
Короткострокова фінансова допомога від Kela для 
осіб, які попросили притулку, та осіб, які подали 
заявку на отримання тимчасового захисту або вже 
отримують його 

У звָ’язку з надзвичайними обставинами, що виникли через війну в Україні, Kela 
отримала повноваження надавати короткострокову невідкладну базову соціальну 
допомогу особам, які приїхали у Фінляндію протягом останніх кількох тижнів, навіть 
якщо ці особи вже підлягають сфері обслуговування центрів прийому біженців. 

За даними пресрелізу Міграційної служби Фінляндії послуги центрів прийому для осіб які самостійно 
знайшли житло, іноді надаються із затримками. Через це не всі клієнти отримали виплату після 
прибуття в країну за планом. Зазвичай центри прийому біженців покривають основні потреби осіб, які 
приїхали у Фінляндію, у зв’язку з чим, права на отримання базових соціальних виплат Kela не 
виникае. 

Однак протягом останніх тижнів виникали такі ситуації, коли особи, які попросили притулку у 
Фінляндії або подали заявку на отримання тимчасового захисту чи вже отримали його, потребували 
екстреної фінансової допомоги попри те, що вони вже підлягали сфері обслуговування центрів 
прийому. 

До Kela надходило кілька запитів на покриття основних потреб від українців, які очікували на 
реєстрацію в центрах прийому або отримання виплати після прибуття в країну. Враховуючи ці 
надзвичайні обставини, Kela отримала повноваження надавати невідкладну короткострокову базову 
соціальну допомогу особам, які через велику кількість звернень не отримали необхідну фінансову 
допомогу в центрах прийому. 

В таких випадках потрібно особисто звернутися до пункту обслуговування клієнтів Kela. Невідкладна 
базова соціальна допомога надається у вигляді ваучерів з обмеженим терміном дії на придбання 
продуктів харчування й необхідних рецептурних лікарських засобів. Ця схема й далі 
переглядатиметься щотижня. Досі потреба в таких виняткових заходах була мінімальною. 

Центр роботи з іноземними громадянами Kela інформує: 

За чинними правилами особа, яка прибула з України, наразі може перебувати у Фінляндії, наприклад, 
як особа, яка шукає або отримує тимчасовий захист, як шукач притулку або як безвізовий турист на 
строк до 3 місяців. Також деякі особи, які виїхали з України, живуть у родичів або друзів. 

Центр Kela для роботи з іноземними громадянами (англійською)  готовий допомогти всім, хто 
прибуває до Фінляндії, із вирішенням питань, що стосуються соціального забезпечення. Також можна 
оформити довіреність (англійською), щоб представляти інтереси іншої особи. 

Докладніше: 

• Відповіді на поширені питання про те, як війна в Україні впливає на соціальні виплати Kela 
(kela.fi, українською) 

• Відповіді на поширені питання про те, як війна в Україні впливає на соціальні виплати Kela 
(kela.fi, російською) 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftiedotteet.kela.fi%2Fgo%2F1789250-230220-74719964&data=05%7C01%7C%7Cf67902f20ace4807728208da2ea4828e%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637873581401731105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k4OdEgbfTvVnx9ZvafPwrFAaORO15tqV490%2BSw4etV8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftiedotteet.kela.fi%2Fgo%2F1789254-99234-74719964&data=05%7C01%7C%7Cf67902f20ace4807728208da2ea4828e%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637873581401731105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8ixbjHMDBoXI%2Fl7h0hrGo1gNV9JDlXZzBPSNNGqtzXA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftiedotteet.kela.fi%2Fgo%2F1789247-962295-74719964&data=05%7C01%7C%7Cf67902f20ace4807728208da2ea4828e%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637873581401731105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X%2BSvdX8AYrakp1OZfkjAGl%2FFhgsJOjPXUmVMq%2BLBbRc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftiedotteet.kela.fi%2Fgo%2F1789247-962295-74719964&data=05%7C01%7C%7Cf67902f20ace4807728208da2ea4828e%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637873581401731105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X%2BSvdX8AYrakp1OZfkjAGl%2FFhgsJOjPXUmVMq%2BLBbRc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftiedotteet.kela.fi%2Fgo%2F1789248-986245-74719964&data=05%7C01%7C%7Cf67902f20ace4807728208da2ea4828e%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637873581401731105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qDEpm65x4Tekg5cHQSBKxLV%2FguKSOyfxsOeSbtfialU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftiedotteet.kela.fi%2Fgo%2F1789248-986245-74719964&data=05%7C01%7C%7Cf67902f20ace4807728208da2ea4828e%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637873581401731105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qDEpm65x4Tekg5cHQSBKxLV%2FguKSOyfxsOeSbtfialU%3D&reserved=0


• Відповіді на поширені питання про те, як війна в Україні впливає на соціальні виплати Kela 
(kela.fi, англійською) 

• Пресреліз від 6 квітня 2022 року: Тимчасовий захист не дає права на отримання 
соціальних виплат Kela на підставі проживання (kela.fi, українською) 

• Пресреліз від 6 квітня 2022 року: Тимчасовий захист не дає права на отримання 
соціальних виплат Kela на підставі проживання (kela.fi, російською) 

• Пресреліз від 5 квітня 2022 року: Тимчасовий захист не дає права на отримання 
соціальних виплат Kela на підставі проживання (kela.fi, англійською) 

• Базова соціальна допомога для іноземних громадян (kela.fi, англійською)  
• Медичне обслуговування іноземних громадян (kela.fi, англійською) 
• Соціальне забезпечення працівників і самозайнятих осіб (kela.fi, англійською) 
• Надання медичних послуг біженцям і особам, які попросили притулок у Фінляндії (EU-

healthcare.fi, англійською) 
• Інструкції для осіб, які захворіли під час подорожування територією Фінляндії (EU-

healthcare.fi, англійською) 
• Інструкції для осіб, які прибувають до Фінляндії з України (migri.fi, англійською) 
• Відповіді на поширені питання про напад Росії на Україну (migri.fi, англійською) 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftiedotteet.kela.fi%2Fgo%2F1789246-962623-74719964&data=05%7C01%7C%7Cf67902f20ace4807728208da2ea4828e%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637873581401731105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BS7dee3rOVcdatwjujOJ%2Bae4W70qG9Ru7cXLkRIAsCU%3D&reserved=0
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