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Вітаю! Мене звати 
Маарет.
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• Я працюю у послугах консультації в 
питаннях трудових відносин в 
центральній організації профспілок 
Фінляндії (скорочено SAK) .

• У нас є 18 членських організацій, які 
репрезентують традиційні професії, такі 
як будівельників, офіціантів та водіїв 
автобусів. 



Сьогодні я вам розповім про

• Профспілки
• Колективні договори



Профспілки
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Що таке профспілка?

• Профспілка – це організація, яка репрезентує працівників і допомагає їм у 
проблемних ситуаціях

• Для різних професій є різні профспілки. Наприклад, працівників ресторанної галузі 
репрезентує Профспілка галузей обслуговування (фінською: Palvelualojen 
ammattiliitto PAM).

• Профспілки ведуть переговори з працедавцями щодо умов праці. Умови праці – це 
наприклад :
- заробітна плата
- робочий час
- річна відпустка



Профспілка – це важлива частина 
суспільства
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В Фінляндії профспілки досягли 
багатьох покращень. Це наприклад:

8 годинний робочий день
Сплачені річні відпустки
Декретна та батьківська відпустка

Профспілки – це не державні організації



Член профспілки може впливати на умови 
праці у своїй галузі
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• Коли в профспілці є багато членів, легше впливати на загальні питання
• Профспілка веде переговори з працедавцем щодо колективного робочого договору 

(Фінською työehtosopimus, скорочено tes). У колективному договорі визначаються, 
наприклад

Відпускні 
Річна відпустка
Сверхурочні
Заробітна плата під час хвороби

• Колективні договори Työehtosopimukset доповнюють та уточнюють трудове 
законодавство

• В Фінляндії колективні договори є загальнообов'язковими. Це означає, що робочі місця в 
одному секторі повинні відповідати принаймні умовам, погодженим у колективному 
договорі.



Хто може приєднатися до профспілки?
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• Ви можете приєднатися до профспілки, коли у вас є робоче місце 
або ви навчаєтеся.

• Членські внески зазвичай сплачуються раз на місяць
• Розмір членського внеску варіюється від профспілки до профспілки, як 
правило, близько 1-2% від зарплати

• Членство зазвичай є безкоштовним для студентів

• У Фінляндії членство в профспілках є законним і дуже поширеним
• Ви не повинні зазнавати дискримінації, якщо ви належите до 
профспілки

• Однак приєднання є добровільним!

Більшість 
фінів є 
членами 

профспілки!



Які переваги членства в профспілці?
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• Якщо ви є членом профспілки, у вас є багато переваг.
• Переваги залежать від профспілки
• Профспілкове навчання
• Різні семінари та події
• Відпустки та рекреаційні заходи
• Інші знижки, наприклад, знижка на страховку чи готель
• Допомога юриста
• Допомога працівників профспілки та підтримка розпорядника на робочому 
місці (репрезентує профспілку у певного працедавця)
• Поради, наприклад, щодо укладення робочого договору
• Питання щодо колективного договору
• Проблемні ситуації



На роботі іноді виникають проблеми
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• Наприклад, зарплату сплатили невірно або працедавець 
несправедливо до вас ставиться 

• На вашому робочому місці можливо обрали розпорядника 
(luottamusmies)
• Завдання розпорядника – допомагати вам, якщо у вас виникла 
проблема

• Якщо на вашому робочому місці немає розпорядника, можете 
звернутися також безпосередньо до профспілки

• Іноді проблема не вирішується на робочому місці, а треба її 
вирішувати у суді
• Профспілка може допомогти з юридичним процесом
• Перевірте зміст правової допомоги у власній профспілці

Можеш 
допомогти? Я не 
впевнена, чи вірно 
мені сплатили 
зарплату.



Як приєднатися до профспілки?
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• Коли у вас є робоче місце або коли ви навчаєтесь на певну професію, ви можете 
приєднатися до профспілки

• Якщо ви не знаєте профспілки вашої професії, спитайте у колеги або знайдіть 
інформацію в інтернеті, наприклад на сторінці https://www.liitot.fi/en/ (англійською 
мовою)

• Форму членства часто можна заповнити онлайн, ви також можете зв’язатися зі 
службою членства профспілки або з консультацією SAK з питань трудових 
відносин 

• Членський збір можна платити самостійно або попросити працедавця сплатити 
його з вашої зарплати.

https://www.liitot.fi/en/


Детальніше про правила гри в трудовому житті

• На нашій інтернет-сторінці Työelämän pelisäännöt.fi є також інформація 
українською:

• https://tyoelamanpelisaannot.fi/uk/

https://tyoelamanpelisaannot.fi/uk/


Дякую! У вас є запитання? 
 

Можете прочитати про правила гри у трудовому житті та запитати нас на сторінці

https://tyoelamanpelisaannot.fi/fi/
https://tyoelamanpelisaannot.fi/uk/

https://tyoelamanpelisaannot.fi/fi/
https://tyoelamanpelisaannot.fi/uk/


Послуги консультації в питаннях трудових відносин 
в центральній організації профспілок Фінляндії
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Послуги консультації в питаннях трудових 
відносин
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• Це безкоштовна послуга, яка відкрита для усіх, не треба належати до профспілки, 
що отримати відповідь. Цільові групи послуги консультації в питаннях трудових 
відносин – це молодь та працівники-іммігранти. 

• Наша телефонна лінія працює по понеділках з 14 до 17 та по віторках та 
четвергах з 9 до 11  та з 12 до 15. Можете отримати поради фінською та 
англійською мовами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Телефонуйте за номером                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
0800 414 004 або надсилайте електрону пошту за адресою 
tyosuhdeneuvonta@sak.fi.

• Дзвінки до нас безкоштовні – збір стягується лише згідно з прейскурантом 
телефонного оператора абонента.  

mailto:tyosuhdeneuvonta@sak.fi


Можете звернутися до нас, наприклад, у 
наступних питаннях
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1.Ви не розумієте вашого трудового договору і бажаєте, щоб сторонній фахівець 
перевірив договір перед підписанням.

2.Ви підозрюєте, що не отримали вірну зарплату, сверхурочні або відпускні.
3.Ви хочете ознайомитися з рівнем зарплат у вашій галузі.
4.Ви хочете перевірити питання, пов’язані з відпусткою або робочим часом. 
5.Ви відчуваєте знущання або дискримінацію на своєму робочому місці і потребуєте 
поради щодо вашої ситуації.



Ми не можемо допомогти вам у наступних 
питаннях
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1.Ми не надаємо робочих місць і не даємо порад, як шукати роботу. Ви можете 
отримати допомогу у питаннях працевлаштування, наприклад, у біржі праці  (TE-
toimisto), та у питаннях заснування фірми у Послугах підприємцям Фінляндії (Yritys-
Suomi-palvelu).

2.Ми не звертаємося замість вас до працедавця. У таких питаннях вам може 
допомогти ваша власна профспілка. Знайдіть профспілку у власній галузі тут  
https://www.liitot.fi/en/ (англійською мовою) 

3.Якщо ваша проблема така складна, що її треба вирішувати у суді, справу 
просувають профспілки. Інший варіант – це самостійно найняти юриста. 

4.Якщо ви стали жертвою злочину або ви підозрюєте, що ви – жертва злочину, ви 
можете отримати пораду через телефонну консультацію від Підтримки жертв 
злочинів (Rikosuhripäivystys (RIKU) )

http://toimistot.te-palvelut.fi/
http://toimistot.te-palvelut.fi/
https://www.suomi.fi/company/starting-a-business/planning-business-activities
https://www.suomi.fi/company/starting-a-business/planning-business-activities
https://www.liitot.fi/en/
https://www.liitot.fi/en/
https://www.riku.fi/en/

