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สิทธิ์ในการทำ�งานและ การรักษา
ข้อมูลของลูกจ้างชาวต่างชาติ
ประชากรเขตสภาพยุโรป (EU) * และการลง
ทะเบียนสิทธิ์ในการพักอาศัย
หากคุณเป็นประชากรเขต EU คุณสามารถทำ�งานใน
ประเทศฟินแลนด์ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตพิเศษ แต่คุณ
จะต้องลงทะเบียนสิทธิ์ในการพักอาศัยของคุณที่สำ�นักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองหากคุณอาศัยอยู่ในฟินแลนด์เกินสาม
เดือน กรณียกเว้นคือประชากรเขตนอร์ดิกที่มีการลง
ทะเบียนที่สำ�นักงานดิจิตัลและระบบข้อมูลทะเบียนราษฏร์
* ครอบคลุมถึงประชากรของ ไอซ์แลนด์, ลิกเตนสไตน์,
นอร์เวย์ และ สวิตเซอร์แลนด์

ประชากรนอกเขต EU
หากคุณไม่ใช่ประชากรของฟินแลนด์หรือ EU คุณจำ�เป็น
ต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำ�นักที่ให้สิทธิ์ในการทำ�งาน โดย
ไม่นับรวมข้อยกเว้นสองสามข้อ เช่น สามารถทำ�งาน
เกษตรกรรมตามฤดูกาลได้ด้วยหนังสือรับรองงานตาม
ฤดูกาล หรือ วีซ่าทำ�งานตามฤดูกาลเป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน
หากคุณมีใบอนุญาตมีถิ่นพำ�นัก, จะมีการระบุสิทธิ์ใน
การทำ�งานอยู่ในบัตรใบอนุญาตมีถิ่นพำ�นัก แต่ บัตร Kela
(สำ�นักงานประกันสังคม), ใบอนุญาตขับขี่, บัตรผู้เสีย
ภาษี หรือ หนังสือรับรอง A1 ไม่ใช่เอกสารที่ให้สิทธิ์ในการ
ทำ�งาน
ใบอนุญาตมีถิ่นพำ�นักของคุณอาจจะมีสิทธิ์ในการ
ทำ�งานอยู่ด้วยโดยอัตโนมัติ (เช่น ใบอนุญาตมีถิ่นพำ�นัก
ถาวร หรือ ใบอนุญาตมีถิ่นพำ�นักเนื่องจากสาเหตุของความ
สัมพันธ์ทางครอบครัว) ใบอนุญาตมีถิ่นพำ�นักของคุณอาจ
จะถูกอนุมัติโดยระบุนายจ้าง หรือ สาขาการทำ�งาน โดยใน
กรณีนี้คุณจะสามารถทำ�งานได้เฉพาะกับนายจ้างที่ถูกระบุ
ไว้ หรือ ในสาขางานที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
ในใบอนุญาตมีถิ่นพำ�นักสำ�หรับนักเรียนคุณจะมีสิทธิ์ใน
การทำ�งานในช่วงของภาคการศึกษาอย่างจำ�กัด
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ผู้ขอที่ลี้ภัย
หากคุณเป็นผู้ขอที่ลี้ภัยและคุณมีเอกสารประกอบการ
เดินทางอย่างเป็นทางการ คุณสามารถทำ�งานในประเทศ
ฟินแลนด์ภายใต้เหตุผลของเอกสารคำ�ร้องขอที่ลี้ภัยได้
เมื่อคุณได้ยื่นเอกสารคำ�ร้องของคุณไปแล้วเป็นเวลาสาม
เดือน หากคุณเข้ามาในประเทศโดยไม่มีเอกสารประกอบ
การเดินทางอย่างเป็นทางการ สิทธิ์ในการทำ�งานของคุณ
จะเริ่มขึ้น เมื่อการยื่นเอกสารคำ�ร้องขอที่ลี้ภัย
ผ่านไปแล้วเป็นเวลาหกเดือน
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ในการ
ทำ�งาน, การสิ้นสุดสิทธิ์ในการทำ�งาน และสิทธิ์ในการ
ทำ�งานโดยทั่วไปได้ จากเว็บไซต์ของสำ�นักงานตรวจคน
เข้าเมือง (Migri) www.migri.fi/en

หน้าที่ของนายจ้าง
นายจ้างมีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารประกอบการเดิน
ทางอย่างเป็นทางการ และ บัตรใบอนุญาตมีถิ่นพำ�นักว่า
ลูกจ้างชาวต่างชาติมีใบอนุญาตมีถิ่นพำ�นักสำ�หรับลูกจ้าง
หรือ ไม่มีความจำ�เป็นต่อสิ่งนั้น
นายจ้างจะต้องเก็บรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ใน
การทำ�งานของลูกจ้างชาวต่างชาติไว้สี่ปีหลังการสิ้่นสุดการ
จ้างงานด้วย ดังนั้นนายจ้างจึงมีหน้าที่ในการขอดูและขอ
ถ่ายสำ�เนาใบอนุญาตมีถิ่นพำ�นักของคุณ
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การชี้แจง เกี่ยวกับเงื่อนไขหลัก
ในการทำ�งาน
สัญญาจ้างงาน
คุณสามารถทำ�สัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
ด้วยวาจา ในทางปฏิบัติแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดคือการทำ�สัญญา
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อการคุ้มครองสิทธิ์ทางกฎหมาย
ของทั้งสองฝ่าย และการหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด หาก
คุณทำ�สัญญาด้วยวาจา นายจ้างจะต้องให้คำ�ชี้แจงเกี่ยวกับ
เงื่อนไขหลักในการทำ�งานแก่คุณ อย่างช้าที่สุดเมื่อตอนที่
ช่วงเวลาการจ่ายเงินเดือนช่วงแรกของคุณสิ้นสุดลง
ในสัญญาจ้างงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ในคำ�ชี้แจง
จะต้องระบุ
• ถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ประกอบการของนายจ้างและลูกจ้าง
• วันที่เริ่มการทำ�งาน
• ความยาวของระยะเวลาของสัญญาที่มีการกำ�หนดระยะ
เวลา และเหตุผลประกอบการกำ�หนดระยะเวลา
• ความยาวของเวลาการทดลองงาน (หากมีการตกลงกัน
เรื่องเวลาการทดลองงาน)
• สถานที่ทำ�งาน; หากไม่มีสถานที่ทำ�งานเป็นหลัก, คำ�
ชี้แจงถึงหลักการที่ พนักงานทำ�งานในหลาย ๆ ที่
• หน้าที่หลักในการทำ�งานของลูกจ้าง
• สัญญาข้อตกลงร่วม* ที่นำ�มาปรับใช้ในการทำ�งาน
• เหตุผลประกอบการกำ�หนดค่าจ้าง และ ช่วงเวลาการจ่าย
ค่าจ้าง
• เวลาในการทำ�งานที่ต้องปฏิบัติตาม และหากนายจ้าง
เป็นผู้เริ่มในการตกลงเรื่องเวลาในการทำ�งานที่ผันแปร
ไป (เช่น 10-30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) นายจ้างจะต้องให้คำ�
ชี้แจงว่าเวลางาน ผันแปรไปอย่างไรในทางปฏิบัติ
• การกำ�หนดวันลาหยุดประจำ�ปี
• เวลาในการแจ้งการลาออกหรือเหตุผลประกอบการ
กำ�หนดระยะเวลาการแจ้งการลาออก
* สัญญาข้อตกลงร่วมคือสัญญาขององค์กรของนายจ้าง
และลูกจ้างที่กำ�หนดว่า เวลาในการทำ�งานและค่าจ้างภาย
ใต้สัญญาในการจ้างงานเป็นอย่างไร
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เวลางาน และ การทำ�บัญชีเวลา
ทำ�งาน
เวลางานต่อวันและสัปดาห์
เวลางานที่สม่ำ�เสมอคือไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ ไม่เกิน
40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในงานบางงาน (ด้านร้านอาหาร,
ด้านการขนส่ง, ในสถาบันการรักษาพยาบาล เป็นต้น)
เวลางานที่สม่ำ�เสมออาจจะถูกจัดเป็นแบบที่เรียกว่า งาน
เป็นช่วง ๆ ในกรณีนี้ เวลางานที่สม่ำ�เสมอตามกฎหมายว่า
ด้วยเวลางานคือ 80 ชั่วโมงในช่วงสองสัปดาห์ หรือ 120
ชั่วโมงในช่วงสามสัปดาห์ เวลางานที่สม่ำ�เสมอในงานด้าน
ร้านอาหารคือไม่เกิน 112.5 ชั่วโมงในช่วงสามสัปดาห์
ให้ตรวจสอบข้อกำ�หนดโดยละเอียดเกี่ยวกับเวลางาน
ในสัญญาข้อตกลงร่วมของแต่ละสาขางาน
สามารถตกลงเกี่ยวกับเวลางานให้เป็นแบบเฉลี่ย
ได้ด้วย โดยที่เวลางานในแต่ละวันและแต่ละสัปดาห์จะ
สามารถผันแปรไปได้โดยจะไม่มีการสะสมงานล่วงเวลาแก่
คุณ นายจ้างจะต้องแจ้งแก่ลูกจ้างหากสถานที่ทำ�งานมีการ
ใช้ระบบเวลางานแบบนี้ ในกรณีนี้นายจ้างจะต้องร่างแผน
เกี่ยวกับการปรับเวลางานล่วงหน้า ในแผนจะต้องระบุว่าจะ
มีผลในการใช้นานเท่าใดและเวลางานในแต่ละสัปดาห์ของ
ลูกจ้างเป็นอย่างไร ในช่วงท้ายของแผนจะต้องมีการปรับ
เวลางานให้เป็นเวลางานปกติคือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็น
ส่วนใหญ่ หากเวลางานไม่ได้ถูกปรับ คุณจะต้องได้รับเงิน
ชดเชยการทำ�งานล่วงเวลา

การทำ�บัญชีเวลางานและค่าจ้าง
นายจ้างจะต้องทำ�การจดบันทึกชั่วโมงการทำ�งานของ
ลูกจ้างและค่าจ้างที่ได้จ่ายไปจากการทำ�งานเหล่านั้น
คุณมีสิทธิ์ในการได้รับสำ�เนาเอกสารบัญชีเวลางานจาก
นายจ้างของคุณ คุณควรจะจดบันทึกชั่วโมงในการทำ�งาน
ของคุณไว้เองด้วย อย่าลืมบันทึกเวลาในการเริ่มผลัดการ
ทำ�งานและสิ้นสุดผลัดการทำ�งานด้วย
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เวลาพักผ่อน
เวลาพักผ่อนในแต่ละวัน
ในวันทำ�งานที่มีเวลาเกินหกชั่วโมงคุณจะมีสิทธิ์ในการพัก
อย่างน้อยเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง โดยจะไม่จ่ายค่าจ้างสำ�หรับ
เวลานั้นหากคุณสามารถออกไปจากที่ทำ�งานได้อย่างอิสระ
ในช่วงเวลาพัก
ในสัญญาข้อตกลงร่วม สามารถทำ�การตกลงเรื่องการ
พักดื่มกาแฟในแต่ละวัน โดยถือเป็นเวลาทำ�งานที่ต้องจ่าย
ค่าจ้าง

เวลาพักผ่อนในหนึ่งวัน
โดยทั่วไปแล้วระหว่างการสิ้นสุดผลัดการทำ�งานและการ
เริ่มผลัดการทำ�งานจะต้องมีเวลาพักผ่อนในหนึ่งวันที่เป็น
เวลา 11 ชั่วโมงติดต่อกัน ในบางกรณี เวลาพักผ่อนอาจจะ
น้อยกว่านี้ได้

การพักผ่อนในสัปดาห์
ตามหลักการแล้ว คุณจะต้องได้เวลาสำ�หรับพักผ่อนอย่าง
น้อย 35 ชั่วโมงติดต่อกันหนึ่งครั้งในหนึ่งสัปดาห์ หากเป็น
ไปได้ เวลาพักผ่อนในสัปดาห์จะต้องอยู่ในช่วงติดต่อกับวัน
อาทิตย์
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การทำ�งานล่วงเวลา
ตามกฎหมายว่าด้วยเวลางาน การทำ�งานล่วงเวลาคือ เวลา
งานที่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ใน
ช่วงเวลางานสองสัปดาห์ การทำ�งานล่วงเวลาคือ งานที่
เกิน 80 ชั่วโมง และในเวลางานสามสัปดาห์คือ การทำ�งาน
ที่เกิน 120 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามในสัญญาข้อตกลงร่วม
สามารถตกลงเรื่องการทำ�งานล่วงเวลาเป็นอย่างอื่นได้
ให้ตรวจสอบข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการทำ�งานล่วงเวลาจาก
สัญญาข้อตกลงร่วมในสาขางานของคุณ

จำ�นวนเวลางานขั้นสูงสุด
เวลางานทั้งหมดของลูกจ้าง (เวลางานที่สม่ำ�เสมอ และ
งานล่วงเวลา ที่นับรวมกันแล้ว) จะไม่สามารถเกิน 48
ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย ในช่วงเวลางานสี่เดือนได้
จะสามารถตกลงเกี่ยวกับช่วงเวลานี้เป็นอย่างอื่นได้ใน
สัญญาข้อตกลงร่วม นายจ้างจะต้องติดตามเวลางานของ
ลูกจ้างโดยไม่ให้เกินเวลางานที่มากที่สุด

การยินยอมทำ�งานล่วงเวลา
นายจ้างจะต้องขอคำ�ยินยอมของคุณเพื่อการทำ�งานล่วง
เวลาทุกครั้งแยกกัน ในสัญญาจ้างงานจะไม่สามารถให้คำ�
ยินยอมถาวรสำ�หรับการทำ�งานล่วงเวลาได้
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ค่าจ้างและการคำ�นวณค่าจ้าง
ค่าจ้าง
ในประเทศฟินแลนด์ คุณจะมีสิทธิ์ในการได้รับค่าจ้างจาก
การทำ�งานเสมอ ในประเทศฟินแลนด์ไม่มีการฝึกงานโดย
ไม่มีค่าจ้าง ยกเว้นกรณีที่คุณกำ�ลังเรียนอยู่ในโรงเรียน
หรือทดลองงานผ่านสำ�นักงานแรงงาน (TE) ในประเทศ
ฟินแลนด์ไม่มีการกำ�หนดค่าจ้างขั้นต่ำ�ไว้ในกฎหมาย แต่ค่า
จ้างถูกกำ�หนดตามสัญญาข้อตกลงร่วมของแต่ละสาขางาน
หากในสาขางานไม่มีสัญญาข้อตกลงร่วม คุณจะต้องได้รับ
ค่าจ้างตามปกติที่เหมาะสมจากการทำ�งาน
ค่าจ้างที่กำ�หนดตามสัญญาข้อตกลงร่วมจะผันแปรไป
ตามหน้าที่ในการทำ�งานและข้อกำ�หนดด้านทักษะในการ
ทำ�งาน
ตัวอย่างเช่น ในปี 2021
• ค่าจ้างขั้นต่ำ�ของพนักงานทำ�ความสะอาดคือ 		
11.02 ยูโรต่อชั่วโมง
• ค่าจ้างเริ่มต้นของพ่อครัวหรือแม่ครัวในงานด้านร้าน
อาหารคือ 10.36 ยูโรต่อชั่วโมง
• ค่าจ้างขั้นต่ำ� ของพนักงานที่เพิ่งเริ่มงานในด้าน
ก่อสร้าง (ตั้งแต่วันที่ 1.9.2021) คือ 11.04 ยูโรต่อ
ชั่วโมง
• ค่าจ้างรายชั่วโมงขั้นต่ำ�ของงานด้านสวนและ
เกษตรกรรมคือ 8.85 ยูโรต่อชั่วโมง (+ เงินส่วนที่เพิ่ม
สำ�หรับทักษะการทำ�งานอย่างน้อย 4 % ในกรณีที่คุณ
ได้ทำ�งานกับนายจ้างคนเดียวกันเป็นเวลาทั้งสิ้น 10
เดือน)
ส่วนมากแล้วจะมีการขึ้นค่าจ้างเป็นครั้งคราว สามารถตรวจ
สอบเกี่ยวกับค่าจ้างในปัจจุบันได้จาก Finlex ในสัญญาข้อ
ตกลงร่วมของแต่ละสาขา ที่เว็บไซต์ www.finlex.fi/fi/
viranomaiset/tyoehto/
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ค่าจ้างช่วงเวลาที่ป่วย
หากคุณไม่สามารถทำ�งานได้เนื่องจากเจ็บป่วยหรือ
อุบัติเหตุ คุณจะมีสิทธิ์ได้ค่าจ้างในช่วงเวลาที่ป่วย โดย
จะจ่ายค่าจ้างให้ในวันที่ป่วยเป็นอย่างน้อย และ ในวันที่
ป่วยถัดไปอีกเก้าวัน หากคุณป่วยให้แจ้งแก่นายจ้างทันที
นายจ้างสามารถเรียกร้องให้คุณแสดงใบรับรองแพทย์เกี่ยว
กับการเจ็บป่วยได้
คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับข้อกำ�หนดโดยละเอียดของ
แต่ละสาขางาน เกี่ยวกับการกำ�หนดด้านค่าจ้างในช่วงเวลา
ที่ป่วยได้จากสัญญาข้อตกลงร่วม

ใบรับเงินเดือน
ในขณะจ่ายเงินเดือน นายจ้างจะต้องให้ใบรับเงินเดือนแก่
คุณ ซึ่งจะระบุเกี่ยวกับจำ�นวนค่าจ้างและเหตุผลประกอบ
การกำ�หนดค่าจ้าง เช่น จำ�นวนชั่วโมงที่ได้ทำ�งานไป และ
จำ�นวนค่าจ้างต่อชั่วโมง รวมทั้งเงินชดเชยการทำ�งาน
ล่วงเวลาที่อาจมี หรือ การชดเชยอื่น ๆ แยกต่างหากด้วย
เหตุผลประกอบในใบรับเงินเดือน คุณจะต้องสามารถคำ�นว
นเองได้ว่าค่าจ้างของคุณถูกจ่ายอย่างถูกต้อง

ส่วนที่เพิ่มในค่าจ้าง และ เงิน
ชดเชย
เงินส่วนที่เพิ่มจากงานล่วงเวลา
สำ�หรับการทำ�งานเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน (= การทำ�งานล่วง
เวลาในหนึ่งวัน) จะมีการจ่ายเงินให้โดยเงินเดือนจะเพิ่มขึ้น
50% ใน 2 ชั่วโมงแรกและจะเพิ่มขึ้นเป็น 100% ในชั่วโมง
ถัดไป
สำ�หรับการทำ�งานเกิน 40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (= การ
ทำ�งานล่วงเวลาในหนึ่งสัปดาห์) จะมีการจ่ายเงินให้โดย
เงินเดือนจะเพิ่มขึ้น 50% ใน 8 ชั่วโมงแรก และจะเพิ่มขึ้น
เป็น 100% ในชั่วโมงถัดไป สำ�หรับงานล่วงเวลาในแต่ละ
สัปดาห์จะไม่นับรวมการทำ�งานล่วงเวลาในแต่ละวันเข้าไป
อาจมีการตกลงเรื่องการชดเชยการทำ�งานล่วงเวลา
ในอีกแบบหนึ่งในสัญญาข้อตกลงร่วมได้ ให้ตรวจสอบข้อ
กำ�หนดเกี่ยวกับการชดเชยการทำ�งานล่วงเวลาจากสัญญา
ข้อตกลงร่วมในสาขางานของคุณ
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ในบางสาขางานอาจมีการทำ�งานเป็นช่วง ๆ ในงานเหล่า
นี้จะไม่นับการทำ�งานล่วงเวลาในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละ
วันเลย แต่จะนับจำ�นวนชั่วโมงการทำ�งานในช่วงของงาน
ทั้งหมดรวมไปด้วยกัน
เช่น ในด้านการขนส่งจะทำ�งานช่วงละสองสัปดาห์ โดย
งานที่ทำ�เกิน 80 ชั่วโมงในเวลาสองสัปดาห์เงินเดือนจะ
เพิ่มขึ้น 50 % ใน 12 ชั่วโมงแรกและจะเพิ่มขึ้นเป็น 100
% ในชั่วโมงที่เหลือ ส่วนในด้านร้านอาหารจะทำ�งานช่วง
ละสามสัปดาห์ โดยงานที่ทำ�เกิน 120 ชั่วโมงในเวลาสาม
สัปดาห์โดยเงินเดือนจะเพิ่มขึ้น 50 % ใน 18 ชั่วโมงแรก
และจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 % ในชั่วโมงที่เหลือ

การเปลี่ยนเงินชดเชยการทำ�งานล่วงเวลาให้เป็น
เวลาว่าง
คุณสามารถตกลงกับนายจ้างของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยน
เงินส่วนที่เพิ่มและเงินชดเชยการทำ�งานล่วงเวลาทั้งหมด
หรือบางส่วนให้เป็นเวลาว่างที่มีการจ่ายค่าจ้างได้ หาก
พวกคุณได้ตกลงกันว่าจะชดเชยการทำ�งานล่วงเวลาด้วย
เวลาว่าง เวลาว่างนั้นจะต้องถูกปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับค่า
จ้างของการทำ�งานล่วงเวลา เช่น การทำ�งานล่วงเวลา 100
เปอร์เซ็นต์หนึ่งชั่วโมง คือ เวลาว่างสองชั่วโมง

เงินชดเชยสำ�หรับวันอาทิตย์
จะต้องจ่ายเงินชดเชยสำ�หรับวันอาทิตย์ให้แก่งานที่ทำ�
ในวันอาทิตย์ หรือวันเฉลิมฉลองของโบสถ์ (วันสำ�คัญ
ทางศาสนาคริสต์) 100 % เป็นส่วนที่เพิ่มจากค่าจ้าง คุณ
สามารถตกลงกับนายจ้างของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนเงิน
ชดเชยสำ�หรับวันอาทิตย์ให้เป็นวันหยุดแบบมีการจ่ายค่า
จ้างได้ หากคุณทำ�งานในวันอาทิตย์หนึ่งชั่วโมง คุณจะได้
เวลาว่างสองชั่วโมง หากงานในวันอาทิตย์เป็นการทำ�งาน
ล่วงเวลา คุณจะต้องได้รับเงินชดเชยการทำ�งานล่วงเวลา
เพิ่มด้วย สามารถตกลงในเรื่องนี้เป็นแบบอื่นได้ในสัญญา
ข้อตกลงร่วม

เงินที่เพิ่มสำ�หรับเวลาเย็นและเวลากลางคืน
คุณสามารถมีสิทธิ์ตามสัญญาข้อตกลงร่วมในการได้รับเงิน
ชดเชยการทำ�งานตอนเย็นและตอนกลางคืนด้วย จะพบ
จำ�นวนเงินที่เพิ่มและวิธีการคำ�นวณในปัจจุบันได้ในสัญญา
ข้อตกลงร่วม หากคุณทำ�งานในด้านร้านอาหารหลังเวลา
18 น. คุณจะมีสิทธิ์ในการได้รับเงินส่วนที่เพิ่มสำ�หรับเวลา
เย็นแยกต่างหาก ซึ่งจะจ่ายให้จากการทำ�งานตอนเย็นของ
ทุกชั่วโมง
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วันลาหยุดประจำ�ปี
การสะสมวันลาหยุด
ตามกฎหมาย คุณมีสิทธิ์ในการมีวันลาหยุดประจำ�ปี ที่มี
การจ่ายค่าจ้าง จะมีการสะสมวันลาหยุดให้คุณในปีที่มีการ
ลา คือระหว่างวันที่ 1.4. และ 31.3. เมื่อคุณได้ทำ�งานเป็น
เวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือ 35 ชั่วโมงต่อเดือน
• หากการจ้างงานของคุณดำ�เนินต่อไปในช่วงติดต่อกัน
จนถึงช่วงสิ้นปีที่ลาหยุด ต่ำ�กว่าหนึ่งปี คุณจะมีสิทธิ์ใน
การได้วันหยุด 2 วันธรรมดา ในทุก ๆ เดือนเต็มเดือนตาม
ปฏิทินของปีของการลาหยุด
• หากการจ้างงานของคุณดำ�เนินต่อไปเกินหนึ่งปี คุณจะมี
สิทธิ์ในการได้วันหยุด 2.5 วันธรรมดาในทุก ๆ เดือนเต็ม
เดือนตาม ปฏิทินของปีของการลาหยุด

การใช้วันลาหยุด
นายจ้างจะต้องให้วันหยุดฤดูร้อนแก่คุณ (24 วันธรรมดา)
ในช่วงฤดูหยุดพักผ่อน 2.5-30.9.
จะให้วันหยุดฤดูหนาว (ส่วนที่เกิน 24 วันธรรมดา) หลัง
ช่วงฤดูหยุดพักผ่อน ก่อนการเริ่้มช่วงฤดูหยุดพักผ่อนของปี
ต่อไป ระหว่างวันที่ 1.10 และ 30.4.
จะต้องเก็บวันหยุดประจำ�ปีที่ได้ให้ว่างเอาไว้ โดยไม่
สามารถรับเป็นเงินได้ จะต้องใช้วันหยุด 18 วันหยุดใน
ช่วงเวลาของวันหยุดในทุกปี หากคุณต้องการเก็บวันหยุด
ที่เหลือไว้และใช้วันหยุดในภายหลังเช่นในปีหน้า คุณ
สามารถตกลงเรื่องนี้กับนายจ้างของคุณได้ โดยเรียกว่า
การเก็บออมวันลา

หน้าที่ของนายจ้าง
นายจ้างจะต้องทำ�บัญชีเกี่ยวกับวันหยุดประจำ�ปีและการ
สะสมวันลาหยุดประจำ�ปีของลูกจ้าง รวมทั้งการกำ�หนดค่า
จ้างและการชดเชยตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยวันหยุด
ประจำ�ปี
ในการทำ�บัญชีเกี่ยวกับวันหยุดประจำ�ปีจะต้องระบุความ
ยาวและเวลาของวันหยุดประจำ�ปี รวมทั้งจำ�นวนค่าจ้างและ
เงินชดเชย และเหตุผลประกอบการกำ�หนดสิ่งเหล่านั้นอยู่
ด้วย คุณมีสิทธิ์ในการได้รับสำ�เนาบัญชีวันลาหยุดประจำ�ปี
จากนายจ้างของคุณ
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ค่าจ้างและเงินชดเชยวันหยุด
ประจำ�ปี
คนที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน
คนที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนมีสิทธิ์จะได้รับค่าจ้างปกติ
ของเขาในช่วงของวันหยุดประจำ�ปีด้วย

คนที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงหรือแบบเหมาจ่าย
ค่าจ้างช่วงวันหยุดของคนที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงหรือ
แบบเหมาจ่ายอาจจะมีจำ�นวนที่แตกต่างกันในแต่ละสัญญา
ข้อตกลงร่วม
อย่างไรก็ตาม ค่าจ้างช่วงวันหยุดประจำ�ปีในการจ้าง
งานที่ดำ�เนินไปต่ำ�กว่าหนึ่งปีคือ 9 % และในการจ้างงานที่
ดำ�เนินไปเกินหนึ่งปีคือ 11.5 % จากค่าจ้างที่จ่ายให้ในปี
ของการลาพักผ่อน เช่น ในด้านการก่อสร้าง ค่าจ้างช่วงลา
หยุดคือ 18.5 % ซึ่งรวมเงินโบนัสวันหยุดไว้แล้ว

การชดเชยวันลาหยุด
หากคุณทำ�งานแบบไม่เต็มเวลา (พาร์ทไทม์) และคุณไม่
ได้มีการสะสมวันลาหยุดประจำ�ปีหรือหากการจ้างงานของ
คุณสิ้นสุดลงก่อนที่คุณจะใช้วันลาหยุดประจำ�ปีของคุณ
คุณจะมีสิทธิ์ในการได้รับการชดเชยวันหยุดเป็นเงิน จำ�นวน
เงินชดเชยคือ 9 % สำ�หรับการจ้างงานที่มีเวลาต่ำ�กว่าหนึ่้ง
ปี และ 11.5 % สำ�หรับการจ้างงานที่ดำ�เนินไปเกินหนึ่งปี
จะจ่ายเงินชดเชยการลาหยุดประจำ�ปีเมื่อการจ้างงานของ
คุณสิ้นสุดลง หรืออย่างช้าที่สุดเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาของการ
ลาหยุดพักผ่อน

เงินโบนัสวันหยุด
ในสัญญาข้อตกลงร่วมหลาย ๆ ฉบับ มีการตกลงในเรื่อง
เงินโบนัสวันหยุดไว้ด้วย (เงินสำ�หรับการกลับมาจากลา
หยุด) ซึ่งส่วนมากจะมีจำ�นวน 50 % จากเงินค่าจ้างวันหยุด
เงินโบนัสวันหยุดนี้จะจ่ายให้เพิ่มจากเงินค่าจ้างวันหยุด
ประจำ�ปี
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หน้าที่ของนายจ้าง
ในขณะที่จ่ายเงินค่าจ้างวันหยุดหรือเงินชดเชยสำ�หรับวัน
หยุด นายจ้างมีหน้าที่ในการให้รายละเอียดการคำ�นวณ
ซึ่งต้องมีการระบุจำ�นวนของเงินค่าจ้างวันหยุดและเหตุผล
ประกอบการกำ�หนด

สิ้งที่ึควรพิจารณา
ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิ์ในการได้รับค่าจ้างในช่วงวันลาหยุด
ประจำ�ปีและช่วงเวลาของการลาหยุดพักผ่อน

บริการอาชีวอนามัยและการ
ประกันอุบัติเหตุ
พนักงานมีสิทธิ์ในการได้รับบริการอาชีวอนามัยด้านการ
ป้องกันตามที่กฎหมายระบุไว้เป็นอย่างต่ำ�
นายจ้างสามารถแนบบริการการรักษาพยาบาลไปกับ
สัญญาอาชีวอนามัยได้หากเขาต้องการ ซึ่งหมายความ
ว่า คุณจะสามารถเข้าพบแพทย์ผ่านอาชีวอนามัยได้ตาม
จำ�เป็น ในกรณีนั้นคุณจะสามารถได้รับใบรับรองแพทย์ผ่าน
อาชีวอนามัยได้ด้วยหากคุณป่วย

หน้าที่ของนายจ้าง
นายจ้างจะต้องจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับพนักงานทุกคน
โดยไม่คำ�นึงถึงจำ�นวนของพนักงาน, ขอบข่ายของหน้าที่
ในการทำ�งานและสัญญาจ้างงานหรือเวลางาน
จะต้องให้ลูกจ้างสามารถอ่านสัญญาบริการอาชีวอนามัย
เป็นลายลักษณ์อักษรได้ คุณจะเห็นจากสัญญาว่ามีการจัด
บริการอาชีวอนามัยที่ไหนและสามารถติดต่อไปที่ไหนได้
ในสาขางานที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษจะ
ต้องมีการตรวจสุขภาพโดยนายจ้างจะต้องส่งคุณไปตรวจ
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การประกันอุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพ
นายจ้างจะต้องทำ�การประกันอุบัติเหตุและโรคจากการ
ประกอบอาชีพให้แก่ลูกจ้าง ประกันจะชดเชยค่าใช้จ่ายและ
การสูญเสียรายได้ที่เกิดจากอุบัติเหตุในการทำ�งานและโรค
จากการประกอบอาชีพ จะต้องเก็บรายละเอียดของบริษัท
ประกันภัยไว้ให้ลูกจ้างเห็นได้ที่ทำ�งาน

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
หากเกิดอุบัติเหตุขณะทำ�งานขึ้นกับคุณ ให้แจ้งให้นายจ้าง
และหัวหน้าของคุณทราบทันที คุณจะได้รับใบรับรอง
ประกันจากเขา ซึ่งคุณจะนำ�ไปใช้เพื่อรับการรักษาการบาด
เจ็บของคุณโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น ที่สถานีอนามัย
หรือ ที่โรงพยาบาล หากคุณไม่มีใบรับรองประกันมาด้วย
คุณจะต้องจ่ายค่ารักษาและค่ายาเอง ในกรณีนี้บริษัทประ
กัยภัยจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่คุณจ่ายไปแล้วจากใบเสร็จ

บัตรประจำ�ตัว และ เลขที่ภาษี
หากคุณทำ�งานในเขตพื้นที่ก่อสร้าง คุณจะต้องมีบัตรประจำ�
ตัวที่มีรูปถ่ายของคุณให้สามารถมองเห็นได้ ซึ่งคุณจะได้
รับจากนายจ้างของคุณ บัตรประจำ�ตัวจะต้องระบุชื่อของ
คุณ, ชื่อนายจ้างของคุณ และ เลขที่ภาษีที่ได้ระบุไว้ใน
ทะเบียนเลขภาษีสาธารณะของคุณ เลขที่ภาษีสามารถนำ�
ไปใช้ในสาขาอื่น ๆ ได้ด้วย เช่นที่อู่ต่อเรือ

สามารถได้เลขที่ภาษีจากที่ไหน?
คุณได้รับเลขที่ภาษีขณะได้รับบัตรประจำ�ตัวผู้เสียภาษี
หากบัตรประจำ�ตัวผู้เสียภาษีของคุณหายไป คุณจะได้รับ
เลขที่ภาษีของคุณจากสำ�นักงานภาษี
โดยทั่วไปแล้วลูกจ้างชาวต่างชาติจะต้องยื่นขอเลขที่
ภาษีจากสำ�นักงานภาษี
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การสิ้นสุดการจ้างงาน
หากคุณมีสัญญาจ้างงานที่มีการกำ�หนดระยะเวลา การจ้าง
งานจะสิ้นสุดลงในช่วงเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างงาน ใน
สัญญาจ้างงานที่มีอายุเป็นระยะเวลาหนึ่งจะต้องทำ�การ
ยกเลิกสัญญาแยกต่างหาก
การยกเลิกสัญญาสามารถทำ�ได้ทั้งนายจ้างหรือลูกจ้าง
เอง นายจ้างจะต้องมีเหตุผลประกอบการเลิกจ้าง ลูกจ้าง
ไม่จำ�เป็นต้องแจ้งเหตุผลประกอบการลาออกใด ๆ แต่ทั้ง
สองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามช่วงเวลาสำ�หรับการเลิกจ้างหรือ
การลาออกตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจ้างงาน
หากมีการตกลงกันในสัญญาจ้างงานเกี่ยวกับเวลาใน
การทดลองงานในช่วงแรกเริ่มของการจ้างงาน และคุณ
อยากจะลาออกในช่วงของการทดลองงาน คุณไม่จำ�เป็น
ต้องปฏิบัติตามช่วงเวลาในการลาออก แต่การจ้างงานจะ
สิ้นสุดลงทันที

ทั่วไป
คุณไม่จำ�เป็นต้องจ่ายเงินใด ๆ แก่นายจ้างจากการได้งาน
ทำ� คุณมีสิทธิ์ในการเก็บหนังสือเดินทางและใบอนุญาตมี
ถิ่นพำ�นักของคุณไว้กับตัวคุณเอง นายจ้างมีเพียงสิทธิ์ใน
การขอดูเท่านั้น หากคุณมีบัญชีธนาคารในฟินแลนด์ คุณ
ไม่จำ�เป็นต้องให้รหัสธนาคารและบัตรธนาคารแก่บุคคล
ภายนอก และไม่ต้องให้นายจ้างด้วย
ในฐานะที่เป็นชาวต่างชาติ คุณจะมีสิทธิและหน้าที่
ในการทำ�งานที่เหมือนกับชาวฟินแลนด์ หากมีการปฏิบัติ
ต่อคุณในที่ทำ�งานที่ย่้ำ�แย่กว่าผู้อื่นหรือหากมีการจ่ายค่า
จ้างให้คุณเป็นจำ�นวนที่น้อยกว่าเนื่องจากคุณคือชาวต่าง
ชาติ นายจ้างสามารถมีความผิดตามกฎหมายฐานการเลือก
ปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามได้ ซึ่งอาจจะเป็นอาชญากรรม
ด้วย
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หน่วยราชการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะ
ควบคุมดูแลให้ทุก ๆ คนมีเงื่อนไขในการทำ�งานและสภาวะ
ในการทำ�งานในที่ทำ�งานที่เป็นไปตามกฎหมาย หน่วย
ราชการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะควบคุมดูแล
ว่าไม่มีใครถูกเลือกปฏิบัติในที่ทำ�งานด้วย หน่วยราชการ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะให้คำ�ปรึกษาและ
คำ�แนะนำ� เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับเวลางานและค่าจ้าง แต่จะ
ไม่สามารถตัดสินปัญหาเรื่องความขัดแย้งหรือช่วยลูกจ้าง
ในการพิจารณาคดีความในศาลได้ หน่วยราชการด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยจะไม่สามารถเรียกร้องค่าจ้างที่
ค้างชำ�ระให้คุณแทนคุณได้
คุณมีสิทธิ์เข้าร่วมในสหภาพแรงงาน และกองทุนเงิน
ชดเชยการว่างงาน สหภาพแรงงานสามารถช่วยเหลือ
คุณหากนายจ้างของคุณไม่จ่ายค่าจ้างที่คุณสมควรจะได้
รับ เป็นต้น คุณจะได้เงินเบี้ยเลี้่ยงรายวันจากกองทุนเงิด
ชดเชยการว่างงาน หากคุณว่างงาน

บริการให้คำ�แนะนำ�ทางโทรศัพท์ของหน่วย
ราชการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย:
บริการให้คำ�แนะนำ�ทางโทรศัพท์ของหน่วยราชการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้บริการที่หมายเลข
+358 295 016 620 ทุกคนสามารถโทรศัพท์ไปขอ
คำ�แนะนำ�จากบริการให้คำ�แนะนำ�ทางโทรศัพท์ได้ คุณไม่
จำ�เป็นต้องบอกชื่อของคุณ
รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับบริการให้คำ�แนะนำ�ทาง
โทรศัพท์: www.tyosuojelu.fi/telephone-service
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องค์กรช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากอาชญากรรม
RIKU ry:
องค์กรช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมจะให้ความช่วย
เหลือและคำ�ปรึกษาแก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรม, บุคคล
ใกล้ชิดของเขา และ พยาน องค์กรช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากอาชญากรรมมีบริการช่วยเหลือพิเศษซึ่งมีเจ้าหน้าที่
ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำ�ปรึกษาและการช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยสามารถเข้าเป็นผู้ใช้บริการได้โดยไม่คำ�นึงถึงเพศ, ถิ่น
พำ�นักอาศัย หรือสัญชาติ และสามารถติดต่อได้ในภาษาแม่
ของตนเอง สามารถใช้ล่ามที่ไว้วางใจได้ในการติดต่อได้
ตามจำ�เป็น
สามารถติดต่อไปยังบริการช่วยเหลือพิเศษได้ทาง:
• อีเมล: help@riku.fi (จะตอบอีเมลภายในเวลาสามวัน)
• โทรศัพท์ (และข้อความทางโทรศัพท์หรือ Whatsapp)
โทร. +358 40 632 9293
องค์กรช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
อาชญากรรม บริการออนไลน์:
www.riku.fi/en/

ระบบให้ความช่วยเหลือสำ�หรับผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์
คุณหรือครอบครัวของคุณถูกข่มขู่หรือไม่? คุณจำ�ต้อง
เสียเงินเป็นจำ�นวนมากเพื่อให้ได้งานหรือไม่? มีการจำ�กัด
ควบคุมการสัญจรของคุณหรือไม่? มีใครบางคนกดดันคุณ
ให้ทำ�บางอย่างที่คุณไม่ต้องการทำ�หรือไม่?
คุณไม่ได้รับค่าจ้าง แต่คุณไม่สามารถทำ�อะไรได้เลยหรือ
ไม่? มีการห้ามคุณไม่ให้พูดคุยกับใครเลยหรือไม่? คุณเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่?
คุณสามารถติดต่อไปยังระบบให้ความช่วยเหลือสำ�หรับผู้
เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยจะมีการเก็บเรื่องเป็นความ
ลับ โดยไม่จำ�เป็นต้องบอกชื่อหรือสถานที่ที่ึคุณอยู่ ระบบ
ให้ความช่วยเหลือให้บริการเป็นภาษาฟินนิช, สวีดิช และ
อังกฤษ ในภาษาอื่นสามารถจัดหาล่ามให้ได้
• รายละเอียดการติดต่อ: +358 295 463 177 (24 ชม.),
ihmiskauppa.auttamisjarjestelma@migri.fi
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รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารนี้ได้รวบรวมรายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับหลักการขั้น
พื้นฐานในการทำ�งานในประเทศฟินแลนด์สำ�หรับลูกจ้างที่
เป็นชาวต่างชาติ เอกสารไม่สมบูรณ์แบบ สามารถอ่านราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลด้านล่าง

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริการออนไลน์ Tyosuojelu.fi
• www.tyosuojelu.fi/web/en 		
(เช่น เงื่อนไขในการทำ�งาน และ
สภาวะในการทำ�งาน)

ใบอนุญาตมีถิ่นพำ�นัก
• Finnish Immigration Service:
www.migri.fi/en/			
permits-and-citizenship

เลขที่ภาษี
• www.vero.fi/en > Individuals >
Tax card and tax return >
Arriving in Finland >		
Work in Finland > Working in
construction > The tax number

การแปลกฎหมายและข้อบังคับของ
ฟินแลนด์
• www.finlex.fi/en/laki

สัญญาข้อตกลงร่วม
(ในภาษาฟินแลนด)
• www.finlex.fi/fi/viranomaiset/
tyoehto
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