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Фінський ринок 
праці 

- 
Колективні 
договори 

- 
Профспілки 

Халла Хяннінен 
Оксана Мироняк  

Ольга Сілфвер 



Наші семінари/вебінари
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Дата Тема

9.4. 
з 12.00 до 15.00 
  
Allianssitalo

Де і як шукати роботу? 
Послуги біржи праці  
Права працівника у Фінляндії 
Питання та відповіді

16.4.  
з 12.00 до 15.00 
  
Allianssitalo

Курси мови, підвищення кваліфікації та визнання іноземних дипломів у Фінляндії

23.4.  
з 12.00 до 15.00 

 Ensi linja 1

Фінський ринок праці, колективні договори, профспілки

2.5  
з 12.00 до 15.00 
  
Allianssitalo

Як пишуть Curriculum vitae та заявку на робоче місце у Фінляндії

7.5.  
з 12.00 до 15.00 
  
Allianssitalo

Робоче інтерв’ю

14.5.  
з 12.00 до 15.00 

Töölönlahdenkatu 4

Фінська робоча культура: що робити і чого уникати на робочому місці у Фінляндії 



Зміст

1. Фінський ринок праці 
2. Колективні договори 
3. Профспілки
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Фінський ринок праці 
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Фінський ринок праці 

Населення: 5 600 000 людей 
У працездатному віці: 3 400 000 людей 
Населення швидко старіє, є потреба у робочій силі 

Змішана економіка = ринок праці + державний контроль 

Держава загального добробуту або соціальна держава (Hyvinvointivaltio) 

У державному секторі зайнято 25% робочої сили. У муніципальному секторі 
працює 526 тис. працівників, у державному  – близько 142 тис. працівників. 

• Низька ієрархія, кваліфікована робоча сила, майже немає людей без 
початкової середньої освіти. 

• Від працівників очікують навичок самоорганізації та самоконтролю. 
• Оподаткування заохочує до сімейної моделі двох працюючих дорослих.
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Так працює 
фінська 

економіка
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Lähde: TAT 2022

Інвестори

Державний бюджет

Приватні компанії

Парламент та 
уряд

Працівник

Заробітна плата

Вчителі та 
лікарі

Школи, дитячі 
садки, лікарні 

та будинки 
пристарілих

Муніципалітети

Муніципальні податки

Споживання

Товари

Податки

прпврп 
ролррґ 
іоіо

ПДВ



Основні галузі економіки Фінляндії
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• Первинне виробництво 2,8 % 
• Переробна галузь промисловості 28,2 % 

• металургійна промисловість 37% 
• хімічна промисловість 26% 
• лісова промисловість 19% 
• харчова промисловість, напої та тютюнова промисловість 11% 
• інше виробництво 5% 
• видобуток 1,5% 
• текстильна та шкіряна промисловість 0,7%. 

• Сфера послуг 69,1 % 
• торгівля 16,2 млрд євро 
• бізнес-послуги 14,7 млрд євро 
• послуги з нерухомості 14,3 млрд євро 
• транспорт і телекомунікації 12,6 млрд євро 
• фінансування та страхування 4,5 млрд євро 
• готелі та ресторани 2,6 млрд євро



Барометр професій

Біржа праці (TE Office) розробила барометр професій, за допомогою якого можна 
дізнатися інформацію та прогнози щодо ситуації на ринку праці за професіями, а саме: 

• чи є дефіцит або надлишок робочої сили у певній професії  
• який рівень безробіття та яка кількість вакансій 
• як змінюється ситуація в різних частинах країни. 

Баромент професій доступний за посиланням https://ammattibarometri.fi  
(фінською, шведською та англійською мовами)
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https://ammattibarometri.fi


Професії з малим та великим попитом у 
Фінляндії
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Топ 5 професій з великим попитом 

1. Медичні помічники-санітари ( Lähihoitajat) 
2. Медсестри (Sairaanhoitajat ja 

terveydenhoitajat) 
3. Фахівці соціальної роботи (Sosiaalityön 

erityisasiantuntijat) 
4. Головні лікарі та лікарі галузевої 

спеціалізації (Ylilääkärit ja erikoislääkärit) 
5. Лікарі загальної практики (Yleislääkärit)

Топ 5 професій з малим попитом 

1. Секретарі (загальні) ( Yleissihteerit) 
2. Турагенти (Matkatoimistovirkailijat) 
3. Кравці, кравчині, кушніри та капелюшники 

тощо (Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, 
hatuntekijät yms.) 

4. Журналісти (Toimittajat) 
5. Секретарі керівників та секретарі відділів 

(Johdon sihteerit ja osastosihteerit )

Важливо! Стосується ситуації у Фінляндії в цілому.

https://ammattibarometri.fi/kartta2.asp?vuosi=22i&ammattikoodi=5321&kieli=fi
https://www.ammattibarometri.fi/kartta2.asp?vuosi=22i&ammattikoodi=3221&kieli=fi
https://www.ammattibarometri.fi/kartta2.asp?vuosi=22i&ammattikoodi=3221&kieli=fi
https://www.ammattibarometri.fi/kartta2.asp?vuosi=22i&ammattikoodi=3221&kieli=fi
https://www.ammattibarometri.fi/kartta2.asp?vuosi=22i&ammattikoodi=4120&kieli=
https://www.ammattibarometri.fi/kartta2.asp?vuosi=22i&ammattikoodi=4221&kieli=
https://www.ammattibarometri.fi/kartta2.asp?vuosi=22i&ammattikoodi=3343&kieli=


У яких сферах є найбільше вакансій? 
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Гельсінкі / Еспоо / Вантаа Лахті

Топ 15 професій з великим попитом працедавців

Лікарі загальної практики - (2211) 
Головні лікарі та лікарі галузевої спеціалізації - (2212) 
Головні медсестри та головні медсестри відділів - 
(2221) 
Стоматологи - (2261) 
Дослідники слуху та логопеди - (2266) 
Вихователі дитсадка - (2342) 
Фахівці соціальної роботи - (2635) 
Медсестри - (3221) 
Медичні помічники-санітари ( Lähihoitajat)  - (5321) 
Інженери-будівельники - (2142) 
Інженери-електрики та інженери-автоматики - (2151) 
Інженери з телекомунікацій та інформаційних 
технологій - (2153) 
Вчителі-предметники - (2352) 
Радники по освіті та інші галузеві спеціалісти - (2359) 
Дизайнери додатків (ІТ) - (2512)

Топ 15 професій з великим попитом працедавців

Інженери-електрики та інженери-автоматики - (2151) 
Фахівці з електроніки - (2152) 
Лікарі загальної практики - (2211) 
Головні лікарі та лікарі галузевої спеціалізації - (2212) 
Головні медсестри та головні медсестри відділів -(2221) 
Психологи - (2634) 
Фахівці соціальної роботи - (2635) 
Промислові наглядачі - (3122) 
Інспектори з будівництва - (3123) 
Медсестри - (3221) 
Кухарі - (3434) 
Працівники ресторанів та закладів громадського 
харчування - (5120) 
Офіціанти - (5131) 
Медичні помічники-санітари ( Lähihoitajat)  - (5321) 
Прибиральники офісів та заводів  - (9112) 

https://ammattibarometri.fi/kartta2.asp?vuosi=22i&ammattikoodi=5321&kieli=fi
https://ammattibarometri.fi/kartta2.asp?vuosi=22i&ammattikoodi=5321&kieli=fi


У яких сферах важко влаштуватися на роботу?
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Гельсінкі / Еспоо / Вантаа Лахті

Журналісти - (2642) 
Знавці мистецтва та культури - (3435) 
Турагенти - (4221) 
Адміністратор готелю - (4224) 
Виробники друкованих поверхонь (поліграфія) - (7321) 
Професійні друкарі  (поліграфія) - (7322) 
Працівники фінішної обробки та палітурки (поліграфія) - 
(7323)  
Кравці, кравчині, кушніри та капелюшники - (7531)  
Дизайнери одягу та предметів - (2163) 
Графічні та мультимедійні дизайнери - (2166) 
Спеціалісти з реклами та маркетингу - (2431) 
Фахівці зі зв'язків з громадськістю (PR) - (2432) 
Працівники архівів та музеїв - (2621) 
Бібліотекарі, інформатики - (2622) 
Соціологи, антропологи та інші пов'язані з ними професії - 
(2632)

Топ 15 професій з малим попитом працедавців

Бібліотекарі, інформатики - (2622) 
Офісні секретарі (сфера охорони здоров'я) - (3344) 
Спеціалісти технічної підтримки - (3512) 
Секретарі  - (4120) 
Банківські та інші працівники - (4211) 
Турагенти - (4221) 
Бібліотекарі - (4411) 
Косметологи тощо - (5142) 
Касири та продавці квитків - (5230) 
Продавець-консультант -  (5242) 
Водії таксі та мікроавтобусів - (8322) 
Хіміки - (2113) 
Математики, актуарії та статистики - (2120) 
Біологи та інші знавці науки про рослини і тварини - 
(2131) 
Фахівці сільського, лісового та рибного господарств 
(2132)

Топ 15 професій з малим попитом працедавців



Як відрізняються зарплати у різних сферах? I
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Більше інформації щодо заробітної плати у різних сферах:  
● https://tyopaikat.oikotie.fi/palkkavertailu (фінською мовою) 
● https://palkkavertailu.com/palkat.php (фінською мовою)

Найвищі зарплати 

1. Хірург мозку - 30 000 євро / місяць 
2. Транспортний пілот - 10 000 євро / місяць 
3. Морський капітан  - 9910 євро / місяць 
4. Віце-президент 
5. Головний інформаційний директор (CIO) 
6. Бізнес-директор 
7. Фінансовий директор 
8. Технологічний директор 
9. Лікар - 8000 євро / місяць 
10. Головний лікар - 8000 євро / місяць 

Найнижчі зарплати 

1. Прибиральник  / покоївка - 1600 євро / місяць 
2. Прибиральник чистих приміщень (наприклад 

фармацевтична промисловість) - 1600 євро / місяць 
3. Покоївка / відповідальна за поверх - 1600 євро / місяць 
4. Доглядач коней - 1600 євро / місяць 
5. Сезонний працівник - 1600 євро / місяць 
6. Працівник ресторану швидкого харчування - 1600 євро / 

місяць 
7. Продавець в кафе - 1650 євро / місяць 
8. Сезонний працівник кладовища - 1694 євро / місяць 
9. Охоронець 
10. Помічник на складі  - 1700 євро / місяць 

https://tyopaikat.oikotie.fi/palkkavertailu
https://palkkavertailu.com/palkat.php


Як відрізняються зарплати у різних сферах? II

Медичний помічник-санітар 
(Lähihoitaja) 

3 роки навчання 
академічні елементи 
психологічно і фізично важка 
робота 
брудна робота 

2196 євро / місяць

Сантехнік (Putkimies) 

2 роки навчання 
практична робота 
фізично дещо важка робота 
брудна робота 

2800 євро / місяць
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https://ammattibarometri.fi/kartta2.asp?vuosi=22i&ammattikoodi=5321&kieli=fi


Сервіс ForeAmmatti

Сервіс ForeAmmatti візуалізує перспективи працевлаштування у певній сфері. Там 
можна знайти детальну інформацію щодо: 

• посадових обов'язків та середньої заробітної плати 
• скільки є вакансії у цій сфері і у яких регіонах Фінляндії 
• скільки людей шукає таку ж роботу  
• які навички та кваліфікації роботодавці вказали у своїх оголошеннях про роботу. 

Сервіс ForeAmmatti доступний за посиланням https://www.foreammatti.fi/ (фінською 
мовою, вимагає реєстрації)
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https://www.foreammatti.fi/

