
 

 

Про нас 
 
Сервіс Maspa надає консультації, навігацію та експертні послуги для всіх іммігрантів у 
муніципалітетах Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi та Tuusula. Наші послуги безкоштовні для 
всіх, хто потребує допомоги. За потреби ми залучаємо перекладача. 
 
 
На нашій веб-сторінці ви знайдете важливі посилання та інформацію про наступні послуги: 
 
• оформлення дозволу на перебування 
• можливості працевлаштування та навчання 
• оформлення до школи та дитячого садочку 
• комунально-житлові питання 
• соціальні та медичні послуги 
• експертні служби муніципальних інтеграційних офісів 
• інші державні послуги 
Якщо вам потрібна послуга вашою мовою, або ви не можете знайти потрібну інформацію на 
цьому веб-сайті, зверніться до місцевого офісу інтеграції. Контактну інформацію місцевої 
служби у вашому муніципалітеті можна знайти внизу цієї сторінки. 
 
Нижче наведено список наших найбільш типових консультаційних послуг. 
 
Соціальне страхування 
 
Kela- установа соціального страхування Фінляндії, яка надає соціальне страхування для 
жителів Фінляндії. 
 
• Ми допомагаємо клієнтам зрозуміти рішення KELA 
• Допомагаємо оформити пільги онлайн 
• Допоможемо записатися на прийом до KELA 
• Ми проведемо вас до найближчого офісу KELA 
• Допоможемо зорієнтуватись в онлайн-сервісах KELA 
• Допоможемо зареєструватись. 
 
Реєстрація 
 
Migri – Імміграційна служба Фінляндії, яка приймає рішення з питань імміграції, надання 
тимчасового притулку, статусів біженця та тимчасового захисту, громадянства. 
 
• Ми надаємо рекомендації у питаннях, пов’язаних з дозволами на перебування  
• Допомагаємо клієнтам зрозуміти рішення щодо дозволу на перебування 
• Підтримаємо вас у процесі подачі заявки на дозвіл на перебування 
• Консультуємо з питань возз'єднання родини 
• Допоможемо записатися на прийом до Мігрі 
• Дамо поради щодо подачі заяви на посвідчення особи в поліції 
Імміграційна служба Фінляндії – Migri онлайн 
 
Пошук роботи 
 
TE-palvelut – це державна біржа праці та бізнес-послуг. 
 
• Ми пояснимо як зареєструватися в якості шукача роботи в TE-palvelut 
Державне обслуговування зайнятості та бізнесу 
 
 
 



 

 

 
 
Освіта і навчання  
 
• Ми надаємо інформацію про навчальні заклади та напрями навчання 
• Допомагаємо в оформленні заявок 
• Ми направимо вас на курси фінської мови 
 
Проживання 
 
• Надаємо консультації щодо житла 
• Допомагаємо в оформленні заяв на оренду житла 
• Допомагаємо зі зміною адреси 
• Надаємо інформацію про генеральне фінальне прибирання квартири 
• Надаємо інформацію про процедуру передачі ключів 
• Ми допоможемо вам заповнити заяву на житлову допомогу в KELA 
 
Школа 
 

• Ми допомагаємо батькам записати дітей до школи 

• Ми надаємо інформацію про шкільну систему, дошкільну освіту та діяльність клубів 
продовженого дня 

• Допомагаємо із заповненням онлайн-форм 
 
Дошкільна освіта/дитячий садок 
 
• Допомагаємо з реєстрацією 
• Надаємо інформацію про дошкільну освіту 
• Допомагаємо із заповненням онлайн-форм 
 
Соціальні служби 
 
• Допоможемо визначитись до якої соціально служби слід звернутись виходячи з ваших 
потреб, за необхідністю залучаємо працівників соціальних служб 

• Допомагаємо оформити соціальну підтримку та пільги 
 
Охорона здоров'я 
 
У районі Keski-Uusimaa (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi та Tuusula) медичні 
послуги надає Keusote. 
 
• Ми допомагаємо клієнтам розібратися в документах пов’язаних з охороною здоров'я 
• Допомагаємо записатися на прийом медичного обслуговування 
Забронюйте час для медичної допомоги онлайн – Keusote 
 
Питання юстиції, митниці та поліції 
 
• Ми консультуємо з питань, пов’язаних із доступом до органів правосуддя, митниці та поліції 
Бюро правової допомоги регіону Keski-Uusimaa 
 
Хобі та вільний час 
 
• Ми надаємо вам інформацію про різні можливості хобі в нашому районі 
• Ми допомагаємо вам з онлайн-реєстрацією тощо 
 
Податки та Vero 
 



 

 

• Порадимо, як отримати картку платника податків 
• Отримайте податкову картку онлайн на сервісі vero.fi 
• За потреби направляємо до податкової служби 
 
 
Банківські послуги 
 
• Ми дамо інструкції щодо відкриття рахунку у фінському банку 
• Як підтвердити свою особу, коли ви хочете відкрити банківський рахунок? 
• Ми допоможемо вам ідентифікувати себе в онлайн-сервісах за ідентифікаторами банків 
 
Страхові послуги 
 
• Ми даємо поради щодо отримання обов'язкового страхування, наприклад, страхування 
житла та автострахування 

Більше інформації про страхування у Фінляндії на сайті Nordic Co-operation 
 

http://vero.fi/

