 
อ่านรายละเอียดเพ ิม่ที่: www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen 
recognition@oph.fi 
 
การยอมรับปรญิญาทางดา้นสาธารณสุขและการฝึกอาชีพโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย: เจา้หนา้ที่ตรวจการส าหรับสวัสดกิารและสขุภาพ (Valvira) 
www.valvira.fi 
 

การเทยีบปรญิญา  
การยอมรับปรญิญา 



การยอมรับปริญญาคือการตัดสินใจว่า 

คุณสมบัติของท่านเป็นอย่างไรสำหรับการหางานหรือหาสถานที่ศึกษาโดยอาศัยใบปริญญาของต่างประเ

ทศมาเป็นพื้นฐาน 

คณะกรรมการการศึกษา เจ้าหน้าที่ในด้านที่ท่านศึกษามา นายจ้าง 

หรือมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ให้การยอมรับ 

 

ในฟินแลนด์อาชีพบางอย่างจำเป็นต้องมีใบอนุญาตเป็นทางการ  

ตัวอย่างเช่น แพทย์ นางพยาบาล ครูและนักสังคมสงเคราะห ์

การทำงานมีข้อเรียกร้องว่าปริญญาท่ีได้จากต่างประเทศน้ันต้องนำมาเทียบ 

และเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องตัดสินใจว่าจะยอมรับได้ไหม  

ใบปริญญาท่ีได้รับจากประเทศของท่านอาจจะไม่พอสำหรับในประเทศฟินแลนด์  

ท่านอาจจะต้องทำการศึกษาเพื่อความสมบูรณ์สำหรับการศึกษาของท่าน 

เพื่อท่ีว่าท่านจะได้ทำงานในด้านท่ีท่านได้ศึกษามา  

บ่อย ๆ ครั้งท่ีท่านจะต้องรู้ภาษาฟินนิชหรือสวีดิชดีหรือรู้ท้ังสองภาษา  

เจ้าหน้าท่ีอาจจะเรียกร้องว่า ท่านรู้ภาษาถึงระดับท่ัวๆ ไปสำหรับการศึกษาทางภาษา  

 

การเทียบและการยอมรับปริญญาต้องเสยีค่าใช้จ่าย  

ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคณะกรรมการการศกึษา  

อ่านรายละเอียดเพิ่มท่ี: www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen 

recognition@oph.fi 
 

ข้าพเจ้าสามารถเรียนวิชาชีพใหม่ได้ไหม?  

สัญญาการฝึกงาน  

การสอบทักษะด้วยการสาธิต  

คนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในฟินแลนด์หลายคนศึกษาวิชาชีพใหม่  

บ่อย ๆ ครั้งที่วิชาชีพใหม่น้ีเป็นสาขาที่มีงานทำมาก  

นอกเหนือจากการศึกษาตามประเพณีแล้วยังมีทางเลือกอ่ืน ๆ อีก  

ท่านสามารถศึกษาด้วยการทำสัญญาการฝึกงาน ซึ่งหมายความว่าท่านศึกษาวิชาชีพ 

ด้วยการปฎิบัติงานในสถานท่ีทำงาน  

ระหว่างการทำงานท่านจะได้รับเงินเดือน  

ท่านสามารถได้รับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพด้วยการทำสัญญาฝึกงาน  

 

ท่านอาจได้รับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพได้โดยการสอบทักษะด้วยการสาธิต  

ถ้าก่อนหน้าน้ีท่านได้สมัครศึกษาวิชาชีพซึ่งต้องการความรู้และทักษะ  

ท่านสามารถแสดงให้เห็นในการสอบด้วยการสาธิต  

การสาธิตเป็นงานท่ีท่านจะต้องทำ  

    30.                31.

คนทีย่า้ยเขา้มาอยูใ่นฟินแลนดห์ลายคนศกึษาวชิาชพีใหม ่ 
บอ่ย ๆ  คร ัง้ทีว่ชิาชพีใหมน่ีเ้ป็นสาขาทีม่งีานท ามาก  
 
นอกเหนอืจากการศกึษาตามประเพณีแลว้ยังมทีางเลอืกอืน่ ๆ  อกี  
ท่านสามารถศกึษาดว้ยการท าสัญญาการฝึกงาน ซึง่หมายความว่าท่านศกึษาวชิาชพี 
ดว้ยการปฎบัิตงิานในสถานทีท่ างาน  
ระหว่างการท างานท่านจะไดรั้บเงนิเดอืน  
ท่านสามารถศกึษาจนไดรั้บประกาศนยี์บัตรวชิาชพีดว้ยการท าสัญญาฝึกงาน  
 
ท่านอาจไดรั้บประกาศนยี์บัตรวชิาชพีไดโ้ดยการสอบทักษะดว้ยการสาธติ  
ถา้ก่อนหนา้นีท้่านไดส้มัครศกึษาวชิาชพีซึง่ตอ้งการความรูแ้ละทักษะ  
ท่านสามารถแสดงใหเ้ห็นในการสอบดว้ยการสาธติ  
การสาธติเป็นงานทีท่่านจะตอ้งท า  
อาจจะเป็นงานทีต่อ้งเขยีน พูด หรอืใหป้ฏบัิต ิ 
ถา้ท่านท างานทัง้หมดครบถว้นและเรยีบรอ้ย ท่านจะไดรั้บหลักฐานเกีย่วกับคุณวุฒขิองท่าน  
 
นอกจากนีแ้ลว้ท่านอาจจะศกึษาหรอืเรยีนทางไกลก็ได ้ 
การเรยีนทางไกลมักจะหมายถงึการเรยีนวชิาต่าง ๆ  ทางอนิเทอรเ์น็ต  
การเรยีนทางไกลเหมาะส าหรับผูท้ ีไ่ม่สามารถเดนิทางไปยังสถานศกึษาได ้ 
 
ถา้ท่านไม่มงีานท าและก าลังศกึษาส าหรับวชิาชพี ท่านอาจจะไดรั้บเงนิช่วยเหลอืส าหรับการศกึษา  
สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดจ้ากส านักงาน TE  
 

สญัญาการฝึกงาน  
การสอบทักษะดว้ยการสาธติ 



อาจจะเป็นงานท่ีต้องเขียน พูด หรือให้ปฏิบัติ  

ถ้าท่านทำงานท้ังหมดครบถ้วนและเรียบร้อย ท่านจะได้รับหลักฐานเกี่ยวกับคุณวุฒิของท่าน  

 

นอกจากน้ีแล้วท่านอาจจะศึกษาหรือเรียนทางไกลก็ได้  

การเรียนทางไกลมักจะหมายถึงการเรียนวิชาต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ต  

การเรียนทางไกลเหมาะสำหรับผู้ท่ีไม่สามารถเดินทางไปยังสถานศึกษาได้  

 

ถ้าท่านไม่มีงานทำและกำลังศึกษาวิชาชีพ ท่านอาจจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับการศึกษา  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสำนักงาน TE  

 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเท่าไร?  

ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาในฟินแลนด์ถูก ตัวอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยปกติแล้วไม่มีการเสียค่าเทอม  

อีกทั้งท่านยังอาจจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการศึกษา  

ในฟินแลนด์การศึกษาเพื่อมุ่งรับปริญญาเสียค่าใช้จ่ายถูก  

การศึกษาในโรงเรียนอาชีวเป็นการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร  

การศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นสูงก็เป็นการศึกษาเพื่อรับปริญญาด้วย  

 

บ่อย ๆ ครั้งท่ีนักศึกษาต้องเสียเงินสำหรับค่าบริการการสาธารณสุข  

คนสัญชาติฟินแลนด์สามารถได้รับเงินอุดหนุนการศึกษา ถ้าเรียนเต็มวัน  

เงินอุดหนุนการศึกษาเป็นการช่วยเหลือด้านการเงิน ซึ่งจ่ายใหแ้ก่นักศึกษาท่ีศึกษาเพื่อปริญญาขั้นพิ้นฐาน  

ถ้าท่านไม่ได้เป็นคนสัญชาติฟินแลนด์ ท่านอาจจะได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาโดยมีเง่ือนไขบางอย่าง  

 

เง่ือนไขสำหรับเงินอุดหนุนการศึกษา 

ท่านสามารถได้รับเงินอุดหนุนการศึกษา ถ้าท่านมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี: 

ท่านอยู่ถาวรในฟินแลนด์ 

การมีถิ่นพำนักของท่านมีเหตุผลอย่างอ่ืนซึ่งไม่ใช่เพื่อการศึกษา 

เหตุผลอ่ืน ๆ อาทิเช่นทำงานหรือมีครอบครัว 

 

ถ้าเหตุผลในการได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนักเพื่อการศึกษา ท่านไม่สามารถรับเงินอุดหนุนการศึกษาได้ 

 

ถ้าท่านไม่มีงานทำและท่านศึกษาเพื่อให้ได้ปริญญา 

ท่านอาจจะได้รับผลประโยชน์จากการตกงานเน่ืองจากต้องศึกษา  

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสำนักงานเกลาและสำนักงาน TE  

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมท่ี: mol.fi/Koulutus ja ammatinvalinta. 

 ในฟินแลนด์ศึกษาเป็นภาษาอื่นๆได้ไหม?  

การศึกษาในฟินแลนด์ส่วนใหญ่ใช้ภาษาฟินนิช  

แต่อาจจะศึกษาโดยการใช้ภาษาสวีดิชหรือภาษาอังกฤษได้ด้วย  

 

ภาษาราชการท่ีสองของฟินแลนด์คือภาษาสวีดิช  

การศึกษาเป็นภาษาสวีดิชมีทุกแห่งในโรงเรียนระดับต่างๆ การสอนก่อนวัยเรียน และสถาบันการศึกษาระดับสูง  

การสอนเป็นภาษาสวีดิชจะพบมากในเมืองท่ีประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาสวีดิช 

ในสถาบันการศึกษาระดับสูงและสถาบันอาชีวศึกษาระดับสูงมีการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วย  

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคณะกรรมการศึกษาและจากทางสถาบันได้โดยตรง  
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คา่ใชจ้า่ยส าหรบัการศกึษาในฟินแลนดถู์ก ตวัอยา่งเชน่ในมหาวทิยาลยัปกตแิล้วไมม่กีารเสยีคา่เทอม  
อีกท ัง้ทา่นยงัอาจจะไดร้บัการสนบัสนุนทางการเงนิส าหรบัการศกึษา  
 
ในฟินแลนดก์ารศกึษาเพื่อมุ่งรับปรญิญาเสยีค่าใชจ่้ายถูก  
การศกึษาในโรงเรยีนอาชวีเป็นการศกึษาเพื่อรับประกาศนยีบัตร  
การศกึษาในสถาบันการศกึษาขัน้สูงก็เป็นการศกึษาเพื่อรับปรญิญาดว้ย  
 
บ่อย ๆ ครัง้ท ีนั่กศกึษาตอ้งเสยีเงนิส าหรับค่าบรกิารการสาธารณสุข  
 
นักศกึษาทีม่าจากประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศในเขตเศรษฐกจิยุโรปสามารถใชบ้รกิารดูแลรักษาสุขภา
พส าหรับสาธารณชนไดถ้า้มบัีตรส าหรับรักษาพยาบาลของสหภาพยุโรป 
ซึง่หมายถงึว่าเสยีค่ารักษาพยาบาลเท่ากับคนฟินน ์
นักศกึษาสามารถไดรั้บเงนิอุดหนุนการศกึษา ถา้เรยีนเต็มวัน  
เงนิอุดหนุนการศกึษาเป็นการช่วยเหลอืดา้นการเงนิ ซึง่จ่ายใหแ้ก่นักศกึษาทีศ่กึษาเพื่อปรญิญาขัน้พิ้นฐาน  
ถา้ท่านไม่ไดเ้ป็นคนสัญชาตฟิินแลนด ์ท่านอาจจะไดรั้บเงนิอุดหนุนการศกึษาโดยมเีงือ่นไขบางอย่าง  
 
เงือ่นไขส าหรบัเงนิอุดหนุนการศกึษา 

ทา่นสามารถไดรั้บเงนิอุดหนุนการศกึษา ถา้ท่านมคุีณสมบัตคิรบตามเงือ่นไขดังต่อไปนี:้ 
-ท่านอยู่ถาวรในฟินแลนด ์
-การมถี ิน่พ านักของท่านมเีหตุผลอย่างอืน่ซึง่ไม่ใช่เพือ่การศกึษา ตัวอย่างเช่นท างานหรอืมคีรอบครัว 
และท่านมใีบอนุญาตมถี ิน่พ านักหรอืหลักฐานการลงทะเบยีน 
 
ถา้เหตุผลในการไดรั้บใบอนุญาตมถี ิน่พ านักเพื่อการศกึษา ท่านไม่สามารถรับเงนิอุดหนุนการศกึษาได ้
 
ถา้ท่านไม่มงีานท าและท่านศกึษาเพือ่ใหไ้ดป้รญิญา 
ท่านอาจจะไดรั้บผลประโยชนจ์ากการตกงานส าหรับเพื่อการศกึษา  
ขอทราบขอ้มูลเพิ่มเตมิไดจ้ากส านักงานเกลาและส านักงาน TE  
 
อ่านขอ้มูลเพ ิม่เตมิที่: www.te-palvelut.fi > Koulutus ja ammatinvalinta 
 

การศกึษาในฟินแลนดส์่วนใหญใ่ชภ้าษาฟินนชิ  
แตอ่าจจะศกึษาโดยการใชภ้าษาสวดีชิหรอืภาษาองักฤษไดด้ว้ย  
 
ภาษาราชการทีส่องของฟินแลนดค์อืภาษาสวดีชิ  
การศกึษาเป็นภาษาสวดีชิมทีุกแห่งในโรงเรยีนระดับต่างๆ การสอนก่อนวัยเรยีน และสถาบันการศกึษาระดับสูง  
การสอนเป็นภาษาสวดีชิจะพบมากในเมอืงทีป่ระชากรส่วนใหญ่พูดภาษาสวดีชิ 
ในสถาบันการศกึษาระดับสูงและสถาบันอาชวีศกึษาระดับสูงมกีารสอนเป็นภาษาอังกฤษดว้ย  
ท่านสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดจ้ากคณะกรรมการศกึษาและจากทางสถาบัน  
 

เด็ก ครอบครัว และคนชรา 
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เด็ก ครอบครัว และคนชรา 



4. เด็ก ครอบครัวและคนชรา 

 

การสมรส  

ในฟินแลนด์การสมรสทำได้เม่ืออายุ 18 ปี  

ก่อนจะทำการสมรสได้ คู่สมรสท้ังสองฝ่ายจะต้องมีหลักฐานแสดงความเป็นโสด  

หลักฐานแสดงความเป็นโสดรับรองว่า ท่านไม่ได้สมรสหรือแต่งงานแล้วกับคนอ่ืน  

 

ท่านสามารถจะทำการสมรสได้ท่ีสำนักทะเบียนราษฎร์หรือในโบสถ ์ 

คนฟินน์หลายคนต้องการท่ีจะทำการสมรสในโบสถ ์ 

ถ้าท่านต้องการสมรสโดยจดทะเบียน ท่านต้องไปท่ีสำนักทะเบียนราษฎร ์

ท่านอาจจะเชิญผู้ทำหน้าท่ีสมรสด้วยการจดทะเบียนไปท่ีบ้านของท่านก็ได้  

 

ในฟินแลนด์บุคคลเพศเดียวกันสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นทางการได้  

ความสัมพันธ์อย่างน้ีเรียกว่าคู่ชีวิตเพศเดียวกันท่ีจดทะเบียน  

คู่ชีวิตเพศเดียวกันท่ีจดทะเบียนเหมือนกับการสมรส 

  

นามสกุลของบุตร  

ถ้าผู้ปกครองใช้นามสกุลร่วมกัน บุตรก็จะใช้นามสกุลเดียวกันกับผู้ปกครอง  

แต่ผู้ปกครองอาจะใช้นามสกุลต่างกันได้  

ดังน้ันในตอนที่ไปขึ้นทะเบียนบุตร ต้องแจ้งว่าบุตรจะใช้นามสกุลของพ่อหรือของแม่  

เด็กอาจจะไปขึ้นทะเบียนท่ีสำนักทะเบียนของโบสถ์หรือท่ีสำนักทะเบียนราษฎร ์ 

พร้อมกับการไปขึ้นทะเบียน จะต้องแจ้งนามสกุลของเด็กด้วย  

ถ้าผู้ปกครองมีลูกร่วมกันอยู่แล้ว ลูกคนต่อมาจะใช้นามสกุลเดียวกันกับลูกคนแรก  

ถ้าท่านต้องการให้ลูกท่ีเกิดใหม่มีนามสกุลเป็นอย่างอ่ืน 

ท่านต้องยื่นคำร้องขอเปล่ียนนามสกุลท่ีสำนักงานทะเบียนราษฎร์  
 

การหย่าร้าง 

ในฟินแลนด์คู่ชีวิตแต่ละฝ่ายสามารถยื่นคำร้องขอหย่าได ้ 

โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลใดๆ  

 

ท่านสามารถได้รับอนุญาตให้หย่าได้ ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหน่ึงจะคัดค้านการหย่าก็ตาม  

4. เด็ก ครอบครัวและคนชรา 

 

การสมรส  

ในฟินแลนด์การสมรสทำได้เม่ืออายุ 18 ปี  

ก่อนจะทำการสมรสได้ คู่สมรสท้ังสองฝ่ายจะต้องมีหลักฐานแสดงความเป็นโสด  

หลักฐานแสดงความเป็นโสดรับรองว่า ท่านไม่ได้สมรสหรือแต่งงานแล้วกับคนอ่ืน  

 

ท่านสามารถจะทำการสมรสได้ท่ีสำนักทะเบียนราษฎร์หรือในโบสถ ์ 

คนฟินน์หลายคนต้องการท่ีจะทำการสมรสในโบสถ ์ 

ถ้าท่านต้องการสมรสโดยจดทะเบียน ท่านต้องไปท่ีสำนักทะเบียนราษฎร ์

ท่านอาจจะเชิญผู้ทำหน้าท่ีสมรสด้วยการจดทะเบียนไปท่ีบ้านของท่านก็ได้  

 

ในฟินแลนด์บุคคลเพศเดียวกันสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นทางการได้  

ความสัมพันธ์อย่างน้ีเรียกว่าคู่ชีวิตเพศเดียวกันท่ีจดทะเบียน  

คู่ชีวิตเพศเดียวกันท่ีจดทะเบียนเหมือนกับการสมรส 

  

นามสกุลของบุตร  

ถ้าผู้ปกครองใช้นามสกุลร่วมกัน บุตรก็จะใช้นามสกุลเดียวกันกับผู้ปกครอง  

แต่ผู้ปกครองอาจะใช้นามสกุลต่างกันได้  

ดังน้ันในตอนที่ไปขึ้นทะเบียนบุตร ต้องแจ้งว่าบุตรจะใช้นามสกุลของพ่อหรือของแม่  

เด็กอาจจะไปขึ้นทะเบียนท่ีสำนักทะเบียนของโบสถ์หรือท่ีสำนักทะเบียนราษฎร ์ 

พร้อมกับการไปขึ้นทะเบียน จะต้องแจ้งนามสกุลของเด็กด้วย  

ถ้าผู้ปกครองมีลูกร่วมกันอยู่แล้ว ลูกคนต่อมาจะใช้นามสกุลเดียวกันกับลูกคนแรก  

ถ้าท่านต้องการให้ลูกท่ีเกิดใหม่มีนามสกุลเป็นอย่างอ่ืน 

ท่านต้องยื่นคำร้องขอเปล่ียนนามสกุลท่ีสำนักงานทะเบียนราษฎร์  
 

การหย่าร้าง 

ในฟินแลนด์คู่ชีวิตแต่ละฝ่ายสามารถยื่นคำร้องขอหย่าได ้ 

โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลใดๆ  

 

ท่านสามารถได้รับอนุญาตให้หย่าได้ ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหน่ึงจะคัดค้านการหย่าก็ตาม  

4. เด็ก ครอบครัวและคนชรา 

 

การสมรส  

ในฟินแลนด์การสมรสทำได้เม่ืออายุ 18 ปี  

ก่อนจะทำการสมรสได้ คู่สมรสท้ังสองฝ่ายจะต้องมีหลักฐานแสดงความเป็นโสด  

หลักฐานแสดงความเป็นโสดรับรองว่า ท่านไม่ได้สมรสหรือแต่งงานแล้วกับคนอ่ืน  

 

ท่านสามารถจะทำการสมรสได้ท่ีสำนักทะเบียนราษฎร์หรือในโบสถ ์ 

คนฟินน์หลายคนต้องการท่ีจะทำการสมรสในโบสถ ์ 

ถ้าท่านต้องการสมรสโดยจดทะเบียน ท่านต้องไปท่ีสำนักทะเบียนราษฎร ์

ท่านอาจจะเชิญผู้ทำหน้าท่ีสมรสด้วยการจดทะเบียนไปท่ีบ้านของท่านก็ได้  

 

ในฟินแลนด์บุคคลเพศเดียวกันสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นทางการได้  

ความสัมพันธ์อย่างน้ีเรียกว่าคู่ชีวิตเพศเดียวกันท่ีจดทะเบียน  

คู่ชีวิตเพศเดียวกันท่ีจดทะเบียนเหมือนกับการสมรส 

  

นามสกุลของบุตร  

ถ้าผู้ปกครองใช้นามสกุลร่วมกัน บุตรก็จะใช้นามสกุลเดียวกันกับผู้ปกครอง  

แต่ผู้ปกครองอาจะใช้นามสกุลต่างกันได้  

ดังน้ันในตอนที่ไปขึ้นทะเบียนบุตร ต้องแจ้งว่าบุตรจะใช้นามสกุลของพ่อหรือของแม่  

เด็กอาจจะไปขึ้นทะเบียนท่ีสำนักทะเบียนของโบสถ์หรือท่ีสำนักทะเบียนราษฎร ์ 

พร้อมกับการไปขึ้นทะเบียน จะต้องแจ้งนามสกุลของเด็กด้วย  

ถ้าผู้ปกครองมีลูกร่วมกันอยู่แล้ว ลูกคนต่อมาจะใช้นามสกุลเดียวกันกับลูกคนแรก  

ถ้าท่านต้องการให้ลูกท่ีเกิดใหม่มีนามสกุลเป็นอย่างอ่ืน 

ท่านต้องยื่นคำร้องขอเปล่ียนนามสกุลท่ีสำนักงานทะเบียนราษฎร์  
 

การหย่าร้าง 

ในฟินแลนด์คู่ชีวิตแต่ละฝ่ายสามารถยื่นคำร้องขอหย่าได ้ 

โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลใดๆ  

 

ท่านสามารถได้รับอนุญาตให้หย่าได้ ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหน่ึงจะคัดค้านการหย่าก็ตาม  
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ในฟินแลนดก์ารสมรสท าไดเ้มือ่อายุ 18 ปี  
 
ก่อนจะท ำกำรสมรสได ้คู่สมรสทัง้สองฝ่ำยจะตอ้งมหีลักฐำนแสดงควำมเป็นโสด  
หลักฐำนแสดงควำมเป็นโสดรับรองว่ำ ท่ำนไม่ไดส้มรสหรอืแต่งงำนแลว้กับคนอืน่  
 
ท่ำนสำมำรถจะท ำกำรสมรสไดท้ ีส่ ำนักทะเบยีนรำษฎรห์รอืในโบสถ ์ 
คนฟินนห์ลำยคนตอ้งกำรทีจ่ะท ำกำรสมรสในโบสถ ์ 
ถำ้ท่ำนตอ้งกำรสมรสโดยจดทะเบยีน ท่ำนตอ้งไปทีส่ ำนักทะเบยีนรำษฎร ์
ท่ำนอำจจะเชญิผูท้ ำหนำ้ท ีส่มรสดว้ยกำรจดทะเบยีนไปทีบ่ำ้นของท่ำนกไ็ด ้ 
 
ในฟินแลนดบุ์คคลเพศเดยีวกันสำมำรถใชช้วีติอยู่ร่วมกันเป็นทำงกำรได ้ 
ควำมสัมพันธอ์ย่ำงนีเ้รยีกว่ำคู่ชวีติเพศเดยีวกันทีจ่ดทะเบยีน  
คู่ชวีติเพศเดยีวกันทีจ่ดทะเบยีนเหมอืนกับกำรสมรส 

ถา้ผูป้กครองใชน้ามสกุลรว่มกนั บุตรก็จะใชน้ามสกุลเดยีวกนักบัผูป้กครอง  
แตผู่ป้กครองอาจะใชน้ามสกุลตา่งกนัได ้ 
ดงัน ัน้ในตอนทีไ่ปขึน้ทะเบยีนบุตร ตอ้งแจง้วา่บุตรจะใชน้ามสกุลของพอ่หรอืของแม ่ 
 
เด็กอาจจะไปขึน้ทะเบยีนทีส่ านักทะเบยีนของโบสถห์รอืท ีส่ านักทะเบยีนราษฎร ์ 
พรอ้มกับการไปขึน้ทะเบยีน จะตอ้งแจง้นามสกุลของเด็กดว้ย  
ถา้ผูป้กครองมลูีกร่วมกันอยู่แลว้ ลูกคนต่อมาจะใชน้ามสกุลเดยีวกันกับลูกคนแรก  
ถา้ท่านตอ้งการใหลู้กทีเ่กดิใหม่มนีามสกุลเป็นอย่างอืน่ 
ท่านตอ้งยื่นค ารอ้งขอเปลีย่นนามสกุลทีส่ านักงานทะเบยีนราษฎร ์ 
 

ในฟินแลนดคู์ช่วีติแตล่ะฝ่ายสามารถยืน่ค ารอ้งขอหยา่ได ้ 
โดยไมจ่ าเป็นตอ้งมเีหตุผลใดๆ  
 
ท่านสามารถไดรั้บอนุญาตใหห้ย่าได ้ถงึแมว่้าอกีฝ่ายหนึง่จะคัดคา้นการหย่าก็ตาม  
การยื่นค ารอ้งขอหย่าตอ้งท าเป็นหนังสอื  
การหย่าตอ้งยื่นค ารอ้งทีศ่าลแขวง  
ค าแนะน าต่างๆ เก ีย่วกับการหย่าหาอ่านไดจ้ากทางหนา้อนิเทอรเ์น็ตของศาลแขวง www.oikeus.fi/4323.htm 
 



การยื่นคำร้องขอหย่าต้องทำเป็นหนังสือ  

การหย่าต้องยื่นคำร้องท่ีศาลแขวง  

คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการหย่าหาอ่านได้จากทางหน้าอินเทอร์เน็ตของศาลแขวง 

 

การเล้ียงดูบุตรหลังจากการหย่า  
 

หลังจากที่พ่อและแม่หย่าขาดจากกัน ลูกมีสิทธิในการมีแม่และพ่อด้วย  

ลูกมีสิทธิในการพบปะทั้งพ่อและแม่ของตัวเอง แม้ว่าลูกจะอยู่กับอีกฝ่ายหน่ึงก็ตาม  

หลังจากการหย่า พ่อและแม่จะตัดสินใจว่าท้ังสองจะแบ่งงานในการเล้ียงดูลูกกันอย่างไร 

โดยปกติแล้ว การเล้ียงดูลูกทำสัญญาเป็นหนังสือว่าพ่อและแม่ตัดสินใจจะให ้ 

ลูกอยู่กับผู้ปกครองฝ่ายไหน  

ในสัญญา ผู้ปกครองตัดสินใจด้วยว่าเรื่องน้ีเป็นการเล้ียงดูลูกร่วมกันหรืออีกฝ่ายเล้ียงดูแต่ผู้เดียว  

การเล้ียงดูลูกร่วมกันหมายความว่า ผู้ปกครองตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของลูกร่วมกัน  

การเล้ียงดูลูกแต่ผู้เดียวหมายความว่าผู้ปกครองท่ีเล้ียงดูตัดสินใจเองสำหรับเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับลูก  

เรื่องการเล้ียงดูลูกและสิทธิในการพบปะ ท่านสอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลเรื่องเด็กของสำนักงานสังคม 

 

ในสัญญา ผู้ปกครองจะตัดสินใจด้วยว่าจะแบ่งรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูลูกกันอย่างไร  

ผู้ปกครองท่ีไม่ได้อยู่กับลูก จ่ายเงินช่วยเหลือค่าเล้ียงดูให้กับอีกฝ่ายหน่ึง  

เงินช่วยเหลือค่าเล้ียงดูจะประกันความผาสุขของเด็กทางด้านการเงิน  

ท่านสอบถามจากผู้ดูแลเด็กของสำนักงานสังคมได้ว่า จะตกลงแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายกันอย่างไร 

 

เกี่ยวกับการตกลงเรื่องต่าง ๆ ของครอบครัว ท่านสามารถสอบถามได้จากสำนักสังคม  

การตกลงเรื่องต่างๆ ของครอบครัวน้ัน เจ้าหน้าท่ีของสำนักสังคมหรือศูนย์สุขภาพเด็ก  

จะช่วยเหลือผู้ปกครองตกลงกันในเรื่องต่างๆ  

การบริการความช่วยเหลือตกลงเรื่องต่างๆ ของครอบครัวไม่เสียค่าใช้จ่าย  

ถ้าผู้ปกครองทำการตกลงเรื่องการเล้ียงดูลูกกันเอง  

คณะกรรมการสังคมจะให้ความเห็นชอบในสัญญาท่ีทำขึ้น  

ในตอนน้ันสัญญาจะถูกต้องตามกฎหมาย  

 

ถ้าผู้ปกครองไม่สามารถตกลงเรื่องการเล้ียงดูลูกได้ ก็ต้องให้ศาลทำการตัดสินใจ  

การขึ้นศาลอาจจะเสียค่าใช้จ่ายมาก  

ท่านสามารถขอความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ฟรี ถ้ารายได้ของท่านน้อย 

  

เงินช่วยเหลือบุตร เงินสำหรับแม่และพ่อ  

ในฟินแลนด์ครอบครัวที่มีลูกจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล  

การยื่นคำร้องขอหย่าต้องทำเป็นหนังสือ  

การหย่าต้องยื่นคำร้องท่ีศาลแขวง  

คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการหย่าหาอ่านได้จากทางหน้าอินเทอร์เน็ตของศาลแขวง 

 

การเล้ียงดูบุตรหลังจากการหย่า  
 

หลังจากที่พ่อและแม่หย่าขาดจากกัน ลูกมีสิทธิในการมีแม่และพ่อด้วย  

ลูกมีสิทธิในการพบปะทั้งพ่อและแม่ของตัวเอง แม้ว่าลูกจะอยู่กับอีกฝ่ายหน่ึงก็ตาม  

หลังจากการหย่า พ่อและแม่จะตัดสินใจว่าท้ังสองจะแบ่งงานในการเล้ียงดูลูกกันอย่างไร 

โดยปกติแล้ว การเล้ียงดูลูกทำสัญญาเป็นหนังสือว่าพ่อและแม่ตัดสินใจจะให ้ 

ลูกอยู่กับผู้ปกครองฝ่ายไหน  

ในสัญญา ผู้ปกครองตัดสินใจด้วยว่าเรื่องน้ีเป็นการเล้ียงดูลูกร่วมกันหรืออีกฝ่ายเล้ียงดูแต่ผู้เดียว  

การเล้ียงดูลูกร่วมกันหมายความว่า ผู้ปกครองตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของลูกร่วมกัน  

การเล้ียงดูลูกแต่ผู้เดียวหมายความว่าผู้ปกครองท่ีเล้ียงดูตัดสินใจเองสำหรับเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับลูก  

เรื่องการเล้ียงดูลูกและสิทธิในการพบปะ ท่านสอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลเรื่องเด็กของสำนักงานสังคม 

 

ในสัญญา ผู้ปกครองจะตัดสินใจด้วยว่าจะแบ่งรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูลูกกันอย่างไร  

ผู้ปกครองท่ีไม่ได้อยู่กับลูก จ่ายเงินช่วยเหลือค่าเล้ียงดูให้กับอีกฝ่ายหน่ึง  

เงินช่วยเหลือค่าเล้ียงดูจะประกันความผาสุขของเด็กทางด้านการเงิน  

ท่านสอบถามจากผู้ดูแลเด็กของสำนักงานสังคมได้ว่า จะตกลงแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายกันอย่างไร 

 

เกี่ยวกับการตกลงเรื่องต่าง ๆ ของครอบครัว ท่านสามารถสอบถามได้จากสำนักสังคม  

การตกลงเรื่องต่างๆ ของครอบครัวน้ัน เจ้าหน้าท่ีของสำนักสังคมหรือศูนย์สุขภาพเด็ก  

จะช่วยเหลือผู้ปกครองตกลงกันในเรื่องต่างๆ  

การบริการความช่วยเหลือตกลงเรื่องต่างๆ ของครอบครัวไม่เสียค่าใช้จ่าย  

ถ้าผู้ปกครองทำการตกลงเรื่องการเล้ียงดูลูกกันเอง  

คณะกรรมการสังคมจะให้ความเห็นชอบในสัญญาท่ีทำขึ้น  

ในตอนน้ันสัญญาจะถูกต้องตามกฎหมาย  

 

ถ้าผู้ปกครองไม่สามารถตกลงเรื่องการเล้ียงดูลูกได้ ก็ต้องให้ศาลทำการตัดสินใจ  

การขึ้นศาลอาจจะเสียค่าใช้จ่ายมาก  

ท่านสามารถขอความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ฟรี ถ้ารายได้ของท่านน้อย 

  

เงินช่วยเหลือบุตร เงินสำหรับแม่และพ่อ  

ในฟินแลนด์ครอบครัวที่มีลูกจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล  
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หลงัจากทีพ่อ่และแมห่ยา่ขาดจากกนั ลูกมสีิทธใินการมแีมแ่ละพอ่ดว้ย  
ลูกมสีิทธใินการพบปะท ัง้พอ่และแมข่องตวัเอง แมว้า่ลูกจะอยูก่บัอกีฝ่ายหนึง่ก็ตาม  
 
หลังจากการหย่า พ่อและแม่จะตัดสนิใจว่าจะแบ่งงานในการเลีย้งดูลูกกันอย่างไร 
โดยปกตแิลว้ การเลีย้งดูลูกท าสัญญาเป็นหนังสอืว่า พ่อและแม่ตัดสนิใจจะใหลู้กอยู่กับผูป้กครองฝ่ายไหน  
ในสัญญา ผูป้กครองตัดสนิใจดว้ยว่าเรือ่งนีเ้ป็นการเลีย้งดูลูกร่วมกันหรอือกีฝ่ายเลีย้งดูแต่ผูเ้ดยีว  
การเลีย้งดูลูกร่วมกันหมายความว่า ผูป้กครองทัง้สองตัดสนิใจในเรือ่งต่างๆ ของลูกร่วมกัน  
 
การเลีย้งดูลูกแต่ผูเ้ดยีวหมายความว่าผูป้กครองทีเ่ลีย้งดูตัดสนิใจเองส าหรับเรือ่งต่างๆ ทีเ่ก ีย่วกับลูก  
เรือ่งการเลีย้งดูลูกและสทิธิใ์นการพบปะ ท่านสอบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีผู่ดู้แลเรือ่งเด็กของส านักงานสังคม 

 
ในสัญญา ผูป้กครองจะตัดสนิใจดว้ยว่าจะแบ่งรับภาระเรือ่งค่าใชจ่้ายในการเลีย้งดูลูกกันอย่างไร  
ผูป้กครองทีไ่ม่ไดอ้ยู่กับลูก จ่ายเงนิช่วยเหลอืค่าเลีย้งดูใหก้ับอกีฝ่ายหนึง่  
เงนิช่วยเหลอืค่าเลีย้งดูจะประกันความผาสุขของเด็กทางดา้นการเงนิ  
ท่านสอบถามจากผูดู้แลเด็กของส านักงานสังคมไดว่้า จะตกลงแบ่งรับภาระค่าใชจ่้ายกันอย่างไร 

 
เก ีย่วกับการตกลงเรือ่งต่าง ๆ ของครอบครัว ท่านสามารถสอบถามไดจ้ากส านักสังคม  
การตกลงเรือ่งต่างๆ ของครอบครัวนัน้ เจา้หนา้ท ีข่องส านักสังคมหรอืศูนย์สุขภาพเด็ก  
จะช่วยเหลอืผูป้กครองตกลงกันในเรือ่งต่างๆ  
 
การบรกิารความช่วยเหลอืตกลงเรือ่งต่างๆ ของครอบครัวไม่เสยีค่าใชจ่้าย  
ถา้ผูป้กครองท าการตกลงเรือ่งการเลีย้งดูลูกกันเอง คณะกรรมการสังคมจะใหค้วามเห็นชอบในสัญญาทีท่ าขึน้  
ในตอนนัน้สัญญาจะถูกตอ้งตามกฎหมาย  
 
ถา้ผูป้กครองไม่สามารถตกลงเรือ่งการเลีย้งดูลูกได ้ก็ตอ้งใหศ้าลท าการตัดสนิใจ  
การขึน้ศาลอาจจะเสยีค่าใชจ่้ายมาก  
ท่านสามารถขอความช่วยเหลอืทางกฎหมายไดฟ้ร ีถา้รายไดข้องท่านนอ้ย  
 
ท่านสามารถไดรั้งง้นิสนับสนุนค่าเลีย้งดูลูกจากเกลา 

ถา้ท่านไม่ไดเ้งนิช่วยเหลอืค่าเลีย้งดูลูกหรอืเงนิช่วยเหลอืค่าเลีย้งดูนอ้ย 

ในฟินแลนดค์รอบครวัทีม่ลูีกจะไดร้บัเงนิชว่ยเหลือจากรฐับาล  
ถา้ทา่นอยูใ่นฐานะไดร้บัการประกนัสงัคมของฟินแลนด ์
ทา่นสามารถไดร้บัความสนบัสนุนจากเกลาในการด ารงชวีติของครอบครวั 
 
รัฐบาลจะจ่ายเงนิช่วยเหลอืบุตรใหแ้ก่เด็กทุกคน  
จ านวนเงนิช่วยเหลอืบุตรขึน้อยู่กับว่าในครอบครัวมเีด็กกีค่น  
เงนิช่วยเหลอืบุตรจะจ่ายใหจ้นกระทั่งเด็กมอีายุครบ 17 ปี  
เงนิช่วยเหลอืบุตรจะจ่ายใหผู้ป้กครองคนใดคนหนึง่ 
 
ท่านอาจจะไดรั้บเงนิส าหรับผูป้กครอง ถา้ในฟินแลนดท์่านอยู่ในขอบเขตการประกันสังคมของเกลา  อย่างนอ้ย 
180 วันก่อนครบก าหนดคลอด เวลาส าหรับการไดรั้บการประกันสังคมส าหรับพลเมอืงของประเทศสหภาพยุโรป 
หรอืประเทศในเขตเศรษฐกจิยุโรป หรอืประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
หรอืประเทศอสิราเอลอาจจะนับรวมเขา้ในขอ้เรยีกรอ้ง 180 วันดว้ย 
 
จ านวนบีย้เลีย้งรายวันจะค านวณจากรายไดเ้ป็นรากฐาน 
ถา้ท่านไม่ไดท้ างานท่านจะไดรั้บเบีย้เลีย้งรายวันขัน้ต ่า 
 
เงนิส าหรับแม่เป็นการช่วยเหลอืทีจ่่ายใหก้ับแม่ เริม่จากเวลาก่อนครบก าหนดคลอดไปจนถงึระยะเวลา 105 
วันท างาน  
เงนิส าหรับแม่จะจ่ายใหเ้ป็นเวลาประมาณสี ่(4) เดอืน  
เงนิส าหรับแม่ช่วยใหแ้ม่สามารถอยู่บา้นเพื่อเลีย้งลูกได ้

ลกูมสีทิธใินการพบปะท ัง้พอ่และแมข่องตวัเอง 

เรือ่งการเลีย้งดลูกูและสทิธิใ์นการพบปะ ทา่นสอบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีผู่ด้แูลเรือ่งเด็กของสานักงานสงัคม 

ทา่นสอบถามจากผูด้แูลเด็กของสานักงานสงัคมไดว้า่ จะตกลงแบง่รับภาระคา่ใชจ้า่ยกนัอยา่งไร 



สำนักงานเกลาจะให้ความช่วยเหลือโดยพิจารณาจากคำร้องที่ยื่นเป็นหลัก 

 

รัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่เด็กทุกคน  

จำนวนเงินช่วยเหลือบุตรขึ้นอยู่กับว่าในครอบครัวมีเด็กกี่คน  

เงินช่วยเหลือบุตรจะจ่ายให้จนกระทั่งเด็กมีอายุครบ 17 ปี  

เงินช่วยเหลือบุตรจะจ่ายให้พ่อหรือแม่คนใดคนหน่ึงเท่าน้ัน  

 

เงินสำหรับแม่เป็นการช่วยเหลือท่ีจ่ายให้กับแม่ 

เริ่มจากเวลาก่อนครบกำหนดคลอดประมาณหน่ึงเดือนไปจนถึงระยะเวลา 105 วันทำงาน  

เงินสำหรับแม่จะจ่ายให้เป็นเวลาประมาณสี่ (4) เดือน  

เงินสำหรับแม่ช่วยให้แม่สามารถอยู่บ้านเพื่อเล้ียงลูกได้  

 

หลังจากพ้นช่วงได้รับเงินสำหรับแม่แล้ว แม่หรือพ่ออาจจะได้รับเงินผู้ปกครอง 

เงินผู้ปกครองรัฐบาลจะจ่ายให้เป็นเวลา 158 วันทำงาน 

โดยปกติจะเลิกจ่ายเงินผู้ปกครองเม่ือลูกมีอายุได้เก้า (9) เดือน 

 

ถ้าพ่ออยู่บ้านเพื่อเล้ียงดูลูก พ่อจะได้รับเงินพ่อ  

เงินสำหรับพ่อจะได้รับเป็นเวลา 1 – 18 วันทำงาน  

พ่อจะต้องอยู่ด้วยกันกับแม่ของลูก  

พร้อมกันน้ันแม่ก็จะได้รับเงินแม่หรือเงินสำหรับผู้ปกครอง  

นอกจากเงินสำหรับพ่อแล้ว พ่อยังอาจจะได้รับเงินสำหรบัพ่ออีกเป็นเวลา 24 

วันทำงานหลังจากท่ีการจ่ายเงินสำหรับผู้ปกครองสิ้นสุดลง ถ้าพ่อได้รับเงินผู้ปกครองในช่วงสุดท้ายของ 12 

วันทำงาน(เดือนพ่อ) เดือนพ่อจะต้องใช้อย่างช้าท่ีสุดเม่ือลูกอายุได้ประมาณสิบห้า (15) เดือน. 

 

การลาเพื่อดูแลลูก  

การลาเพื่อดูแลลูกเป็นช่วงที่ว่างจากการทำงาน เพื่อท่านจะได้ใช้เวลาอยู่กับลูกที่บ้าน  

การลาเพื่อดูแลลูกสามารถทำได้จนกระท่ังลูกมีอายุครบสาม (3) ขวบ  

การลาเพื่อดูแลลูกจะต้องเป็นผู้ปกครองคนใดคนหน่ึงเท่าน้ัน  

ช่วงเวลาการลาเพื่อดูแลลูก รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือด้วยการจ่ายเงินเป็นค่าดูแลบ้าน  

คำร้องขอความช่วยเหลือเงินค่าดูแลบ้านยื่นได้ท่ีสำนักงานเกลา  

 

การลาเพื่อดูแลลูกเป็นสิทธิของผู้ปกครองทุกคน  

พ่อของลูกก็สามารถลาเพื่อดูแลลูกได้ด้วย  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสำนักงานเกลา 

 

 การเลี้ยงดูลูก  

ศูนย์สุขภาพสำหรับเด็กจะให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการเลี้ยงดูลูก  

ศูนย์สุขภาพสำหรับเด็กจะติดตามและให้ความช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่ถึงวัยเข้าโรงเรียนเกี่ยวกับการเติบโ

ตและการพัฒนาการของเด็ก 

เด็กทุกวัยและครอบครัวของเด็กจะได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำถามต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดู การพัฒนาการและเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ของครอบครัว 

ที่ศูนย์ครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตรของเมืองต่าง ๆ ก็ให้บริการด้วย  

 

ศูนย์ดูแลเด็ก 

ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อให้บุตรของท่านได้รับการดูแลในศูนย์ดูแลเด็กหรือในครอบครัวที่ดูแลเด็กใน

เขตที่ท่านอยู ่

ศูนย์ดูแลเด็กบางแห่งเป็นของเอกชน  

 

การยื่นคำร้อง เพื่อหาท่ีดูแลสำหรับเด็กของท่านในศูนย์ดูแลอาจจะต้องรอคิว 

ดังน้ันท่านควรจะรีบหาท่ีดูแลเสียแต่เน่ิน ๆ  

โดยปกติแล้วการหาท่ีในศูนย์ดูแลเด็ก ต้องหาล่วงหน้าอย่างน้อยสี่เดือน  

อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านกำลังจะเริ่มทำงานหรือเริ่มศึกษา 

ท่านสามารถเริ่มหาท่ีดูแลเด็กอย่างช้าท่ีสุดสองอาทิตย์ก่อนท่ีเด็กต้องการสถานท่ีดูแล 

ทุกท้องท่ีประชาชนมีสิทธิท่ีจะได้สถานท่ีดูแลบุตรของตัวเองจนกระท่ังเด็กถีงวัยเข้าโรงเรียน 

ถ้าท่านต้องการเล้ียงดูลูกท่ีบ้านหรือพาลูกไปให้สถานดูแลเด็กของเอกชนดูแล 

ท่านสามารถได้รับความช่วยเหลือสำหรับการเล้ียงดูลูกท่ีบ้านหรือความช่วยเหลือในการท่ีลูกของท่านได้รับการดูแ

ลจากเอกชน 

นอกจากศูนย์ดูแลเด็กและครอบครัวท่ีดูแลเด็กแล้ว ยังมีสนามเด็กเล่นของเมืองต่างๆ 

และสโมสรอีกท่ีจะช่วยดูแลเด็กของท่าน 

ท่ีสนามเด็กเล่นและสโมสรจะมีผู้นำซึ่งคอยดูแลเด็กของท่าน  

ท่ีสนามเด็กเล่นท่านอาจจะไปกับเด็กของท่านก็ได้ 

ในสถานดูแลเด็กแบบเปิดผู้ปกครองไปกับพร้อมกับลูกได้ 

ท่านสามารถทำความรู้จักกับครอบครัวอ่ืนๆ ท่ีสนามเด็กเล่นและในสถานดูแลเด็กแบบเปิด 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสถานดูแลเด็กในท้องท่ีท่ีท่านอยู ่

 

ค่าบริการในศูนย์ดูแลเด็กเท่าไร? 

ค่าบริการในศูนย์ดูแลเด็กของเมืองขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ปกครอง  

ศูนย์ดูแลเด็กของเอกชน ค่าดูแลอาจจะแพงกว่าศูนย์ดูแลเด็กของทางการหรือในครอบครัวที่ดูแลเด็ก  

สนามเด็กเล่น สโมสร และสถานดูแลเด็กแบบเปิดเสียเงินน้อยกว่า 

การเลี้ยงดูลูก  

ศูนย์สุขภาพสำหรับเด็กจะให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการเลี้ยงดูลูก  

ศูนย์สุขภาพสำหรับเด็กจะติดตามและให้ความช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่ถึงวัยเข้าโรงเรียนเกี่ยวกับการเติบโ

ตและการพัฒนาการของเด็ก 

เด็กทุกวัยและครอบครัวของเด็กจะได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำถามต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดู การพัฒนาการและเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ของครอบครัว 

ที่ศูนย์ครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตรของเมืองต่าง ๆ ก็ให้บริการด้วย  

 

ศูนย์ดูแลเด็ก 

ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อให้บุตรของท่านได้รับการดูแลในศูนย์ดูแลเด็กหรือในครอบครัวที่ดูแลเด็กใน

เขตที่ท่านอยู ่

ศูนย์ดูแลเด็กบางแห่งเป็นของเอกชน  

 

การยื่นคำร้อง เพื่อหาท่ีดูแลสำหรับเด็กของท่านในศูนย์ดูแลอาจจะต้องรอคิว 

ดังน้ันท่านควรจะรีบหาท่ีดูแลเสียแต่เน่ิน ๆ  

โดยปกติแล้วการหาท่ีในศูนย์ดูแลเด็ก ต้องหาล่วงหน้าอย่างน้อยสี่เดือน  

อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านกำลังจะเริ่มทำงานหรือเริ่มศึกษา 

ท่านสามารถเริ่มหาท่ีดูแลเด็กอย่างช้าท่ีสุดสองอาทิตย์ก่อนท่ีเด็กต้องการสถานท่ีดูแล 

ทุกท้องท่ีประชาชนมีสิทธิท่ีจะได้สถานท่ีดูแลบุตรของตัวเองจนกระท่ังเด็กถีงวัยเข้าโรงเรียน 

ถ้าท่านต้องการเล้ียงดูลูกท่ีบ้านหรือพาลูกไปให้สถานดูแลเด็กของเอกชนดูแล 

ท่านสามารถได้รับความช่วยเหลือสำหรับการเล้ียงดูลูกท่ีบ้านหรือความช่วยเหลือในการท่ีลูกของท่านได้รับการดูแ

ลจากเอกชน 

นอกจากศูนย์ดูแลเด็กและครอบครัวท่ีดูแลเด็กแล้ว ยังมีสนามเด็กเล่นของเมืองต่างๆ 

และสโมสรอีกท่ีจะช่วยดูแลเด็กของท่าน 

ท่ีสนามเด็กเล่นและสโมสรจะมีผู้นำซึ่งคอยดูแลเด็กของท่าน  

ท่ีสนามเด็กเล่นท่านอาจจะไปกับเด็กของท่านก็ได้ 

ในสถานดูแลเด็กแบบเปิดผู้ปกครองไปกับพร้อมกับลูกได้ 

ท่านสามารถทำความรู้จักกับครอบครัวอ่ืนๆ ท่ีสนามเด็กเล่นและในสถานดูแลเด็กแบบเปิด 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสถานดูแลเด็กในท้องท่ีท่ีท่านอยู ่

 

ค่าบริการในศูนย์ดูแลเด็กเท่าไร? 

ค่าบริการในศูนย์ดูแลเด็กของเมืองขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ปกครอง  

ศูนย์ดูแลเด็กของเอกชน ค่าดูแลอาจจะแพงกว่าศูนย์ดูแลเด็กของทางการหรือในครอบครัวที่ดูแลเด็ก  

สนามเด็กเล่น สโมสร และสถานดูแลเด็กแบบเปิดเสียเงินน้อยกว่า 

    36.                37.

หลังจากพน้ช่วงไดรั้บเงนิส าหรับแม่แลว้ แม่หรอืพ่ออาจจะไดรั้บเงนิผูป้กครอง 
เงนิผูป้กครองรัฐบาลจะจ่ายใหเ้ป็นเวลา 158 วันท างาน 
โดยปกตจิะเลกิจ่ายเงนิผูป้กครองเมือ่ลูกมอีายุไดเ้กา้ (9) เดอืน 
 
ถา้พ่ออยู่บา้นเพื่อเลีย้งดูลูก พ่อจะไดรั้บเงนิพ่อ  
พ่อจะตอ้งอยู่ดว้ยกันกับแม่ของลูก  
เงนิส าหรับพ่อปกตจิะไดรั้บรวมทัง้หมด 54 วันท ำงำน จากจ านวนนีพ่้ออาจจะใชรั้บเงนิพ่อ 18 
วันในเวลาพรอ้มกับแม่ในระหว่างช่วงเวลาแม่หรอืผูป้กครองเลีย้งลูก 
ถา้ตอ้งการพ่ออาจจะเก็บวันทัง้หมดไวห้ลังจากการไดรั้บเงนิส าหรับผูป้กครอง 
พ่อจะตอ้งเก็บวันทัง้หมดไวก้่อนทีลู่กจะอายุครบสอง (2) ขวบ   
 

การลาเพือ่ดูแลลูกเป็นชว่งทีว่า่งจากการท างาน เพือ่ทา่นจะไดใ้ชเ้วลาอยูก่บัลูกทีบ่า้น  
การลาเพือ่ดูแลลูกทา่นจะตอ้งท าความตกลงกบันายจา้ง 
 
การลาเพื่อดูแลลูกสามารถท าไดจ้นกระทั่งลูกมอีายุครบสาม (3) ขวบ  
การลาเพื่อดูแลลูกจะตอ้งเป็นผูป้กครองคนใดคนหนึง่เท่านัน้  
ช่วงเวลาการลาเพื่อดูแลลูก รัฐบาลจะใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยการจ่ายเงนิเป็นค่าดูแลบา้น  
ค ารอ้งขอความช่วยเหลอืเงนิค่าดูแลบา้นยื่นไดท้ ีส่ านักงานเกลา  
 
การลาเพื่อดูแลลูกเป็นสทิธิข์องผูป้กครองทุกคน  
พ่อของลูกก็สามารถลาเพื่อดูแลลูกไดด้ว้ย  
 
อ่านรายละเอียดเพิม่เตมิที่: www.kela.fi/lapsiperheet 
 

โดยหลักแลว้ผูป้กครองรับผดิชอบในความผาสุขและการเลีย้งดูลูก 
สังคมมบีรกิารต่างๆ ซึง่จะช่วยส่งเสรมิผูป้กครองในการเลีย้งดูลูก 
บรกิารต่างๆ เหล่านีไ้ดแ้ก่ อาทเิช่นศูนย์สุขภาพส าหรับเด็กและสถานดูแลเด็ก  
ศูนย์สุขภาพส าหรับเด็กจะตดิตามและใหค้วามช่วยเหลอืเด็กทียั่งไม่ถงึวัยเขา้โรงเรยีนเกีย่วกับการเตบิโตและกา
รพัฒนาการของเด็ก 
ทางเทศบาลเองก็ใหบ้รกิารการเลีย้งดูและค าแนะน าส าหรับครอบครัวซึง่จะช่วยเด็กทุกวัยและครอบครัวของเด็ก
จะไดรั้บความช่วยเหลอืเกีย่วกับค าถามต่าง ๆ  ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการเลีย้งดู 
การพัฒนาการและเรือ่งมนุษย์สัมพันธข์องครอบครัว  
 

ท่านสามารถยื่นค ารอ้งเพื่อใหบุ้ตรของท่านไดรั้บการดูแลในศูนย์ดูแลเด็กหรอืในครอบครัวทีดู่แลเด็กในเขตทีท่า่
นอยู่ 
ศูนย์ดูแลเด็กบางแห่งเป็นของเอกชน  
 
การยื่นค ารอ้ง เพื่อหาทีดู่แลส าหรับเด็กของท่านในศูนยดู์แลอาจจะตอ้งรอควิ 
ดังนัน้ท่านควรจะรบีหาทีดู่แลเสยีแต่เนิน่ ๆ   
โดยปกตแิลว้การหาทีใ่นศูนย์ดูแลเด็ก ตอ้งหาล่วงหนา้อย่างนอ้ยสี ่(4) เดอืน  
 
อย่างไรก็ตาม ถา้ท่านก าลังจะเริม่ท างานหรอืเริม่ศกึษา ท่านสามารถเริม่หาทีดู่แลเด็กอย่างชา้ท ีสุ่ดสอง(2) 
อาทติย์ก่อนทีเ่ด็กตอ้งการสถานทีดู่แล 
 
ทุกทอ้งทีป่ระชาชนมสีทิธิท์ ีจ่ะไดส้ถานทีดู่แลบุตรของตัวเองจนกระทัง่เด็กถงีวัยเขา้โรงเรยีน 
ถา้ท่านตอ้งการเลีย้งดูลูกทีบ่า้นหรอืพาลูกไปใหส้ถานดูแลเด็กของเอกชนดูแล 
ท่านสามารถไดรั้บความช่วยเหลอืส าหรับการเลีย้งดูลูกทีบ่า้นหรอืความช่วยเหลอืในการทีลู่กของท่านไดรั้บการ
ดูแลจากเอกชน 
นอกจากศูนย์ดูแลเด็กและครอบครัวทีดู่แลเด็กแลว้ ยังมสีนามเด็กเล่นของเมอืงต่างๆ 
และสโมสรอกีทีจ่ะช่วยดูแลเด็กของท่าน 
ทีส่นามเด็กเล่นและสโมสรจะมผูีน้ าซึง่คอยดูแลเด็กของท่าน  
ทีส่นามเด็กเล่นท่านอาจจะไปกับเด็กของท่านก็ได ้
ในสถานดูแลเด็กแบบเปิดผูป้กครองไปกับพรอ้มกับลูกได ้
ท่านสามารถท าความรูจั้กกับครอบครัวอืน่ๆ ท ีส่นามเด็กเล่นและในสถานดูแลเด็กแบบเปิด 
สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดจ้ากสถานดูแลเด็กในทอ้งทีท่ ีท่่านอยู่ 
 



การเลี้ยงดูลูก  

ศูนย์สุขภาพสำหรับเด็กจะให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการเลี้ยงดูลูก  

ศูนย์สุขภาพสำหรับเด็กจะติดตามและให้ความช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่ถึงวัยเข้าโรงเรียนเกี่ยวกับการเติบโ

ตและการพัฒนาการของเด็ก 

เด็กทุกวัยและครอบครัวของเด็กจะได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำถามต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดู การพัฒนาการและเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ของครอบครัว 

ที่ศูนย์ครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตรของเมืองต่าง ๆ ก็ให้บริการด้วย  

 

ศูนย์ดูแลเด็ก 

ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อให้บุตรของท่านได้รับการดูแลในศูนย์ดูแลเด็กหรือในครอบครัวที่ดูแลเด็กใน

เขตที่ท่านอยู ่

ศูนย์ดูแลเด็กบางแห่งเป็นของเอกชน  

 

การยื่นคำร้อง เพื่อหาท่ีดูแลสำหรับเด็กของท่านในศูนย์ดูแลอาจจะต้องรอคิว 

ดังน้ันท่านควรจะรีบหาท่ีดูแลเสียแต่เน่ิน ๆ  

โดยปกติแล้วการหาท่ีในศูนย์ดูแลเด็ก ต้องหาล่วงหน้าอย่างน้อยสี่เดือน  

อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านกำลังจะเริ่มทำงานหรือเริ่มศึกษา 

ท่านสามารถเริ่มหาท่ีดูแลเด็กอย่างช้าท่ีสุดสองอาทิตย์ก่อนท่ีเด็กต้องการสถานท่ีดูแล 

ทุกท้องท่ีประชาชนมีสิทธิท่ีจะได้สถานท่ีดูแลบุตรของตัวเองจนกระท่ังเด็กถีงวัยเข้าโรงเรียน 

ถ้าท่านต้องการเล้ียงดูลูกท่ีบ้านหรือพาลูกไปให้สถานดูแลเด็กของเอกชนดูแล 

ท่านสามารถได้รับความช่วยเหลือสำหรับการเล้ียงดูลูกท่ีบ้านหรือความช่วยเหลือในการท่ีลูกของท่านได้รับการดูแ

ลจากเอกชน 

นอกจากศูนย์ดูแลเด็กและครอบครัวท่ีดูแลเด็กแล้ว ยังมีสนามเด็กเล่นของเมืองต่างๆ 

และสโมสรอีกท่ีจะช่วยดูแลเด็กของท่าน 

ท่ีสนามเด็กเล่นและสโมสรจะมีผู้นำซึ่งคอยดูแลเด็กของท่าน  

ท่ีสนามเด็กเล่นท่านอาจจะไปกับเด็กของท่านก็ได้ 

ในสถานดูแลเด็กแบบเปิดผู้ปกครองไปกับพร้อมกับลูกได้ 

ท่านสามารถทำความรู้จักกับครอบครัวอ่ืนๆ ท่ีสนามเด็กเล่นและในสถานดูแลเด็กแบบเปิด 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสถานดูแลเด็กในท้องท่ีท่ีท่านอยู ่

 

ค่าบริการในศูนย์ดูแลเด็กเท่าไร? 

ค่าบริการในศูนย์ดูแลเด็กของเมืองขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ปกครอง  

ศูนย์ดูแลเด็กของเอกชน ค่าดูแลอาจจะแพงกว่าศูนย์ดูแลเด็กของทางการหรือในครอบครัวที่ดูแลเด็ก  

สนามเด็กเล่น สโมสร และสถานดูแลเด็กแบบเปิดเสียเงินน้อยกว่า 

 

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือสำหรับการดูแลเด็กโดยเอกชนได้จากสำนักงานเกลา  

ท่านอาจจะดูแลเด็กด้วยตนเองท่ีบ้านก็ได้  

ในกรณีอย่างน้ี ท่านสามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือค่าดูแลบ้านได้จากเกลา 

ท่านอาจจะจ้างคนมาดูแลลูกท่ีบ้านท่านก็ได้ 

กรณีอย่างน้ีสามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือสำหรับการดูแลโดยเอกชน 

รายละเอียดเพิ่มเติมขอได้จากเกลา 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในฟินแลนด์การเข้าโรงเรียนเริ่มเม่ือเด็กมีอายุครบ 7 ขวบ 

เด็กทุกคนในฟินแลนด์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเรียนหนังสือ 

 

หน้าท่ีรับผิดชอบในการเรียนหนังสือหมายความว่า เด็กท่ีอยู่อย่างถาวรในฟินแลนด์ 

ต้องเรียนหนังสือถึงระดับหน่ึง 

โดยปกติเด็กศึกษาให้ครบตามกำหนดด้วยการเข้าศึกษาในโรงเรียนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ดี  

การเรียนขั้นพื้นฐานในโรงเรียนใช้เวลาเก้า (9) ปี  

เด็กจะเริ่มเข้าโรงเรียนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีท่ีเด็กอายุครบเจ็ด (7) ขวบ 

ก่อนหน้าน้ันเด็กอาจจะได้รับการศึกษาสำหรับก่อนวัยเรียน  

การศึกษาก่อนวัยเรียนไม่ใช่เป็นการบังคับ แต่เด็กส่วนมากเข้ารับการศึกษา 

การศึกษาก่อนวัยเรียนเด็กจะฝึกฝนและปฏิบัติเรื่องต่างๆ เหมือนกับในโรงเรียนด้วยด้วยการเล่น  

ในการสอนจะคำนึงถึงอายุและทักษะของเด็ก 

หน้าท่ีรับผิดชอบในการเรียนสิ้นสุดลง เม่ือจบการศึกษาขั้นพิ้นฐาน 

ถ้าเรียนไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามท่ีกำหนดไว้ 

หน้าท่ีรับผิดชอบในการเรียนสิ้นสุดลงในปีท่ีนักเรียนมีอายุครบ 17 ปี 

www.oph.fi 

 

โรงเรียนนานาชาต ิ 

ในฟินแลนด์มีโรงเรียนนานาชาติด้วย  

ในโรงเรียนนานาชาติ ภาษาท่ีใช้สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

นอกจากในเฮลซิงกิแล้ว ยังมีโรงเรียนนานาชาติท่ี Espoo, Vantaa, Turku, Jyväskylä, Tampere และ Oulu 

โรงเรียนนานาชาติไม่ใช่เรยีนฟรี ผู้ปกครองจะต้องจ่ายค่าเรียนให้บุตรของตน 

 

    36.                37.

ท่านสามารถยื่นค ารอ้งเพื่อใหบุ้ตรของท่านไดรั้บการดูแลในศูนย์ดูแลเด็กหรอืในครอบครัวทีดู่แลเด็กในเขตทีท่า่
นอยู่ 
ศูนย์ดูแลเด็กบางแห่งเป็นของเอกชน  
 
การยื่นค ารอ้ง เพื่อหาทีดู่แลส าหรับเด็กของท่านในศูนยดู์แลอาจจะตอ้งรอควิ 
ดังนัน้ท่านควรจะรบีหาทีดู่แลเสยีแต่เนิน่ ๆ   
โดยปกตแิลว้การหาทีใ่นศูนย์ดูแลเด็ก ตอ้งหาล่วงหนา้อย่างนอ้ยสี ่(4) เดอืน  
 
อย่างไรก็ตาม ถา้ท่านก าลังจะเริม่ท างานหรอืเริม่ศกึษา ท่านสามารถเริม่หาทีดู่แลเด็กอย่างชา้ท ีสุ่ดสอง(2) 
อาทติย์ก่อนทีเ่ด็กตอ้งการสถานทีดู่แล 
 
ทุกทอ้งทีป่ระชาชนมสีทิธิท์ ีจ่ะไดส้ถานทีดู่แลบุตรของตัวเองจนกระทัง่เด็กถงีวัยเขา้โรงเรยีน 
ถา้ท่านตอ้งการเลีย้งดูลูกทีบ่า้นหรอืพาลูกไปใหส้ถานดูแลเด็กของเอกชนดูแล 
ท่านสามารถไดรั้บความช่วยเหลอืส าหรับการเลีย้งดูลูกทีบ่า้นหรอืความช่วยเหลอืในการทีลู่กของท่านไดรั้บการ
ดูแลจากเอกชน 
นอกจากศูนย์ดูแลเด็กและครอบครัวทีดู่แลเด็กแลว้ ยังมสีนามเด็กเล่นของเมอืงต่างๆ 
และสโมสรอกีทีจ่ะช่วยดูแลเด็กของท่าน 
ทีส่นามเด็กเล่นและสโมสรจะมผูีน้ าซึง่คอยดูแลเด็กของท่าน  
ทีส่นามเด็กเล่นท่านอาจจะไปกับเด็กของท่านก็ได ้
ในสถานดูแลเด็กแบบเปิดผูป้กครองไปกับพรอ้มกับลูกได ้
ท่านสามารถท าความรูจั้กกับครอบครัวอืน่ๆ ท ีส่นามเด็กเล่นและในสถานดูแลเด็กแบบเปิด 
สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดจ้ากสถานดูแลเด็กในทอ้งทีท่ ีท่่านอยู่ 
 

คา่บรกิารในศนูยด์แูลเด็กของเมอืงขึน้อยูก่บัรายไดข้องผูป้กครอง  
ศนูยด์แูลเด็กของเอกชน คา่ดแูลอาจจะแพงกวา่ศนูยด์แูลเด็กของทางการหรอืในครอบครัวทีด่แูลเด็ก  
สนามเด็กเลน่ สโมสร และสถานดแูลเด็กแบบเปิดเสยีเงนินอ้ยกวา่ 
 
ทา่นสามารถยืน่ค ารอ้งขอความชว่ยเหลอืส าหรับการดแูลเด็กโดยเอกชนไดจ้ากส านักงานเกลา  
ทา่นอาจจะดแูลเด็กดว้ยตนเองทีบ่า้นก็ได ้ 
ในกรณีอยา่งนี ้ทา่นสามารถยืน่ค ารอ้งขอความชว่ยเหลอืคา่ดแูลบา้นไดจ้ากเกลา 
ทา่นอาจจะจา้งคนมาดแูลลกูทีบ่า้นทา่นก็ได ้
กรณีอยา่งนีส้ามารถยืน่ค ารอ้งขอความชว่ยเหลอืส าหรับการดแูลโดยเอกชน 
รายละเอยีดเพิม่เตมิขอไดจ้ากเกลา www.kela.fi 
 

ในฟินแลนดก์ารเขา้โรงเรยีนเร ิม่เมือ่เด็กมอีายคุรบเจ็ด (7) ขวบ 
เด็กทกุคนในฟินแลนดม์หีนา้ทีร่บัผดิชอบในการเรยีนหนงัสอื 
 
หนา้ทีรั่บผดิชอบในการเรยีนหนังสอืหมายความวา่ 
เด็กทีอ่ยูอ่ยา่งถาวรในฟินแลนดต์อ้งเรยีนหนังสอืถงึระดับหนึง่ 
โดยปกตเิด็กศกึษาใหค้รบตามก าหนดดว้ยการเขา้ศกึษาในโรงเรยีนส าหรับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ผูใ้หญไ่มต่อ้งมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการเรยีนหนังสอืแตเ่ขาสามารถศกึษาการเรยีนขัน้พืน้ฐานใหจ้บไดใ้นโรงเรยี

นการศกึษาผูใ้หญ ่

การเรยีนขัน้พืน้ฐานในโรงเรยีนใชเ้วลาเกา้ (9) ปี  
เด็กจะเริม่เขา้โรงเรยีนส าหรับการศกึษาขัน้พืน้ฐานในปีทีเ่ด็กอายคุรบเจ็ด (7) ขวบ 
กอ่นหนา้นัน้เด็กอาจจะไดรั้บการศกึษาส าหรับกอ่นวัยเรยีน  
การศกึษากอ่นวัยเรยีนไมใ่ชเ่ป็นการบงัคับ แตเ่ด็กสว่นมากเขา้รับการศกึษา 
บตุรของคนเขา้เมอืงสามารถเขา้รับการศกึษาเพือ่เตรยีมพรอ้มส าหรับการศกึษาขัน้พืน้ฐานได ้
ในการสอนเพือ่เตรยีมพรอ้มส าหรับการศกึษาขัน้พืน้ฐานนักเรยีนจะเรยีนภาษาฟินนชิหรอืภาษาสวดีชิและวชิาอืน่
ๆ 
การศกึษากอ่นวัยเรยีนเด็กจะฝึกฝนและปฏบิตัเิรือ่งตา่งๆ เหมอืนกบัในโรงเรยีนดว้ยดว้ยการเลน่  
ในการสอนจะค านงึถงึอายแุละทักษะของเด็ก 
 
ในโรงเรยีนส าหรับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
โดยปกตบิตุรของคนเขา้เมอืงจะศกึษาภาษาฟินนชิหรอืภาษาสวดีชิเป็นภาษาทีส่อง 
นักเรยีนเหลา่นีโ้ดยปกตจิะไมเ่ขา้รว่มในการศกึษาภาษาแมห่รอืวรรณคด ี
ในโรงเรยีนส าหรับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
บตุรของคนเขา้เมอืงสามารถศกึษาภาษาแมข่องตัวเองถา้ทางเทศบาลจัดสอนภาษาดังกลา่ว 
ทา่นสามารถสอบถามการสอนภาษาแมข่องตัวเองไดจ้ากทางโรงเรยีนหรอืจากฝ่ายการศกึษาของเขตเทศบาลที่
ทา่นอยู ่
หนา้ทีรั่บผดิชอบในการเรยีนสิน้สดุลง เมือ่จบการศกึษาขัน้พิน้ฐาน 
ถา้เรยีนไมจ่บการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามทีก่ าหนดไว ้
หนา้ทีรั่บผดิชอบในการเรยีนสิน้สดุลงในปีทีนั่กเรยีนมอีายคุรบ 17 ปี 
ในฟินแลนดเ์ป็นเรือ่งส าคัญทีส่ าเร็จการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามหลักสตูร 
ถา้ทา่นไมส่ าเร็จการศกึษาขัน้พืน้ฐานอาจจะป็นเรือ่งยากทีจ่ะศกึษาตอ่ได ้
 
อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิที:่ www.oph.fi 
 

ระบบการศกึษาของประเทศฟินแลนดด์ ี 
 



 

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือสำหรับการดูแลเด็กโดยเอกชนได้จากสำนักงานเกลา  

ท่านอาจจะดูแลเด็กด้วยตนเองท่ีบ้านก็ได้  

ในกรณีอย่างน้ี ท่านสามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือค่าดูแลบ้านได้จากเกลา 

ท่านอาจจะจ้างคนมาดูแลลูกท่ีบ้านท่านก็ได้ 

กรณีอย่างน้ีสามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือสำหรับการดูแลโดยเอกชน 

รายละเอียดเพิ่มเติมขอได้จากเกลา 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในฟินแลนด์การเข้าโรงเรียนเริ่มเม่ือเด็กมีอายุครบ 7 ขวบ 

เด็กทุกคนในฟินแลนด์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเรียนหนังสือ 

 

หน้าท่ีรับผิดชอบในการเรียนหนังสือหมายความว่า เด็กท่ีอยู่อย่างถาวรในฟินแลนด์ 

ต้องเรียนหนังสือถึงระดับหน่ึง 

โดยปกติเด็กศึกษาให้ครบตามกำหนดด้วยการเข้าศึกษาในโรงเรียนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ดี  

การเรียนขั้นพื้นฐานในโรงเรียนใช้เวลาเก้า (9) ปี  

เด็กจะเริ่มเข้าโรงเรียนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีท่ีเด็กอายุครบเจ็ด (7) ขวบ 

ก่อนหน้าน้ันเด็กอาจจะได้รับการศึกษาสำหรับก่อนวัยเรียน  

การศึกษาก่อนวัยเรียนไม่ใช่เป็นการบังคับ แต่เด็กส่วนมากเข้ารับการศึกษา 

การศึกษาก่อนวัยเรียนเด็กจะฝึกฝนและปฏิบัติเรื่องต่างๆ เหมือนกับในโรงเรียนด้วยด้วยการเล่น  

ในการสอนจะคำนึงถึงอายุและทักษะของเด็ก 

หน้าท่ีรับผิดชอบในการเรียนสิ้นสุดลง เม่ือจบการศึกษาขั้นพิ้นฐาน 

ถ้าเรียนไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามท่ีกำหนดไว้ 

หน้าท่ีรับผิดชอบในการเรียนสิ้นสุดลงในปีท่ีนักเรียนมีอายุครบ 17 ปี 

www.oph.fi 

 

โรงเรียนนานาชาต ิ 

ในฟินแลนด์มีโรงเรียนนานาชาติด้วย  

ในโรงเรียนนานาชาติ ภาษาท่ีใช้สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

นอกจากในเฮลซิงกิแล้ว ยังมีโรงเรียนนานาชาติท่ี Espoo, Vantaa, Turku, Jyväskylä, Tampere และ Oulu 

โรงเรียนนานาชาติไม่ใช่เรยีนฟรี ผู้ปกครองจะต้องจ่ายค่าเรียนให้บุตรของตน 

 
ในฟินแลนด์ยังมีโรงเรียนภาษาท่ีไม่เสียเงินด้วย โรงเรียนภาษาเหล่าน้ีได้แก่โรงเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 

ภาษาเยอรมัน และภาษารสัเซีย 

ท่านสามารถสอบถามเกี่ยวกับโรงเรียนดังกล่าวได้จากสำนักงานการศึกษาของเมืองท่ีท่านอยู ่

 

การเรียนในโรงเรียนเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร? 

ระบบการศึกษาของโรงเรียนได้เงินจากการเก็บภาษีของรัฐบาลมาสนับสนุน 

ดังน้ันการเรียนในโรงเรียนจึงไม่เสียค่าใช้จ่าย 

อีกท้ังโรงเรียนยังบริการอาหารแก่นักเรียนด้วย 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าเรียนให้ลูก 

การบริการต่าง ๆ ท่ีมีให้ใช้เงินจากการเก็บภาษีมาจ่าย  

วันท่ีเด็กไปโรงเรียนทุกวันจะมีอาหารกลางวันบริการฟร ี

 

การเรียนในระดับท่ีสองก็ไม่เสียค่าเรียนด้วย  

การเรียนในระดับท่ีสองคือการเรียนในชั้นมัธยมปลายและโรงเรียนอาชีวศึกษา  

ในโรงเรียนมัธยมปลายนักเรียนต้องซื้อหนังสือเรียนเอง 

ส่วนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนฟร ี

 

โรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนเอกชนอ่ืนๆ อาจจะเก็บค่าเรียน  

ผู้ปกครองจะต้องจ่ายค่าเรียนเป็นเทอม ถ้าลูกเรียนในโรงเรียนนานาชาติ  

ค่าเทอมประมาณสองสามร้อยร้อยยูโรต่อปี 

รายละเอียดท่านสามารถสอบถามได้จากคณะกรรมการการศึกษา 

 

การใช้ความรุนแรงในครอบครัว  

ในฟินแลนด์การใช้ความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นความผิดอาญา  

คนอ่ืนๆ 

นอกจากสมาชิกของครอบครัวสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบค

รัว  
การทำร้ายร่างกายและการใช้ความรุนแรงอ่ืน ๆ 

เป็นการทำความผิดอาญาด้วยในกรณีท่ีสมรสกันหรืออยู่กินกันโดยไม่ได้จดทะเบียน  

การใช้ความรุนแรงทางเพศก็เป็นความผิดอาญาด้วยสำหรับคู่ชีวิตท่ีเป็นคนเพศเดียวกัน  

 

กฎหมายในฟินแลนด์ห้ามไม่ให้ลงโทษทางวินัยแก่เด็กทางร่างกาย  

ห้ามตีเด็ก ดึงผมหรือลงโทษทางร่างกาย  

ในฟินแลนด์ยังมีโรงเรียนภาษาท่ีไม่เสียเงินด้วย โรงเรียนภาษาเหล่าน้ีได้แก่โรงเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 

ภาษาเยอรมัน และภาษารสัเซีย 

ท่านสามารถสอบถามเกี่ยวกับโรงเรียนดังกล่าวได้จากสำนักงานการศึกษาของเมืองท่ีท่านอยู ่

 

การเรียนในโรงเรียนเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร? 

ระบบการศึกษาของโรงเรียนได้เงินจากการเก็บภาษีของรัฐบาลมาสนับสนุน 

ดังน้ันการเรียนในโรงเรียนจึงไม่เสียค่าใช้จ่าย 

อีกท้ังโรงเรียนยังบริการอาหารแก่นักเรียนด้วย 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าเรียนให้ลูก 

การบริการต่าง ๆ ท่ีมีให้ใช้เงินจากการเก็บภาษีมาจ่าย  

วันท่ีเด็กไปโรงเรียนทุกวันจะมีอาหารกลางวันบริการฟร ี

 

การเรียนในระดับท่ีสองก็ไม่เสียค่าเรียนด้วย  

การเรียนในระดับท่ีสองคือการเรียนในชั้นมัธยมปลายและโรงเรียนอาชีวศึกษา  

ในโรงเรียนมัธยมปลายนักเรียนต้องซื้อหนังสือเรียนเอง 

ส่วนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนฟร ี

 

โรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนเอกชนอ่ืนๆ อาจจะเก็บค่าเรียน  

ผู้ปกครองจะต้องจ่ายค่าเรียนเป็นเทอม ถ้าลูกเรียนในโรงเรียนนานาชาติ  

ค่าเทอมประมาณสองสามร้อยร้อยยูโรต่อปี 

รายละเอียดท่านสามารถสอบถามได้จากคณะกรรมการการศึกษา 

 

การใช้ความรุนแรงในครอบครัว  

ในฟินแลนด์การใช้ความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นความผิดอาญา  

คนอ่ืนๆ 

นอกจากสมาชิกของครอบครัวสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบค

รัว  
การทำร้ายร่างกายและการใช้ความรุนแรงอ่ืน ๆ 

เป็นการทำความผิดอาญาด้วยในกรณีท่ีสมรสกันหรืออยู่กินกันโดยไม่ได้จดทะเบียน  

การใช้ความรุนแรงทางเพศก็เป็นความผิดอาญาด้วยสำหรับคู่ชีวิตท่ีเป็นคนเพศเดียวกัน  

 

กฎหมายในฟินแลนด์ห้ามไม่ให้ลงโทษทางวินัยแก่เด็กทางร่างกาย  

ห้ามตีเด็ก ดึงผมหรือลงโทษทางร่างกาย  
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การเรยีนขัน้พืน้ฐานในโรงเรยีนใชเ้วลาเกา้ (9) ปี  
เด็กจะเริม่เขา้โรงเรยีนส าหรับการศกึษาขัน้พืน้ฐานในปีทีเ่ด็กอายคุรบเจ็ด (7) ขวบ 
กอ่นหนา้นัน้เด็กอาจจะไดรั้บการศกึษาส าหรับกอ่นวัยเรยีน  
การศกึษากอ่นวัยเรยีนไมใ่ชเ่ป็นการบงัคับ แตเ่ด็กสว่นมากเขา้รับการศกึษา 
บตุรของคนเขา้เมอืงสามารถเขา้รับการศกึษาเพือ่เตรยีมพรอ้มส าหรับการศกึษาขัน้พืน้ฐานได ้
ในการสอนเพือ่เตรยีมพรอ้มส าหรับการศกึษาขัน้พืน้ฐานนักเรยีนจะเรยีนภาษาฟินนชิหรอืภาษาสวดีชิและวชิาอืน่
ๆ 
การศกึษากอ่นวัยเรยีนเด็กจะฝึกฝนและปฏบิตัเิรือ่งตา่งๆ เหมอืนกบัในโรงเรยีนดว้ยดว้ยการเลน่  
ในการสอนจะค านงึถงึอายแุละทักษะของเด็ก 
 
ในโรงเรยีนส าหรับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
โดยปกตบิตุรของคนเขา้เมอืงจะศกึษาภาษาฟินนชิหรอืภาษาสวดีชิเป็นภาษาทีส่อง 
นักเรยีนเหลา่นีโ้ดยปกตจิะไมเ่ขา้รว่มในการศกึษาภาษาแมห่รอืวรรณคด ี
ในโรงเรยีนส าหรับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
บตุรของคนเขา้เมอืงสามารถศกึษาภาษาแมข่องตัวเองถา้ทางเทศบาลจัดสอนภาษาดังกลา่ว 
ทา่นสามารถสอบถามการสอนภาษาแมข่องตัวเองไดจ้ากทางโรงเรยีนหรอืจากฝ่ายการศกึษาของเขตเทศบาลที่
ทา่นอยู ่
หนา้ทีรั่บผดิชอบในการเรยีนสิน้สดุลง เมือ่จบการศกึษาขัน้พิน้ฐาน 
ถา้เรยีนไมจ่บการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามทีก่ าหนดไว ้
หนา้ทีรั่บผดิชอบในการเรยีนสิน้สดุลงในปีทีนั่กเรยีนมอีายคุรบ 17 ปี 
ในฟินแลนดเ์ป็นเรือ่งส าคัญทีส่ าเร็จการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามหลักสตูร 
ถา้ทา่นไมส่ าเร็จการศกึษาขัน้พืน้ฐานอาจจะป็นเรือ่งยากทีจ่ะศกึษาตอ่ได ้
 
อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิที:่ www.oph.fi 
 

ในฟินแลนดม์โีรงเรยีนนานาชาตดิว้ย  
 
ในโรงเรยีนนานาชาต ิภาษาทีใ่ชส้อนเป็นภาษาองักฤษ 
นอกจากในเฮลซงิกแิลว้ ยังมโีรงเรยีนนานาชาตทิี ่Espoo, Vantaa, Turku, Jyväskylä, Tampere และ Oulu 
โรงเรยีนนานาชาตไิมใ่ชเ่รยีนฟร ีผูป้กครองจะตอ้งจา่ยคา่เรยีนใหบ้ตุรของตน 
 
ในฟินแลนดย์ังมโีรงเรยีนภาษาทีไ่มเ่สยีเงนิดว้ย โรงเรยีนภาษาเหลา่นีไ้ดแ้กโ่รงเรยีนภาษาองักฤษ 
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษารัสเซยี 
ทา่นสามารถสอบถามเกีย่วกบัโรงเรยีนดังกลา่วไดจ้ากส านักงานการศกึษาของเมอืงทีท่า่นอยู ่

ระบบการศกึษาของโรงเรยีนไดเ้งนิจากการเก็บภาษขีองรฐับาลมาสนบัสนนุ 
ดงัน ัน้การเรยีนในโรงเรยีนจงึไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 
อกีท ัง้โรงเรยีนยงับรกิารอาหารแกน่กัเรยีนดว้ย 
 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานผูป้กครองไมต่อ้งเสยีคา่เรยีนใหล้กู 
การบรกิารตา่ง ๆ ทีม่ใีหใ้ชเ้งนิจากการเก็บภาษีมาจา่ย  
วันทีเ่ด็กไปโรงเรยีนทกุวันจะมอีาหารกลางวันบรกิารฟร ี
 
การเรยีนในระดับทีส่องก็ไมเ่สยีคา่เรยีนดว้ย  
การเรยีนในระดับทีส่องคอืการเรยีนในชัน้มัธยมปลายและโรงเรยีนอาชวีศกึษา  
ในโรงเรยีนมัธยมปลายนักเรยีนตอ้งซือ้หนังสอืเรยีนและอปุกรณ์การเรยีนเอง 
สว่นอาหารกลางวันส าหรับนักเรยีนฟร ี
 
โรงเรยีนนานาชาตแิละโรงเรยีนเอกชนอืน่ๆ อาจจะเก็บคา่เรยีน  
ผูป้กครองจะตอ้งจา่ยคา่เรยีนเป็นเทอม ถา้ลกูเรยีนในโรงเรยีนนานาชาต ิ 
คา่เทอมประมาณสองสามรอ้ยรอ้ยยโูรตอ่ปี 
รายละเอยีดทา่นสามารถสอบถามไดจ้ากคณะกรรมการการศกึษา www.oph.fi 

ในฟินแลนดก์ารใชค้วามรนุแรงในครอบครวัถอืเป็นความผดิอาญา  
คนอืน่ๆ 
นอกจากสมาชกิของครอบครวัสามารถแจง้กบัเจา้หนา้ทีต่ ารวจไดเ้กีย่วกบัการใชค้วามรนุแรงในครอบ
ครวั  
 
การท ารา้ยรา่งกายและการใชค้วามรนุแรงอืน่ ๆ 
เป็นการท าความผดิอาญาดว้ยในกรณีทีส่มรสกนัหรอือยูก่นิกนัโดยไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  
การใชค้วามรนุแรงทางเพศก็เป็นความผดิอาญาดว้ยส าหรับคูช่วีติทีเ่ป็นคนเพศเดยีวกนั  
 
กฎหมายในฟินแลนดห์า้มไมใ่หล้งโทษทางวนัิยแกเ่ด็กทางรา่งกาย  
หา้มตเีด็ก ดงึผมหรอืลงโทษทางรา่งกาย  
การขรบิอวัยะเพศเด็กทีเ่ป็นผูห้ญงิในฟินแลนดถ์อืวา่เป็นการท าความผดิอาญา  
การขรบิอวยัวะเพศของเด็กผูช้ายหรอืทีเ่รยีกกนัวา่เขา้สหุนัตโดยไม่มเีหตผุลทางการแพทย ์อาจถอืเป็นความผดิอาญาดว้ย 
 
หา้มการท ารา้ยเด็กทีม่ผีลทางจติใจตอ่เด็ก 
การใชค้วามรนุแรงทางจดิใจถอืวา่เป็นความผดิอาญาดว้ย  
ตัวอยา่งการใชค้วามรนุแรงทางจติใจเชน่ การคกุคาม หรอืท าใหห้วาดกลัว  
เลา่ใหเ้จา้หนา้ทีฟั่งเสมอในเรือ่งการกระท าและการคกุคามทีเ่กีย่วขอ้งกบัเกยีรตยิศ 
การใชค้วามรนุแรงทีเ่กีย่วกบัเกยีรตยิศเป็นความผดิทางอาญา 
ทา่นสามารถเลา่เรือ่งการใชค้วามรนุแรงใหผู้อ้ ืน่ฟังได ้ตัวอยา่งเชน่นักสงัคมสงเคราะห ์แพทย ์
และนักบ าบดัทีศ่นูยใ์หค้ าแนะน า 
ทา่นสามารถไดร้ับความชว่ยเหลอืจากทางการ ถา้ตกเป็นเป้าหมายของการใชค้วามรนุแรง 
ดว้ยการโทรไปทีห่มายเลขฉุกเฉนิ 112  
ถา้ทา่นไมส่ามารถอยูท่ีบ่า้นได ้
ทา่นสามารถไปพักทีบ่า้นฉุกเฉนิและทีน่ั่นทา่นจะไดรั้บความชว่ยเหลอืยามฉุกเฉนิตา่งๆ 
และไดร้ับการคุม้ครองทันท ี    
ทา่นสามารถพักทีบ่า้นฉุกเฉนิไดน้านเทา่ทีจ่ะเป็นไดใ้นเมือ่การอยูท่ีบ่า้นไมม่คีวามปลอดภัย 
 
อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิที:่ www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/turvakodit  

 
ทา่นสามารถไดรั้บความชว่ยเหลอืการรักษาดว้ยการบ าบดั  
การใหบ้รกิารมักจะท าทางโทรศัพท ์ 
สมาคมบางแหง่ใหค้วามชว่ยเหลอืการบ าบดัเป็นการสว่นตัวดว้ย  
 
ถา้ทา่นจ าตอ้งด าเนนิชวีติโดยทีย่ังมกีารคกุคามตอ่ 
ทา่นสามารถยืน่ค ารอ้งหา้มไมใ่หผู้ใ้ชค้วามรนุแรงเขา้ใกลท้า่น  
ในตอนนัน้ถา้ผูท้ีใ่ชค้วามรนุแรงตดิตอ่กบัทา่น เขาก็ตกอยูใ่นฐานะเป็นผูท้ าความผดิอาญา  
ทา่นสามารถยืน่ค ารอ้งขอหา้มเขา้ใกลไ้ดด้ว้ย เมือ่ผูใ้ชค้วามรนุแรงเป็นสมาชกิของครอบครัวทา่น  
 

บรกิารทางโทรศัพท:์ 

สมาคมหลากหลายทางวัฒนธรรมส าหรับสตร ี(Monika-naiset) โทร 09 692 2304, www.monikanaiset.fi  บรกิารทางโทรศัพทท่ั์วประเทศ 24 
ชัว่โมงทกุวนั 
ใหค้วามชว่ยเหลอืผูห้ญงิเกีย่วกบัเรือ่งการใชค้วามรนุแรง (Naisten linja) 0800 02400 ภาษาฟินนชิ,จันทร-์ศกุร ์เวลา 16-20 น., ภาษาสวดีชิวันพธุ 
เวลา 16-20 น., ภาษาองักฤษ, วันศกุรเ์วลา 16-20 น. 
Tukinainen (ศนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอืผูถ้กูขม่ขนื) เจา้หนา้ทีอ่ยูย่ามศนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอืยามวกิฤต ิ0800 97899 จันทร-์ศกุร ์เวลา 9-15 น. เสาร-์
อาทติย ์เวลา 15-21 น. วนัทางศาสนาและวันสกุดบิของวนัดังกลา่ว เวลา 15-21 น. 
 ใหค้วามชว่ยเหลอืผูช้ายเกีย่วกบัเรือ่งการใชค้วามรุนแรง (Miehen linja), (09) 276 62899, จันทร-์ศกุร ์เวลา 8-16 น. การตดิตอ่(@)lyomatonlinja.fi 
ศนูยรั์บแจง้คดอีาชญากรรม (Rikosuhripäivystys), www.riku.fi 



    38.                39.

ในฟินแลนดก์ารใชค้วามรนุแรงในครอบครวัถอืเป็นความผดิอาญา  
คนอืน่ๆ 
นอกจากสมาชกิของครอบครวัสามารถแจง้กบัเจา้หนา้ทีต่ ารวจไดเ้กีย่วกบัการใชค้วามรนุแรงในครอบ
ครวั  
 
การท ารา้ยรา่งกายและการใชค้วามรนุแรงอืน่ ๆ 
เป็นการท าความผดิอาญาดว้ยในกรณีทีส่มรสกนัหรอือยูก่นิกนัโดยไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  
การใชค้วามรนุแรงทางเพศก็เป็นความผดิอาญาดว้ยส าหรับคูช่วีติทีเ่ป็นคนเพศเดยีวกนั  
 
กฎหมายในฟินแลนดห์า้มไมใ่หล้งโทษทางวนัิยแกเ่ด็กทางรา่งกาย  
หา้มตเีด็ก ดงึผมหรอืลงโทษทางรา่งกาย  
การขรบิอวัยะเพศเด็กทีเ่ป็นผูห้ญงิในฟินแลนดถ์อืวา่เป็นการท าความผดิอาญา  
การขรบิอวยัวะเพศของเด็กผูช้ายหรอืทีเ่รยีกกนัวา่เขา้สหุนัตโดยไม่มเีหตผุลทางการแพทย ์อาจถอืเป็นความผดิอาญาดว้ย 
 
หา้มการท ารา้ยเด็กทีม่ผีลทางจติใจตอ่เด็ก 
การใชค้วามรนุแรงทางจดิใจถอืวา่เป็นความผดิอาญาดว้ย  
ตัวอยา่งการใชค้วามรนุแรงทางจติใจเชน่ การคกุคาม หรอืท าใหห้วาดกลัว  
เลา่ใหเ้จา้หนา้ทีฟั่งเสมอในเรือ่งการกระท าและการคกุคามทีเ่กีย่วขอ้งกบัเกยีรตยิศ 
การใชค้วามรนุแรงทีเ่กีย่วกบัเกยีรตยิศเป็นความผดิทางอาญา 
ทา่นสามารถเลา่เรือ่งการใชค้วามรนุแรงใหผู้อ้ ืน่ฟังได ้ตัวอยา่งเชน่นักสงัคมสงเคราะห ์แพทย ์
และนักบ าบดัทีศ่นูยใ์หค้ าแนะน า 
ทา่นสามารถไดร้ับความชว่ยเหลอืจากทางการ ถา้ตกเป็นเป้าหมายของการใชค้วามรนุแรง 
ดว้ยการโทรไปทีห่มายเลขฉุกเฉนิ 112  
ถา้ทา่นไมส่ามารถอยูท่ีบ่า้นได ้
ทา่นสามารถไปพักทีบ่า้นฉุกเฉนิและทีน่ั่นทา่นจะไดรั้บความชว่ยเหลอืยามฉุกเฉนิตา่งๆ 
และไดร้ับการคุม้ครองทันท ี    
ทา่นสามารถพักทีบ่า้นฉุกเฉนิไดน้านเทา่ทีจ่ะเป็นไดใ้นเมือ่การอยูท่ีบ่า้นไมม่คีวามปลอดภัย 
 
อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิที:่ www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/turvakodit  

 
ทา่นสามารถไดรั้บความชว่ยเหลอืการรักษาดว้ยการบ าบดั  
การใหบ้รกิารมักจะท าทางโทรศัพท ์ 
สมาคมบางแหง่ใหค้วามชว่ยเหลอืการบ าบดัเป็นการสว่นตัวดว้ย  
 
ถา้ทา่นจ าตอ้งด าเนนิชวีติโดยทีย่ังมกีารคกุคามตอ่ 
ทา่นสามารถยืน่ค ารอ้งหา้มไมใ่หผู้ใ้ชค้วามรนุแรงเขา้ใกลท้า่น  
ในตอนนัน้ถา้ผูท้ีใ่ชค้วามรนุแรงตดิตอ่กบัทา่น เขาก็ตกอยูใ่นฐานะเป็นผูท้ าความผดิอาญา  
ทา่นสามารถยืน่ค ารอ้งขอหา้มเขา้ใกลไ้ดด้ว้ย เมือ่ผูใ้ชค้วามรนุแรงเป็นสมาชกิของครอบครัวทา่น  
 

บรกิารทางโทรศัพท:์ 

สมาคมหลากหลายทางวัฒนธรรมส าหรับสตร ี(Monika-naiset) โทร 09 692 2304, www.monikanaiset.fi  บรกิารทางโทรศัพทท่ั์วประเทศ 24 
ชัว่โมงทกุวนั 
ใหค้วามชว่ยเหลอืผูห้ญงิเกีย่วกบัเรือ่งการใชค้วามรนุแรง (Naisten linja) 0800 02400 ภาษาฟินนชิ,จันทร-์ศกุร ์เวลา 16-20 น., ภาษาสวดีชิวันพธุ 
เวลา 16-20 น., ภาษาองักฤษ, วันศกุรเ์วลา 16-20 น. 
Tukinainen (ศนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอืผูถ้กูขม่ขนื) เจา้หนา้ทีอ่ยูย่ามศนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอืยามวกิฤต ิ0800 97899 จันทร-์ศกุร ์เวลา 9-15 น. เสาร-์
อาทติย ์เวลา 15-21 น. วนัทางศาสนาและวันสกุดบิของวนัดังกลา่ว เวลา 15-21 น. 
 ใหค้วามชว่ยเหลอืผูช้ายเกีย่วกบัเรือ่งการใชค้วามรุนแรง (Miehen linja), (09) 276 62899, จันทร-์ศกุร ์เวลา 8-16 น. การตดิตอ่(@)lyomatonlinja.fi 
ศนูยรั์บแจง้คดอีาชญากรรม (Rikosuhripäivystys), www.riku.fi 

คนชรา  

ทางการมีบริการต่างๆ และความช่วยเหลือสำหรับคนชรา  

ท่านสามารถได้รับการสนับสนุนทางการเงินและความช่วยเหลือสำหรับดูแลบ้าน  

เมืองต่างๆ รับผิดชอบในการดูแลและเอาใจใส่เกี่ยวกับความช่วยเหลือท่ีคนชราต้องการ  

ท่านสามารถได้รับความช่วยเหลือในชีวิตประจำวันทุกวัน เช่นเรื่องการทานอาหาร การดูแลความสะอาดร่างกาย 

และการออกกำลังกาย 

ถ้ามีความจำเป็นท่านสามารถให้พนักงานอนามัยจากโรงพยาบาลของเมืองท่ีอยู่มาท่ีบ้านได้  

เจ้าหน้าท่ีสามารถให้บริการนำอาหารมาส่งให้ท่ีบ้าน  

ท่ีบ้านอาจจะต้องมีการปรับปรุง เพื่อท่ีว่าการเคล่ือนไหวไปมาจะได้ง่ายขึ้น  

 

การจ่ายค่าบริการขึ้นอยู่กับรายได้ของคนชรา  

สมาคมบางแห่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยอาศัยความช่วยเหลือจากอาสาสมัคร  

 

คนชราจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย ถ้าไม่มีเงินพอสำหรับดำรงชีพ  

ตัวอย่างของเงินช่วยเหลือดังกล่าวได้แก ่

เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้รับบำนาญและเงินช่วยเหลือค่าดูแลสำหรับผู้กินบำนาญ  

สำหรับผู้ท่ีมีพื้นเพเป็นคนเข้าเมืองอาจจะได้รับบำนาญขั้นต่ำจากสำนักงานเกลา 

 

ถ้าบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดคนอ่ืนๆ เป็นผู้ดูแลคนชราท่ีบ้าน 

เขาสามารถยื่นคำร้องขอเงินช่วยเหลือสำหรับดูแลคนชราได้จากทางการในเขตท่ีอยู ่ 

ถ้าคนชราไม่สามารถดูแลตัวเองท่ีบ้านได้อีกต่อไป 

เขาสามารถขอรับบริการเพื่อไปอยู่บ้านท่ีมีบริการให้หรือยู่ในความดูแลของสถาบัน  

รายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถขอได้จากสำนักงานสังคมหรือสำนักงานเกลาของเมืองหรือเขตท่ีท่านอยู ่ 

 

บำนาญ  

ในฟินแลนด์มีบำนาญสามประเภท: บำนาญจากการทำงาน 

บำนาญจากการทำงานและจะผนวกกับบำนาญของชาติ และบำนาญขั้นต่ำซึ่งทุกคนจะได้รับ  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทท่ี 2.  งาน, หน้า x. 

 

 

 

ทางการมบีรกิารตา่งๆ และความชว่ยเหลอืส าหรบัคนชรา  
ทา่นสามารถไดร้บัการสนบัสนนุทางการเงนิและความชว่ยเหลอืส าหรบัดแูลบา้น  
 
เมอืงตา่งๆ รับผดิชอบในการดแูลและเอาใจใสเ่กีย่วกบัความชว่ยเหลอืทีค่นชราตอ้งการ  
ทา่นสามารถไดรั้บความชว่ยเหลอืในชวีติประจ าวันทกุวัน เชน่เรือ่งการทานอาหาร 
การดแูลท าความสะอาดรา่งกาย และการออกก าลังกาย 
ถา้มคีวามจ าเป็นทา่นสามารถใหพ้นักงานอนามัยจากโรงพยาบาลของเมอืงทีอ่ยูม่าทีบ่า้นได ้ 
เจา้หนา้ทีส่ามารถใหบ้รกิารน าอาหารมาสง่ใหท้ีบ่า้น  
ทีบ่า้นอาจจะตอ้งมกีารปรับปรงุ เพือ่ทีว่า่การเคลือ่นไหวไปมาจะไดง้า่ยขึน้  
 
การจา่ยคา่บรกิารขึน้อยูก่บัรายไดข้องคนชรา  
สมาคมบางแหง่ใหบ้รกิารโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยโดยอาศัยความชว่ยเหลอืจากอาสาสมัคร  
 
คนชราจะไดรั้บความชว่ยเหลอืทางการเงนิดว้ย ถา้ไมม่เีงนิพอส าหรับด ารงชพี  
โดยปกตคินชราจะไดร้ับบ านาญ 
นอกจากบ านาญแลว้ 
คนชราอาจจะไดร้ับเงนิชว่ยเหลอืคา่เชา่บา้นส าหรับผูรั้บบ านาญและเงนิชว่ยเหลอืคา่ดแูลส าหรับผูก้นิบ านาญ  
คนชราสามารถไดร้ับการสนับสนุนในเรือ่งเหลา่นี ้
ถา้ตอ้งการความชว่ยเหลอืจากบคุคลอืน่และมคีา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากสาเหตตุัวเองป่วย 
ถา้บคุคลในครอบครัวหรอืบคุคลใกลช้ดิคนอืน่ๆ เป็นผูด้แูลคนชราทีบ่า้น 
เขาสามารถยืน่ค ารอ้งขอเงนิชว่ยเหลอืส าหรับดแูลคนชราไดจ้ากทางการในเขตทีอ่ยู ่ 
ถา้คนชราไมส่ามารถดแูลตัวเองทีบ่า้นไดอ้กีตอ่ไป 
เขาสามารถขอรับบรกิารเพือ่ไปอยูบ่า้นทีม่บีรกิารใหห้รอืยูใ่นความดูแลของสถาบัน  
รายละเอยีดเพิม่เตมิทา่นสามารถขอไดจ้ากส านักงานสงัคมหรอืส านักงานเกลาของเมอืงหรอืเขตทีท่า่นอยู ่ 
 

ศนูยร์ับแจง้คดอีาชญากรรม (Rikosuhripäivystys), www.riku.fi 



คนชรา  

ทางการมีบริการต่างๆ และความช่วยเหลือสำหรับคนชรา  

ท่านสามารถได้รับการสนับสนุนทางการเงินและความช่วยเหลือสำหรับดูแลบ้าน  

เมืองต่างๆ รับผิดชอบในการดูแลและเอาใจใส่เกี่ยวกับความช่วยเหลือท่ีคนชราต้องการ  

ท่านสามารถได้รับความช่วยเหลือในชีวิตประจำวันทุกวัน เช่นเรื่องการทานอาหาร การดูแลความสะอาดร่างกาย 

และการออกกำลังกาย 

ถ้ามีความจำเป็นท่านสามารถให้พนักงานอนามัยจากโรงพยาบาลของเมืองท่ีอยู่มาท่ีบ้านได้  

เจ้าหน้าท่ีสามารถให้บริการนำอาหารมาส่งให้ท่ีบ้าน  

ท่ีบ้านอาจจะต้องมีการปรับปรุง เพื่อท่ีว่าการเคล่ือนไหวไปมาจะได้ง่ายขึ้น  

 

การจ่ายค่าบริการขึ้นอยู่กับรายได้ของคนชรา  

สมาคมบางแห่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยอาศัยความช่วยเหลือจากอาสาสมัคร  

 

คนชราจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย ถ้าไม่มีเงินพอสำหรับดำรงชีพ  

ตัวอย่างของเงินช่วยเหลือดังกล่าวได้แก ่

เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้รับบำนาญและเงินช่วยเหลือค่าดูแลสำหรับผู้กินบำนาญ  

สำหรับผู้ท่ีมีพื้นเพเป็นคนเข้าเมืองอาจจะได้รับบำนาญขั้นต่ำจากสำนักงานเกลา 

 

ถ้าบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดคนอ่ืนๆ เป็นผู้ดูแลคนชราท่ีบ้าน 

เขาสามารถยื่นคำร้องขอเงินช่วยเหลือสำหรับดูแลคนชราได้จากทางการในเขตท่ีอยู ่ 

ถ้าคนชราไม่สามารถดูแลตัวเองท่ีบ้านได้อีกต่อไป 

เขาสามารถขอรับบริการเพื่อไปอยู่บ้านท่ีมีบริการให้หรือยู่ในความดูแลของสถาบัน  

รายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถขอได้จากสำนักงานสังคมหรือสำนักงานเกลาของเมืองหรือเขตท่ีท่านอยู ่ 

 

บำนาญ  

ในฟินแลนด์มีบำนาญสามประเภท: บำนาญจากการทำงาน 

บำนาญจากการทำงานและจะผนวกกับบำนาญของชาติ และบำนาญขั้นต่ำซึ่งทุกคนจะได้รับ  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทท่ี 2.  งาน, หน้า x. 

 

 

 

    40.                41.

ทางการมบีรกิารตา่งๆ และความชว่ยเหลอืส าหรบัคนชรา  
ทา่นสามารถไดร้บัการสนบัสนนุทางการเงนิและความชว่ยเหลอืส าหรบัดแูลบา้น  
 
เมอืงตา่งๆ รับผดิชอบในการดแูลและเอาใจใสเ่กีย่วกบัความชว่ยเหลอืทีค่นชราตอ้งการ  
ทา่นสามารถไดรั้บความชว่ยเหลอืในชวีติประจ าวันทกุวัน เชน่เรือ่งการทานอาหาร 
การดแูลท าความสะอาดรา่งกาย และการออกก าลังกาย 
ถา้มคีวามจ าเป็นทา่นสามารถใหพ้นักงานอนามัยจากโรงพยาบาลของเมอืงทีอ่ยูม่าทีบ่า้นได ้ 
เจา้หนา้ทีส่ามารถใหบ้รกิารน าอาหารมาสง่ใหท้ีบ่า้น  
ทีบ่า้นอาจจะตอ้งมกีารปรับปรงุ เพือ่ทีว่า่การเคลือ่นไหวไปมาจะไดง้า่ยขึน้  
 
การจา่ยคา่บรกิารขึน้อยูก่บัรายไดข้องคนชรา  
สมาคมบางแหง่ใหบ้รกิารโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยโดยอาศัยความชว่ยเหลอืจากอาสาสมัคร  
 
คนชราจะไดรั้บความชว่ยเหลอืทางการเงนิดว้ย ถา้ไมม่เีงนิพอส าหรับด ารงชพี  
โดยปกตคินชราจะไดร้ับบ านาญ 
นอกจากบ านาญแลว้ 
คนชราอาจจะไดร้ับเงนิชว่ยเหลอืคา่เชา่บา้นส าหรับผูรั้บบ านาญและเงนิชว่ยเหลอืคา่ดแูลส าหรับผูก้นิบ านาญ  
คนชราสามารถไดร้ับการสนับสนุนในเรือ่งเหลา่นี ้
ถา้ตอ้งการความชว่ยเหลอืจากบคุคลอืน่และมคีา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากสาเหตตุัวเองป่วย 
ถา้บคุคลในครอบครัวหรอืบคุคลใกลช้ดิคนอืน่ๆ เป็นผูด้แูลคนชราทีบ่า้น 
เขาสามารถยืน่ค ารอ้งขอเงนิชว่ยเหลอืส าหรับดแูลคนชราไดจ้ากทางการในเขตทีอ่ยู ่ 
ถา้คนชราไมส่ามารถดแูลตัวเองทีบ่า้นไดอ้กีตอ่ไป 
เขาสามารถขอรับบรกิารเพือ่ไปอยูบ่า้นทีม่บีรกิารใหห้รอืยูใ่นความดูแลของสถาบัน  
รายละเอยีดเพิม่เตมิทา่นสามารถขอไดจ้ากส านักงานสงัคมหรอืส านักงานเกลาของเมอืงหรอืเขตทีท่า่นอยู ่ 
 

ในฟินแลนดม์บี ำนำญสำมประเภท: บ ำนำญจำกกำรท ำงำน 
บ ำนำญจำกกำรท ำงำนและจะผนวกกบับ ำนำญของชำต ิและบ ำนำญขัน้ต ำ่ซึง่ทกุคนจะไดรั้บ  
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในบทที ่2.  งาน, หนา้  s 24. 
 

ในฟินแลนดม์บีานาญสามประเภท: บานาญจากการทางาน บานาญจากการทางานและจะผนวกกบั 
บานาญของชาต ิและบานาญขัน้ตา่ซึง่ทกุคนจะไดรั้บ 
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สขุภาพ 



 

5. สุขภาพ  
หมอ  

ในฟินแลนด์มีบริการสาธารณสุขที่ดี  

บริการสาธารณสุขแบ่งออกเป็นการสาธารณสุขมูลฐานและการสาธารณสุขเฉพาะโรค 

การสาธารณสุขมูลฐานให้บริการโดยศูนยส์าธารณสุขของเมือง 

ท่ีศูนย์สาธารณสุขจะให้บริการอาทิเช่นให้คนไข้นอกนอกพบกับแพทย์.และสำหรับแผนกคนไข้ในสำหรับผู้ท่ีจำเป็

นท่ีต้องรักษาตัวในโรง พยาบาล 

ถ้ามีความจำเป็นแพทย์ท่ีศูนย์สาธารณสุขจะส่งผู้ป่วยไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลเฉพาะทาง  

ท่านจะหาข้อมูลสำหรับติดต่อกับศูนย์สาธารณสุขได้จากทางหน้าอินเทอร์เน็ตของเมืองและจากทางสมุดโทรศัพท์ 

 

ถ้าท่านป่วยหนักในตอนเย็นหรือตอนสุดสัปดาห์ท่านต้องไปท่ีบริการฉุกเฉิน 

ท่านสามารถหาข้อมูลติดต่อกับหมอของบริการฉุกเฉินได้จากทางหน้าอินเทอร์เน็ตของเมืองหรือท้องท่ีท่ีท่านอยู่แ

ละจากสมุดโทรศัพท์  

ทุกคนท่ีจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยรีบด่วนจะได้รับความช่วยเหลือในฟินแลนด์โดยไม่ชักช้าจากศูนย์สาธารณสุ

ขและแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลไม่ว่าคนไขจ้ะอยู่ในเขตไหนก็ตาม 

 

ท่านสามารถไปพบกับแพทย์ส่วนบุคคลก็ได้  

การไปพบกับแพทย์ส่วนบุคคลอาจจะรวดเร็วกว่าแต่ก็เสียค่าใช้จ่ายมากด้วย  

อ่านเพิ่มเติมท่ี: www.terveyskeskus.com.  

 
บริการอาชีวอนามัย  

สถานที่ทำงานหลายแห่งมีบริการอาชีวอนามัย  

บริการอาชีวอนามัยหมายความว่านายจ้างจ่ายค่าบริการรักษากับแพทย์ให้ลูกจ้าง 

ถ้าท่านไม่สบาย ท่านสามารถใช้บริการอาชีวอนามัยได้  

ถ้าท่ีทำงานของท่านมีบริการอาชีวอนามัย ท่านสามารถใช้บริการอาชีวอนามัยท่ีน่ัน หรือไปใช้บริการท่ีศูนย์อนามัย  

ท่านไม่สามารถได้รับบริการต่างๆ จากแพทย์ให้บริการอาชีวอนามัยได้เสมอ 

การไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นายจ้างจะไม่จ่ายเงินให้เสมอไป  

ตรวจดูก่อนไปพบหมอว่า นายจ้างของท่านจะจ่ายเงินค่าบริการซึ่งท่านต้องการไหม  

ท่านสามารถไปท่ีศูนย์อนามัย  ถ้าท่านต้องการบรกิารท่ีนายจ้างไม่จ่ายเงินให ้ 
 

 

 

5. สุขภาพ  
หมอ  

ในฟินแลนด์มีบริการสาธารณสุขที่ดี  

บริการสาธารณสุขแบ่งออกเป็นการสาธารณสุขมูลฐานและการสาธารณสุขเฉพาะโรค 

การสาธารณสุขมูลฐานให้บริการโดยศูนยส์าธารณสุขของเมือง 

ท่ีศูนย์สาธารณสุขจะให้บริการอาทิเช่นให้คนไข้นอกนอกพบกับแพทย์.และสำหรับแผนกคนไข้ในสำหรับผู้ท่ีจำเป็

นท่ีต้องรักษาตัวในโรง พยาบาล 

ถ้ามีความจำเป็นแพทย์ท่ีศูนย์สาธารณสุขจะส่งผู้ป่วยไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลเฉพาะทาง  

ท่านจะหาข้อมูลสำหรับติดต่อกับศูนย์สาธารณสุขได้จากทางหน้าอินเทอร์เน็ตของเมืองและจากทางสมุดโทรศัพท์ 

 

ถ้าท่านป่วยหนักในตอนเย็นหรือตอนสุดสัปดาห์ท่านต้องไปท่ีบริการฉุกเฉิน 

ท่านสามารถหาข้อมูลติดต่อกับหมอของบริการฉุกเฉินได้จากทางหน้าอินเทอร์เน็ตของเมืองหรือท้องท่ีท่ีท่านอยู่แ

ละจากสมุดโทรศัพท์  

ทุกคนท่ีจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยรีบด่วนจะได้รับความช่วยเหลือในฟินแลนด์โดยไม่ชักช้าจากศูนย์สาธารณสุ

ขและแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลไม่ว่าคนไขจ้ะอยู่ในเขตไหนก็ตาม 

 

ท่านสามารถไปพบกับแพทย์ส่วนบุคคลก็ได้  

การไปพบกับแพทย์ส่วนบุคคลอาจจะรวดเร็วกว่าแต่ก็เสียค่าใช้จ่ายมากด้วย  

อ่านเพิ่มเติมท่ี: www.terveyskeskus.com.  

 
บริการอาชีวอนามัย  

สถานที่ทำงานหลายแห่งมีบริการอาชีวอนามัย  

บริการอาชีวอนามัยหมายความว่านายจ้างจ่ายค่าบริการรักษากับแพทย์ให้ลูกจ้าง 

ถ้าท่านไม่สบาย ท่านสามารถใช้บริการอาชีวอนามัยได้  

ถ้าท่ีทำงานของท่านมีบริการอาชีวอนามัย ท่านสามารถใช้บริการอาชีวอนามัยท่ีน่ัน หรือไปใช้บริการท่ีศูนย์อนามัย  

ท่านไม่สามารถได้รับบริการต่างๆ จากแพทย์ให้บริการอาชีวอนามัยได้เสมอ 

การไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นายจ้างจะไม่จ่ายเงินให้เสมอไป  

ตรวจดูก่อนไปพบหมอว่า นายจ้างของท่านจะจ่ายเงินค่าบริการซึ่งท่านต้องการไหม  

ท่านสามารถไปท่ีศูนย์อนามัย  ถ้าท่านต้องการบรกิารท่ีนายจ้างไม่จ่ายเงินให ้ 
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ในฟินแลนดค์นใชม้บีรกิารสาธารณสขุกนัมาก 
บรกิารสาธารณสขุแบง่ออกเป็นการสาธารณสขุมลูฐานและการสาธารณสขุเฉพาะโรค 

การสาธารณสขุมลูฐานใหบ้รกิารโดยศนูยส์าธารณสขุของเมอืง  

ทีศ่นูยส์าธารณสขุจะใหบ้รกิารอาทเิชน่ใหค้นไขน้อกนอกพบกบัแพทย.์และส าหรับแผนกคนไขใ้นส าหรับผูท้ีจ่ าเ
ป็นทีต่อ้งรักษาตัวในโรงพยาบาล  

ถา้มคีวามจ าเป็นแพทยท์ีศ่นูยส์าธารณสขุจะสง่ผูป่้วยไปรักษาตัวทีโ่รงพยาบาลเฉพาะทาง  

ทา่นจะหาขอ้มลูส าหรับตดิตอ่กบัศนูยส์าธารณสขุไดจ้ากทางหนา้อนิเทอรเ์น็ตของเมอืงและจากทางสมดุโทรศั
พท ์
 
ถา้ทา่นป่วยหนักในตอนเย็นหรอืตอนสดุสปัดาหท์า่นตอ้งไปทีบ่รกิารฉุกเฉนิ 
ทา่นสามารถหาขอ้มลูตดิตอ่กบัหมอของบรกิารฉุกเฉนิไดจ้ากทางหนา้อนิเทอรเ์น็ตของเมอืงหรอืทอ้งทีท่ีท่า่นอ
ยูแ่ละจากสมดุโทรศัพท ์ 
ทกุคนทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาโดยรบีดว่นจะไดรั้บความชว่ยเหลอืในฟินแลนดโ์ดยไมช่กัชา้จากศนูยส์าธาร
ณสขุและแผนกฉุกเฉนิของโรงพยาบาล 
ทัง้นีไ้มว่า่คนไขจ้ะอยูใ่นเขตไหนก็ตาม 
 
ทา่นมสีทิธิไ์ดร้ับการบรกิารสาธารณสขุ ถา้ส านักทะเบยีนไดใ้หค้วามเห็นชอบเขตเทศบาลทีท่า่นอยู ่
ในตอนนัน้ทา่นเสยีเงนิในฐานะเป็นลกูคา้ผูอ้ยูใ่นเขตเทศบาล 
การช าระเงนิในฐานะเป็นลกูคา้ไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งจา่ยในทกุเทศบาล 
ถา้ทา่นมาจากประเทศในสหภาพยโุรปหรอืประเทศในเขตเศรษฐกจิยโุรป หรอืประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
เพือ่มาท างาน ทา่นสามารถไดรั้บหลักฐานจากเกลาเพือ่แสดงวา่ทา่นมสีทิธิใ์ชบ้รกิารสาธารณสขุ 
ในตอนนัน้ทา่นจา่ยเงนิในฐานะเป็นลกูคา้จา่ยเทา่นัน้ 
การรักษาอยา่งรบีดว่นใหบ้รกิารส าหรับทกุคนแตค่า่ใชจ้า่ยอาจจะสงูกวา่ 
 
ทา่นสามารถไปพบกบัแพทยส์ว่นบคุคลก็ได ้ 
การไปพบกบัแพทยส์ว่นบคุคลอาจจะรวดเร็วกวา่แตก่็เสยีคา่ใชจ้า่ยมากดว้ย  
 

สถานทีท่ างานสว่นใหญจั่ดใหก้บัพนักงาน 
บรกิารอาชวีอนามัยครอบคลมุเรือ่งการป้องกนัลว่งหนา้ดว้ยการตรวจสขุภาพของพนักงานและใหค้ าแนะน าเรือ่ง
สขุภาพ 
นายจา้งอาจจะจัดบรกิารการรักษาพยาบาลและบรกิารดา้นสขุภาพอืน่ๆ ใหด้ว้ย 
บรกิารดา้นสขุภาพจะใหบ้รกิาร พนักงานอาชวีอนามัย แพทยอ์าชวีอนามัย จติแพทยอ์าชวีอนามัย 
และนักบ าบดัอาชวีอนามัย 
นอกจากเรือ่งดังกลา่วนีแ้ลว้อาจจะใหบ้รกิารผูเ้ชีย่วชาญอืน่ๆ ดว้ย 
ทา่นไมส่ามารถไดร้ับบรกิารตา่งๆ จากแพทยใ์หบ้รกิารอาชวีอนามัยไดเ้สมอ 
 
ตรวจดวูา่นายจา้งของทา่นไดจั้ดบรกิารอาชวีอนามัยใหก้บัลกูจา้งไหม และการใหบ้รกิารรวมอะไรบา้ง 
ตรวจดกูอ่นไปพบหมอวา่ นายจา้งของทา่นจะจา่ยเงนิคา่บรกิารซึง่ทา่นตอ้งการไหม  
ถา้ทา่นไมส่บาย 
ตรวจดวูา่ทา่นสามารถใชบ้รกิารอาชวีอนามัยรับการบรกิารรักษาในโรงพยาบาลโดยไมเ่สยีเงนิไหม  
ทา่นสามารถไปทีศ่นูยอ์นามัยหรอืใชบ้รกิารศนูยอ์นามัยของเอกชน  
ถา้ทา่นตอ้งการบรกิารทีน่ายจา้งไมจ่่ายเงนิให ้
 

สขุภาพจติ 
 

ถา้ทา่นมอีาการซมึเศรา้หรอืคับอกคับใจไปขอรับบรกิารทีศ่นูยส์ขุภาพ 
ทา่นจะไดรั้บการรักษาทีจ่ าเป็นจากทีน่ั่นหรอืแพทยจ์ะสง่ทา่นไปรับการรักษากบัแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 
 

ถา้ทา่นมอีาการซมึเศรา้หรอืคับอกคบัใจไปขอรับบรกิารทีศ่นูยส์ขุภาพ  
ทา่นจะไดรั้บการรักษาทีจ่าเป็นจากทีน่ั่นหรอืแพทยจ์ะสง่ทา่นไปรับการรักษากบัแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 



สุขภาพของเด็ก  

ทารกและเด็กที่ยังไม่ถึงวัยเข้าเรียนจะไปกับแม่หรือกับพ่อเพื่อไปขอรับบริการที่ศูนย์สุขภาพสำหรับเด็ก  

เจ้าหน้าที่ของศูนย์สุขภาพสำหรับเด็กจะติดตามและให้ความช่วยเหลือการพัฒนาของเด็ก 

ศูนย์สุขภาพสำหรับเด็กจะให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองด้วย  

เพื่อเลี้ยงดูและเอาใจใส่ลูกอย่างปลอดภัยและดูแลเรื่องความสัมพันธ์ของการสมรสด้วย  

พนักงานอนามัยของศูนย์สุขภาพสำหรับเด็กจะติดตามน้ำหนักของเด็กและความสูง  

พนักงานของศูนย์สุขภาพสำหรับเด็กจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ด้วย  

พนักงานอนามัยจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคร้ายตามโปรแกรมการฉีดวัคซีนของนานาชาติ  

เด็กจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน อาทิเช่นสำหรับโรคหัด (morbilli), โรคคางทูม (parotitis) และโรคหัดเยอรมัน 

(rubella)  

เด็กอาจจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสหนูด้วย  

การฉีดวัคซีนท่ีว่าไม่ใช่เป็นการบังคับ แต่อาจจะมีประโยชน์  

โรคและผลท่ีจะติดตามมาอาจจะร้ายแรงมาก  

 

เด็กทุกคนท่ีไปโรงเรียนเพื่อศึกษาขั้นพื้นฐานจะดูในความดูแลของพนักงานอนามัยประจำโรงเรียน 

การดูแลสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนรวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีด้วย  

บางส่วนของการตรวจสุขภาพจะเชิญผู้ปกครองให้มาด้วย 

การดูแลสุขภาพของนักเรียนยังรวมถึงการดูแลสุขภาพของช่องปากอีกด้วย  
 

 

สุขภาพช่องปาก  

ศูนย์อนามัยจะจัดให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากให้ประชากรท้ังหมด  

การท่ีจะได้รับการรักษาฟันจากทางการน้ันอาจจะต้องรอคิวเป็นเวลานาน  

สิทธิในการได้รับการรักษาฟันอย่างช้าท่ีสุดภายในหกเดือน (6) หลังจากการไปติดต่อกับสถานรักษา 

การท่ีจะได้รับการรักษาน้ันประเมินจากความจำเป็นเป็นรากฐาน 

ในกรณีท่ีเป็นเรื่องรีบด่วนจะมีโอกาสได้รับการรักษาเร็วขึ้น  

 

ถ้าท่านมีทุกข์เพราะปวดฟันหรือมีอาการอ่ืนๆ ติดต่อกับคลินิกทำฟันของศูนย์อนามัย 

หรือหมอฟันประจำตัว การไม่สบายอย่างกระทันหันหรือเวลาเกิดอุบัติเหตุบริการฉุกเฉินจะให้การรักษา  

 

ท่านอาจจะไปหาหมอฟันท่ีคลินิกของเอกชนก็ได้ ท่านอาจจะได้รับการรักษาเร็วขึ้นแต่เสียค่ารักษาแพง 

สำนักงานเกลาจะชดเชยค่ารักษาบางส่วนของหมอฟันเอกชน  

อย่างไรก็จะไม่ชดเชยจำนวนเงินท้ังหมดให้ เงินชดเชยค่ารักษาฟันยื่นคำร้องได้ท่ีเกลา 

ท่านสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาฟันได้จากศูนย์อนามัยในเขตท่ีท่านอยู ่ 

 

สุขภาพของเด็ก  

ทารกและเด็กที่ยังไม่ถึงวัยเข้าเรียนจะไปกับแม่หรือกับพ่อเพื่อไปขอรับบริการที่ศูนย์สุขภาพสำหรับเด็ก  

เจ้าหน้าที่ของศูนย์สุขภาพสำหรับเด็กจะติดตามและให้ความช่วยเหลือการพัฒนาของเด็ก 

ศูนย์สุขภาพสำหรับเด็กจะให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองด้วย  

เพื่อเลี้ยงดูและเอาใจใส่ลูกอย่างปลอดภัยและดูแลเรื่องความสัมพันธ์ของการสมรสด้วย  

พนักงานอนามัยของศูนย์สุขภาพสำหรับเด็กจะติดตามน้ำหนักของเด็กและความสูง  

พนักงานของศูนย์สุขภาพสำหรับเด็กจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ด้วย  

พนักงานอนามัยจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคร้ายตามโปรแกรมการฉีดวัคซีนของนานาชาติ  

เด็กจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน อาทิเช่นสำหรับโรคหัด (morbilli), โรคคางทูม (parotitis) และโรคหัดเยอรมัน 

(rubella)  

เด็กอาจจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสหนูด้วย  

การฉีดวัคซีนท่ีว่าไม่ใช่เป็นการบังคับ แต่อาจจะมีประโยชน์  

โรคและผลท่ีจะติดตามมาอาจจะร้ายแรงมาก  

 

เด็กทุกคนท่ีไปโรงเรียนเพื่อศึกษาขั้นพื้นฐานจะดูในความดูแลของพนักงานอนามัยประจำโรงเรียน 

การดูแลสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนรวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีด้วย  

บางส่วนของการตรวจสุขภาพจะเชิญผู้ปกครองให้มาด้วย 

การดูแลสุขภาพของนักเรียนยังรวมถึงการดูแลสุขภาพของช่องปากอีกด้วย  
 

 

สุขภาพช่องปาก  

ศูนย์อนามัยจะจัดให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากให้ประชากรท้ังหมด  

การท่ีจะได้รับการรักษาฟันจากทางการน้ันอาจจะต้องรอคิวเป็นเวลานาน  

สิทธิในการได้รับการรักษาฟันอย่างช้าท่ีสุดภายในหกเดือน (6) หลังจากการไปติดต่อกับสถานรักษา 

การท่ีจะได้รับการรักษาน้ันประเมินจากความจำเป็นเป็นรากฐาน 

ในกรณีท่ีเป็นเรื่องรีบด่วนจะมีโอกาสได้รับการรักษาเร็วขึ้น  

 

ถ้าท่านมีทุกข์เพราะปวดฟันหรือมีอาการอ่ืนๆ ติดต่อกับคลินิกทำฟันของศูนย์อนามัย 

หรือหมอฟันประจำตัว การไม่สบายอย่างกระทันหันหรือเวลาเกิดอุบัติเหตุบริการฉุกเฉินจะให้การรักษา  

 

ท่านอาจจะไปหาหมอฟันท่ีคลินิกของเอกชนก็ได้ ท่านอาจจะได้รับการรักษาเร็วขึ้นแต่เสียค่ารักษาแพง 

สำนักงานเกลาจะชดเชยค่ารักษาบางส่วนของหมอฟันเอกชน  

อย่างไรก็จะไม่ชดเชยจำนวนเงินท้ังหมดให้ เงินชดเชยค่ารักษาฟันยื่นคำร้องได้ท่ีเกลา 

ท่านสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาฟันได้จากศูนย์อนามัยในเขตท่ีท่านอยู ่ 

 

    42.                43.

ทารกและเด็กทีย่งัไมถ่งึวยัเขา้เรยีนจะไปกบัแมห่รอืกบัพอ่เพือ่ไปขอรบับรกิารทีศ่นูยส์ขุภาพส าหรบัเด็
ก  
เจา้หนา้ทีข่องศนูยส์ขุภาพส าหรบัเด็กจะตดิตามและใหค้วามชว่ยเหลอืการพฒันาของเด็ก  
ศนูยส์ขุภาพส าหรบัเด็กจะใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้กครองดว้ย  
เพือ่เล ีย้งดแูละเอาใจใสล่กูอยา่งปลอดภยัและดแูลเรือ่งความสมัพนัธข์องการสมรสดว้ย  
 
พนักงานอนามัยของศนูยส์ขุภาพส าหรับเด็กจะตดิตามอาทเิชน่น ้าหนักของเด็กและความสงู  
พนักงานอนามัยจะตดิตามพัฒนาการดา้นการเคลือ่นไหวและการพดูของเด็กดว้ย 
 
พนักงานของศนูยส์ขุภาพส าหรับเด็กจะใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการดดูนม 
การเลอืกรับประทานอาหารทีม่ปีระโยชนต์อ่สขุภาพและรปูแบบของการด ารงชวีติอืน่ๆ ดว้ย  
ศนูยส์ขุภาพส าหรับเด็กจะตดิตามและใหก้ารสนับสนุนพอ่และแมใ่หม้คีวามพรอ้มทัง้กายและใจในการท าหนา้ที่
และเกีย่วกบัความผาสขุดว้ย 
พนักงานอนามัยจะฉีดวัคซนีป้องกนัโรครา้ยตามโปรแกรมการฉีดวัคซนีของนานาชาต ิ 
เด็กจะไดรั้บการฉีดวัคซนีป้องกนั อาทเิชน่ส าหรับโรคหัด (morbilli), โรคคางทมู (parotitis) 
และโรคหัดเยอรมัน (rubella)  
เด็กอาจจะไดร้ับการฉีดวัคซนีป้องกนัไวรัสหนูดว้ย  
การฉีดวัคซนีทีว่า่ไมใ่ชเ่ป็นการบงัคับ แตอ่าจจะมปีระโยชน ์ 
โรคและผลทีจ่ะตดิตามมาอาจจะรา้ยแรงมาก  
ถา้มคีวามจ าเป็นศนูยส์ขุภาพส าหรับเด็กจะชิแ้นะการบรกิารอืน่ๆ ให ้
ตัวอยา่งเชน่การตดิตอ่นักบ าบดัการพดูและจติแพทย ์ 
 
เด็กทกุคนทีไ่ปโรงเรยีนเพือ่ศกึษาขัน้พืน้ฐานจะดใูนความดแูลของพนักงานอนามัยประจ าโรงเรยีน 
การดแูลสขุภาพของนักเรยีนในโรงเรยีนรวมถงึการตรวจสขุภาพประจ าปีดว้ย  
บางสว่นของการตรวจสขุภาพจะเชญิผูป้กครองใหม้าดว้ยซึง่ในตอนนัน้จะสนทนากนัเรือ่งความพรอ้มทัง้กายและ
ใจในการท าหนา้ทีแ่ละเกีย่วกบัความผาสขุดว้ย 
 
การดแูลสขุภาพของนักเรยีนยังรวมถงึการดแูลสขุภาพของชอ่งปากและการฉีดวัคซนีอกีดว้ย  
 

ศนูยอ์นามัยจะจัดใหบ้รกิารดแูลสขุภาพชอ่งปากใหป้ระชากรทัง้หมด  

การทีจ่ะไดร้ับการรักษาฟันจากทางการนัน้อาจจะตอ้งรอควิเป็นเวลานาน  
สทิธิใ์นการไดรั้บการรักษาฟันอยา่งชา้ทีส่ดุภายในหก (6) เดอืหลังจากการไปตดิตอ่กบัสถานรักษา 
การทีจ่ะไดร้ับการรักษานัน้ประเมนิจากความจ าเป็นเป็นรากฐาน 
ในกรณีทีเ่ป็นเรือ่งรบีดว่นจะมโีอกาสไดร้ับการรักษาเร็วขึน้  
 
ถา้ทา่นมทีกุขเ์พราะปวดฟันตดิตอ่กบัคลนิกิท าฟันของศนูยอ์นามัย  
การไมส่บายอยา่งกระทันหันหรอืเวลาเกดิอบุตัเิหตุสถานบรกิารฉุกเฉนิทีม่เีวรอยูจ่ะใหก้ารรักษา  
 
ทา่นอาจจะไปหาหมอฟันทีค่ลนิกิของเอกชนก็ได ้ทา่นอาจจะไดร้ับการรักษาเร็วขึน้แตเ่สยีคา่รักษาแพง 
ส านักงานเกลาจะชดเชยคา่รักษาบางสว่นของหมอฟันเอกชน  
เงนิชดเชยคา่รักษาฟันยืน่ค ารอ้งไดท้ีเ่กลา 
ทา่นสามารถขอรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการรักษาฟันไดจ้ากศนูยอ์นามัยในเขตเทศบาลทีท่า่นอยู ่ 
 
ทกุคนควรดแูลสขุภาพชอ่งปากของตัวเองดว้ยการแปรงฟันในตอนเชา้และในตอนเย็นและกนิอาหารทีม่ปีระโยช
นต์อ่สขุภาพ 
 

ศนูยอ์นามัยจะจัดใหบ้รกิารดแูลสขุภาพชอ่งปากใหป้ระชากรทัง้หมด  

การทีจ่ะไดร้ับการรักษาฟันจากทางการนัน้อาจจะตอ้งรอควิเป็นเวลานาน  
สทิธิใ์นการไดรั้บการรักษาฟันอยา่งชา้ทีส่ดุภายในหก (6) เดอืหลังจากการไปตดิตอ่กบัสถานรักษา 
การทีจ่ะไดร้ับการรักษานัน้ประเมนิจากความจ าเป็นเป็นรากฐาน 
ในกรณีทีเ่ป็นเรือ่งรบีดว่นจะมโีอกาสไดร้ับการรักษาเร็วขึน้  
 
ถา้ทา่นมทีกุขเ์พราะปวดฟันตดิตอ่กบัคลนิกิท าฟันของศนูยอ์นามัย  
การไมส่บายอยา่งกระทันหันหรอืเวลาเกดิอบุตัเิหตุสถานบรกิารฉุกเฉนิทีม่เีวรอยูจ่ะใหก้ารรักษา  
 
ทา่นอาจจะไปหาหมอฟันทีค่ลนิกิของเอกชนก็ได ้ทา่นอาจจะไดร้ับการรักษาเร็วขึน้แตเ่สยีคา่รักษาแพง 
ส านักงานเกลาจะชดเชยคา่รักษาบางสว่นของหมอฟันเอกชน  
เงนิชดเชยคา่รักษาฟันยืน่ค ารอ้งไดท้ีเ่กลา 
ทา่นสามารถขอรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการรักษาฟันไดจ้ากศนูยอ์นามัยในเขตเทศบาลทีท่า่นอยู ่ 
 
ทกุคนควรดแูลสขุภาพชอ่งปากของตัวเองดว้ยการแปรงฟันในตอนเชา้และในตอนเย็นและกนิอาหารทีม่ปีระโยช
นต์อ่สขุภาพ 
 

ทารกและเด็กทีย่งัไมถ่งึวยัเขา้เรยีนจะไปกบัแมห่รอืกบัพอ่เพือ่ไปขอรบับรกิารทีศ่นูยส์ขุภาพ 
สาหรบัเด็ก  
เจา้หนา้ทีข่องศนูยส์ขุภาพสาหรบัเด็กจะตดิตามและใหค้วามชว่ยเหลอืการพฒันาของเด็ก  
ศนูยส์ขุภาพสาหรบัเด็กจะใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้กครองดว้ย เพือ่เลีย้งดแูละเอาใจใสล่กูอยา่ง 
ปลอดภยัและดแูลเรือ่งความสมัพนัธข์องการสมรสดว้ย 

ศนูยอ์นามยัจะจัดใหบ้รกิารดแูลสขุภาพชอ่งปากใหป้ระชากรทัง้หมด 
การทีจ่ะไดรั้บการรักษาฟันจากทางการนัน้อาจจะตอ้งรอควิเป็นเวลานาน  
สทิธิใ์นการไดรั้บการรักษาฟันอยา่งชา้ทีส่ดุภายในหก (6) เดอืหลังจากการไปตดิตอ่กบัสถานรักษา การ 
ทีจ่ะไดรั้บการรักษานัน้ประเมนิจากความจาเป็นเป็นรากฐาน ในกรณีทีเ่ป็นเรือ่งรบีดว่นจะมโีอกาสไดรั้บ 
การรักษาเร็วขึน้ 
 
ถา้ทา่นมทีกุขเ์พราะปวดฟันตดิตอ่กบัคลนิกิทาฟันของศนูยอ์นามยั  
การไมส่บายอยา่งกระทันหันหรอืเวลาเกดิอบุตัเิหตสุถานบรกิารฉุกเฉนิทีม่เีวรอยูจ่ะใหก้ารรักษา  
 
ทา่นอาจจะไปหาหมอฟันทีค่ลนิกิของเอกชนก็ได ้ทา่นอาจจะไดรั้บการรักษาเร็วขึน้แตเ่สยีคา่รักษาแพง  
สานักงานเกลาจะชดเชยคา่รักษาบางสว่นของหมอฟันเอกชน  
เงนิชดเชยคา่รักษาฟันยืน่คารอ้งไดท้ีเ่กลา  
ทา่นสามารถขอรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการรักษาฟันไดจ้ากศนูยอ์นามยัในเขตเทศบาลทีท่า่นอยู ่ 
 
ทกุคนควรดแูลสขุภาพชอ่งปากของตวัเองดว้ยการแปรงฟันในตอนเชา้และในตอนเย็นและกนิอาหารทีม่ ี
ประโยชนต์อ่สขุภาพ 



การไปหาหมอเสียเงินเท่าไร?  

 

การบริการของศูนย์อนามัยไม่ใช่ฟรีเสมอไป  

อย่างไรก็ตามค่าบริการไม่แพงมาก  

ค่าบริการของหมอเอกชนสูง แต่เกลาอาจจะช่วยจ่ายค่ารักษาบางส่วนให้ท่าน  

 

ท่านควรจะศึกษาเรื่องน้ีเสียก่อนท่ีจะไปพบหมอ  

 

ศูนย์อนามัยทุกแห่ง ไม่ต้องเสียค่าบริการเลย  

ตัวอย่างเช่นแม่และพ่อไม่ต้องเสียเงินเม่ือไปท่ีศูนย์สุขภาพสำหรับเด็ก  

ท่านจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการสำหรับลูกค้าได้จากศูนย์อนามัยในเขตท่ีท่านอยู ่ 

 

 

การดูแลสุขภาพช่วงตั้งครรภ์  

 

ในฟินแลนด์เจ้าหน้าที่จะติดตามสุขภาพและความผาสุขของผู้หญิงตลอดช่วงเวลาการต้ังครรภ ์ 

ผู้หญิงจะไปที่คลินิกสุขภาพของแม่และเด็กของศูนย์อนามัยอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงการต้ังครรภ์และห

ลังจากน้ันด้วย  

พนักงานของคลินิกจะติดตามสุขภาพของแม่และพัฒนาการตัวอ่อนของมนุษย์รวมท้ังช่วยผู้ปกครองให้พร้อมในก

ารเป็นผู้ปกครองและการเปล่ียนแปลงภายในครอบครัวเน่ืองจากการมีลูก  

ทางคลินิกจะให้ข้อมูลเรื่องวิถึการดำรงชีวิตท่ีมีความปลอดภัยเกี่ยวกับเรือ่งโภชนาการด้วย  

หน้าท่ีของคลินิกสำหรับสุขภาพของแม่และเด็กคือ ฝึกความพร้อมสำหรับการคลอด รู้จักปัญหาต่างๆ 

ของช่วงต้ังครรภ์ และถ้ามีความจำเป็นส่งแม่ไปรับการรักษาต่อ  

พร้อมกับตอนท่ีแม่ไปท่ีคลินิกสำหรับแม่และเด็ก ผู้ปกครองอาจจะเข้าร่วมการฝึกอบรมสำหรับครอบครัว  

การดำเนินงานของคลินิกรวมถึงเรื่องให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพของพ่อและให้ความสนับสนุนในการเติบโตเพื่อ

ความเป็นพ่อ 

การไปท่ีคลินิกไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 

การดูแลทารก  

 

พนักงานอนามัยจะติดตามสุขภาพของเด็กทั้งในด้านการเติบโตและการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่ง

เริ่มเข้าโรงเรียน.  

พนักงานอนามัยจะให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูลูก  

ควรขอความช่วยเหลือ ถ้าท่านมีความรู้สึกว่าท่านเหน็ดเหน่ือยกับทารกหรือท่านมีปัญหาอ่ืนๆ 

ท่ีจะถามติดต่อล่วงหน้าแต่เน่ินๆ ! 

การไปหาหมอเสียเงินเท่าไร?  

 

การบริการของศูนย์อนามัยไม่ใช่ฟรีเสมอไป  

อย่างไรก็ตามค่าบริการไม่แพงมาก  

ค่าบริการของหมอเอกชนสูง แต่เกลาอาจจะช่วยจ่ายค่ารักษาบางส่วนให้ท่าน  

 

ท่านควรจะศึกษาเรื่องน้ีเสียก่อนท่ีจะไปพบหมอ  

 

ศูนย์อนามัยทุกแห่ง ไม่ต้องเสียค่าบริการเลย  

ตัวอย่างเช่นแม่และพ่อไม่ต้องเสียเงินเม่ือไปท่ีศูนย์สุขภาพสำหรับเด็ก  

ท่านจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการสำหรับลูกค้าได้จากศูนย์อนามัยในเขตท่ีท่านอยู ่ 

 

 

การดูแลสุขภาพช่วงตั้งครรภ์  

 

ในฟินแลนด์เจ้าหน้าที่จะติดตามสุขภาพและความผาสุขของผู้หญิงตลอดช่วงเวลาการต้ังครรภ ์ 

ผู้หญิงจะไปที่คลินิกสุขภาพของแม่และเด็กของศูนย์อนามัยอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงการต้ังครรภ์และห

ลังจากน้ันด้วย  

พนักงานของคลินิกจะติดตามสุขภาพของแม่และพัฒนาการตัวอ่อนของมนุษย์รวมท้ังช่วยผู้ปกครองให้พร้อมในก

ารเป็นผู้ปกครองและการเปล่ียนแปลงภายในครอบครัวเน่ืองจากการมีลูก  

ทางคลินิกจะให้ข้อมูลเรื่องวิถึการดำรงชีวิตท่ีมีความปลอดภัยเกี่ยวกับเรือ่งโภชนาการด้วย  

หน้าท่ีของคลินิกสำหรับสุขภาพของแม่และเด็กคือ ฝึกความพร้อมสำหรับการคลอด รู้จักปัญหาต่างๆ 

ของช่วงต้ังครรภ์ และถ้ามีความจำเป็นส่งแม่ไปรับการรักษาต่อ  

พร้อมกับตอนท่ีแม่ไปท่ีคลินิกสำหรับแม่และเด็ก ผู้ปกครองอาจจะเข้าร่วมการฝึกอบรมสำหรับครอบครัว  

การดำเนินงานของคลินิกรวมถึงเรื่องให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพของพ่อและให้ความสนับสนุนในการเติบโตเพื่อ

ความเป็นพ่อ 

การไปท่ีคลินิกไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 

การดูแลทารก  

 

พนักงานอนามัยจะติดตามสุขภาพของเด็กทั้งในด้านการเติบโตและการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่ง

เริ่มเข้าโรงเรียน.  

พนักงานอนามัยจะให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูลูก  

ควรขอความช่วยเหลือ ถ้าท่านมีความรู้สึกว่าท่านเหน็ดเหน่ือยกับทารกหรือท่านมีปัญหาอ่ืนๆ 

ท่ีจะถามติดต่อล่วงหน้าแต่เน่ินๆ ! 

    44.                45.

การไปหาหมอเสียเงินเท่าไร?  

 

การบริการของศูนย์อนามัยไม่ใช่ฟรีเสมอไป  

อย่างไรก็ตามค่าบริการไม่แพงมาก  

ค่าบริการของหมอเอกชนสูง แต่เกลาอาจจะช่วยจ่ายค่ารักษาบางส่วนให้ท่าน  

 

ท่านควรจะศึกษาเรื่องน้ีเสียก่อนท่ีจะไปพบหมอ  

 

ศูนย์อนามัยทุกแห่ง ไม่ต้องเสียค่าบริการเลย  

ตัวอย่างเช่นแม่และพ่อไม่ต้องเสียเงินเม่ือไปท่ีศูนย์สุขภาพสำหรับเด็ก  

ท่านจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการสำหรับลูกค้าได้จากศูนย์อนามัยในเขตท่ีท่านอยู ่ 

 

 

การดูแลสุขภาพช่วงตั้งครรภ์  

 

ในฟินแลนด์เจ้าหน้าที่จะติดตามสุขภาพและความผาสุขของผู้หญิงตลอดช่วงเวลาการต้ังครรภ ์ 

ผู้หญิงจะไปที่คลินิกสุขภาพของแม่และเด็กของศูนย์อนามัยอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงการต้ังครรภ์และห

ลังจากน้ันด้วย  

พนักงานของคลินิกจะติดตามสุขภาพของแม่และพัฒนาการตัวอ่อนของมนุษย์รวมท้ังช่วยผู้ปกครองให้พร้อมในก

ารเป็นผู้ปกครองและการเปล่ียนแปลงภายในครอบครัวเน่ืองจากการมีลูก  

ทางคลินิกจะให้ข้อมูลเรื่องวิถึการดำรงชีวิตท่ีมีความปลอดภัยเกี่ยวกับเรือ่งโภชนาการด้วย  

หน้าท่ีของคลินิกสำหรับสุขภาพของแม่และเด็กคือ ฝึกความพร้อมสำหรับการคลอด รู้จักปัญหาต่างๆ 

ของช่วงต้ังครรภ์ และถ้ามีความจำเป็นส่งแม่ไปรับการรักษาต่อ  

พร้อมกับตอนท่ีแม่ไปท่ีคลินิกสำหรับแม่และเด็ก ผู้ปกครองอาจจะเข้าร่วมการฝึกอบรมสำหรับครอบครัว  

การดำเนินงานของคลินิกรวมถึงเรื่องให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพของพ่อและให้ความสนับสนุนในการเติบโตเพื่อ

ความเป็นพ่อ 

การไปท่ีคลินิกไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 

การดูแลทารก  

 

พนักงานอนามัยจะติดตามสุขภาพของเด็กทั้งในด้านการเติบโตและการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่ง

เริ่มเข้าโรงเรียน.  

พนักงานอนามัยจะให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูลูก  

ควรขอความช่วยเหลือ ถ้าท่านมีความรู้สึกว่าท่านเหน็ดเหน่ือยกับทารกหรือท่านมีปัญหาอ่ืนๆ 

ท่ีจะถามติดต่อล่วงหน้าแต่เน่ินๆ ! 

การบรกิารของศนูยอ์นามยัไมใ่ชฟ่รเีสมอไป  
อยา่งไรก็ตามคา่บรกิารไมแ่พงมาก  
คา่บรกิารของหมอเอกชนสงู แตเ่กลาอาจจะชว่ยจา่ยคา่รกัษาบางสว่นใหท้า่น  
 
ทา่นควรจะศกึษาเรือ่งนีเ้สยีกอ่นทีจ่ะไปพบหมอ  
 
การใหบ้รกิารทีศ่นูยอ์นามัยบางแหง่ ไมต่อ้งเสยีคา่บรกิารเลย ถา้ทา่นมภีมูลิ าเนาอยูใ่นฟินแลนด ์
ตัวอยา่งเชน่แมแ่ละพอ่ไมต่อ้งเสยีเงนิเมือ่ไปทีศ่นูยส์ขุภาพส าหรับเด็ก  
ทา่นจะไดข้อ้มลูเกีย่วกบัคา่บรกิารส าหรับลกูคา้ไดจ้ากศนูยอ์นามัยในเขตทีท่า่นอยู ่ 
 
ถา้ทา่นมสีทิธิไ์ดร้ับการประกนัสขุภาพของฟินแลนด ์
เกลาจะชดเชยบางสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีไ่ปรับการบรกิารกบัหมอเอกชน 
ดว้ยการใชบ้ตัรเกลาทา่นจะไดรั้บการชดเชยโดยตรง ดัวอยา่งเชน่เวลาช าระเงนิทีค่ลนิกิเอกชน 
การชดเชยโดยตรงหมายความวา่ทา่นจา่ยบลิคา่รักษาทีค่ลนิกิเอกชนในสว่นทีต่ัวเองรับผดิชอบเทา่นัน้ 
กลา่วคอืจา่ยบลิบางสว่น 
ทา่นจะไดรั้บการชดเชยโดยตรงดว้ยส าหรับยาบางอยา่งทีร่า้นขายยา 
 

ในฟินแลนดเ์จา้หนา้ทีจ่ะตดิตามสขุภาพและความผาสุขของผูห้ญงิตลอดชว่งเวลาการต ัง้ครรภ ์ 
ผูห้ญงิจะไปทีค่ลนิกิสขุภาพของแมแ่ละเด็กของศนูยอ์นามยัอยา่งสม า่เสมอตลอดชว่งเวลาการต ัง้ครร
ภแ์ละหลงัจากน ัน้ดว้ย  
 
พนักงานของคลนิกิจะตดิตามสขุภาพของแมแ่ละพัฒนาการตัวออ่นของมนุษย ์
รวมทัง้ชว่ยผูป้กครองใหพ้รอ้มในการเป็นผูป้กครองและการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิภายในครอบครัวเนือ่งจากการ
มลีกู  
ทางคลนิกิจะใหข้อ้มลูเรือ่งรปูแบบการด ารงชวีติทีม่คีวามปลอดภัยเชน่เกีย่วกบัเรือ่งโภชนาการและการออกก าลั
งกายดว้ย  
หนา้ทีข่องคลนิกิส าหรับสขุภาพของแมแ่ละเด็กคอื ฝึกความพรอ้มส าหรับการคลอด รูจั้กปัญหาตา่งๆ 
ของชว่งตัง้ครรภ ์ 
หนา้ทีข่องคลนิกิส าหรับสขุภาพของแมแ่ละเด็กคอืสง่แมไ่ปรับการรักษาตอ่ดว้ยถา้เกดิมปัีญหาขึน้มา 
 
พรอ้มกบัตอนทีแ่มไ่ปทีค่ลนิกิส าหรับแมแ่ละเด็ก ผูป้กครองอาจจะเขา้รว่มการฝึกอบรมส าหรับครอบครัว  
พนักงานของคลนิกิอาจจะไปทีบ่า้นของทา่นไดด้ว้ย 
การด าเนนิงานของคลนิกิรวมถงึเรือ่งใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัสขุภาพกบัพอ่และใหค้วามสนับสนุนเรือ่งตา่งๆทีเ่กีย่ว
กบัความเป็นพอ่ 
การไปทีค่ลนิกิไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย ถา้ทา่นมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศฟินแลนด ์
และไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยดว้ย ส าหรับผูท้ีม่าจากประเทศในสหภาพยโุรป หรอืจากประเทศในเขตเศรษฐกจิยโุรป 

หรอืจากประเทศสวติเซอรแ์ลนดเ์พือ่มาท างานหรอืทา่นเป็นสมาชกิของครอบครัวทีม่คีนท างาน 

พนกังานอนามยัจะตดิตามสขุภาพของเด็กท ัง้ในดา้นการเตบิโตและการพฒันาอยา่งสม า่เสมอจนกระ
ท ัง่เร ิม่เขา้โรงเรยีน.  
การตดิตามจะถีใ่นชว่งเวลาปีแรกของการมชีวีติ 
 
พนกังานอนามยัของคลนิกิส าหรบัสขุภาพของแมแ่ละเด็กจะใหค้ าแนะน าในการเลีย้งดแูละอบรมลกู  
พนกังานอนามยัจะสนทนากบัทา่นดว้ยถงึปญัหาทีอ่าจจะมขี ึน้ 
ทา่นควรขอความชว่ยเหลอื ถา้ทา่นมคีวามรูส้กึวา่ทา่นเหน็ดเหนือ่ยกบัทารกหรอืทา่นมปัีญหาอืน่ๆ ทีจ่ะถาม 
ตดิตอ่ลว่งหนา้แตเ่นิน่ๆ ! 
องคก์รณ์บางแหง่ใหค้วามชว่ยเหลอืเกีย่วกบัการเลีย้งดลูกูดว้ย  
ซึง่ไมเ่สยีเงนิหรอืเสยีไมม่ากนัก  
ขอ้มลูตา่งๆ ทา่นขอไดจ้ากคลนิกิส าหรับแมแ่ละเด็กหรอืจากส านักสงัคมในเขตทีท่า่นอยู ่ 
 

พนักงานของคลนิกิจะตดิตามสขุภาพของแมแ่ละพัฒนาการตวัออ่นของมนุษย ์ 
รวมทัง้ชว่ยผูป้กครองใหพ้รอ้มในการเป็นผูป้กครองและการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิภายในครอบครัว 
เนือ่งจากการมลีกู  
ทางคลนิกิจะใหข้อ้มลูเรือ่งรปูแบบการดารงชวีติทีม่คีวามปลอดภยัเชน่เกีย่วกบัเรือ่งโภชนาการและการ 
ออกกาลังกายดว้ย  
หนา้ทีข่องคลนิกิสาหรับสขุภาพของแมแ่ละเด็กคอื ฝึกความพรอ้มสาหรับการคลอด รูจ้ักปัญหาตา่งๆ 
ของชว่งตัง้ครรภ ์ 
หนา้ทีข่องคลนิกิสาหรับสขุภาพของแมแ่ละเด็กคอืสง่แมไ่ปรับการรักษาตอ่ดว้ยถา้เกดิมปัีญหาขึน้มา 
พรอ้มกบัตอนทีแ่มไ่ปทีค่ลนิกิสาหรับแมแ่ละเด็ก ผูป้กครองอาจจะเขา้รว่มการฝึกอบรมสาหรับครอบครัว  
พนักงานของคลนิกิอาจจะไปทีบ่า้นของทา่นไดด้ว้ย  
การดาเนนิงานของคลนิกิรวมถงึเรือ่งใหค้าแนะนาเกีย่วกบัสขุภาพกบัพอ่และใหค้วามสนับสนุนเรือ่งตา่งๆทีเ่
กีย่วกบัความเป็นพอ่  
การไปทีค่ลนิกิไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย ถา้ทา่นมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศฟินแลนด ์ 
และไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยดว้ย สาหรับผูท้ีม่าจากประเทศในสหภาพยโุรป หรอืจากประเทศในเขตเศรษฐกจิยโุรป 
หรอืจากประเทศสวติเซอรแ์ลนดเ์พือ่มาทางานหรอืทา่นเป็นสมาชกิของครอบครัวทีม่คีนทางาน 



องค์กรณ์บางแห่งให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเล้ียงดูลูกด้วย  

ซึ่งไม่เสียเงินหรือเสียไม่มากนัก  

ข้อมูลต่างๆ ท่านขอได้จากคลินิกสำหรับแม่และเด็กหรือจากสำนักสังคมในเขตท่ีท่านอยู ่ 
 

 

คนพิการ  

 

สำหรับผู้ที่พิการ ทางการมีบริการให้ความช่วยเหลือมาก  

นอกจากความช่วยเหลือเรื่องเงินแล้ว ท่านสามารถได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่ โรงเรียน 

การทำงาน หรือเรื่องกิจวัตรอ่ืนๆ ในชีวิตประจำวัน  

คนพิการอาจจะได้รับการดูแลท่ีบ้าน เพื่อท่ีว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่ง่ายขึ้นในบ้านของตัวเอง  

คนพิการอาจจะได้รับอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยสำหรับการศึกษาหรือการทำงาน  

 

ถ้ามีความจำเป็น ลูกของคนพิการมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือหรือการสอนพิเศษ  

ลูกของคนพิการสามารถได้รับความช่วยเหลือเพื่อมีผู้ช่วยสำหรับการไปโรงเรียน  

ถ้าการเข้าร่วมศึกษามีข้อแม้ว่าจะต้องมีผู้ช่วย 

ผู้ช่วยเหลือในการไปโรงเรียนอาจจะดูแลเด็กหลายๆ คน  

ถ้าท่านดูแลเด็กพิการของท่านท่ีบ้าน ท่านอาจจะได้รับเงินช่วยเหลือคนพิการ  

เงินช่วยเหลือคนพิการต้องยื่นขอท่ีเกลา  

 

การบริการหลายอย่างมีข้อแม้อยู่ว่าท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ 

ใบรับรองแพทย์ท่านขอได้จากศูนย์อนามัย 

รายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามได้จากศูนย์อนามัย จากเกลาหรอืจากสำนักสังคม  

ท่านอาจจะสอบถามจากองค์กรต่างๆ ท่ีช่วยเหลือคนพิการก็ได้  

 

ในยามฉุกเฉิน 

 

หมายเลขฉุกเฉินทั่วไปคือ 112.  

การโทรไม่ต้องใช้รหัสท้องที่  

ท่านสามารถโทรไปที่หมายเลขฉุกเฉิน ถ้าต้องการให้ตำรวจ รถพยาบาลหรือรถดับเพลิงมาถึงโดยเร็ว  

เวลาท่านโทร ก่อนอ่ืนบอกชื่อของท่านและเล่าว่ามีเหตุอะไรเกิดชึ้นและเกิดท่ีไหน  

บอกด้วยถ้ามีผู้อ่ืนได้รับอันตราย รอจนกว่าเจ้าหน้าท่ีจะอนุญาตให้วางหูโทรศัพท์หรือปิดโทรศัพท์ 

 

หมายเลขฉุกเฉินโทรไปได้เม่ืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆ เท่าน้ัน  

การโทรไปท่ีหมายเลขฉุกเฉินไม่ต้องเสียเงิน ถึงแม้ว่าจะโทรจากโทรศัพท์มือถือ  

 

ถ้ามีใครโดนยาพิษ ท่านสามารถโทรไปท่ีศูนย์ข้อมูลยาพิษ  
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ส ำหรบัผูท้ ีพ่กิำร ทำงกำรมบีรกิำรใหค้วำมชว่ยเหลอืมำก  
นอกจำกควำมชว่ยเหลอืเร ือ่งเงนิแลว้ ทำ่นสำมำรถไดร้บัควำมชว่ยเหลอืในเรือ่งทีอ่ยู ่โรงเรยีน 
กำรท ำงำน หรอืเร ือ่งกจิวตัรอืน่ๆ ในชวีติประจ ำวนั  
 
คนพกิารอาจจะไดร้ับการดแูลทีบ่า้น เพือ่ทีว่า่จะไดใ้ชช้วีติอยูง่า่ยขึน้ในบา้นของตัวเอง  
ความชว่ยเหลอือาจจะไดรั้บนอกบา้นดว้ย ตัวอยา่งเชน่การออกก าลังกาย และการท างานอดเิรก 
คนพกิารอาจจะไดรั้บอปุกรณ์ตา่งๆ ชว่ยส าหรับการศกึษาหรอืการท างาน  
 
ลกูของคนพกิารมสีทิธิไ์ดรั้บความชว่ยเหลอืในสถานดแูลเด็กและในโรงเรยีน 
ถา้เขามคีวามตอ้งการในเรือ่งดังกลา่ว  
ลกูของคนพกิารสามารถไดรั้บความชว่ยเหลอืเพือ่มผีูช้ว่ยส าหรับการไปโรงเรยีน 
ถา้การเขา้รว่มการศกึษามคีวามยากล าบาก 
ผูช้ว่ยเหลอืในการไปโรงเรยีนอาจจะดแูลเด็กหลายๆ คน  
ถา้ทา่นดแูลเด็กพกิารของทา่นทีบ่า้น ทา่นอาจจะไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืคนพกิาร  
เงนิชว่ยเหลอืคนพกิารตอ้งยืน่ขอจากเกลา  
 
การบรกิารหลายอยา่งมขีอ้แมอ้ยูว่า่ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ 
ใบรับรองแพทยท์า่นขอไดจ้ากศนูยอ์นามัย 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ ทา่นสามารถสอบถามไดจ้ากศนูยอ์นามัย หรอืจากส านักสงัคม  
ทา่นอาจจะสอบถามจากองคก์รตา่งๆ ทีช่ว่ยเหลอืคนพกิารก็ได ้ 
การสนับสนุนคนพกิารทีเ่ป็นผูใ้หญย่ืน่ค ารอ้งขอไดจ้ากเกลา 
การสนับสนุนคนพกิารทีเ่ป็นผูใ้หญเ่ป็นการจา่ยเงนิชดเชยให ้
ทา่นสามารถไดร้ับการสนับสนุนคนพกิารทีเ่ป็นผูใ้หญ ่
ถา้ความพกิารนัน้ลดความสามารถในการท าหนา้ทีห่รอืกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยและความจ าเป็นในการชว่ยเหลอื 
อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิที:่ www.kela.fi/kuntoutus 
www.kela.fi/vammaistuet 
www.tukikeskushilma.fi 

ปัญหาเกีย่วกบัของมนึเมา 
 

ในยามฉุกเฉนิ (SOS) 

 

ถา้ทา่นตอ้งการเลกิใชข้องทีท่ าใหม้นึเมา (สรุา  ยาเสพยต์ดิ) 
ควรตดิตอ่กบัศนูยอ์นามัยเพือ่ทีว่า่เจา้หนา้ทีจ่ะไดป้ระเมนิถงึความจ าเป็นในการฟ้ืนฟตูัวทา่นใหม้ชีวีติเป็นปกตใิน
สงัคม  
ส านักงานสงัคมอาจจะอนุมัตใิหท้า่นไดรั้บการฟ้ืนฟเูป็นชว่งๆ เพือ่ใหท้า่นเลกิใชข้องมนึเมา  
 

หมายเลขฉุกเฉนิท ัว่ไปคอื 112.  
การโทรไมต่อ้งใชร้หสัทอ้งที ่ 
ทา่นสามารถโทรไปทีห่มายเลขฉุกเฉนิ ถา้ตอ้งการใหต้ ารวจ รถพยาบาลหรอืรถดบัเพลงิมาถงึโดยเร็ว  
 
เวลาทา่นโทร กอ่นอืน่บอกชือ่ของทา่นและเลา่วา่มเีหตอุะไรเกดิขึน้และเกดิทีไ่หน  
บอกดว้ยถา้มผีูอ้ ืน่ไดร้ับอนัตราย  
ตอบค าถามและท าตามค าชีแ้นะ 
รอจนกวา่เจา้หนา้ทีจ่ะอนุญาตใหว้างหโูทรศัพทห์รอืปิดโทรศัพท ์
 
หมายเลขฉุกเฉนิโทรไปไดเ้มือ่อยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉนิจรงิๆ เทา่นัน้  
การโทรไปทีห่มายเลขฉุกเฉนิไมต่อ้งเสยีเงนิ ถงึแมว้า่จะโทรจากโทรศัพทม์อืถอื  
 
ถา้มใีครโดนยาพษิ ทา่นสามารถโทรไปทีศ่นูยข์อ้มลูยาพษิ  
เจา้หนา้ทีข่องศนูยข์อ้มลูยาพษิจะใหค้ าแนะน าวา่ ทา่นจะตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร  
ศนูยข์อ้มลูยาพษิ: 09 471 977 
 
ถา้สตัวต์กอยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉนิ โทรไปหาหมอสตัวท์ีก่ าลังอยูเ่วร  
ทา่นจะหาขอ้มลูเพือ่ตดิตอ่กบัหมอสตัวท์ีก่ าลังอยูเ่วรไดจ้ากทางอนิเทอรเ์น็ตส าหรับเมอืงทีท่า่นอยูห่รอืดจูากสมุ
ดโทรศัพท.์ 
 
วลหีรอืส านวนตา่งๆ เพือ่การตดิตอ่:  
Nimeni on…   ดฉัิน/ผมชือ่  
Täällä on tapahtunut onnettomuus.  เกดิอบุตัเิหตทุีน่ี่ 
Täällä on tulipalo.  เกดิไฟไหมท้ีน่ี ่ 
Ihmisiä on vaarassa.   มคีนก าลังไดร้ับอนัตราย 
Täällä on ollut auto-onnettomuus.  เกดิอบุตัเิหตรุถยนตท์ีน่ี่ 
Joku on loukkaantunut.  มคีนไดร้ับบาดเจ็บ  
Joku on saanut kohtauksen. มคีนเกดิอาการชกั  
Osoite on…    ทีอ่ยูค่อื 
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หมายเลขฉุกเฉนิท ัว่ไปคอื 112.  
การโทรไมต่อ้งใชร้หสัทอ้งที ่ 
ทา่นสามารถโทรไปทีห่มายเลขฉุกเฉนิ ถา้ตอ้งการใหต้ ารวจ รถพยาบาลหรอืรถดบัเพลงิมาถงึโดยเร็ว  
 
เวลาทา่นโทร กอ่นอืน่บอกชือ่ของทา่นและเลา่วา่มเีหตอุะไรเกดิขึน้และเกดิทีไ่หน  
บอกดว้ยถา้มผีูอ้ ืน่ไดร้ับอนัตราย  
ตอบค าถามและท าตามค าชีแ้นะ 
รอจนกวา่เจา้หนา้ทีจ่ะอนุญาตใหว้างหโูทรศัพทห์รอืปิดโทรศัพท ์
 
หมายเลขฉุกเฉนิโทรไปไดเ้มือ่อยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉนิจรงิๆ เทา่นัน้  
การโทรไปทีห่มายเลขฉุกเฉนิไมต่อ้งเสยีเงนิ ถงึแมว้า่จะโทรจากโทรศัพทม์อืถอื  
 
ถา้มใีครโดนยาพษิ ทา่นสามารถโทรไปทีศ่นูยข์อ้มลูยาพษิ  
เจา้หนา้ทีข่องศนูยข์อ้มลูยาพษิจะใหค้ าแนะน าวา่ ทา่นจะตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร  
ศนูยข์อ้มลูยาพษิ: 09 471 977 
 
ถา้สตัวต์กอยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉนิ โทรไปหาหมอสตัวท์ีก่ าลังอยูเ่วร  
ทา่นจะหาขอ้มลูเพือ่ตดิตอ่กบัหมอสตัวท์ีก่ าลังอยูเ่วรไดจ้ากทางอนิเทอรเ์น็ตส าหรับเมอืงทีท่า่นอยูห่รอืดจูากสมุ
ดโทรศัพท.์ 
 
วลหีรอืส านวนตา่งๆ เพือ่การตดิตอ่:  
Nimeni on…   ดฉัิน/ผมชือ่  
Täällä on tapahtunut onnettomuus.  เกดิอบุตัเิหตทุีน่ี่ 
Täällä on tulipalo.  เกดิไฟไหมท้ีน่ี ่ 
Ihmisiä on vaarassa.   มคีนก าลังไดร้ับอนัตราย 
Täällä on ollut auto-onnettomuus.  เกดิอบุตัเิหตรุถยนตท์ีน่ี่ 
Joku on loukkaantunut.  มคีนไดร้ับบาดเจ็บ  
Joku on saanut kohtauksen. มคีนเกดิอาการชกั  
Osoite on…    ทีอ่ยูค่อื 

ชวีติประจ ำวนั 



6. ชีวิตประจำวัน 
 

ใบขับขี่  

ในฟินแลน์สามารถขับรถยนต์ได้เม่ือบุคคลผู้น้ันมีอายุครบ 18 ปี  

ถ้าท่านมีใบขับขี่รถยนต์ท่ีออกให้ในสหภาพยุโรปหรือในเขตเศรษฐกิจยุโรป 

ท่านสามารถขับรถยนต์ในประเทศฟินแลนด์ได้  

สิทธิในการขับรถยนต์เป็นไปตามประเภทรถท่ีระบุในใบขับขี่รถยนต์ของท่าน 

ใบขับขี่รถยนต์ท่ีออกให้ในประเทศกลุ่มนอร์ดิกก็ขับรถในฟินแลนด์ได้ 

 

ถ้าท่านมีใบขับขี่รถยนต์ท่ีออกให้โดยประเทศท่ีลงนามในอนุสัญญาเจเนวาหรือเวียนนาว่าด้วยการจราจรทางถนน 

ท่านสามารถขับรถในฟินแลนด์ได้ สิทธิในการขับรถมีอายุแค่หน่ึงปีโดยนับต้ังแต่วันท่ีท่านมาประเทศฟินแลนด์  

 

ถ้าใบขับขี่รถยนต์ของท่านใช้ไม่ได้ในฟินแลนด์ ท่านอาจจะได้รับใบขับขี่ชั่วคราว  

เจ้าหน้าท่ีตำรวจจะออกใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราวให้ได้อย่างมากท่ีสุดหน่ึงปี  

ท่านสามารถเปล่ียนใบขับขี่รถยนต์ของต่างชาติมาเป็นใบขับขี่รถยนต์ของฟินแลนด์ได้ แต่ต้องเสียเงิน  

เจ้าหน้าท่ีตำรวจอาจจะเรียกร้องให้ท่านไปตรวจสุขภาพ  

และอาจจะต้องการให้ท่านนำใบขับขี่ของท่านไปแปลเป็นภาษาฟินนิชอย่างเป็นทางการด้วย  

รายละเอียดท่านสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  

โดยปกติแล้วเจ้าหน้าท่ีตำรวจจะไม่เรียกร้องให้ท่านไปสอบใบขับขี่รถยนต์ใหม่ 

ถ้าท่านเปล่ียนใบขับขี่ของท่านเป็นใบขับขี่ของฟินแลนด์ภายในระยะเวลาหน่ึงปีหลังจากท่ีท่านเข้ามาในประเทศ

ฟินแลนด์ 

 

ร้านค้า  

โดยปกติแล้วร้านค้าในฟินแลนด์ต่อราคาไม่ได้ ราคาจะติดอยู่กับสินค้าหรือติดท่ีขอบหิ้งวางสินค้า  

ราคาขายเป็นราคาเต็มซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ALV) ไว้ด้วย 

 

ในเมืองใหญ่ๆ มีร้านค้าบางแห่งท่ีขายอาหารสำหรับผู้ท่ีนับถือศาสนาหรือมีวัฒนธรรมแตกต่างจากคนอ่ืน 

ท่านอาจจะถามคนอ่ืนๆ ว่า ร้านค้าสำหรับชนกลุ่มน้อยหรือร้านค้าท่ีขายสินค้าเฉพาะอย่างมีท่ีไหนบ้าง 

นอกจากน้ีก็ยังร้านค้าท่ีขายเสื้อผ้าและร้านทำผมสำหรับชนกลุ่มน้อยอีกพอสมควร  
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ในเมืองใหญ่ๆ มีร้านค้าบางแห่งท่ีขายอาหารสำหรับผู้ท่ีนับถือศาสนาหรือมีวัฒนธรรมแตกต่างจากคนอ่ืน 
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 ร้านค้าเปิดเมื่อไร?  

โดยปกติร้านค้าที่ขายอาหารจะเปิดต้ังแต่เวลา 9-21 น.  

ถ้าเป็นร้านเล็กๆ อาจจะเปิดก่อนและปิดช้ากว่า  

 

ร้านค้าอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่นร้านขายเสื้อผ้า ปกติแล้วจะเปิดต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9-20 น.และวันเสาร์ต้ังแต่ 

9-18 น.  

ร้านค้าบางร้านเปิดวันอาทิตย์ด้วย 

 

สถานที่ราชการ  

ในฟินแลนด์เรื่องบางอย่างต้องไปทำด้วยตัวเองที่สถานที่ราชการ  

การให้บริการของสถานที่ราชการมีขอบเขตกว้างขวางทั้งทางโทรศัพท์ 

ทางไปรษณีย์และทางอินเทอร์เน็ต 

เจ้าหน้าท่ีของสถานท่ีราชการจะให้ความช่วยเหลือท่าน ถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องบางเรื่อง  

เจ้าหน้าท่ีบริหารของสถานท่ีราชการของรัฐเรียกกันว่าเป็นข้าราชการ  

ตำรวจก็เป็นข้าราชการด้วย  

 

ในฟินแลนด์ข้าราชการเป็นบุคคลท่ีไว้ใจได้  

ข้าราชการไม่รับสินบนและไม่มีใครรับของขวัญสำหรับหน้าท่ีท่ีต้องทำ 

ข้าราชการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาค  

ท่านสามารถสนทนากับข้าราชการได้อย่างปลอดภัย  
 

สถานที่ราชการเปิดเมื่อไร?  

สถานที่ราชการของรัฐและของเมืองต่างๆ โดยปกติเปิดต้ังแต่เวลา 8-16 น.  

เวลาเปิดบริการลูกค้าของสถานท่ีราชการอาจจะแตกต่างกับเวลาเปิดของสถานท่ีราชการ 

ท่านควรเช็คเวลาเปิดของสถานท่ีราชการล่วงหน้า 

  

สุราและยาเสพย์ติด  
ในฟินแลนด์ห้ามไม่ให้ขายหรือบริการสุราแก่ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี  

ในร้านอาหารจะขายแต่เบียร์หรือไซเดอร ์(น้ำผลแอปเปิลหรือผลไม้อ่ืนท่ีหมักเป็นเหล้า)  

ไวน์หรือเหล้าท่ีมีแอลกอฮอล์สูงจะขายแต่ในร้าน Alko เท่าน้ัน  

Alko เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งขายเหล้า  

 

ถ้าท่านด่ืมสุราท่านขับรถไม่ได้  

    46.                47.

ในฟินแลนส์ามารถขบัรถยนตไ์ดเ้มือ่บคุคลผูน้ ัน้มอีายคุรบ 18 ปี  
 
ถา้ทา่นมใีบขับขีร่ถยนตท์ีอ่อกใหใ้นสหภาพยโุรปหรอืในเขตเศรษฐกจิยโุรป 
ทา่นสามารถขบัรถยนตใ์นประเทศฟินแลนดไ์ด ้ 
สทิธิใ์นการขับรถยนตเ์ป็นไปตามประเภทรถทีร่ะบใุนใบขบัขีร่ถยนตข์องทา่น 
ใบขบัขีร่ถยนตท์ีอ่อกใหใ้นประเทศกลุม่นอรด์กิใชใ้นฟินแลนดไ์ด ้
 
ถา้ทา่นมใีบขับขีร่ถยนตท์ีอ่อกใหโ้ดยประเทศทีล่งนามในอนุสญัญาเจเนวาหรอืเวยีนนาวา่ดว้ยการจราจรทางถน
น ทา่นสามารถขบัรถในฟินแลนดไ์ด ้
สทิธิใ์นการขับรถมอีายแุคห่นึง่ปีโดยนับตัง้แตว่ันทีท่า่นมาประเทศฟินแลนด ์ 
 
ถา้ใบขบัขีร่ถยนตข์องทา่นใชใ้นฟินแลนดไ์มไ่ด ้ทา่นอาจจะไดรั้บใบขบัขีช่ัว่คราว  
เจา้หนา้ทีต่ ารวจจะออกใบขับขีร่ถยนตช์ัว่คราวใหไ้ดอ้ยา่งมากทีส่ดุหนึง่ (1) ปี  
ทา่นสามารถเปลีย่นใบขบัขีร่ถยนตข์องตา่งชาตมิาเป็นใบขบัขีร่ถยนตข์องฟินแลนดไ์ด ้แตต่อ้งเสยีเงนิ  
เจา้หนา้ทีต่ ารวจอาจจะเรยีกรอ้งใหท้า่นไปตรวจสขุภาพ  
และอาจจะเรยีกรอ้งใหท้า่นน าใบขับขีไ่ปแปลเป็นภาษาฟินนชิอยา่งเป็นทางการดว้ย  
รายละเอยีดทา่นสามารถสอบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีต่ ารวจ  
โดยปกตแิลว้เจา้หนา้ทีต่ ารวจจะไมเ่รยีกรอ้งใหท้า่นไปสอบใบขับขีร่ถยนตใ์หม ่
ถา้ทา่นเปลีย่นใบขบัขีข่องทา่นเป็นใบขับขีข่องฟินแลนดภ์ายในระยะเวลาหนึง่ปีหลังจากทีท่า่นเขา้มาในประเทศ
ฟินแลนด ์
 

โดยปกตแิลว้รา้นคา้ในฟินแลนดต์อ่ราคาไมไ่ด ้ราคาจะตดิอยูก่บัสนิคา้หรอืตดิทีข่อบหิง้วางสนิคา้  
 
ราคาขายเป็นราคาเต็มซึง่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ (ALV) ไวด้ว้ย 
 
ในเมอืงใหญ่ๆ  มรีา้นคา้บางแหง่ทีข่ายอาหารส าหรับผูท้ีนั่บถอืศาสนาหรอืมวีัฒนธรรมแตกตา่งจากคนอืน่ 
ทา่นอาจจะถามคนอืน่ๆ วา่ รา้นคา้ส าหรับชนกลุม่นอ้ยมทีีไ่หนบา้ง 
นอกจากนีแ้ลว้ยังมรีา้นคา้ทีข่ายเสือ้ผา้และรา้นท าผมส าหรับชนกลุม่นอ้ยอกีพอสมควร  
 

โดยปกตริา้นคา้ทีข่ายอาหารจะเปิดต ัง้แตเ่วลา 9-20 น.  
ถา้เป็นรา้นเล็กๆ อาจจะเปิดกอ่นและปิดชา้กวา่  
 
รา้นคา้อืน่ๆ ตัวอยา่งเชน่รา้นขายเสือ้ผา้ ปกตแิลว้จะเปิดตัง้แตว่ันจันทรถ์งึวันศกุรเ์วลา 9-20 น.และวันเสารต์ัง้แต ่
9-18 น.  
รา้นคา้บางรา้นเปิดวันอาทติยด์ว้ย 



ร้านค้าเปิดเมื่อไร?  

โดยปกติร้านค้าที่ขายอาหารจะเปิดต้ังแต่เวลา 9-21 น.  

ถ้าเป็นร้านเล็กๆ อาจจะเปิดก่อนและปิดช้ากว่า  

 

ร้านค้าอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่นร้านขายเสื้อผ้า ปกติแล้วจะเปิดต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9-20 น.และวันเสาร์ต้ังแต่ 

9-18 น.  

ร้านค้าบางร้านเปิดวันอาทิตย์ด้วย 

 

สถานที่ราชการ  

ในฟินแลนด์เรื่องบางอย่างต้องไปทำด้วยตัวเองที่สถานที่ราชการ  

การให้บริการของสถานที่ราชการมีขอบเขตกว้างขวางทั้งทางโทรศัพท์ 

ทางไปรษณีย์และทางอินเทอร์เน็ต 

เจ้าหน้าท่ีของสถานท่ีราชการจะให้ความช่วยเหลือท่าน ถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องบางเรื่อง  

เจ้าหน้าท่ีบริหารของสถานท่ีราชการของรัฐเรียกกันว่าเป็นข้าราชการ  

ตำรวจก็เป็นข้าราชการด้วย  

 

ในฟินแลนด์ข้าราชการเป็นบุคคลท่ีไว้ใจได้  

ข้าราชการไม่รับสินบนและไม่มีใครรับของขวัญสำหรับหน้าท่ีท่ีต้องทำ 

ข้าราชการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาค  

ท่านสามารถสนทนากับข้าราชการได้อย่างปลอดภัย  
 

สถานที่ราชการเปิดเมื่อไร?  

สถานที่ราชการของรัฐและของเมืองต่างๆ โดยปกติเปิดต้ังแต่เวลา 8-16 น.  

เวลาเปิดบริการลูกค้าของสถานท่ีราชการอาจจะแตกต่างกับเวลาเปิดของสถานท่ีราชการ 

ท่านควรเช็คเวลาเปิดของสถานท่ีราชการล่วงหน้า 

  

สุราและยาเสพย์ติด  
ในฟินแลนด์ห้ามไม่ให้ขายหรือบริการสุราแก่ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี  

ในร้านอาหารจะขายแต่เบียร์หรือไซเดอร ์(น้ำผลแอปเปิลหรือผลไม้อ่ืนท่ีหมักเป็นเหล้า)  

ไวน์หรือเหล้าท่ีมีแอลกอฮอล์สูงจะขายแต่ในร้าน Alko เท่าน้ัน  

Alko เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งขายเหล้า  

 

ถ้าท่านด่ืมสุราท่านขับรถไม่ได้  

ร้านค้าเปิดเมื่อไร?  

โดยปกติร้านค้าที่ขายอาหารจะเปิดต้ังแต่เวลา 9-21 น.  

ถ้าเป็นร้านเล็กๆ อาจจะเปิดก่อนและปิดช้ากว่า  

 

ร้านค้าอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่นร้านขายเสื้อผ้า ปกติแล้วจะเปิดต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9-20 น.และวันเสาร์ต้ังแต่ 

9-18 น.  

ร้านค้าบางร้านเปิดวันอาทิตย์ด้วย 

 

สถานที่ราชการ  

ในฟินแลนด์เรื่องบางอย่างต้องไปทำด้วยตัวเองที่สถานที่ราชการ  

การให้บริการของสถานที่ราชการมีขอบเขตกว้างขวางทั้งทางโทรศัพท์ 

ทางไปรษณีย์และทางอินเทอร์เน็ต 

เจ้าหน้าท่ีของสถานท่ีราชการจะให้ความช่วยเหลือท่าน ถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องบางเรื่อง  

เจ้าหน้าท่ีบริหารของสถานท่ีราชการของรัฐเรียกกันว่าเป็นข้าราชการ  

ตำรวจก็เป็นข้าราชการด้วย  

 

ในฟินแลนด์ข้าราชการเป็นบุคคลท่ีไว้ใจได้  

ข้าราชการไม่รับสินบนและไม่มีใครรับของขวัญสำหรับหน้าท่ีท่ีต้องทำ 

ข้าราชการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาค  

ท่านสามารถสนทนากับข้าราชการได้อย่างปลอดภัย  
 

สถานที่ราชการเปิดเมื่อไร?  

สถานที่ราชการของรัฐและของเมืองต่างๆ โดยปกติเปิดต้ังแต่เวลา 8-16 น.  

เวลาเปิดบริการลูกค้าของสถานท่ีราชการอาจจะแตกต่างกับเวลาเปิดของสถานท่ีราชการ 

ท่านควรเช็คเวลาเปิดของสถานท่ีราชการล่วงหน้า 

  

สุราและยาเสพย์ติด  
ในฟินแลนด์ห้ามไม่ให้ขายหรือบริการสุราแก่ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี  

ในร้านอาหารจะขายแต่เบียร์หรือไซเดอร์ (น้ำผลแอปเปิลหรือผลไม้อ่ืนท่ีหมักเป็นเหล้า)  

ไวน์หรือเหล้าท่ีมีแอลกอฮอล์สูงจะขายแต่ในร้าน Alko เท่าน้ัน  

Alko เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งขายเหล้า  

 

ถ้าท่านด่ืมสุราท่านขับรถไม่ได้  

    48.                49.

ในฟินแลนดเ์ร ือ่งบางอยา่งตอ้งไปท าดว้ยตวัเองทีส่ถานทีร่าชการ  
การใหบ้รกิารของสถานทีร่าชการมที ัง้ทางโทรศพัท ์ทางไปรษณียแ์ละทางอนิเทอรเ์น็ตดว้ย 
 
เจา้หนา้ทีข่องสถานทีร่าชการจะใหค้วามชว่ยเหลอืทา่น ถา้ทา่นไมเ่ขา้ใจเรือ่งบางเรือ่ง  
เจา้หนา้ทีบ่รหิารของสถานทีร่าชการของรัฐเรยีกกนัวา่เป็นขา้ราชการ  
ต ารวจก็เป็นขา้ราชการดว้ย  
 
ในฟินแลนดข์า้ราชการเป็นบคุคลทีไ่วใ้จได ้ 
ขา้ราชการไมร่ับของขวัญและไมม่ใีครใหข้องขวัญ 
ขา้ราชการปฏบิตัติอ่ลกูคา้ดว้ยความเสมอภาค  
ทา่นสามารถสนทนากบัขา้ราชการไดอ้ยา่งปลอดภัย  
 

สถานทีร่าชการเปิดเมือ่ไร? 

สถานทีร่าชการของรฐัและของเมอืงตา่งๆ โดยปกตเิปิดต ัง้แตเ่วลา 8-16 น.  
 
เวลาเปิดบรกิารลกูคา้ของสถานทีร่าชการอาจจะแตกตา่งกบัเวลาเปิดของสถานทีร่าชการ 
ทา่นควรเชค็เวลาเปิดของสถานทีร่าชการลว่งหนา้  
 

ในฟินแลนดห์า้มไมใ่หข้ายหรอืบรกิารสรุาแกผู่ท้ ีอ่ายตุ า่กวา่ 18 ปี  
ในรา้นอาหารจะขายแตเ่บยีรห์รอืไซเดอร ์(น ้าผลแอปเปิลหรอืผลไมอ้ืน่ทีห่มักเป็นเหลา้)  
ไวนห์รอืเหลา้ทีม่แีอลกอฮอลส์งูจะขายแตใ่นรา้น Alko เทา่นัน้  
Alko เป็นรัฐวสิาหกจิซึง่ขายเหลา้  
 
ถา้ทา่นดืม่สรุาทา่นขบัรถไมไ่ด ้ 
ขอบเขตในการทีถ่อืวา่เมาแลว้ขบัรถคอื 0,5 ตอ่มลิล ิ 
 
ในฟินแลนดถ์า้ทา่นดืม่สรุาแลว้ขบัรถ ผลทีต่ดิตามมาคอืทา่นจะถกูลงโทษหนัก  
ทา่นอาจจะถกูปรับหรอืถกูจ าคกุและถกูยดึใบขับขี ่ 
 
ในฟินแลนดม์กีฎหมายหา้มยาเสพยต์ดิทกุชนดิ  
การน ายาเสพยต์ดิเขา้มาในประเทศ การซือ้ การขาย การเพาะปลกู 
การครอบครองและการใชย้าเสพยต์ดิเป็นความผดิอาญา  
สารเสพยต์ดิทีเ่รยีกวา่กสัและกญัชาก็หา้มดว้ย  
การลงโทษเรือ่งทีก่ลา่วมานีร้นุแรงมาก 
 



ขอบเขตในการท่ีถือว่าเมาแล้วขับรถคือ 0,5 ต่อมิลลิ  

 

ในฟินแลนด์ถ้าท่านด่ืมสุราแล้วขับรถ ผลท่ีติดตามมาคือท่านจะถูกลงโทษหนัก  

ท่านอาจจะถูกปรับหรือถูกยึดใบขับขี ่ 

นอกจากน้ีกฎหมายยังห้ามไม่ให้ด่ืมสุราในท่ีสาธารณะด้วย  

 

ในฟินแลนด์มีกฎหมายห้ามยาเสพย์ติดทุกชนิด  

การนำยาเสพย์ติดเข้ามาในประเทศ การซื้อ การขาย การเพาะปลูก การใช้ยาเสพย์ติดเป็นความผิดอาญา  

สารเสพย์ติดท่ีเรียกว่ากัสและกัญชาก็ห้ามด้วย 

 

เวลาว่าง  

เวลาว่างเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนฟินน์  

หนังสือพิมพ์และสิ่งตีพิมพ์ของท้องที่จะประกาศว่ามีกิจกรรมและงานต่างๆ เม่ือไร  

ทางหน้าอินเทอร์เน็ตของเมืองหรือเขตที่ท่านอยู่ก็จะมีข่าวงานและกิจจกรรมต่างๆ ด้วย  

ในฟินแลนด์มีโอกาสสำหรับการศึกษามากมาย  

โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ จะจัดหลักสูตรสอนวิชาต่างๆ โดยเสียค่าเรียนถูก  

ท่านสามารถศึกษาในหลักสูตรเรียนภาษา เรียนการประกอบอาหาร หรือการฝีมือ  

มีหลายคนๆ เรียนดนตรีและพลศึกษา  

 

เน่ืองจากคนฟินแลนด์อ่านหนังสือมากดังน้ันจึงมีห้องสมุดมากด้วย  

ท่านสามารถยืมหนังสือได้ฟรีจากห้องสมุด  

ท่ีห้องสมุดท่านสามารถสอบถามว่า มีหนังสือพิมพ์หรือหนังสือเป็นภาษาอ่ืนๆ หรือเปล่า 

บัตรใช้ห้องสมุดไม่ต้องเสียเงิน  

ท่านขอบัตรได้จากเจ้าหน้าท่ีในห้องสมุด 

 

เวลาท่านว่าง ท่านอาจจะไปพิพิธภัณฑสถาน ไปดูละครหรือดูภาพยนตร ์ 

ในฟินแลนด์ไม่มีการพากย์ภาพยนตร ์ 

ในหนังจะมีข้อความบรรยายเป็นภาษาฟินนิชและภาษาสวีดิชและเสียงด้ังเดิมของหนัง  

ท่านอาจจะไปดูหนังได้ ถึงแม้ว่าท่านยังไม่เข้าใจภาษาฟินนิชดี  

 

ในฟินแลนด์คนเข้าเมืองมีกิจกรรมการใช้เวลาว่างของตัวเอง  

ในเมืองใหญ่ๆ มีศูนย์วัฒนธรรมซึ่งดำเนินการสำหรับคนเข้าเมือง  

องค์กรต่างๆ ตัวอย่างเช่น สภากาชาดของฟินแลนด์ จัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับคนเข้าเมือง  

คนเข้าเมืองเองก็จัดต้ังสมาคมต่างๆ ของตัวเองด้วย 

 

 

เด็ก วัยรุ่นและเวลาว่าง  
โรงเรียนโดยปกติจะเลิกก่อนเวลาทีผู่้ปกครองเลิกงาน  

หลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว เด็กอาจจะใช้เวลา ตัวอย่างเช่นเล่นในสนามสำหรับเล่นของเมือง  

 

เมืองต่างๆ และชมรมของโบสถ์มีการดำเนินงานสำหรับเด็ก  

ชมรมของโบสถ์มีสโมสรซึ่งเด็กสามารถทำงานประดิษฐ์หรือเล่นดนตร ี 

เด็กสามารถไปท่ีสโมสรได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสมาชิกของโบสถ ์ 

 

สำหรับวัยรุ่นก็มีศูนย์วัยรุ่นและสโมสรต่างๆ  

เมืองและเทศบาลต่างๆ ให้ความสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ สำหรับการใช้เวลาว่างของวัยรุ่น  

วัยรุ่นสามารถไปท่ีศูนย์วัยรุ่นเพื่อพบเพื่อนฝูงหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว  

 

สมาคมกีฬาต่างๆ จัดกิจกรรมหลายอย่างสำหรับพวกวัยรุ่นด้วย  

เน่ืองจากสมาคมกีฬาเหล่าน้ีเป็นของเอกชนดังน้ันจึงต้องเสียเงินค่าบริการ 

 

วันฉลองของชาวฟินแลนด์  

วันฉลองของคนในชาติคือวันอาทิตย์หรือวันหยุดทางศาสนา  

ซ่ึงหมายความว่าสถานที่ราชการทุกแห่งและร้านค้าจะปิดทำการ  

เทศกาลคริสต์มาสครอบครัวคนฟินน์ส่วนมากจะใช้เวลาอยู่บ้านกับครอบครัว 

มีอยู่บ่อยๆ ที่ครอบครัวมีประเพณีของตัวเองและจะฉลองตามประเพณีน้ัน  

 

วันฉลองของคนในชาติคือวันอาทิตย์หรือวันหยุดทางศาสนา  

ซึ่งหมายความว่าสถานท่ีราชการทุกแห่งและร้านค้าจะปิดทำการ  

เทศกาลคริสต์มาสครอบครัวคนฟินน์ส่วนมากจะใช้เวลาอยู่บ้านกับครอบครัว 

 

วันฉลองอย่างเป็นทางการของฟินแลนด์ปี 2011 มีดังต่อไปน้ี:  

1.1. วันขี้นปีใหม่  

6.1.วันเฉลิมการปรากฏตัวของพระเยซูคริสต์   

22.4. วันท่ีพระเยซูสิ้นพระชนม์  

24.4. วันอีสเตอร ์ 

25.4. วันอีสเตอร์ช่วงท่ีสอง (2)  

1.5.วันแรงงาน  

2.6. วันพฤหัสบดีศกัด์ิสิทธิท่ีฉลองการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูประจำปี 

12.6. วันอาทิตย์ท่ีเจ็ดหลังวันอีสเตอร ์

24.6. วันสุกดิบก่อนวันกลางฤดูร้อน 

25.6. วันกลางฤดูร้อน  

    48.                49.

เวลาวา่งเป็นเรือ่งส าคญัส าหรบัคนฟินน ์ 
หนงัสอืพมิพแ์ละสิง่ตพีมิพข์องทอ้งทีจ่ะประกาศวา่มกีจิกรรมและงานตา่งๆ เมือ่ไร  
ทางหนา้อนิเทอรเ์น็ตของเมอืงหรอืเทศบาลทีท่า่นอยูก็่จะมขีา่วงานและกจิจกรรมตา่งๆ ดว้ย  
 
ในฟินแลนดม์โีอกาสส าหรับการศกึษามากมาย  
โรงเรยีนการศกึษาผูใ้หญ ่จะจัดหลักสตูรสอนวชิาตา่งๆ โดยเสยีคา่เรยีนถกู  
ทา่นสามารถศกึษาในหลักสตูรเรยีนภาษา เรยีนการประกอบอาหาร หรอืการฝีมอื  
มหีลายคนๆ เรยีนดนตรแีละพลศกึษา  
 
เนือ่งจากคนฟินแลนดอ์า่นหนังสอืมากดังนัน้จงึมหีอ้งสมดุมากดว้ย  
ทา่นสามารถยมืหนังสอืไดฟ้รจีากหอ้งสมดุ  
ทีห่อ้งสมดุทา่นสามารถสอบถามวา่ มหีนังสอืพมิพห์รอืหนังสอืเป็นภาษาอืน่ๆ หรอืเปลา่ 
บตัรใชห้อ้งสมดุไมต่อ้งเสยีเงนิ  
ทา่นขอบตัรไดจ้ากเจา้หนา้ทีใ่นหอ้งสมดุ 
 
เวลาทา่นวา่ง ทา่นอาจจะไปพพิธิภัณฑสถาน ไปดลูะครหรอืดภูาพยนตร ์ 
ในฟินแลนดไ์มม่กีารพากยภ์าพยนตร ์ 
ในหนังจะมขีอ้ความบรรยายเป็นภาษาฟินนชิและภาษาสวดีชิและเสยีงดัง้เดมิของหนัง  
 
ในเมอืงใหญ่ๆ  มศีนูยว์ัฒนธรรมซึง่มโีปรแกรมและการด าเนนิงานนานาชาต ิ 
องคก์รตา่งๆ ตัวอยา่งเชน่ สภากาชาดของฟินแลนด ์จัดกจิกรรมตา่งๆ ส าหรับวัฒนธรรมหลากหลาย  
คนเขา้เมอืงเองก็จัดตัง้สมาคมตา่งๆ ของตัวเองดว้ย 

โรงเรยีนโดยปกตจิะเลกิกอ่นเวลาทีผู่ป้กครองเลกิงาน  
หลงัจากโรงเรยีนเลกิแลว้ เด็กอาจจะใชเ้วลา ตวัอยา่งเชน่เลน่ในสนามเลน่ของเมอืง  
เด็กสามารถเขา้รว่มกบักจิกรรมของโรงเรยีนในตอนเย็นหรอืกจิกรรมของสโมสร 
 
เมอืงตา่งๆ จัดกจิกรรมส าหรับนักเรยีนในตอนเชา้และในตอนเย็น  
กจิกรรมของเด็กนักเรยีนในตอนเชา้และตอนเย็นมขีึน้ส าหรับนักเรยีนทีอ่ยูใ่นชัน้ประถม 1 และ 2 
และนักเรยีนทีค่วามจ าเป็นไดรั้บการสอนเป็นพเิศษทกุชัน้ 
เทศบาลไมม่หีนา้ทีร่ับผดิชอบในการใหบ้รกิารเกีย่วกบักจิกรรม 
เทศบาลอาจจะเรยีกเก็บเงนิส าหรับกจิกรรมในตอนเชา้และในตอนเย็น 
โรงเรยีนเองก็จัดใหม้กีจิกรรมสโมสรใหนั้กเรยีน โดยปกตแิลว้ไมเ่สยีเงนิ 
 
เมอืงและชมรมของโบสถก์็จัดกจิกรรมส าหรับเด็ก 
ชมรมของโบสถม์สีโมสรซึง่เด็กสามารถท างานประดษิฐห์รอืเลน่ดนตร ี 
เด็กสามารถไปทีส่โมสรได ้ถงึแมว้า่จะไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิของโบสถ ์ 
 
ส าหรับวัยรุน่ก็มศีนูยว์ัยรุน่และสโมสรตา่งๆ  
เมอืงและเทศบาลตา่งๆ ใหค้วามสนับสนุนในกจิกรรมตา่งๆ ส าหรับการใชเ้วลาวา่งของวัยรุน่  
วัยรุน่สามารถไปทีศ่นูยว์ัยรุน่เพือ่พบเพือ่นฝงูหลังจากโรงเรยีนเลกิแลว้  
 
สมาคมกฬีาตา่งๆ จัดกจิกรรมหลายอยา่งส าหรับพวกวัยรุน่ดว้ย  
เนือ่งจากสมาคมกฬีาเหลา่นีเ้ป็นของเอกชนดังนัน้จงึตอ้งเสยีคา่บรกิาร 



เด็ก วัยรุ่นและเวลาว่าง  
โรงเรียนโดยปกติจะเลิกก่อนเวลาทีผู่้ปกครองเลิกงาน  

หลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว เด็กอาจจะใช้เวลา ตัวอย่างเช่นเล่นในสนามสำหรับเล่นของเมือง  

 

เมืองต่างๆ และชมรมของโบสถ์มีการดำเนินงานสำหรับเด็ก  

ชมรมของโบสถ์มีสโมสรซึ่งเด็กสามารถทำงานประดิษฐ์หรือเล่นดนตร ี 

เด็กสามารถไปท่ีสโมสรได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสมาชิกของโบสถ ์ 

 

สำหรับวัยรุ่นก็มีศูนย์วัยรุ่นและสโมสรต่างๆ  

เมืองและเทศบาลต่างๆ ให้ความสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ สำหรับการใช้เวลาว่างของวัยรุ่น  

วัยรุ่นสามารถไปท่ีศูนย์วัยรุ่นเพื่อพบเพื่อนฝูงหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว  

 

สมาคมกีฬาต่างๆ จัดกิจกรรมหลายอย่างสำหรับพวกวัยรุ่นด้วย  

เน่ืองจากสมาคมกีฬาเหล่าน้ีเป็นของเอกชนดังน้ันจึงต้องเสียเงินค่าบริการ 

 

วันฉลองของชาวฟินแลนด์  

วันฉลองของคนในชาติคือวันอาทิตย์หรือวันหยุดทางศาสนา  

ซ่ึงหมายความว่าสถานที่ราชการทุกแห่งและร้านค้าจะปิดทำการ  

เทศกาลคริสต์มาสครอบครัวคนฟินน์ส่วนมากจะใช้เวลาอยู่บ้านกับครอบครัว 

มีอยู่บ่อยๆ ที่ครอบครัวมีประเพณีของตัวเองและจะฉลองตามประเพณีน้ัน  

 

วันฉลองของคนในชาติคือวันอาทิตย์หรือวันหยุดทางศาสนา  

ซึ่งหมายความว่าสถานท่ีราชการทุกแห่งและร้านค้าจะปิดทำการ  

เทศกาลคริสต์มาสครอบครัวคนฟินน์ส่วนมากจะใช้เวลาอยู่บ้านกับครอบครัว 

 

วันฉลองอย่างเป็นทางการของฟินแลนด์ปี 2011 มีดังต่อไปน้ี:  

1.1. วันขี้นปีใหม่  

6.1.วันเฉลิมการปรากฏตัวของพระเยซูคริสต์   

22.4. วันท่ีพระเยซูสิ้นพระชนม์  

24.4. วันอีสเตอร ์ 

25.4. วันอีสเตอร์ช่วงท่ีสอง (2)  

1.5.วันแรงงาน  

2.6. วันพฤหัสบดีศกัด์ิสิทธิท่ีฉลองการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูประจำปี 

12.6. วันอาทิตย์ท่ีเจ็ดหลังวันอีสเตอร ์

24.6. วันสุกดิบก่อนวันกลางฤดูร้อน 

25.6. วันกลางฤดูร้อน  
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วนัฉลองของคนในชาตคิอืวนัอาทติยห์รอืวนัหยดุทางศาสนา  
ซึง่หมายความวา่สถานทีร่าชการทกุแหง่และรา้นคา้จะปิดท าการ  
มอียูบ่อ่ยๆ ทีค่รอบครวัมปีระเพณีของตวัเองและจะฉลองตามประเพณีน ัน้  
เทศกาลครสิตม์าสครอบครวัคนฟินนส์ว่นมากจะใชเ้วลาอยูบ่า้นกบัครอบครวั 
 
วนัฉลองอยา่งเป็นทางการของฟินแลนดม์ดีงัตอ่ไปนี:้  
วันขีน้ปีใหม ่(1.1.) 
วันเฉลมิการปรากฏตัวของพระเยซคูรสิต ์(6.1.)  
วันทีพ่ระเยซสูิน้พระชนม ์ 
วันอสีเตอร ์ 
วันอสีเตอรช์ว่งทีส่อง   
วันแรงงาน (1.5.) 
วันพฤหัสบดศีักดิส์ทิธทิีฉ่ลองการเสด็จขึน้สูส่วรรคข์องพระเยซปูระจ าปี 
วันอาทติยท์ีเ่จ็ดหลังวันอสีเตอร ์
วันสกุดบิกอ่นวันกลางฤดรูอ้น 
วันกลางฤดรูอ้น  
วันทางศาสนาเพือ่ระลกึถงึนักบญุทัง้หมด 
วันชาตขิองฟินแลนด ์(6.12.) 
วันสกุดบิกอ่นถงึวันครสิตม์าส (24.12.) 
วันครสิตม์าส (25.12.) 
วันหลังวันครสิตม์าส (26.12.) 
 
วันฉลองของคนในชาตหิลายวันเกีย่วขอ้งกบัความเชือ่ทางครสิศาสนา  
ยกตัวอยา่งเชน่วันพฤหัสบดศีักดิส์ทิธเิป็นวันทีฉ่ลองการเสด็จขึน้สูส่วรรคข์องพระเยซปูระจ าปี  
นอกจากกวันฉลองอยา่งเป็นทางการแลว้ วันฉลองบางวันอาจจะหยดุงานไมเ่ต็มวนั  
วันทีห่ยดุงานไมเ่ด็มวันไดแ้กว่ันสกุดบิกอ่นวันกลางฤดรูอ้นคอืวันที ่24.6. และวันสกุดบิกอ่นวันครสิตม์าสวันที ่
24.12.  
ในตอนนัน้คนสว่นมากไมต่อ้งไปท างาน  
พนักงานในรา้นคา้อาจจะตอ้งไปท างาน  
สว่นในโรงพยาบายก็จะมคีนอยูเ่วรเสมอ  
 
วันฉลองของชาตบิางวันมกีารประดับธง  
ซึง่หมายความวา่มกีารชกัธงขึน้เสา  
วันทีม่กีารชกัธงขีน้เสา อาทเิชน่วันแรงงานและวันชาต ิ 
ในฟินแลนดม์วีันทีม่กีารประดับธงดว้ย ถงึแมว้า่ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัวันฉลองอยา่งเป็นทางการ  
วันทีม่กีารประดับธงหลายวันเกีย่วขอ้งกบัวัฒนธรรมของฟินแลนด ์ 
ตัวอยา่งเชน่วันกาเลวาลาคอืวันที ่28.2.เป็นวันฉลองวัฒนธรรมของคนฟินแลนด ์ 
บอ่ย ๆ ครัง้ทีห่มูบ่า้นสหกรณ์ชกัธงครึง่เสา ถา้ผูอ้ยูใ่นหมูบ่า้นเสยีชวีติ  
 

ประเทศฟินแลนดแ์ละคนฟินแลนด ์
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ประเทศฟินแลนดแ์ละคนฟินแลนด ์



7. ประเทศฟินแลนด์และคนฟินแลนด์ 
 

ฟินแลนด์เป็นประเทศค่อนข้างใหญ่ซ่ึงมีประชากรน้อย  

จำนวนเมืองมีน้อยกว่าในหลายๆ ประเทศ 

และธรรมชาติในฟินแลนด์มีมาก  
 

ประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศรัฐสวัสดิการ  

ซึ่งหมายความว่ารัฐดูแล อาทิเช่นคนยากจน คนป่วย และคนพิการ  

ท้ังน้ีโดยใช้เงินจากภาษีมาจ่าย 

ทุกคนจะจ่ายภาษีจากเงินเดือนหรือรายได้อ่ืนๆ ท่ีได้รับ 

 

ในตอนแรกท่ีรู้จักกัน คนฟินน์อาจจะเป็นคนขี้อาย  

เม่ือท่านรู้จักกับคนฟินน์แล้ว เขาอาจจะเป็นเพื่อนท่านไปจนตลอดชีวิตของท่าน  

 

ประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศอย่างไร?  

ฟินแลนดเ์ป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย  

ประเทศฟินแลนด์ไม่มีพระมหากษัตริย์ แต่มีประธานาธิบด ี 

ฟินแลนด์เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (อีย)ู  

ฟินแลนด์เป็นประเทศค่อนข้างใหญ่ตามมาตราส่วนของยุโรป โดยมีพื้นท่ี 338 127 ตารางกิโลเมตร  

อย่างไรก็ตามมีประชากรน้อยประมาณ 5 400 000 คน  

ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ  

ในทางเหนือมีประชากรอยู่น้อย  

 

ในกรุงเฮลซิงกิซึ่งเป็นเมืองหลวงมีประชากรประมาณ 590 000 คน  

ในบริเวณเมืองใหญ่ๆ ของมหานคร เฮลซิงกิ เอสโป และวันต่า  

มีประชากรอาศัยอยู่รวมท้ังหมดประมาณ 1 ล้านคน  

แทมเปเร่ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อยู่นอกเขตของเมืองท่ีเป็นมหานคร  

มีประชากรราว 220 000 คน  

ตูระกูซึ่งเป็นเมืองเก่าท่ีสุดของฟินแลนด์มีประชากรมากกว่า  175 000 คน  

 

ประเทศเพื่อนบ้านของฟินแลนด์ได้แก่สวีเดน นอร์เวย ์รัสเซีย และเอสโตเนีย  

 

ดินฟ้าอากาศ 

ประเทศฟินแลนด์มีสี่ฤด:ู ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ  ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง  

อากาศจะผันแปรไปได้มากตามส่วนต่างๆ ของประเทศ  

หน้าหนาวเริ่มต้ังแต่กลางเดือนธันวาคมจนถีงปลายเดือนกุมภาพันธ์  

ระหว่างหน้าหนาวช่วงเวลากลางวันสั้นและมืด  

หิมะและน้ำแข็งทำให้ถนนล่ืน 

หน้าหนาวควรจะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดี  

คนฟินน์หลายคนนอกจากอาหารท่ีทานแล้วยังทานวิตามินเสริมด้วย  

การออกกำลังกายช่วยไม่ให้เหน่ือยง่าย  

 

หน้าใบไม้ผลิเป็นฤดูท่ีมีการเปล่ียนแปลง ช่วงเวลากลางวันท่ีสว่างจะเริ่มยาวขึ้นอย่างรวดเร็ว  

กลางคืนอาจจะหนาวจัด และวันท่ีมีแดดออกอากาศค่อนข้างอบอุ่น 

ต้นไม้เริ่มผลิใบและดอกไม้เริ่มออกดอก  

 

หน้าร้อนอาจจะร้อนมาก แต่อากาศก็อาจจะเปล่ียนแปลงได้  

หน้าร้อนสว่างและระหว่างเวลากลางคืนด้วย  

ในฟินแลนด์เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนท่ีคนส่วนมากจะฮอลิเดย ์

 

หน้าใบไม้ร่วงมืด และมักจะมีฝนตกบ่อย  

แสงสว่างลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว  

ฤดูใบไม้ร่วงสวยเพราะว่าใบไม้เปล่ียนส ี 

ช่วงท่ีใบไม้ในป่าเปล่ียนสีดูสวยงามท่ีสุดเห็นได้ทางตอนเหนือของฟินแลนด์หรือในแลปแลนด์  

ในแลปแลนด์ระหว่างหน้าใบไม้ร่วงและหน้าหนาว จะเห็นแสงเหนือมองเห็นในท้องฟ้าตอนกลางคืน(Aurora 

Borealis) ท่ีบริเวณขั้วโลก  

 

คนฟินน์เป็นคนอย่างไร?  

คนฟินน์หลายคนเป็นคนเงียบและสงบ  

ในความคิดเห็นของคนฟินน์แล้ว เป็นการสุภาพที่ปล่อยให้คนอ่ืนมีความสงบเป็นตัวของตัวเอง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวน้ี คนอ่ืนๆ อาจจะมีความรู้สึกว่าคนฟินน์ไม่สุภาพ  

คนฟินน์เป็นเพื่อนที่ดี ถ้าได้ทำความรู้จักกับเขาแล้ว 

คนฟินน์ยกย่องความขยันและความซื่อสัตย ์ 

ความละเอียดถี่ถ้วนก็เป็นเรื่องท่ีสำคัญด้วย  

ในฟินแลนด์การพบกันต้องมาตามเวลาท่ีได้ตกลงกันไว้  

เรื่องการมาสายคนฟินน์คิดว่าเป็นการไม่สุภาพ  
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ฟินแลนดเ์ป็นประเทศคอ่นขา้งใหญซ่ึง่มปีระชากรนอ้ย  
จ านวนเมอืงมนีอ้ยกวา่ในหลายๆ ประเทศ และธรรมชาตใินฟินแลนดม์มีาก  
 
ประเทศฟินแลนดเ์ป็นประเทศรัฐสวัสดกิาร  
ซึง่หมายความวา่รัฐดแูล อาทเิชน่คนยากจน คนป่วย และคนพกิาร การสอนขัน้พืน้ฐานส าหรับเด็กฟร ี
 
ส าหรับการบรกิารตา่งๆ ระดมเงนิจากประชาชน บรษัิทตา่งๆ และเงนิจากภาษีมาจา่ย 
 
ในตอนแรกทีรู่จั้กกนั คนฟินนอ์าจจะเป็นคนขีอ้าย เมือ่ทา่นรูจั้กกบัคนฟินนแ์ลว้ 
เขาอาจจะเป็นเพือ่นทา่นไปจนตลอดชวีติของทา่น  
 

ฟินแลนดเ์ป็นประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย  
ประเทศฟินแลนดไ์มม่พีระมหากษตัรยิ ์แตม่ปีระธานาธบิด ี 
ฟินแลนดเ์ป็นสมาชกิของสหภาพยโุรป (อยี)ู  
 
ฟินแลนดเ์ป็นประเทศคอ่นขา้งใหญต่ามมาตราสว่นของยโุรป โดยมพีืน้ที ่338 127 ตารางกโิลเมตร  
อยา่งไรก็ตามมปีระชากรนอ้ยประมาณ 5 400 000 คน  
ประชากรสว่นใหญอ่าศัยอยูท่างตอนใตข้องประเทศ  
ในทางเหนอืมปีระชากรอยูน่อ้ย  
 
ในกรงุเฮลซงิกซิ ึง่เป็นเมอืงหลวงมปีระชากรประมาณ 590 000 คน  
ในบรเิวณเมอืงใหญ่ๆ  ของมหานคร เฮลซงิก ิเอสโป และวันตา่ มปีระชากรอาศัยอยูร่วมทัง้หมดประมาณ 1 
ลา้นคน  
แทมเปเรซ่ ึง่เป็นเมอืงใหญอ่ยูน่อกเขตของเมอืงทีเ่ป็นมหานคร  แทมเปเรม่ปีระชากรราว 220 000 คน  
ตรูะกมูปีระชากรมากกวา่  180 000 คน ตรูะกเูป็นเมอืงเกา่ทีส่ดุของฟินแลนด ์
 
ประเทศเพือ่นบา้นของฟินแลนดไ์ดแ้กส่วเีดน นอรเ์วย ์รัสเซยี และเอสโตเนยี  
 

ประเทศฟินแลนดม์สี ีฤ่ด:ู ฤดหูนาว ฤดใูบไมผ้ล ิ ฤดรูอ้น และฤดใูบไมร้ว่ง  
อากาศจะผนัแปรไปไดม้ากตามสว่นตา่งๆ ของประเทศ  
 
หนา้หนาวเริม่ตัง้แตก่ลางเดอืนธันวาคมจนถงีปลายเดอืนกมุภาพันธ ์ 
ระหวา่งหนา้หนาวชว่งเวลากลางวันสัน้และมดื  
หมิะและน ้าแข็งท าใหถ้นนลืน่ 
หนา้หนาวควรจะดแูลสขุภาพของตัวเองใหด้ ี 
คนฟินนห์ลายคนนอกจากอาหารทีท่านแลว้ยังทานวติามนิเสรมิดว้ย  
ความมดือาจะท าใหเ้หน็ดเหนือ่ย การออกก าลังกายชว่ยไมใ่หเ้หนือ่ยงา่ย  
 
หนา้ใบไมผ้ลเิป็นฤดทูีม่กีารเปลีย่นแปลง ชว่งเวลากลางวันทีส่วา่งจะเริม่ยาวขึน้อยา่งรวดเร็ว  
กลางคนือาจจะหนาวจัด และวันทีม่แีดดออกอากาศคอ่นขา้งอบอุน่ 
ตน้ไมเ้ริม่ผลใิบและดอกไมเ้ริม่ออกดอก  
 
หนา้รอ้นอาจจะรอ้นมาก แตอ่ากาศก็อาจจะเปลีย่นแปลงได ้ 
หนา้รอ้นสวา่งและระหวา่งเวลากลางคนืดว้ย  
ในฟินแลนดเ์ดอืนกรกฎาคมเป็นเดอืนทีค่นสว่นมากจะฮอลเิดย ์
 
ฤดใูบไมร้ว่งตอนเย็นจะมดืและอาจจะมฝีนตก 
ฤดใูบไมร้ว่งสวยเพราะวา่ใบไมเ้ปลีย่นส ี 
ชว่งทีใ่บไมใ้นป่าเปลีย่นสดีสูวยงามทีส่ดุเห็นไดท้างตอนเหนอืของฟินแลนดก์ลา่วคอืในแลปแลนด ์ 
ในแลปแลนดร์ะหวา่งหนา้ใบไมร้ว่งและหนา้หนาว จะเห็นแสงเหนอืมองเห็นในทอ้งฟ้าตอนกลางคนื 
(Aurora Borealis)   



ดินฟ้าอากาศ 

ประเทศฟินแลนด์มีสี่ฤด:ู ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ  ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง  

อากาศจะผันแปรไปได้มากตามส่วนต่างๆ ของประเทศ  

หน้าหนาวเริ่มต้ังแต่กลางเดือนธันวาคมจนถีงปลายเดือนกุมภาพันธ์  

ระหว่างหน้าหนาวช่วงเวลากลางวันสั้นและมืด  

หิมะและน้ำแข็งทำให้ถนนล่ืน 

หน้าหนาวควรจะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดี  

คนฟินน์หลายคนนอกจากอาหารท่ีทานแล้วยังทานวิตามินเสริมด้วย  

การออกกำลังกายช่วยไม่ให้เหน่ือยง่าย  

 

หน้าใบไม้ผลิเป็นฤดูท่ีมีการเปล่ียนแปลง ช่วงเวลากลางวันท่ีสว่างจะเริ่มยาวขึ้นอย่างรวดเร็ว  

กลางคืนอาจจะหนาวจัด และวันท่ีมีแดดออกอากาศค่อนข้างอบอุ่น 

ต้นไม้เริ่มผลิใบและดอกไม้เริ่มออกดอก  

 

หน้าร้อนอาจจะร้อนมาก แต่อากาศก็อาจจะเปล่ียนแปลงได้  

หน้าร้อนสว่างและระหว่างเวลากลางคืนด้วย  

ในฟินแลนด์เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนท่ีคนส่วนมากจะฮอลิเดย ์

 

หน้าใบไม้ร่วงมืด และมักจะมีฝนตกบ่อย  

แสงสว่างลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว  

ฤดูใบไม้ร่วงสวยเพราะว่าใบไม้เปล่ียนส ี 

ช่วงท่ีใบไม้ในป่าเปล่ียนสีดูสวยงามท่ีสุดเห็นได้ทางตอนเหนือของฟินแลนด์หรือในแลปแลนด์  

ในแลปแลนด์ระหว่างหน้าใบไม้ร่วงและหน้าหนาว จะเห็นแสงเหนือมองเห็นในท้องฟ้าตอนกลางคืน(Aurora 

Borealis) ท่ีบริเวณขั้วโลก  

 

คนฟินน์เป็นคนอย่างไร?  

คนฟินน์หลายคนเป็นคนเงียบและสงบ  

ในความคิดเห็นของคนฟินน์แล้ว เป็นการสุภาพที่ปล่อยให้คนอ่ืนมีความสงบเป็นตัวของตัวเอง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวน้ี คนอ่ืนๆ อาจจะมีความรู้สึกว่าคนฟินน์ไม่สุภาพ  

คนฟินน์เป็นเพื่อนที่ดี ถ้าได้ทำความรู้จักกับเขาแล้ว 

คนฟินน์ยกย่องความขยันและความซื่อสัตย ์ 

ความละเอียดถี่ถ้วนก็เป็นเรื่องท่ีสำคัญด้วย  

ในฟินแลนด์การพบกันต้องมาตามเวลาท่ีได้ตกลงกันไว้  

เรื่องการมาสายคนฟินน์คิดว่าเป็นการไม่สุภาพ  
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ประเทศฟินแลนดม์สี ีฤ่ด:ู ฤดหูนาว ฤดใูบไมผ้ล ิ ฤดรูอ้น และฤดใูบไมร้ว่ง  
อากาศจะผนัแปรไปไดม้ากตามสว่นตา่งๆ ของประเทศ  
 
หนา้หนาวเริม่ตัง้แตก่ลางเดอืนธันวาคมจนถงีปลายเดอืนกมุภาพันธ ์ 
ระหวา่งหนา้หนาวชว่งเวลากลางวันสัน้และมดื  
หมิะและน ้าแข็งท าใหถ้นนลืน่ 
หนา้หนาวควรจะดแูลสขุภาพของตัวเองใหด้ ี 
คนฟินนห์ลายคนนอกจากอาหารทีท่านแลว้ยังทานวติามนิเสรมิดว้ย  
ความมดือาจะท าใหเ้หน็ดเหนือ่ย การออกก าลังกายชว่ยไมใ่หเ้หนือ่ยงา่ย  
 
หนา้ใบไมผ้ลเิป็นฤดทูีม่กีารเปลีย่นแปลง ชว่งเวลากลางวันทีส่วา่งจะเริม่ยาวขึน้อยา่งรวดเร็ว  
กลางคนือาจจะหนาวจัด และวันทีม่แีดดออกอากาศคอ่นขา้งอบอุน่ 
ตน้ไมเ้ริม่ผลใิบและดอกไมเ้ริม่ออกดอก  
 
หนา้รอ้นอาจจะรอ้นมาก แตอ่ากาศก็อาจจะเปลีย่นแปลงได ้ 
หนา้รอ้นสวา่งและระหวา่งเวลากลางคนืดว้ย  
ในฟินแลนดเ์ดอืนกรกฎาคมเป็นเดอืนทีค่นสว่นมากจะฮอลเิดย ์
 
ฤดใูบไมร้ว่งตอนเย็นจะมดืและอาจจะมฝีนตก 
ฤดใูบไมร้ว่งสวยเพราะวา่ใบไมเ้ปลีย่นส ี 
ชว่งทีใ่บไมใ้นป่าเปลีย่นสดีสูวยงามทีส่ดุเห็นไดท้างตอนเหนอืของฟินแลนดก์ลา่วคอืในแลปแลนด ์ 
ในแลปแลนดร์ะหวา่งหนา้ใบไมร้ว่งและหนา้หนาว จะเห็นแสงเหนอืมองเห็นในทอ้งฟ้าตอนกลางคนื 
(Aurora Borealis)   

คนฟินนห์ลายคนเป็นคนเงยีบและสงบ  
ในความคดิเห็นของคนฟินนแ์ลว้ เป็นการสภุาพทีป่ลอ่ยใหค้นอืน่มคีวามสงบเป็นตวัของตวัเอง 
ดว้ยเหตผุลดงักลา่วนี ้คนอืน่ๆ อาจจะมคีวามรูส้กึวา่คนฟินนไ์มส่ภุาพ  
คนฟินนเ์ป็นเพือ่นทีด่ ีถา้ไดท้ าความรูจ้กักบัเขาแลว้ 
 
คนฟินนย์กยอ่งความขยันและความซือ่สตัย ์ 
ความละเอยีดถีถ่ว้นก็เป็นเรือ่งทีส่ าคัญดว้ย  
ในฟินแลนดก์ารพบกนัตอ้งมาตามเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไว ้ 
เรือ่งการมาสายคนฟินนค์ดิวา่เป็นการไมส่ภุาพ  
 
คนฟินนถ์อืเรือ่งความเป็นสว่นตัว  
ถา้ทา่นตอ้งการจะไปเยีย่มใครก็ตาม เป็นการสภุาพทีจ่ะโทรไปหากอ่น  
 
กฎเกณฑเ์ป็นเรือ่งทีส่ าคัญส าหรับคนฟินน ์ 
ตัวอยา่งเชน่ คนฟินนป์ฏบิัตติามกฎจราจรอยา่งเครง่ครัด 
จะไมข่บัรถฝ่าไฟแดง  
 



คนฟินน์ถือเรื่องความเป็นส่วนตัว  

ถ้าท่านต้องการจะไปเยี่ยมใครก็ตาม เป็นการสุภาพท่ีจะโทรไปหาก่อน  

 

กฎเกณฑ์เป็นเรื่องท่ีสำคัญสำหรับคนฟินน์  

ตัวอย่างเช่น คนฟินน์ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

จะไม่ขับรถฝ่าไฟแดง  

 

ความสุภาพ  

ในฟินแลนด์ถือกันว่า เป็นเรื่องสุภาพที่มองตาคนอ่ืนเวลาท่านพูด  

การฟังด้วยความสงบเวลาคนอ่ืนพูด ก็เป็นเรื่องที่สุภาพด้วย  

เป็นเรื่องสุภาพด้วยท่ีตอบ เม่ืออีกฝ่ายพูดจบแล้ว  

ในความคิดของคนฟินน์เป็นการไม่สุภาพท่ีท่านพูดพร้อมๆ กับคนอ่ืน  

ในภาษาฟินนิชไม่มีวลีหรือสำนวนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความสุภาพ  

ตัวอย่างเช่นคำว่า ’please’ ในภาษาอังกฤษ ไม่มีคำในภาษาฟินนิช  

บ่อยๆ ครั้งเป็นเรื่องสุภาพท่ีขอบางสิ่งอย่างด้วยการใช้คำถามช่วย  

ตัวอย่างเช่นถ้าท่านต้องการนม ท่านอาจจะถามว่า “คุณเอานมให้ฉันได้ไหม?  

การถามสุภาพกว่าการบอกว่า “เอานมให้ด้วย”  

 

ในฟินแลนด์เป็นเรื่องธรรมดาท่ีเรียกคนอ่ืนโดยใช้คำว่า “คุณ”  

ซึ่งหมายความว่าเม่ือท่านพูดกับคนอ่ืน ท่านอาจจะใช้คำว่า “คุณ” 

ท่านไม่จำเป็นต้องพูดว่า “ท่าน”  

มีหลายๆ วัฒนธรรมท่ีการพูดคำว่า “คุณ” เป็นการไม่สุภาพเวลาพูดกับคนแปลกหน้า  

ในฟินแลนด์ท่านสามารถใช้คำว่า “คุณ” กับคนแปลกหน้าได้ด้วย  

เป็นเรื่องท่ีสุภาพท่ีจะพูดคำว่า “ท่าน” กับผู้สูงอาย ุ 
 

การทักทาย 

ในฟินแลนด์เป็นเรื่องธรรมดาที่จะทักทาย เม่ือพบกับคนอ่ืนด้วยการจับมือ  

โดยปกติแล้วคนฟินน์จะไม่สวมกอดหรือจูบเวลาพบกับคนอ่ืน  

วัยรุ่นหรือเพื่อนใกล้ชิดอาจจะสวมกอดเวลาพบกัน  

โดยท่ัวๆ ไปแล้วคนฟินน์ทักทายกันด้วยการจับมือ  

ท่านอาจจะพูดคำว่า ”ฮัลโล!” ก็ได้  

 

 

 

คนฟินน์ถือเรื่องความเป็นส่วนตัว  

ถ้าท่านต้องการจะไปเยี่ยมใครก็ตาม เป็นการสุภาพท่ีจะโทรไปหาก่อน  

 

กฎเกณฑ์เป็นเรื่องท่ีสำคัญสำหรับคนฟินน์  

ตัวอย่างเช่น คนฟินน์ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

จะไม่ขับรถฝ่าไฟแดง  

 

ความสุภาพ  

ในฟินแลนด์ถือกันว่า เป็นเรื่องสุภาพที่มองตาคนอ่ืนเวลาท่านพูด  

การฟังด้วยความสงบเวลาคนอ่ืนพูด ก็เป็นเรื่องที่สุภาพด้วย  

เป็นเรื่องสุภาพด้วยท่ีตอบ เม่ืออีกฝ่ายพูดจบแล้ว  

ในความคิดของคนฟินน์เป็นการไม่สุภาพท่ีท่านพูดพร้อมๆ กับคนอ่ืน  

ในภาษาฟินนิชไม่มีวลีหรือสำนวนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความสุภาพ  

ตัวอย่างเช่นคำว่า ’please’ ในภาษาอังกฤษ ไม่มีคำในภาษาฟินนิช  

บ่อยๆ ครั้งเป็นเรื่องสุภาพท่ีขอบางสิ่งอย่างด้วยการใช้คำถามช่วย  

ตัวอย่างเช่นถ้าท่านต้องการนม ท่านอาจจะถามว่า “คุณเอานมให้ฉันได้ไหม?  

การถามสุภาพกว่าการบอกว่า “เอานมให้ด้วย”  

 

ในฟินแลนด์เป็นเรื่องธรรมดาท่ีเรียกคนอ่ืนโดยใช้คำว่า “คุณ”  

ซึ่งหมายความว่าเม่ือท่านพูดกับคนอ่ืน ท่านอาจจะใช้คำว่า “คุณ” 

ท่านไม่จำเป็นต้องพูดว่า “ท่าน”  

มีหลายๆ วัฒนธรรมท่ีการพูดคำว่า “คุณ” เป็นการไม่สุภาพเวลาพูดกับคนแปลกหน้า  

ในฟินแลนด์ท่านสามารถใช้คำว่า “คุณ” กับคนแปลกหน้าได้ด้วย  

เป็นเรื่องท่ีสุภาพท่ีจะพูดคำว่า “ท่าน” กับผู้สูงอาย ุ 
 

การทักทาย 

ในฟินแลนด์เป็นเรื่องธรรมดาที่จะทักทาย เม่ือพบกับคนอ่ืนด้วยการจับมือ  

โดยปกติแล้วคนฟินน์จะไม่สวมกอดหรือจูบเวลาพบกับคนอ่ืน  

วัยรุ่นหรือเพื่อนใกล้ชิดอาจจะสวมกอดเวลาพบกัน  

โดยท่ัวๆ ไปแล้วคนฟินน์ทักทายกันด้วยการจับมือ  

ท่านอาจจะพูดคำว่า ”ฮัลโล!” ก็ได้  

 

 

 

การจราจร  

ในฟินแลนด์การจราจรใช้ระบบขับรถชิดขวา  

วัฒนธรรมการจราจรของฟินแลนด์เป็นแบบขับรถอย่างสงบ  

การจราจรหน้าหนาวต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ  

เพราะความมืดและทางลื่นเน่ืองจากสภาพของถนน 

คนขับไม่กดแตรรถยนต์บ่อย 

แตรรถยนต์ใช้ตอนท่ีมีสถานการณ์อันตรายจริงๆ เท่าน้ัน  

 

ในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ๆ หลายเมืองมีบริการขนส่งมวลชนท่ีดี  

รถเมล์ รถไฟ และรถรางมีว่ิงบ่อยและตรงเวลา  

แต่ค่าแท็กซี่ในฟินแลนด์ค่อนข้างแพง  

ในใจกลางเมืองท่ีจอดรถยนต์มักจะต้องเสียเงินสำหรับค่าจอด 

และการหาสถานท่ีจอดก็ไม่ใช่หาได้ง่ายๆ  

ดังน้ันคนฟินน์จึงชอบใช้บริการของการขนส่งมวลชน  

การขนส่งมวลชนเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย  

ส่วนในชนบทบริการการขนส่งมวลชนไม่มีขอบเขตให้บริการกว้างขวาง 

 

คนฟินน์ขี่รถจักรยานมาก  

ทางสำหรับขี่รถจักรยานในฟินแลนด์ก็มีมากด้วย  

ทางสำหรับขี่จักรยานมักอยู่เคียงข้างกับทางสำหรับเดิน  

ท่านจะต้องสวมหมวกนิรภัย เวลาท่านขี่จักรยาน 

จักรยานจะต้องมีอุปกรณ์ส่งสะท้อนแสงและไฟหน้า เพื่อคนอ่ืนจะได้เห็นรถจักรยานเวลามืด  

และต้องมีกระด่ิงเพื่อใช้สำหรับเตือนคนอ่ืนว่าท่านกำลังขี่จักรยานไปทางน้ัน  

 

หน้าใบไม้ร่วงและหน้าหนาวเป็นเรื่องสำคัญท่ีคนเดินเท้าตามถนนเวลามืดใช้อุปกรณ์ส่งสะท้อนแสง  

 

ธรรมชาติ  

คนฟินน์ให้ความสำคัญกับธรรมชาติมาก  

ในเมืองจะมีสวนสาธารณะเยอะ  

ป่าที่อยู่ใกล้จะเห็นได้ทันทีเม่ือออกไปนอกเมือง  

คนฟินน์ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดและความสะอาด  

การท้ิงขยะลงบนพื้นเป็นการกระทำท่ีไม่สุภาพ  

ขยะต้องนำไปท้ิงในถังขยะ หรือไม่ก็เอาติดตัวไปด้วย  

ทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรักษาธรรมชาติ  

    54.                55.

ในฟินแลนดถ์อืกนัวา่ เป็นเรือ่งสภุาพทีม่องตาคนอืน่เวลาทา่นพดู  
การฟงัดว้ยความสงบเวลาคนอืน่พดู ก็เป็นเรือ่งทีส่ภุาพดว้ย  
 
เป็นเรือ่งสภุาพดว้ยทีต่อบ เมือ่อกีฝ่ายพดูจบแลว้  
ในภาษาฟินนชิไมม่วีลหีรอืส านวนตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสภุาพ  
ตัวอยา่งเชน่ค าวา่ ’please’ ในภาษาองักฤษ ไมม่คี าในภาษาฟินนชิ  
บอ่ยๆ ครัง้เป็นเรือ่งสภุาพทีข่อบางสิง่บางอยา่งดว้ยการใชค้ าถามชว่ย  
ตัวอยา่งเชน่ถา้ทา่นตอ้งการนม ทา่นอาจจะถามวา่ “คณุเอานมใหฉั้นไดไ้หม?  
การถามสภุาพกวา่การบอกวา่ “เอานมใหด้ว้ย”  
 
ในฟินแลนดเ์ป็นเรือ่งธรรมดาทีเ่รยีกคนอืน่โดยใชค้ าวา่ “คณุ”  
ซึง่หมายความวา่เมือ่ทา่นพดูกบัคนอืน่ ทา่นอาจจะใชค้ าวา่ “คณุ” 
ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งพดูวา่ “ทา่น”  
ในฟินแลนดท์า่นสามารถใชค้ าวา่ “คณุ” กบัคนแปลกหนา้ไดด้ว้ย  
เป็นเรือ่งทีส่ภุาพทีจ่ะพดูค าวา่ “ทา่น” กบัผูส้งูอาย ุ 
 

ในฟินแลนดเ์ป็นเรือ่งธรรมดาทีจ่ะทกัทาย เมือ่พบกบัคนอืน่ดว้ยการจบัมอื  
 
โดยปกตแิลว้คนฟินนจ์ะไมส่วมกอดหรอืจบูเวลาพบกบัคนอืน่  
วัยรุน่หรอืเพือ่นใกลช้ดิอาจจะสวมกอดเวลาพบกนั  
โดยทั่วๆ ไปแลว้คนฟินนท์ักทายกนัดว้ยการจับมอื  
ทา่นอาจจะพดูค าวา่ ”ฮลัโล!” ก็ได ้ 
 

ในฟินแลนดก์ารจราจรใชร้ะบบขบัรถชดิขวา  
วฒันธรรมการจราจรของฟินแลนดเ์ป็นแบบขบัรถอยา่งสงบ  
การจราจรหนา้หนาวตอ้งมคีวามระมดัระวงัเป็นพเิศษ  เพราะความมดืและทางลืน่ 
 
คนขบัไมก่ดแตรรถยนตบ์อ่ย 
แตรรถยนตใ์ชต้อนทีม่สีถานการณ์อนัตรายจรงิๆ เทา่นัน้  
 
ในเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ๆ  หลายเมอืงมบีรกิารขนสง่มวลชนทีด่ ี 
รถเมล ์รถไฟ และรถรางมวีิง่บอ่ยและตรงเวลา  
แตค่า่แท็กซีใ่นฟินแลนดค์อ่นขา้งแพง  
ในใจกลางเมอืงทีจ่อดรถยนตม์ักจะตอ้งเสยีเงนิส าหรับคา่จอด 
และการหาสถานทีจ่อดก็ไมใ่ชห่าไดง้า่ยๆ  
ดังนัน้คนฟินนจ์งึชอบใชบ้รกิารของการขนสง่มวลชน  
การขนสง่มวลชนเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาตดิว้ย  
สว่นในชนบทบรกิารการขนสง่มวลชนไมม่ขีอบเขตใหบ้รกิารกวา้งขวาง 
 
คนฟินนข์ีร่ถจักรยานมาก  
ทางส าหรับขีร่ถจักรยานในฟินแลนดก์็มมีากดว้ย  
ทางส าหรับขีจั่กรยานมักอยูเ่คยีงขา้งกบัทางส าหรับเดนิ  
ทา่นจะตอ้งสวมหมวกนริภยั เวลาทา่นขีจั่กรยาน 
จักรยานจะตอ้งมอีปุกรณ์สง่สะทอ้นแสงและไฟหนา้ เพือ่คนอืน่จะไดเ้ห็นรถจักรยานเวลามดื  
และตอ้งมกีระดิง่เพือ่ใชส้ าหรับเตอืนคนอืน่วา่ทา่นก าลังขีจั่กรยานไปทางนัน้  
 
หนา้ใบไมร้ว่งและหนา้หนาวเป็นเรือ่งส าคัญทีค่นเดนิเทา้ตามถนนเวลามดืใชอ้ปุกรณ์สง่สะทอ้นแสง  
 



การจราจร  

ในฟินแลนด์การจราจรใช้ระบบขับรถชิดขวา  

วัฒนธรรมการจราจรของฟินแลนด์เป็นแบบขับรถอย่างสงบ  

การจราจรหน้าหนาวต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ  

เพราะความมืดและทางลื่นเน่ืองจากสภาพของถนน 

คนขับไม่กดแตรรถยนต์บ่อย 

แตรรถยนต์ใช้ตอนท่ีมีสถานการณ์อันตรายจริงๆ เท่าน้ัน  

 

ในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ๆ หลายเมืองมีบริการขนส่งมวลชนท่ีดี  

รถเมล์ รถไฟ และรถรางมีว่ิงบ่อยและตรงเวลา  

แต่ค่าแท็กซี่ในฟินแลนด์ค่อนข้างแพง  

ในใจกลางเมืองท่ีจอดรถยนต์มักจะต้องเสียเงินสำหรับค่าจอด 

และการหาสถานท่ีจอดก็ไม่ใช่หาได้ง่ายๆ  

ดังน้ันคนฟินน์จึงชอบใช้บริการของการขนส่งมวลชน  

การขนส่งมวลชนเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย  

ส่วนในชนบทบริการการขนส่งมวลชนไม่มีขอบเขตให้บริการกว้างขวาง 

 

คนฟินน์ขี่รถจักรยานมาก  

ทางสำหรับขี่รถจักรยานในฟินแลนด์ก็มีมากด้วย  

ทางสำหรับขี่จักรยานมักอยู่เคียงข้างกับทางสำหรับเดิน  

ท่านจะต้องสวมหมวกนิรภัย เวลาท่านขี่จักรยาน 

จักรยานจะต้องมีอุปกรณ์ส่งสะท้อนแสงและไฟหน้า เพื่อคนอ่ืนจะได้เห็นรถจักรยานเวลามืด  

และต้องมีกระด่ิงเพื่อใช้สำหรับเตือนคนอ่ืนว่าท่านกำลังขี่จักรยานไปทางน้ัน  

 

หน้าใบไม้ร่วงและหน้าหนาวเป็นเรื่องสำคัญท่ีคนเดินเท้าตามถนนเวลามืดใช้อุปกรณ์ส่งสะท้อนแสง  

 

ธรรมชาติ  

คนฟินน์ให้ความสำคัญกับธรรมชาติมาก  

ในเมืองจะมีสวนสาธารณะเยอะ  

ป่าที่อยู่ใกล้จะเห็นได้ทันทีเม่ือออกไปนอกเมือง  

คนฟินน์ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดและความสะอาด  

การท้ิงขยะลงบนพื้นเป็นการกระทำท่ีไม่สุภาพ  

ขยะต้องนำไปท้ิงในถังขยะ หรือไม่ก็เอาติดตัวไปด้วย  

ทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรักษาธรรมชาติ  

ในฟินแลนด์ทุกคนมีสิทธิในการเข้าไปในธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่าทุกๆ 

คนท่องเท่ียวและอยู่กับธรรมชาติได้อย่างเป็นอิสระโดยต้องคำนึงถึงสัตว์ ต้นไม้และผู้อ่ืนด้วย 

ตามแหล่งน้ำสามารถพายเรือ ว่ายน้ำ และตกปลาได้ 

อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีอนุญาตก็ไม่สามารถตกปลาหรือล่าสัตว์ได้  

ท่านสามารถเก็บลูกเบอร์รี่และเห็ดได้ แต่ห้ามไม่ให้ทำอันตรายต่อพืชหรือสัตว์ 

ห้ามไม่ให้เข้าไปในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีการเพาะปลูกหรือเขตบ้านของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

สัตว์  

คนฟินน์มีสัตว์เลี้ยงมาก  

สุนัขและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด  

มีกฎหมายเกี่ยวข้องกับสัตว์เล้ียงด้วย  

กฎหมายกล่าวว่า เวลานำสุนัขไปข้างนอกต้องใช้สายจูงสุนัข  

มูลสุนัขจะต้องเก็บและนำไปท้ิงในถงัขยะ  

กฎหมายของฟินแลนด์กำหนดไว้ว่า สัตว์ก็มีสิทธิตามกฎหมายด้วย  

ใครก็ตามจะทำให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวดไม่ได้ และต้องดูแลสุขภาพของสัตว์ด้วย  

 
บ้านของคนฟินน์  

คนฟินน์ชอบอยู่บ้านที่ตัวเองเป็นเจ้าของมากกว่าอยู่บ้านเช่า  

ขนาดเฉล่ียของบ้านมีพื้นท่ีประมาณ 80 ตารางเมตร  

ในบ้านโดยปกติแล้วจะมีครัว ห้องรับแขกและห้องนอน  

ส่วนลูกๆ มักจะมีห้องของตัวเอง  

นอกจากตัวบ้านแล้วก็อาจมีลานเล็กๆ หรือมุขอีก  

อีกท้ังในบ้านก็อาจจะมีเซาว์น่าด้วย  

 

อาหารของคนฟินน์  

อาหารของคนฟินน์มีรสไม่จัด  

ในอาหารไม่ใส่เครื่องเทศมาก  

อาหารท่ีนิยมกันมากท่ีสุดคือเน้ือและมันฝรั่ง  

คนฟินน์รับประทานปลามากด้วย  

ในปัจจุบันน้ีคนฟินน์รับประทานพาสต้าและข้าวมาก  

หลายๆ ปีท่ีผ่านมาน้ี การรับประทานอาหารเจหรือนิยมอาหารเจพบได้ท่ัวไป  

 

    54.                55.

คนฟินนใ์หค้วามส าคญักบัธรรมชาตมิาก  
ในเมอืงจะมสีวนสาธารณะเยอะ  
ป่าทีอ่ยูใ่กลจ้ะเห็นไดท้นัทเีมือ่ออกไปนอกเมอืง  
 
คนฟินนใ์หค้วามส าคัญกบัสภาพแวดลอ้มทีส่ะอาดและความสะอาด  
การทิง้ขยะลงบนพืน้เป็นการกระท าทีไ่มส่ภุาพ  
ขยะตอ้งน าไปทิง้ในถังขยะ หรอืไมก่็เอาตดิตัวไปดว้ย  
ทกุคนมหีนา้ทีร่ับผดิชอบในการรักษาธรรมชาต ิ 
ในฟินแลนดท์กุคนมสีทิธใินการเขา้ไปในธรรมชาต ิซึง่หมายความวา่ทกุๆ 
คนทอ่งเทีย่วและอยูก่บัธรรมชาตไิดอ้ยา่งเป็นอสิระโดยตอ้งค านงึถงึสตัว ์ตน้ไมแ้ละผูอ้ืน่ดว้ย 
ตามแหลง่น ้าสามารถพายเรอื วา่ยน ้า และตกปลาได ้
อยา่งไรก็ตามถา้ไมม่ใีบอนุญาตก็ไมส่ามารถตกปลาหรอืลา่สตัวไ์ด ้ 
ทา่นสามารถเก็บลกูเบอรร์ีแ่ละเห็ดได ้แตห่า้มไมใ่หท้ าอนัตรายตอ่พชืหรอืสตัว ์
หา้มไมใ่หเ้ขา้ไปในบรเิวณพืน้ทีท่ีม่กีารเพาะปลกูหรอืเขตบา้นของผูอ้ืน่โดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 

คนฟินนม์สีตัวเ์ล ีย้งมาก  
สนุขัและแมวเป็นสตัวเ์ลีย้งทีไ่ดร้บัความนยิมมากทีส่ดุ  
 
มกีฎหมายเกีย่วขอ้งกบัสตัวเ์ลีย้งดว้ย  
กฎหมายกลา่ววา่ เวลาน าสนัุขไปขา้งนอกตอ้งใชส้ายจงูสนัุข  
มลูสนัุขจะตอ้งเก็บและน าไปทิง้ในถังขยะ  
กฎหมายของฟินแลนดก์ าหนดไวว้า่ สตัวก์็มสีทิธิต์ามกฎหมายดว้ย  
ใครก็ตามจะท าใหส้ตัวไ์ดรั้บความเจ็บปวดไมไ่ด ้และตอ้งดแูลสขุภาพของสตัวด์ว้ย  
 

ในฟินแลนด์ทุกคนมีสิทธิในการเข้าไปในธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่าทุกๆ 

คนท่องเท่ียวและอยู่กับธรรมชาติได้อย่างเป็นอิสระโดยต้องคำนึงถึงสัตว์ ต้นไม้และผู้อ่ืนด้วย 

ตามแหล่งน้ำสามารถพายเรือ ว่ายน้ำ และตกปลาได้ 

อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีอนุญาตก็ไม่สามารถตกปลาหรือล่าสัตว์ได้  

ท่านสามารถเก็บลูกเบอร์รี่และเห็ดได้ แต่ห้ามไม่ให้ทำอันตรายต่อพืชหรือสัตว์ 

ห้ามไม่ให้เข้าไปในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีการเพาะปลูกหรือเขตบ้านของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

สัตว์  

คนฟินน์มีสัตว์เลี้ยงมาก  

สุนัขและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด  

มีกฎหมายเกี่ยวข้องกับสัตว์เล้ียงด้วย  

กฎหมายกล่าวว่า เวลานำสุนัขไปข้างนอกต้องใช้สายจูงสุนัข  

มูลสุนัขจะต้องเก็บและนำไปท้ิงในถงัขยะ  

กฎหมายของฟินแลนด์กำหนดไว้ว่า สัตว์ก็มีสิทธิตามกฎหมายด้วย  

ใครก็ตามจะทำให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวดไม่ได้ และต้องดูแลสุขภาพของสัตว์ด้วย  

 
บ้านของคนฟินน์  

คนฟินน์ชอบอยู่บ้านที่ตัวเองเป็นเจ้าของมากกว่าอยู่บ้านเช่า  

ขนาดเฉล่ียของบ้านมีพื้นท่ีประมาณ 80 ตารางเมตร  

ในบ้านโดยปกติแล้วจะมีครัว ห้องรับแขกและห้องนอน  

ส่วนลูกๆ มักจะมีห้องของตัวเอง  

นอกจากตัวบ้านแล้วก็อาจมีลานเล็กๆ หรือมุขอีก  

อีกท้ังในบ้านก็อาจจะมีเซาว์น่าด้วย  

 

อาหารของคนฟินน์  

อาหารของคนฟินน์มีรสไม่จัด  

ในอาหารไม่ใส่เครื่องเทศมาก  

อาหารท่ีนิยมกันมากท่ีสุดคือเน้ือและมันฝรั่ง  

คนฟินน์รับประทานปลามากด้วย  

ในปัจจุบันน้ีคนฟินน์รับประทานพาสต้าและข้าวมาก  

หลายๆ ปีท่ีผ่านมาน้ี การรับประทานอาหารเจหรือนิยมอาหารเจพบได้ท่ัวไป  

 

คนฟินนช์อบอยูบ่า้นทีต่วัเองเป็นเจา้ของมากกวา่อยูบ่า้นเชา่  
 
ขนาดเฉลีย่ของบา้นมพีืน้ทีป่ระมาณ 80 ตารางเมตร  
ในบา้นโดยปกตแิลว้จะมคีรัว หอ้งรับแขกและหอ้งนอน  
สว่นลกูๆ มักจะมหีอ้งของตัวเอง  
นอกจากตัวบา้นแลว้ก็อาจมลีานเล็กๆ หรอืมขุอกี  
อกีทัง้ในบา้นก็อาจจะมเีซาวน่์าดว้ย  
 



ในฟินแลนด์ทุกคนมีสิทธิในการเข้าไปในธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่าทุกๆ 

คนท่องเท่ียวและอยู่กับธรรมชาติได้อย่างเป็นอิสระโดยต้องคำนึงถึงสัตว์ ต้นไม้และผู้อ่ืนด้วย 

ตามแหล่งน้ำสามารถพายเรือ ว่ายน้ำ และตกปลาได้ 

อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีอนุญาตก็ไม่สามารถตกปลาหรือล่าสัตว์ได้  

ท่านสามารถเก็บลูกเบอร์รี่และเห็ดได้ แต่ห้ามไม่ให้ทำอันตรายต่อพืชหรือสัตว์ 

ห้ามไม่ให้เข้าไปในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีการเพาะปลูกหรือเขตบ้านของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

สัตว์  

คนฟินน์มีสัตว์เลี้ยงมาก  

สุนัขและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด  

มีกฎหมายเกี่ยวข้องกับสัตว์เล้ียงด้วย  

กฎหมายกล่าวว่า เวลานำสุนัขไปข้างนอกต้องใช้สายจูงสุนัข  

มูลสุนัขจะต้องเก็บและนำไปท้ิงในถงัขยะ  

กฎหมายของฟินแลนด์กำหนดไว้ว่า สัตว์ก็มีสิทธิตามกฎหมายด้วย  

ใครก็ตามจะทำให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวดไม่ได้ และต้องดูแลสุขภาพของสัตว์ด้วย  

 
บ้านของคนฟินน์  

คนฟินน์ชอบอยู่บ้านที่ตัวเองเป็นเจ้าของมากกว่าอยู่บ้านเช่า  

ขนาดเฉล่ียของบ้านมีพื้นท่ีประมาณ 80 ตารางเมตร  

ในบ้านโดยปกติแล้วจะมีครัว ห้องรับแขกและห้องนอน  

ส่วนลูกๆ มักจะมีห้องของตัวเอง  

นอกจากตัวบ้านแล้วก็อาจมีลานเล็กๆ หรือมุขอีก  

อีกท้ังในบ้านก็อาจจะมีเซาว์น่าด้วย  

 

อาหารของคนฟินน์  

อาหารของคนฟินน์มีรสไม่จัด  

ในอาหารไม่ใส่เครื่องเทศมาก  

อาหารท่ีนิยมกันมากท่ีสุดคือเน้ือและมันฝรั่ง  

คนฟินน์รับประทานปลามากด้วย  

ในปัจจุบันน้ีคนฟินน์รับประทานพาสต้าและข้าวมาก  

หลายๆ ปีท่ีผ่านมาน้ี การรับประทานอาหารเจหรือนิยมอาหารเจพบได้ท่ัวไป  

 

ตามปกติคนฟินน์จะรับประทานอาหารท่ีบ้าน แต่การไปรับประทานในภัตตาคารก็เป็นเรื่องธรรมดา 

 

คนฟินน์มักจะใช้ลูกเบอร์รี่ชนิดต่างๆ ทำของหวาน  

ในป่ามีลูกเบอร์รี่และเห็ดเยอะซึ่งคนจะไปเก็บตอนหน้าใบไม้ร่วง  

ถ้าท่านไปเก็บลูกเบอร์รี่หรือเห็ด ควรตรวจดูเสียก่อนว่าไม่ใช่ชนิดท่ีเป็นพิษ  

ลูกเบอร์รี่และเห็ดชนิดท่ีเป็นพิษดูเหมือนๆ กับชนิดท่ีรับประทานได้  
 

ประวัติศาสตร์ประเทศฟินแลนด์  

ฟินแลนด์เป็นประเทศที่เป็นอิสระ  

ฟินแลนด์เป็นอิสระมาต้ังแต่ปี 1917  

ฟินแลนด์เป็นส่วนหน่ึงของสวีเดนจนกระท่ังถึงช่วงปี 1800  

หลังจากอยู่ภายใต้ประเทศสวีเดน 

ฟินแลนด์เป็นอาณาเขตในความปกครองของเจ้าผู้ครองนครของรัสเซียมีฐานะกึง่อิสระปกครองตนเองจนถึงปี 

1917   

หลังจากเป็นอิสระภาพ ในฟินแลนด์เกิดสงครามกลางเมืองท่ีเต็มไปด้วยความยุ่งยากปี 1918 

 

ระหว่างสงครามโลกครั้งท่ีสอง ประเทศฟินแลนด์ประกาศสงครามกับสหภาพโซเวียตสองครั้ง 

คือสงครามหน้าหนาวต้ังแต่ปี 1939-1940 และสงครามต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 1941-1944 

ผลท่ีเกิดจากสงครามทำให้ฟินแลนด์สูญเสียดินแดนคาเรเลียและบริเวณอ่ืนๆ ให้แก่สหภาพโซเวียต 

ชาวฟินแลนด์430 000 

ซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าวต้องละท้ิงถิ่นท่ีอยู่เป็นผู้ล้ิภัยและเข้ามาปักหลักอยู่ในดินแดนท่ียังเหลืออยู่ของฟินแลนด์  

ในสงครามโลกครั้งท่ีสองฟินแลนด์ไม่เคยถูกยึดครองโดยประเทศอ่ืน 

หลังจากสงคราม ฟินแลนด์รักษาอิสระภาพไว้ได้ ถึงแม้ว่าจะต้องเสียดินแดนไปในการทำสงครามก็ตาม 

 

ฟินแลนด์ต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามให้แก่สหภาพโซเวียต  

คนฟินน์ทำงานหนักและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ชนะสงครามจนหมดได้อย่างรวดเร็ว  

การทำงานหนักเป็นผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของฟินแลนด์  

การท่ีเศรษฐกิจเติบโตทำให้มีความเป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาการสาธารณสุขเป็นต้น  
 

 
 

การเมืองและการบริหาร  

ตามปกติคนฟินน์จะรับประทานอาหารท่ีบ้าน แต่การไปรับประทานในภัตตาคารก็เป็นเรื่องธรรมดา 

 

คนฟินน์มักจะใช้ลูกเบอร์รี่ชนิดต่างๆ ทำของหวาน  

ในป่ามีลูกเบอร์รี่และเห็ดเยอะซึ่งคนจะไปเก็บตอนหน้าใบไม้ร่วง  

ถ้าท่านไปเก็บลูกเบอร์รี่หรือเห็ด ควรตรวจดูเสียก่อนว่าไม่ใช่ชนิดท่ีเป็นพิษ  

ลูกเบอร์รี่และเห็ดชนิดท่ีเป็นพิษดูเหมือนๆ กับชนิดท่ีรับประทานได้  
 

ประวัติศาสตร์ประเทศฟินแลนด์  

ฟินแลนด์เป็นประเทศที่เป็นอิสระ  

ฟินแลนด์เป็นอิสระมาต้ังแต่ปี 1917  

ฟินแลนด์เป็นส่วนหน่ึงของสวีเดนจนกระท่ังถึงช่วงปี 1800  

หลังจากอยู่ภายใต้ประเทศสวีเดน 

ฟินแลนด์เป็นอาณาเขตในความปกครองของเจ้าผู้ครองนครของรัสเซียมีฐานะกึง่อิสระปกครองตนเองจนถึงปี 

1917   

หลังจากเป็นอิสระภาพ ในฟินแลนด์เกิดสงครามกลางเมืองท่ีเต็มไปด้วยความยุ่งยากปี 1918 

 

ระหว่างสงครามโลกครั้งท่ีสอง ประเทศฟินแลนด์ประกาศสงครามกับสหภาพโซเวียตสองครั้ง 

คือสงครามหน้าหนาวต้ังแต่ปี 1939-1940 และสงครามต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 1941-1944 

ผลท่ีเกิดจากสงครามทำให้ฟินแลนด์สูญเสียดินแดนคาเรเลียและบริเวณอ่ืนๆ ให้แก่สหภาพโซเวียต 

ชาวฟินแลนด์430 000 

ซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าวต้องละท้ิงถิ่นท่ีอยู่เป็นผู้ล้ิภัยและเข้ามาปักหลักอยู่ในดินแดนท่ียังเหลืออยู่ของฟินแลนด์  

ในสงครามโลกครั้งท่ีสองฟินแลนด์ไม่เคยถูกยึดครองโดยประเทศอ่ืน 

หลังจากสงคราม ฟินแลนด์รักษาอิสระภาพไว้ได้ ถึงแม้ว่าจะต้องเสียดินแดนไปในการทำสงครามก็ตาม 

 

ฟินแลนด์ต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามให้แก่สหภาพโซเวียต  

คนฟินน์ทำงานหนักและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ชนะสงครามจนหมดได้อย่างรวดเร็ว  

การทำงานหนักเป็นผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของฟินแลนด์  

การท่ีเศรษฐกิจเติบโตทำให้มีความเป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาการสาธารณสุขเป็นต้น  
 

 
 

การเมืองและการบริหาร  

    56.                57.

อาหารของคนฟินนม์รีสไมจ่ดั  
ในอาหารไมใ่สเ่ครือ่งเทศมาก  
 
อาหารทีน่ยิมกนัมากทีส่ดุคอืเนือ้และมันฝรั่ง  
คนฟินนร์ับประทานปลามาก  
ในปัจจบุนันีค้นฟินนร์ับประทานพาสตา้และขา้วมาก  
หลายๆ ปีทีผ่า่นมานี ้การรับประทานอาหารเจหรอืนยิมอาหารเจพบไดท้ั่วไป  
 
ตามปกตคินฟินนจ์ะรับประทานอาหารทีบ่า้น แตก่ารไปรับประทานในภัตตาคารก็เป็นเรือ่งธรรมดา 
 
คนฟินนม์ักจะใชล้กูเบอรร์ีช่นดิตา่งๆ ท าของหวาน  
ในป่ามลีกูเบอรร์ีแ่ละเห็ดเยอะซึง่คนจะไปเก็บตอนหนา้ใบไมร้ว่ง  
ถา้ทา่นไปเก็บลกูเบอรร์ีห่รอืเห็ด ควรตรวจดเูสยีกอ่นวา่ไมใ่ชช่นดิทีเ่ป็นพษิ  
 

ฟินแลนดเ์ป็นประเทศทีเ่ป็นอสิระ  
ฟินแลนดเ์ป็นอสิระมาต ัง้แตปี่ 1917  
 
ฟินแลนดเ์ป็นสว่นหนึง่ของสวเีดนจนกระทั่งถงึชว่งปี 1800  
หลังจากอยูภ่ายใตป้ระเทศสวเีดน 
ฟินแลนดเ์ป็นอาณาเขตในความปกครองของเจา้ผูค้รองนครของรัสเซยีมฐีานะกึง่อสิระปกครองตนเองจนถงึปี 
1917   
หลังจากเป็นอสิระภาพ ในฟินแลนดเ์กดิสงครามกลางเมอืงปี 1918 
 

ระหวา่งสงครามโลกครัง้ทีส่อง ประเทศฟินแลนดป์ระกาศสงครามกบัสหภาพโซเวยีตสองครัง้ คอืสงครามหนา้หนาวตัง้แตปี่ 
1939-1940 และสงครามตอ่เนือ่งตัง้แตปี่ 1941-1944 

ผลทีเ่กดิจากสงครามท าใหฟิ้นแลนดส์ญูเสยีดนิแดนคาเรเลยีและบรเิวณอืน่ๆ ใหแ้กส่หภาพโซเวยีต ชาวฟินแลนด4์30 000 
ซึง่อยูใ่นบรเิวณดงักลา่วตอ้งละทิง้ถิน่ทีอ่ยูเ่ป็นผูล้ ิภ้ัยและเขา้มาปักหลกัอยูใ่นดนิแดนทีย่งัเหลอือยูข่องฟินแลนด ์ 

ในสงครามโลกครัง้ทีส่องฟินแลนดไ์มเ่คยถกูยดึครองโดยประเทศอืน่ 

หลังจากสงคราม ฟินแลนดร์ักษาอสิระภาพไวไ้ด ้ถงึแมว้า่จะตอ้งเสยีดนิแดนไปในการท าสงครามก็ตาม 
 
ฟินแลนดต์อ้งชดใชค้า่ปฏกิรรมสงครามใหแ้กส่หภาพโซเวยีต  
คนฟินนท์ างานหนักและชดใชค้า่เสยีหายใหแ้กผู่ช้นะสงครามจนหมดไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
การท างานหนักเป็นผลตอ่การพัฒนาอตุสาหกรรมของฟินแลนด ์ 
การทีเ่ศรษฐกจิเตบิโตท าใหม้คีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะพัฒนาการสาธารณสขุเป็นตน้  
 

ฟินแลนดเ์ป็นประเทศประชาธปิไตย  
ผูน้ าของประเทศคอืประธานาธบิด ี 
ในฟินแลนดอ์ ำนำจเป็นของประชำชนโดยมรีัฐสภำเป็นตัวแทน 
 
ประธำนำธบิดแีละสมำชกิรัฐสภำไดรั้บกำรเลอืกจำกกำรลงคะแนนเสยีง  
ประธำนำธบิดจีะด ำรงต ำแหลง่ไดว้ำระละหก (6) ปี สว่นสมำชกิรัฐสภำสี ่(4) ปี 
 
ประชำชนจะลงคะแนนเสยีงเพือ่เลอืกสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรจ ำนวน 200 คน  
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรจะเป็นผูอ้อกกฎหมำยและตัดสนิใจเกีย่วกบัเรือ่งเศรษฐกจิของประเทศ 
ประธำนำธบิดจีะใชอ้ ำนำจของคณะรัฐบำลรว่มกบัสภำคณะรัฐมนตร ี
สภำคณะรัฐมนตรปีระกอบดว้ยนำยกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรทีำ่นอืน่ๆ  
อ ำนำจตลุำกำรใชผ้ำ่นทำงศำลซึง่ไมข่ึน้กบัใคร 
 
ในฟินแลนดม์กีำรบรหิำรทอ้งถิน่ของรัฐซึง่ครอบคลมุทั่วประเทศ 
และมสี ำนักงำนบรหิำรทอ้งถิน่ของรัฐหกแหง่ 
 
ฟินแลนดเ์ป็นสมำชกิในกลุม่ประเทศสมำชกิของสหภำพยโุรป (อยี)ู  
ผูแ้ทนของประเทศฟินแลนดใ์นอยีเูลอืกจำกกำรเลอืกตัง้  
 
 
ประเทศฟินแลนดม์ ี320 เขตเทศบำล (ปี 2013) 
ทกุเขตเทศบำลมกีำรปกครองตัวเอง  
หมำยควำมวำ่เขตเทศบำลสำมำรถตัดสนิใจเกีย่วกบัเรือ่งเงนิดว้ยตัวเองได ้ 
หนำ้ทีร่ับผดิชอบของเทศบำลคอืใหก้ำรบรกิำรขัน้มลูฐำนแกป่ระชำชน  
ตัวอยำ่งกำรบรกิำรขัน้มลูฐำนไดแ้ก ่โรงเรยีน กำรสำธำรณสขุและกำรบรกิำรของส ำนักงำนสงัคม  
กำรบรหิำรเทศบำล ประชำชนในเขตเทศบำลจะลงคะแนนเสยีงเลอืกตัวแทนใหเ้ขำ้ไปท ำหนำ้ที ่



ฟินแลนดเ์ป็นประเทศประชาธิปไตย  

ผู้นำของประเทศคือประธานาธิบดี  

ในฟินแลนด์อำนาจเป็นของประชาชนโดยมีรัฐสภาเป็นตัวแทน 

ประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภาได้รับการเลือกจากการลงคะแนนเสียง  

ประธานาธิบดีจะดำรงตำแหล่งได้วาระละหกปี ส่วนสมาชิกรัฐสภาสี่ปี 

 

ประชาชนจะลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 200 คน  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้ออกกฎหมายและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ 

ประธานาธิบดีจะใช้อำนาจของคณะรัฐบาลร่วมกับสภาคณะรฐัมนตร ี

สภาคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่านอ่ืนๆ  

อำนาจตุลาการใช้ผ่านทางศาลซึ่งไม่ขึ้นกับใคร 

 

ฟินแลนด์เป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (อีย)ู  

ผู้แทนของประเทศฟินแลนด์ในอียูเลือกจากการเลือกต้ัง  

 

ประเทศฟินแลนด์มี 342 เขตเทศบาล 

ทุกเขตเทศบาลมีการปกครองตัวเอง  

หมายความว่าเขตเทศบาลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยตัวเองได้  

หน้าท่ีรับผิดชอบของเทศบาลคือให้การบริการขั้นมูลฐานแก่ประชาชน  

ตัวอย่างการบริการขั้นมูลฐานได้แก่ โรงเรียน การสาธารณสุขและการบริการของสำนักงานสังคม  

การบริหารเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาลจะลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนให้เข้าไปทำหน้าท่ี 

 

รัฐสวัสดิการ  

ฟินแลนด์เป็นประเทศรัฐสวัสดิการ  

หมายความว่ารัฐดูแล ตัวอบ่างเช่น คนจน คนป่วยและคนพิการ  

รัฐจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่คนพิการ คนไม่มีงานทำและคนท่ีป่วยหนัก  

เงินท่ีได้จากการเก็บภาษี รัฐจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับให้การบริการร่วมกัน  

ตัวอย่างเช่นเวลาไปพบหมอและค่าเล้ียงดูในสถานดูแลเด็ก ท่านเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก  

รัฐบาลใช้เงินภาษีมาจ่ายให้ท่านส่วนหน่ึง  

 

รายได้จากการเก็บภาษีนำมาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งมวลชนด้วย  

ดังน้ันการเดินทางด้วยรถเมล์หรือรถรางจึงถูก  

ทุกๆ คนท่ีทำงานต้องเสียภาษีจากเงินเดือนท่ีได้รับ  

แม้กระท่ังผู้ท่ีได้เงินตกงานก็ต้องเสียภาษีด้วย  
 

ความเสมอภาคและการมีสิทธิเท่าเทียมกัน  

    56.                57.

ฟินแลนดเ์ป็นประเทศประชาธปิไตย  
ผูน้ าของประเทศคอืประธานาธบิด ี 
ในฟินแลนดอ์ ำนำจเป็นของประชำชนโดยมรีัฐสภำเป็นตัวแทน 
 
ประธำนำธบิดแีละสมำชกิรัฐสภำไดรั้บกำรเลอืกจำกกำรลงคะแนนเสยีง  
ประธำนำธบิดจีะด ำรงต ำแหลง่ไดว้ำระละหก (6) ปี สว่นสมำชกิรัฐสภำสี ่(4) ปี 
 
ประชำชนจะลงคะแนนเสยีงเพือ่เลอืกสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรจ ำนวน 200 คน  
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรจะเป็นผูอ้อกกฎหมำยและตัดสนิใจเกีย่วกบัเรือ่งเศรษฐกจิของประเทศ 
ประธำนำธบิดจีะใชอ้ ำนำจของคณะรัฐบำลรว่มกบัสภำคณะรัฐมนตร ี
สภำคณะรัฐมนตรปีระกอบดว้ยนำยกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรทีำ่นอืน่ๆ  
อ ำนำจตลุำกำรใชผ้ำ่นทำงศำลซึง่ไมข่ึน้กบัใคร 
 
ในฟินแลนดม์กีำรบรหิำรทอ้งถิน่ของรัฐซึง่ครอบคลมุทั่วประเทศ 
และมสี ำนักงำนบรหิำรทอ้งถิน่ของรัฐหกแหง่ 
 
ฟินแลนดเ์ป็นสมำชกิในกลุม่ประเทศสมำชกิของสหภำพยโุรป (อยี)ู  
ผูแ้ทนของประเทศฟินแลนดใ์นอยีเูลอืกจำกกำรเลอืกตัง้  
 
 
ประเทศฟินแลนดม์ ี320 เขตเทศบำล (ปี 2013) 
ทกุเขตเทศบำลมกีำรปกครองตัวเอง  
หมำยควำมวำ่เขตเทศบำลสำมำรถตัดสนิใจเกีย่วกบัเรือ่งเงนิดว้ยตัวเองได ้ 
หนำ้ทีร่ับผดิชอบของเทศบำลคอืใหก้ำรบรกิำรขัน้มลูฐำนแกป่ระชำชน  
ตัวอยำ่งกำรบรกิำรขัน้มลูฐำนไดแ้ก ่โรงเรยีน กำรสำธำรณสขุและกำรบรกิำรของส ำนักงำนสงัคม  
กำรบรหิำรเทศบำล ประชำชนในเขตเทศบำลจะลงคะแนนเสยีงเลอืกตัวแทนใหเ้ขำ้ไปท ำหนำ้ที ่

ฟินแลนดเ์ป็นประเทศรฐัสวสัดกิาร  
หมายความวา่รฐัดแูล ตวัอบา่งเชน่ คนจน คนป่วยและคนพกิาร  
 
รัฐจะจา่ยเงนิชว่ยเหลอืใหแ้กค่นพกิาร คนไมม่งีานท าและคนทีป่่วยหนัก  
เงนิทีไ่ดจ้ากการเก็บภาษี รัฐจะน ามาเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ส าหรับใหก้ารบรกิารรว่มกนั  
ตัวอยา่งเชน่เวลาไปพบหมอและคา่เลีย้งดใูนสถานดแูลเด็ก ทา่นเสยีคา่ใชจ้า่ยไมม่าก  
รัฐบาลใชเ้งนิภาษีมาจา่ยใหท้า่นสว่นหนึง่  
 
รายไดจ้ากการเก็บภาษีน ามาชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยส าหรับการขนสง่มวลชนดว้ย  
ดังนัน้การเดนิทางดว้ยรถเมลห์รอืรถรางจงึถกู  
ทกุๆ คนทีท่ างานตอ้งเสยีภาษีจากเงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ แมก้ระทั่งผูท้ีไ่ดเ้งนิตกงานก็ตอ้งเสยีภาษีดว้ย  
 

ฟินแลนดเ์ป็นประเทศประชาธิปไตย  

ผู้นำของประเทศคือประธานาธิบดี  

ในฟินแลนด์อำนาจเป็นของประชาชนโดยมีรัฐสภาเป็นตัวแทน 

ประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภาได้รับการเลือกจากการลงคะแนนเสียง  

ประธานาธิบดีจะดำรงตำแหล่งได้วาระละหกปี ส่วนสมาชิกรัฐสภาสี่ปี 

 

ประชาชนจะลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 200 คน  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้ออกกฎหมายและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ 

ประธานาธิบดีจะใช้อำนาจของคณะรัฐบาลร่วมกับสภาคณะรฐัมนตร ี

สภาคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่านอ่ืนๆ  

อำนาจตุลาการใช้ผ่านทางศาลซึ่งไม่ขึ้นกับใคร 

 

ฟินแลนด์เป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (อีย)ู  

ผู้แทนของประเทศฟินแลนด์ในอียูเลือกจากการเลือกต้ัง  

 

ประเทศฟินแลนด์มี 342 เขตเทศบาล 

ทุกเขตเทศบาลมีการปกครองตัวเอง  

หมายความว่าเขตเทศบาลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยตัวเองได้  

หน้าท่ีรับผิดชอบของเทศบาลคือให้การบริการขั้นมูลฐานแก่ประชาชน  

ตัวอย่างการบริการขั้นมูลฐานได้แก่ โรงเรียน การสาธารณสุขและการบริการของสำนักงานสังคม  

การบริหารเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาลจะลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนให้เข้าไปทำหน้าท่ี 

 

รัฐสวัสดิการ  

ฟินแลนด์เป็นประเทศรัฐสวัสดิการ  

หมายความว่ารัฐดูแล ตัวอบ่างเช่น คนจน คนป่วยและคนพิการ  

รัฐจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่คนพิการ คนไม่มีงานทำและคนท่ีป่วยหนัก  

เงินท่ีได้จากการเก็บภาษี รัฐจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับให้การบริการร่วมกัน  

ตัวอย่างเช่นเวลาไปพบหมอและค่าเล้ียงดูในสถานดูแลเด็ก ท่านเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก  

รัฐบาลใช้เงินภาษีมาจ่ายให้ท่านส่วนหน่ึง  

 

รายได้จากการเก็บภาษีนำมาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งมวลชนด้วย  

ดังน้ันการเดินทางด้วยรถเมล์หรือรถรางจึงถูก  

ทุกๆ คนท่ีทำงานต้องเสียภาษีจากเงินเดือนท่ีได้รับ  

แม้กระท่ังผู้ท่ีได้เงินตกงานก็ต้องเสียภาษีด้วย  
 

ความเสมอภาคและการมีสิทธิเท่าเทียมกัน  

ในฟินแลนดท์กุคนมคีวามเสมอภาคกนัตามทีก่ฎหมายไดก้ลา่วไว ้
เพศ อาย ุ เชือ้ชาตดิ ัง้เดมิ ภาษา ศาสนา ความคดิเห็น 
สขุภาพหรอืรสนยิมทางเพศไมม่ผีลตอ่สถานภาพของคน   
เด็กแตล่ะคนก็จะไดร้บัการปฏบิตัโิดยมสีทิธิเ์ทา่เทยีมกนั 
สทิธเิทา่เทยีมกนัหมายความวา่ผูห้ญงิและผูช้ายมสีทิธิเ์หมอืนกนั  
 
ผูห้ญงิท ำงำนทัง้ดำ้นกำรเมอืงและออกไปท ำงำนนอกบำ้น  
ในฟินแลนดเ์ป็นเรือ่งปกตทิีผู่ช้ำยท ำงำนบำ้น 
ผูช้ำยท ำควำมสะอำดบำ้น ประกอบอำหำร และเลีย้งดลูกู  
 
ควำมเสมอภำคและกำรมสีทิธิท์ัดเทยีมกนัหมำยควำมดว้ยวำ่ ผูใ้ดจะถกูกดีกนัไมไ่ด ้
ใครไมส่ำมำรถทีจ่ะกดีกนัทำ่นหรอืปฏบิตัติอ่ทำ่นเพรำะมสีถำนภำพทีแ่ตกตำ่งจำกคนอืน่อนัเนือ่งมำจำกเพศ 
อำย ุเชือ้ชำตดิัง้เดมิ ภำษำ ศำสนำ ควำมเชือ่ ควำมคดิเห็น สถำนกำรณ์ของสขุภำพ ควำมพกิำร 
หรอืเหตผุลอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัวทำ่น  
 

320 เขตเทศบาล (ปี 2013) 



ในฟินแลนด์ทุกคนมีความเสมอภาคกันตามที่กฎหมายได้กล่าวไว้ 

เพศ อายุ  เชื้อชาติดั้งเดิม ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น 

สุขภาพหรือรสนิยมทางเพศไม่มีผลต่อสถานภาพของคน   

เด็กแต่ละคนก็จะได้รับการปฏิบัติโดยมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

สิทธิเท่าเทียมกันหมายความว่าผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิเหมือนกัน  

ผู้หญิงทำงานท้ังด้านการเมืองและธุรกิจ  

ในปัจจุบันน้ีประธานาธิบดีของฟินแลนด์ก็เป็นผู้หญิง  

ในฟินแลนด์เป็นเรื่องปกติท่ีผู้ชายทำงานบ้าน 

ผู้ชายทำความสะอาดบ้าน ประกอบอาหาร และเล้ียงดูลูก  

 

ความเสมอภาคและการมีสิทธิทัดเทียมกันหมายความด้วยว่า ผู้ใดจะถูกกีดกันไม่ได้ 

ใครไม่สามารถท่ีจะกีดกันท่านหรือปฏิบัติต่อท่านเพราะมีสถานภาพท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนอันเน่ืองมาจากเพศ อายุ 

เชื้อชาติด้ังเดิม ภาษา ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็น สถานการณ์ของสุขภาพ ความพิการ หรือเหตุผลอ่ืนๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวบุคคล  

 

การลงคะแนนเสียงและสิทธิในการลงคะแนนเสียง  

คนฟินน์ทุกคนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี สามารถออกเสียงลงคะแนนได้  

ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่าเทียมกัน  

เพื่อท่ีท่านจะลงคะแนนเสียงได้ ท่านต้องอยู่อย่างถาวรในฟินแลนด์  

ถ้าท่านไม่ได้มีสัญชาติเป็นคนฟินน์ 

ท่านสามารถลงคะแนนเสียงเลือกต้ังของเทศบาลและการลงประชามติในเขตเทศบาลได้  

ถ้าท่านไม่ได้เป็นคนสัญชาติฟินแลนด์ 

ท่านไม่สามารถลงคะแนนนเสียงเลือกต้ังประธานาธิบดีหรือการเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภา  

บัตรเชิญให้ไปลงคะแนนเสียงจะส่งไปท่ีบ้านท่านทางไปรษณีย ์ 

 
สัญชาติฟินแลนด์  

ถ้าท่านยื่นคำร้องขอสัญชาติฟินแลนด์ คำร้องต้องยื่นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้ทำการตัดสินใจ  

ท่านสามารถได้รับสัญชาติฟินแลนด์ ถ้าท่านได้อยู่ในฟินแลนด์มาเป็นเวลานาน  

การท่ีจะได้รับสัญชาติฟินแลนด์ก็มีเง่ือนไขเฉพาะบางอย่างด้วย  

 

คนสัญชาติฟินแลนด์ต้องรู้ภาษาฟินนิชหรือสวีดิชอยู่ในระดับใช้ได้  

อีกท้ังท่านต้องสามารถชี้แจงให้กระจ่างว่า ท่านจะหารายได้สำหรับการดำรงชีวิตอยู่ในฟินแลนด์อย่างไร  

หมายความว่าท่านจะต้องสามารถบอกได้ว่าท่านจะหาเงินมาเพื่อใช้จ่ายสำหรับการดำรงชีพในฟินแลนด์อย่างไร  

คนฟินนท์กุคนทีม่อีายมุากกวา่ 18 ปี สามารถออกเสยีงลงคะแนนได ้ 
ท ัง้ผูห้ญงิและผูช้ายมสีทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีงเทา่เทยีมกนั  
 
เพือ่ทีท่า่นจะลงคะแนนเสยีงได ้ทา่นตอ้งอยูอ่ยา่งถาวรในฟินแลนด ์ 
ถา้ทา่นไมไ่ดม้สีญัชาตเิป็นคนฟินน ์
ทา่นสามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ของเทศบาลและการลงประชามตใินเขตเทศบาลได ้ 
ถา้ทา่นไมไ่ดเ้ป็นคนสญัชาตฟิินแลนด ์
ทา่นไมส่ามารถลงคะแนนนเสยีงเลอืกตัง้ประธานาธบิดหีรอืการเลอืกตัง้สมาชกิรัฐสภา  
บตัรเชญิใหไ้ปลงคะแนนเสยีงจะสง่ไปทีบ่า้นทา่นทางไปรษณีย ์ 
 

สญัชาตฟิินแลนด ์ 

 

สทิธแิละหนา้ทีรั่บผดิชอบของคนฟินน ์ 

 

ถา้ทา่นยืน่ค ารอ้งขอสญัชาตฟิินแลนด ์ค ารอ้งตอ้งยืน่กบัเจา้หนา้ทีต่ ารวจ 
และส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงจะเป็นผูท้ าการตดัสนิใจ  
 
ทา่นสามารถไดรั้บสญัชาตฟิินแลนด ์ถา้ทา่นไดอ้ยูใ่นฟินแลนดม์าเป็นเวลานาน  
การทีจ่ะไดรั้บสญัชาตฟิินแลนดก์็มเีงือ่นไขเฉพาะบางอยา่งดว้ย  
 
คนสญัชาตฟิินแลนดต์อ้งรูภ้าษาฟินนชิหรอืสวดีชิอยูใ่นระดับใชไ้ด ้ 
อกีทัง้ทา่นตอ้งสามารถชีแ้จงใหก้ระจา่งวา่ ทา่นจะหารายไดส้ าหรับการด ารงชวีติอยูใ่นฟินแลนดอ์ยา่งไร  
หมายความวา่ทา่นจะตอ้งสามารถบอกไดว้า่ทา่นจะไดเ้งนิมาเพือ่ใชจ้า่ยส าหรับการด ารงชพีในฟินแลนดอ์ยา่งไร  
พรอ้มกบัการยืน่ค ารอ้ง 
ทา่นจะตอ้งแนบหลักฐานเพือ่แสดงวา่ทา่นจา่ยภาษีส าหรับรายไดท้กุอยา่งของทา่นเรยีบรอ้ย 
ทา่นจะตอ้งชีแ้จงเกีย่วกบัการพสิจูนร์ปูพรรณของทา่นดว้ย  
นอกจากนีแ้ลว้ยังตอ้งท าความกระจา่งอกีวา่ ทา่นเคยถกูกลา่วหาวา่ท าความผดิอาญาไหม  
 
ทา่นสามารถยืน่ค ารอ้งขอสญัชาตฟิินแลนดใ์หล้กูของทา่นพรอ้มกบัทีท่า่นยืน่ค ารอ้งส าหรับตัวของทา่นเอง  
ถา้ทา่นยืน่ค ารอ้งขอสญัชาตใิหบ้ตุรของทา่น ทา่นจะตอ้งเป็นผูป้กครองของบตุรอยา่งเป็นทางการ  
ลกูจะตอ้งอยูใ่นประเทศฟินแลนด ์ 
ทา่นจะตอ้งยืน่ค ารอ้งดว้ยตัวเองตอ่เจา้หนา้ทีต่ ารวจในเขตเทศบาลทีท่า่นอยู่  
ถา้ทา่นยืน่ค ารอ้งขอสญัชาตใิหล้กูของทา่น ทา่นจะตอ้งพาลกูของทา่นไปดว้ย  
 
ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งสละสญัชาตขิองประเทศบา้นเกดิของทา่น เมือ่ทา่นไดรั้บสญัชาตฟิินแลนด ์
ในฟินแลนดอ์นุญาตใหถ้อืสองสญัชาตไิด ้ 
ตรวจสอบดดูว้ยวา่ประเทศของทา่นยอมรับการถอืสองสญัชาตหิรอืไม ่ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิทา่นสามารถสอบถามไดจ้ากส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง  
 

กฎหมายก าหนดไวว้า่ คนฟินนม์สีทิธขิัน้มลูฐานบางอยา่ง  
ตามกฎหมาย ทกุคนในฟินแลนดม์คีวามเสมอภาคกนั  
สทิธิเ์ทา่เทยีมกนันีร้วมถงึคนเขา้เมอืงดว้ย 
ซึง่หมายความวา่ทกุๆ คนมสีทิธิเ์หมอืนกนั  
 
ในฟินแลนดท์กุคนมสีทิธิไ์ดร้ับความคุม้ครองทางกฎหมาย 
เรือ่งนีห้มายความวา่ ยกตัวอยา่งเชน่ถา้เจา้หนา้ทีป่ฏบิัตติอ่ทา่นไมถ่กูตอ้ง ทา่นสามารถรอ้งเรยีนได ้ 
ในฟินแลนดท์กุคนมสิทิธนัิบถอืศาสนาของตัวเอง  
ทกุๆ คนสามารถจะอยูท่ีไ่หนก็ไดต้ามความตอ้งการ  
 
ทกุ ๆ คนมเีสรภีาพในการพดู  
 
เสรภีาพในการพดูหมายความวา่ สามารถออกความคดิเห็นของตัวเองได ้ 
เสรภีาพในการพดูยังครอบคลมุดว้ยวา่ การเขยีนลงในหนังสอืพมิพไ์มม่กีารเซ็นเซอร ์ 
ในฟินแลนดม์สีทิธิใ์นการชมุนุมโดยไมต่อ้งขออนุญาต 
ส าหรับการเดนิขบวนตอ้งขออนุญาตจากเจา้หนา้ทีต่ ารวจกอ่น  
 
ตามกฎหมาย ประชาชนทกุคนมหีนา้ทีร่ับผดิชอบดว้ย  
ตัวอยา่งเชน่ เด็กมหีนา้ทีใ่นการเรยีนหนังสอื  
ซึง่หมายความวา่เด็กทีถ่งึวัยเรยีนจะตอ้งเขา้โรงเรยีน  
การเขา้โรงเรยีนจะตอ้งเริม่ในปีทีเ่ด็กมอีายคุรบเจ็ด (7) ขวบ  
หนา้ทีใ่นการเรยีนสิน้สดุลงเมือ่วัยรุน่อายคุรบ 17 ปี  
 
ทกุๆ คนมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการเสยีภาษีจากรายได ้ 
ทรัพยส์นิก็ตอ้งเสยีภาษีดว้ย  
คนฟินนม์หีนา้ทีรั่บผดิชอบในการรับใชช้าตดิว้ยการเป็นทหาร  
คอืหมายความวา่ ผูช้ายทกุคนทีอ่ายมุากกวา่ 18 ปีตอ้งไปเป็นทหารหรอืท าหนา้ทีบ่รกิารโดยไมต่อ้งเป็นทหาร  
ส าหรับผูห้ญงิในฟินแลนดไ์มม่หีนา้ทีต่อ้งเป็นทหาร  
แตถ่า้ตอ้งการ ผูห้ญงิสามารถรับใชช้าตดิว้ยการเป็นทหารไดด้ว้ย  
 
คนฟินนม์สีทิธแิละหนา้ทีร่ับผดิชอบในฐานะเป็นประชากรของสหภาพยโุรปหรอือยี ู 
ประชากรของสหภาพยโุรปมสีทิธิใ์นการไปไหนมาไหนไดอ้ยา่งเป็นอสิระในเขตของสหภาพยโุรป  
ประชากรของสหภาพยโุรปสามารถท างานในประเทศตา่งๆ ของสหภาพยโุรปไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 
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กฎหมายก าหนดไวว้า่ คนฟินนม์สีทิธขิัน้มลูฐานบางอยา่ง  
ตามกฎหมาย ทกุคนในฟินแลนดม์คีวามเสมอภาคกนั  
สทิธิเ์ทา่เทยีมกนันีร้วมถงึคนเขา้เมอืงดว้ย 
ซึง่หมายความวา่ทกุๆ คนมสีทิธิเ์หมอืนกนั  
 
ในฟินแลนดท์กุคนมสีทิธิไ์ดร้ับความคุม้ครองทางกฎหมาย 
เรือ่งนีห้มายความวา่ ยกตัวอยา่งเชน่ถา้เจา้หนา้ทีป่ฏบิัตติอ่ทา่นไมถ่กูตอ้ง ทา่นสามารถรอ้งเรยีนได ้ 
ในฟินแลนดท์กุคนมสิทิธนัิบถอืศาสนาของตัวเอง  
ทกุๆ คนสามารถจะอยูท่ีไ่หนก็ไดต้ามความตอ้งการ  
 
ทกุ ๆ คนมเีสรภีาพในการพดู  
 
เสรภีาพในการพดูหมายความวา่ สามารถออกความคดิเห็นของตัวเองได ้ 
เสรภีาพในการพดูยังครอบคลมุดว้ยวา่ การเขยีนลงในหนังสอืพมิพไ์มม่กีารเซ็นเซอร ์ 
ในฟินแลนดม์สีทิธิใ์นการชมุนุมโดยไมต่อ้งขออนุญาต 
ส าหรับการเดนิขบวนตอ้งขออนุญาตจากเจา้หนา้ทีต่ ารวจกอ่น  
 
ตามกฎหมาย ประชาชนทกุคนมหีนา้ทีร่ับผดิชอบดว้ย  
ตัวอยา่งเชน่ เด็กมหีนา้ทีใ่นการเรยีนหนังสอื  
ซึง่หมายความวา่เด็กทีถ่งึวัยเรยีนจะตอ้งเขา้โรงเรยีน  
การเขา้โรงเรยีนจะตอ้งเริม่ในปีทีเ่ด็กมอีายคุรบเจ็ด (7) ขวบ  
หนา้ทีใ่นการเรยีนสิน้สดุลงเมือ่วัยรุน่อายคุรบ 17 ปี  
 
ทกุๆ คนมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการเสยีภาษีจากรายได ้ 
ทรัพยส์นิก็ตอ้งเสยีภาษีดว้ย  
คนฟินนม์หีนา้ทีรั่บผดิชอบในการรับใชช้าตดิว้ยการเป็นทหาร  
คอืหมายความวา่ ผูช้ายทกุคนทีอ่ายมุากกวา่ 18 ปีตอ้งไปเป็นทหารหรอืท าหนา้ทีบ่รกิารโดยไมต่อ้งเป็นทหาร  
ส าหรับผูห้ญงิในฟินแลนดไ์มม่หีนา้ทีต่อ้งเป็นทหาร  
แตถ่า้ตอ้งการ ผูห้ญงิสามารถรับใชช้าตดิว้ยการเป็นทหารไดด้ว้ย  
 
คนฟินนม์สีทิธแิละหนา้ทีร่ับผดิชอบในฐานะเป็นประชากรของสหภาพยโุรปหรอือยี ู 
ประชากรของสหภาพยโุรปมสีทิธิใ์นการไปไหนมาไหนไดอ้ยา่งเป็นอสิระในเขตของสหภาพยโุรป  
ประชากรของสหภาพยโุรปสามารถท างานในประเทศตา่งๆ ของสหภาพยโุรปไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 
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การเข้าโรงเรียนจะต้องเริ่มในปีท่ีเด็กมีอายุครบเจ็ดขวบ  

หน้าท่ีในการเรียนสิ้นสุดลงเม่ือวัยรุ่นอายุครบ 17 ปี  

 

ทุกๆ คนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเสียภาษีจากรายได้  

ทรัพย์สินก็ต้องเสียภาษีด้วย  

คนฟินน์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหาร  

คือหมายความว่า ผู้ชายทุกคนท่ีอายุมากกว่า 18 ปีต้องไปเป็นทหารหรือทำหน้าท่ีบริการโดยไม่ต้องเป็นทหาร  

สำหรับผู้หญิงในฟินแลนด์ไม่มีหน้าท่ีต้องเป็นทหาร  

แต่ถ้าต้องการ ผู้หญิงสามารถรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารได้ด้วย  

 

คนฟินน์มีสิทธิและหน้าท่ีรับผิดชอบในฐานะเป็นประชากรของสหภาพยุโรปหรืออีย ู 

ประชากรของสหภาพยุโรปมีสิทธิในการไปไหนมาไหนได้อย่างเป็นอิสระในเขตของสหภาพยุโรป  

ประชากรของสหภาพยุโรปสามารถทำงานในประเทศต่างๆ ของสหภาพยุโรปได้อย่างเป็นอิสระ  

 

ศาสนาในฟินแลนด์  

ในฟินแลนด์ให้เสรีภาพทางศาสนา  

หมายความว่าทุกคนสามารถเลือกนับถือศาสนาที่ตัวเองต้องการได ้ 

คนฟินน์ส่วนใหญ่เป็นคริสต์เตียน  

ชาวคริสต์เตียนของฟินแลนด์ส่วนใหญ่เป็นโปรเตสแตนต์  

พวกเขาเข้าร่วมกับโบสถนิ์กายลูเทอแรน  

 

คนฟินน์ทุกคนไม่เข้าเป็นสมาชิกของโบสถ ์ 

ถ้าท่านเข้าร่วมกับโบสถ์ ท่านจะต้องเสียภาษีให้โบสถ ์ 

ภาษีท่ีจ่ายให้โบสถ์ประมาณ 1-2 เปอร์เซนต์ของรายได้  

ท่านต้องเสียภาษีให้โบสถ์ ถ้าท่านเป็นสมาชิกของโบสถ์นิกายลูเทอแรนหรือนิกายออร์ทอดอกซ์  

ภาษีท่ีโบสถ์ได้รับจะนำไปใช้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

นอกจากน้ียังใช้สำหรับกิจกรรมงานอดิเรกและการบำบัด  

 

 

 

 

ในฟินแลนดใ์หเ้สรภีาพทางศาสนา  
หมายความวา่ทกุคนสามารถเลอืกนบัถอืศาสนาทีต่วัเองตอ้งการได ้ 
 
ในฟินแลนดก์ฎหมายรัฐธรรมนูญใหป้ระกนัเสรภีาพทางศาสนาและจติส านกึของตัวเอง 
เรือ่งนีเ้นือ้หาภายในหมายถงึสทิธใ์นการนับถอืและเขา้รว่มพธิทีางศาสนา 
สทิธิใ์นกาประกาศความเชือ่มั่นและสทิธิใ์นการเขา้รว่มหรอืไมเ่ขา้รว่มในชมรมศาสนา 
 
ผูใ้ดก็ตามไมจ่ าเป็นตอ้งเขา้รว่มพธิทีางศาสนาซึง่ขดักบัจติส านกึของตัวเอง 
 
คนฟินนส์ว่นใหญเ่ป็นครสิตเ์ตยีน  
ชาวครสิตเ์ตยีนของฟินแลนดส์ว่นใหญเ่ป็นโปรเตสแตนต ์ 
พวกเขาสว่นใหญเ่ขา้รว่มกบัโบสถน์กิายลเูทอแรน  
 
คนฟินนท์กุคนไมเ่ขา้รว่มกบัชมรมทางศาสนา 
 
ถา้ทา่นเขา้รว่มกบัโบสถ ์ทา่นจะตอ้งเสยีภาษีใหโ้บสถ ์ 
ภาษีทีจ่า่ยใหโ้บสถป์ระมาณ 1-2 เปอรเ์ซนตข์องรายได ้ 
ทา่นตอ้งเสยีภาษีใหโ้บสถ ์ถา้ทา่นเป็นสมาชกิของโบสถน์กิายลเูทอแรนหรอืนกิายออรท์อดอกซ ์ 
ภาษีทีโ่บสถไ์ดรั้บจะน าไปใชส้ าหรับคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน 
นอกจากนีย้ังใชส้ าหรับกจิกรรมงานอดเิรกและการบ าบัด  
 

ในฟินแลนดม์โีบสถส์ าหรับชาวนกิายลเูทอแรนและยังมโีบสถข์องนกิายออรท์อดอกซ ์
และโบสถส์ าหรับชาวคาทอลกิ 
นอกจากนีแ้ลว้ยังมนัีกบวชและชมรมโบสถน์กิายโปรเตสแตนต ์ฟรคีรสิตเ์ตยีน และชารสิมาตกิเยอะ  
ในฟินแลนดม์ชีมรมชมรมชาวอสิลามหลายแหง่และชมรมชาวยวิสองแหง่ 
ในฟินแลนดม์ชีมรมของชาวพทุธ ชาวฮนิด ูชาวสขิ และศาสนาบาไฮดว้ย 
นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ยังมชีมรมหลายประเภทซึง่อยูใ่นกลุม่ศาสนายคุใหม ่
การเคลือ่นไหวของกลุม่ดังกลา่วนีใ้นฟินแลนดเ์ป็นในรปูของสมาคมทั่วๆ ไป 
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ค ำศัพท ์
Asiakasmaksu 

ผูอ้ำศัยอยูใ่นเขตเทศบำลจำ่ยเงนิคำ่บรกิำรของเทศบำล 

ตัวอยำ่งเชน่ กำรบรกิำรดำ้นสขุภำพ เงนิทีจ่ำ่ยนอ้ยกวำ่กำร 

บรกิำรของภำคเอกชน 

Asumistuki 

ถำ้ทำ่นมสีทิธิไ์ดรั้บกำรประกนัสงัคมของฟินแลนด ์

และรำยไดข้องทำ่นไมพ่อส ำหรับคำ่เชำ่บำ้นและกำรด ำรงชวีติ 

ทำ่นสำมำรถยืน่ค ำรอ้งขอเงนิชว่ยเหลอืคำ่เชำ่บำ้น ไดท้ีเ่กลำ 

กำรไดเ้งนิชว่ยเหลอืคำ่เชำ่บำ้นเกีย่วขอ้งกบัเงือ่นไขดว้ย 

Esteettömyystodistus 

หลักฐำนแสดงควำมเป็นโสดใชย้นืยันวำ่ไมม่อีปุสรรคในกำรสมรส 

Henkilöllisyystodistus 

บตัรประจ ำตัวเป็นหลักฐำนมรีปูถำ่ยทีท่ำงกำรยอมรับเพือ่ใชย้นืยันวำ่ทำ่นเป็นใคร 

บตัรประจ ำตัวยืน่ค ำรอ้งขอไดจ้ำกเจำ้หนำ้ทีต่ ำรวจ 

Henkilötunnus 

หมำยเลขประจ ำตัวใชย้นืยันตัวทำ่นเทำ่นัน้ บคุคลอืน่ๆจะไมม่หีมำยเลขประจ ำตัวเหมอืนทำ่น 

ทำ่นจ ำเป็นตอ้งมหีมำยเลขประจ ำตัว เมือ่ทำ่นไปท ำธรุกรรมกบัทำงกำร 

หมำยเลขประจ ำตัวยืน่ขอไดจ้ำกส ำนักงำนทะเบยีนรำษฎร ์

Isyysraha 

กำรประกนัสงัคมของฟินแลนดร์วมถงึเรือ่งพอ่จะไดร้ับเงนิพอ่แทนเงนิเดอืนเมือ่ตอ้งเลีย้งดลูกูทีย่ังเล็กทีบ่ำ้น 

Kela 

ส ำนักงำนประกนัสงัคมหรอืเรยีกยอ่ ๆวำ่เกลำ ส ำนักงำนเกลำจะจำ่ยเงนิชว่ยเหลอืเด็ก คนพกิำร 

และคนชรำเป็นตน้ 

เกลำรับผดิชอบเกีย่วกบักำรประกนัสงัคมของคนทีอ่ยูใ่นฟินแลนด ์ผลประโยชนข์องเกลำอำทเิชน่ 

กำรประกนัสขุภำพ (บตัรเกลำ) เงนิชว่ยเหลอืกำรตกงำน บ ำนำญของชำตแิละกำรสนับสนุนครอบครัว 

Kela-kortti 

บตัรเกลำเป็นบตัรทีใ่ชย้นืยันวำ่ทำ่นมสีทิธิใ์นกำรไดรั้บกำรประกนัสขุภำพของฟินแลนด ์

ทำ่นสำมำรถใชบ้ตัรเพือ่ไดส้ว่นลดทันทเีมือ่ไปพบหมอเอกชนหรอืเวลำไปรำ้นขำยยำเป็นตน้ 

ในตอนนัน้ทำ่นจะเสยีเงนิเป็นจ ำนวนนอ้ย 

Kouluterveydenhuolto 

มจีดุมุง่หมำยเพือ่ใหบ้รกิำรดแูลสขุภำพของนักเรยีนซึง่ครอบคลมุทัง้บรกิำรทีไ่ดรั้บจำกหมอและพนักงำนอนำมัย 

Lapsilisä 

เป็นเงนิสนับสนุนทีจ่ำ่ยใหแ้กเ่ด็ก 
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Lähestymiskielto 

ศาลแขวงหรอืเจา้หนา้ทีต่ ารวจอาจก าหนดหา้มเขา้ใกลผู้ต้กเป็นเหยือ่ของการท าความผดิอาญา 

ทา่นสามารถยืน่ค ารอ้งใหเ้จา้หนา้ทีต่ ารวจสัง่ผูท้ีค่กุคามชวีติของทา่นไมใ่หเ้ขา้ใกลไ้ด ้

Maistraatti 

ส านักงานทะเบยีนราษฎรด์แูลงานเกีย่วกบัฐานขอ้มลูประชา 

กรซึง่มขีอ้มลูขัน้มลูฐานของคนทกุคนทีอ่ยูใ่นฟินแลนด ์

ส านักงานทะเบยีนราษฎรด์แูลเรือ่งการจดทะเบยีนการคา้และการประกอบการดว้ย 

Oleskelulupa 

ทา่นจะตอ้งมใีบอนุญาตมถีิน่พ านักเพือ่ทีจ่ะอยูใ่นฟินแลนดใ์บอนุญาตมถีิน่พ านักครัง้แรกยืน่ค ารอ้งขอไดจ้ากประ
เทศบา้นเกดิของทา่น ในบางกรณีอาจจะยืน่ขอไดจ้ากเจา้หนา้ ทีต่ ารวจของฟินแลนด ์
ยกเวน้ส าหรับพลเมอืงของประเทศนอรด์กิอืน่ๆ และสหภาพยโุรป 
และพลเมอืงของสมาชกิประเทศในเขตเศรษฐกจิยโุรป 
พลเมอืงของประเทศนอรด์กิตอ้งลงทะเบยีนมถีิน่พ านักทีส่ านักทะเบยีน พลเมอืงของสหภาพยโุรป 
และพลเมอืงของสมาชกิประเทศในเขต 
เศรษฐกจิยโุรปตอ้งลงทะเบยีนมถีิน่พ านักทีส่ านักงานต ารวจ 

Omistusasunto 

คอืบา้นทีท่า่นเป็นคนซือ้ดว้ยตัวเอง 

Perhepäivähoito 

การดแูลเด็กทีบ่า้นของผูด้แูล 

Perhesuhdetiedot 

ขอ้มลูเกีย่วกบัเรือ่งทีว่า่ทา่นอยูค่นเดยีวหรอือยูก่บัคนอืน่และทา่นมบีตุรไหม 

Perheväkivalta 

การใชค้วามรนุแรงทีเ่กดิชึน้ในครอบครัว 

Päivystys 

ทกุๆ 

คนทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้ับการรักษาอยา่งรบีดว่นจะไดรั้บความชว่ยเหลอืในฟินแลนดโ์ดยไมช่กัชา้ทีศ่นูยอ์นามัยและ

ในโรงพยาบาลทีแ่ผนกฉุกเฉนิ 

Siviilivihkiminen 

การท าพธิสีมรสโดยบคุลผูม้อี านาจกระท าการทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 

Sosiaalietuus 

เงนิชว่ยเหลอืจากสงัคมเมือ่รายไดข้องทา่นไมพ่อเพยีง ยกตัว 

อยา่งเชน่เงนิชว่ยเหลอืผูป้กครองและเงนิชว่ยเหลอืคา่ครองชพี เป็นเงนิทีจ่า่ยเพือ่ผลประโยชนท์างสงัคม 

Sosiaalitoimisto 

ส านักงานสงัคมจะชว่ยเหลอืทา่นส าหรับเรือ่งตา่งๆ ทีเ่กีย่ว กบัสงัคม 

ตัวอยา่งเชน่การเลีย้งดลูกูและค าแนะน าตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งของครอบครัว 

ส านักงานสงัคมใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิหรอืผูท้ีต่กอยูใ่นสถานการณ์วกิฤตติา่งๆ 

ทีส่ านักสงัคมทา่นสามารถยืน่ค ารอ้งขอเงนิชว่ยเหลอืคา่ครองชพีได ้ถา้ความชว่ยเหลอือืน่ๆ 

และทรัพยส์นิของทา่นไมพ่อเพยีงส าหรับการครองชพี 

Sosiaaliturva 

ผลประโยชนแ์ละการชว่ยเหลอืทางเศรษฐกจิของสงัคมส าหรับสถานการณ์ตา่งๆ ในชวีติ 
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Suomessa vakinaisesti asuva 

คอืผูท้ีอ่ยูใ่นฟินแลนด ์ทา่นมบีา้นอยูใ่นฟินแลนดแ์ละอยูถ่าวรในฟินแลนด ์

TE-toimisto 

ส านักจัดหางานและพัฒนาเศรษฐกจิ ซึง่จะใหค้วามชว่ยเหลอืทา่นเวลาทา่นหางาน 

Terveysasema 

การบรกิารของศนูยอ์นามัยแบง่เป็นสถานีอนามัยซึง่ใหบ้รกิารรักษาสขุภาพเบือ้งตน้ในเขตตา่งๆ 

สถานอีนามัยจะใหก้ารบรกิารดา้นสขุภาพขัน้พืน้ฐานในเขตทีต่ัง้อยู่ 

Terveydenhuolto 

ระบบการดแูลสขุภาพและการรักษาโรคซึง่ครอบคลมุทัง้บรกิารทีไ่ดรั้บจากหมอและจากโรงพยาบาล 

Terveystarkastus 

การตรวจสขุภาพโดยแพทยห์รอืพนักงานอนามัย 

Toimeentulo 

เงนิซึง่ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมสี าหรับเป็นคา่อาหาร เสือ้ผา้และ สถานทีอ่ยู ่

Toimeentulotuki 

เป็นเงนิทีท่า่นสามารถยืน่ค ารอ้งขอได ้ถา้รายไดแ้ละ ทรัพยส์นิของทา่นไมพ่อเพยีงส าหรับคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นใน 

การด ารงชพี  เงนิชว่ยเหลอืคา่ครองชพียืน่ขอไดจ้ากส านัก สงัคมในเขตเทศบาลทีท่า่นอยู ่

Työttömyysturva, työttömyysetuus 

ผลประโยชนใ์นการตกงานเบีย้เลีย้งรายวันส าหรับผูต้กงานและเงนิสนับสนุนตลาดแรงงาน 

เงนิเหลา่นนีส้ านักงาน TEอาจจะจา่ยใหแ้กผู่ท้ีต่กงาน 

ผลประโยชนใ์นการตกงานจะตอ้งยืน่ขอดว้ยตัวเองทีส่ านักงานประกนัสงัคมหรอืเรยีกยอ่ 

ๆวา่เกลาหรอืทีก่องทนุคนตกงาน 

Työtön työnhakija 

ทา่นไมม่งีานท าและก าลังหางานอยู ่ทา่นลงทะเบยีนที ่ส านักงาน TE วา่เป็นผูก้ าลังหางาน 

Työvoimapoliittinen koulutus 

ส านักงาน TE อาจจะใหบ้รกิารการฝึกอบรมแรงงาน 

Työvoimakoulutus 

ตัวอยา่งเชน่หลักสตูรการเรยีนภาษาฟินนชิ ถา้ทา่นเป็นคนเขา้เมอืงทีไ่มม่งีานท า 

จดุมุง่หมายของการฝึกอบรมแรงานก็เพือ่ใหก้ารศกึษาแกท่า่นซึง่จะชว่ยใหท้า่นไดง้าน 

Verotoimisto 

ส านักงานภาษีสรรพากรจะชว่ยเหลอืทา่นเกีย่วกบัเรือ่งตา่งๆ ในการจา่ยภาษี 

ทา่นจะไดร้ับบตัรประจ าตัวผูเ้สยีภาษีและค าแนะน าตา่งๆ จากทีน่ั่น 

Vuokra-asunto 

คอืบา้นของคนอืน่ทีท่า่นเชา่ส าหรับเพือ่อยู ่

Vuokravakuus 

คอืเงนิคา่ประกนับา้นทีท่า่นจา่ยใหแ้กผู่ใ้หเ้ชา่บา้นหรอืเจา้ของบา้น 

เงนิจ านวนนีเ้ป็นการรับประกนัวา่บา้นจะอยูใ่นสภาพดแีละยังเป็นการรับประกนัดว้ยวา่ทา่นจะจา่ยคา่เชา่บา้น 

Äitiysraha 

การประกนัสงัคมของฟินแลนดร์วมถงึเรือ่งแมจ่ะไดร้ับเงนิแมแ่ทนเงนิเดอืนเมือ่ตอ้งเลีย้งดลูกูทีย่ังเล็กทีบ่า้น 
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