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Соціальні послуги та охорону 
здоров’я іммігрантів тепер надає 
окружне управління із забезпечення 
добробуту в Лапландії 
Деякі послуги для іммігрантів, які раніше надавалися місцевими 
адміністраціями, з 1 січня 2023 року стали відповідальністю 
окружного управління із забезпечення добробуту. 

1 січня 2023 року окружне управління із забезпечення добробуту в 
Лапландії взяло на себе відповідальність за надання іммігрантам 
соціальних послуг і медичного обслуговування. Послуги з інтеграції, як 
і раніше, входять в обов’язки місцевих адміністрацій. 

 

Соціальні та медичні послуги для 
іммігрантів 
Якщо вам було надано дозвіл на проживання у Фінляндії, ви маєте 
право на ті ж соціальні та медичні послуги, що й усі фіни. 

Це означає, що ви можете отримати, наприклад: 

● медикаментозне лікування в разі захворювання або травми; 
● допомогу в разі проблем із психічним здоров’ям; 
● підтримку з питань доходів; і 
● допомогу в повсякденному житті. 

Щодо соціальних послуг, ви спочатку пройдете оцінку потреб. Після 
цього вам будуть надані послуги, які вам знадобляться. Ваш радник з 
інтеграції в разі потреби може направити вас до соціальних служб. 

Соціальні послуги для іммігрантів в основному орієнтовані на потреби 
переселених біженців, шукачів притулку, яким було надано дозвіл на 
проживання, репатріантів із території колишнього Радянського Союзу, 
а також членів сімей перерахованих вище осіб. Однак інші іммігранти, 
які потребують тимчасової допомоги або консультації соціальних 
служб, також вітаються. 

Послуги з охорони здоров’я для іммігрантів надаються в тісній 
співпраці з експертами з інтеграції та імміграції. 
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Щоб отримати докладнішу інформацію про спектр соціальних послуг і 
медичного обслуговування, які надає іммігрантам ваша місцева 
адміністрація, відвідайте вебсайт окружного управління із 
забезпечення добробуту в Лапландії. 

Послуги з інтеграції, як і раніше, 
входять в обов’язки місцевих 
адміністрацій 
У кожній місцевій адміністрації діє команда експертів з інтеграції, які 
надають поради та допомагають вам прижитися у вашій новій громаді. 
Щоб отримати додаткові відомості про послуги з інтеграції, відвідайте 
вебсайт або офіси місцевої адміністрації. 

Приклади послуг з інтеграції, що надаються місцевими 
адміністраціями: 

● оцінка потреб на основі вашої здатності працевлаштування, 
наявної освіти та інших можливостей з інтеграції; 

● персоналізований план інтеграції (якщо вважається необхідним 
після оцінки потреб); 

● мовні класи та інші послуги для сприяння інтеграції. 
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