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1 คำ�นำ�

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิของคน
พิการและการบริการต่าง ๆ

คู่มือเกี่ยวกับบริการเพื่อผู้พิการที่เป็นชาวต่างชาตินั้น
ระบุถึงการบริการคนพิการ, การประกันสังคม, การ
ศึกษา และชีวิตการทำ�งานในประเทศฟินแลนด์
เรื่องทั้งหลายเหล่านี้มีผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวิตใน
ประเทศฟินแลนด์ของคนพิการที่เป็นชาวต่างชาติ

ในประเทศฟินแลนด์ บริการเพื่อคนพิการนั้นมีการ
กำ�หนดไว้ในกฏหมายหลายฉบับด้วยกัน โดยในกฏ
หมายได้กำ�หนดถึงวิธีการจัดบริการให้แก่คนพิการ และ
บุคคลใดบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับบริการเหล่านั้น

ความพิการ ไม่จำ�เป็นจะต้องเป็นอุปสรรคต่อการเรียน,
การทำ�งาน, การพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง, การใช้เวลา
ว่างกับงานอดิเรก หรือการสร้างครอบครัว
ในคู่มือนี้จะระบุถึงบริการต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยเหลือคนพิการในการใช้ชีวิตให้สมดุลมากที่สุดเท่า
ที่จะเป็นไปได้

กฏหมายว่าด้วยการบริการคนพิการ กำ�หนดไว้ถึง
บริการต่างๆที่ทางเมืองควรจัดให้แก่ประชาชน
หลักทางกฏหมายคือ ทางเมืองจะต้องจัดบริการแก่คน
พิการตามความจำ�เป็น
สำ�หรับบริการบางอย่างนั้น ผู้อาศัยในพื้นที่นั้นๆ มีสิทธิ
ตามความคิดเห็นของตน ซึ่งสิทธิ์ในที่นี้ หมายถึง ทาง
เทศบาลเมืองจะต้องจัดบริการให้แก่ผู้อาศัยในเมืองนั้น
หากผู้ใช้บริการมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำ�หรับการจัด
บริการ
ในกรณีนี้ ทางเมืองไม่สามารถอ้างได้ว่า ไม่มีงบ
ประมาณเพียงพอในการจัดบริการให้ ทั้งนี้ ในการจัด
บริการบางอย่างภายใต้การพิจารณานั้น ทางเมือง
สามารถจัดบริการต่าง ๆ นั้นตามความเหมาะสมต่อไป
กฏหมายว่าด้วยผู้พิการทางสมองและปัญญา กำ�หนด
ไว้ถึง การดูแลเป็นพิเศษแก่บุคคลผู้พิการทางสมองและ
ปัญญา
การดูแลเป็นพิเศษ ประกอบไปด้วย การบริการด้าน
ที่พักอาศัยแก่ผู้พิการทางสมองและปัญญา เป็นต้น
ส่วนมากแล้ว ผู้พิการทางสมองและปัญญาจะได้รับ
บริการที่ตนต้องการภายใต้กฏหมายว่าด้วยบริการ
สำ�หรับคนพิการ และบางส่วนภายใต้กฏหมายว่าด้วยผู้
พิการทางสมองและปัญญา

คู่มือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็น
แหล่งข้อมูลให้แก่บุคคลที่อาจประสบความยากลำ�บาก
ในการหาข้อมูลจากที่อื่น เนื่องจากปัญหาทางด้านภาษา
เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการจัดการดูแลแบบพิเศษคือเพื่อ
สนับสนุนและช่วยเหลือผู้พิการทางสมองและปัญญา
ให้เอาตัวรอดได้ในชีวิตประจำ�วัน การจัดการดูแลแบบ
พิเศษจะพิจารณาตามการบริการทั่วไปและความช่วย
เหลือทางด้านการเงิน
กฏหมายว่าด้วยความเสมอภาค ห้ามไม่ให้มีการแบ่ง
แยกบุคคลใดทั้งสิ้น เช่น จากสาเหตุของความพิการ
หรือเชื้อชาติเดิม ทั้งในที่ทำ�งานและสถานศึกษา
กฏหมายเกี่ยวกับคนไข้ เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
ตามกฏหมายเกี่ยวกับคนไข้ กำ�หนดว่า จะไม่สามารถ
ทำ�การรักษาบุคคลใด โดยปราศจากความยินยอมของ
บุคคลนั้นก่อนได้ หากคนไข้ไม่พอใจต่อการรักษา คนไข้
สามารถแจ้งเตือนหรือร้องเรียนไปยังสถานพยาบาลได้
ในสถานพยาบาล จะมีผู้แทนทางกฏหมายของคนไข้ ซึ่ง
สามารถทำ�หน้าที่ช่วยเหลือเรื่องการแจ้งเตือนได้
กฏหมายเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เกี่ยวข้องกับการบริการ
ทางสังคม กฏหมายกำ�หนดว่า จะต้องมีการปฏิบัติต่อ
ผู้มาใช้บริการทางสังคมด้วยความเหมาะสม ในการ
จัดการบริการ จะต้องคำ�นึงถึงความต้องการและผล
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3 การวางแผนการบริการ และการ
บำ�บัดฟื้นฟู

ประโยชน์ของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่พอใจต่อ
บริการทางสังคม สามารถติดต่อไปยัง ผู้แทนทางกฏ
หมายเกี่ยวกับบริการสังคมของเทศบาลนั้น ๆ ได้ ผู้
แทนทางกฏหมายสามารถช่วยในการแจ้งเตือน เป็นต้น

ผู้พิการจะวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่เมืองที่ตนมี
ภูมิลำ�เนาอยู่กับฝ่ายบริการสังคม คือแผนการเพื่อการ
บริการ
โดยจะพิจารณาว่า บริการแบบใดที่คนพิการต้องการ
ในการร่างแผนการเพื่อการบริการนั้น บุคคลใกล้ชิดของ
คนพิการสามารถอยู่ร่วมร่างด้วยได้
หากจำ�เป็น อาจมีเจ้าหน้าที่ด้านอื่นจากทางเมืองมา
ร่วมการร่างแผนการด้วย ในการร่างแผนการจะแต่งตั้ง
บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะคอยดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามแผนการที่วางไว้

กฏหมายว่าด้วยการปรับตัวเข้าสู่สังคม มีเป้าหมายคือ
เพื่อพัฒนาการปรับตัวของชาวต่างชาติ ความเท่าเทียม
กัน และทางเลือกอย่างอิสระ การปรับตัวเข้าสู่สังคม
หมายถึงการที่ชาวต่างชาติเข้ามีส่วนร่วมในชีวิตการ
ทำ�งาน และกิจกรรมในสังคมของประเทศฟินแลนด์ ใน
ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาภาษาและประเพณีเดิมของตน
ไว้อยู่
การบริการคนพิการ มีวัตถุประสงค์คือเพื่อช่วยเหลือคน
พิการในการใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ในสังคมอย่างเท่าเทียมกับผู้อื่น

ก่อนเข้ารับการบำ�บัดฟื้นฟู จำ�เป็นต้องมีการวางแผน
การเพื่อกการบำ�บัดฟื้นฟู
โดยจะมีการพิจารณาว่า การฟื้นฟูประเภทใดที่คนพิการ
ต้องการ แผนการเพื่อการบำ�บัดฟื้นฟูนั้น จะร่างร่วมกับ
คนพิการและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล
รักษาบุคคลนั้น ๆ

ในประเทศฟินแลนด์ การจัดบริการเพื่อคนพิการจะอยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของภูมิลำ�เนาที่มีถิ่นพำ�นักอยู่
ภูมิลำ�เนา คือเทศบาล ที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่เป็นการ
ถาวร
หน่วยงานบริการคนพิการของเทศบาล จะให้คำ�แนะนำ�
ต่อคนพิการและบุคคลใกล้ชิดเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ

ชาวต่างชาติมีสิทธิ์เข้าร่วมร่างแผนการเพื่อการปรับตัว
เข้าสู่สังคม หาก
• เป็นบุคคลว่างงาน และกำ�ลังหางานทำ� หรือ
• ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
• จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีความจำ�เป็นใน
การได้รับการวางแผน
การตรวจสอบเบื้องต้น จะทำ�ในช่วงแรกของการย้ายเข้า
ประเทศแก่บุคคลว่างงาน ที่เป็นผู้หางาน , เป็นผู้ได้รับ
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
และบุคคลต่างชาติที่ต้องการ
ทั้งนี้ จะไม่มีการตรวจสอบเบื้องต้น หรือวางแผนเพื่อ
การปรับตัวให้กับชาวต่างชาติทุกคน

คนพิการจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
สำ�นักงานประกันสังคม หรือ Kela

วัตถุประสงค์ของการวางแผนเพื่อการปรับตัวเข้าสู่
สังคมคือเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นๆ ปรับตัวเข้ากับประเทศ
ฟินแลนด์ได้
ในแผนการอาจประกอบไปด้วยการเรียนภาษาฟินน์,
การฟื้นฟูและการแนะแนวเรื่องการเลือกสายอาชีพ
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4 หน่วยงานทางราชการและองค์กรต่าง ๆ

4.3 บริการส่งเสริมสุขภาพจิต
งานส่งเสริมสุขภาพจิตสามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อชีวิต
เกิดเหตุวิกฤตณ์ ซึ่งอาจมีความรู้สึกยากลำ�บากเนื่องจาก
ปัญหาที่ประสบมา เช่น การสูญเสียสมาชิกในครอบครัว
หรือคนใกล้ชิด, การถูกทารุณกรรม หรือสาเหตุอื่นๆ
เทศบาลเมืองจะจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่
ประชาชนผู้อาศัยในเมืองนั้น ๆ โดยสามารถขอความ
ช่วยเหลือได้จากสถานีอนามัยต่าง ๆ, คลินิกบริการ
สุขภาพจิต และศูนย์บริการแม่และเด็ก รวมทั้งงาน
บริการสุขภาพจากทางโรงเรียนและสถาบันการศึกษาก็
มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วย

4.1 สำ�นักงานประกันสังคม หรือ Kela
สำ�นักงานประกันสังคม หรือ Kela จะจ่ายเงินสงเคราะห์
ให้แก่บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์ใน
สถานการณ์ชีวิตแตกต่างกันไป
โดยทั่วไปแล้ว Kela จะดูแลด้านสวัสดิการพื้นฐานทาง
สังคมเมื่อรายได้อื่นๆ ที่ได้มานั้นมีน้อย
ส่วนมากแล้ว ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการจาก Kela เป็น
ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมของฟินแลนด์ ซึ่งคือทุกคนที่
อาศัยอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์เป็นการถาวร

4.4 ผู้แทนทางกฏหมายของคนพิการ

Kela จะรับผิดชอบด้านการฟื้นฟูคนพิการ, การจ่ายเงิน
สงเคราะห์ด้านต่าง ๆ และเงินสวัสดิการสำ�หรับคนว่าง
งาน

ในบางเมือง จะมี ผู้แทนทางกฏหมายของคนพิการ
ซึ่งจะมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิ์พื้นฐานของคนพิการและให้
คำ�แนะนำ�ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับคนพิการ

ในเงินสวัสดิการบางอย่างของ Kela มีข้อกำ�หนดด้าน
ระยะเวลาในการพำ�นักอาศัย คือ บุคคลนั้นๆ ต้องอาศัย
อยู่ในประเทศฟินแลนด์เป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงจะสามารถ
มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการนั้น ๆ
บุคคลที่อยู่ในกลุ่มของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินประกันสุขภาพ
จาก Kela คือทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์
เป็นการถาวร
ผู้ได้รับประกันสุขภาพ จะได้รับบัตร Kela
การแสดงบัตร จะได้รับเงินค่าชดเชยจาก Kela จาก
การซื้อยาที่ร้านขายยา และการติดต่อที่ศูนย์พยาบาล
เอกชนหลายที่ โดยจะเหลือส่วนที่ต้องชำ�ระ คือส่วนที่
ตนเองต้องรับผิดชอบเท่านั้น
การขอบัตรKela นั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ผู้แทนทางกฏหมายของคนพิการ มีที่ เฮลซิงกิ, เอสโป
และตัมเปเร เป็นต้น
4.5 ผู้แทนทางกฏหมายของคนไข้
ในทุกหน่วยงานการรักษาพยาบาล จะมีผู้แทนทางกฏ
หมายของคนไข้ปฏิบัติงานอยู่
โดยมีหน้าที่ให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้ใช้บริการ ในเรื่องเกี่ยวกับ
สิทธิของคนไข้ หากคนไข้ไม่พ่อใจต่อการรักษา ผู้แทน
ทางกฏหมายของคนไข้จะให้ความช่วยเหลือในการแจ้ง
เตือนหรือทำ�เรื่องร้องเรียน

ผู้รับบำ�นาญจะได้รับบัตรประจำ�ตัวผู้รับบำ�นาญจาก
Kela
ในการแสดงบัตร จะได้รับส่วนลดสำ�หรับผู้รับบำ�นาญ
เช่นจากการซื้อบัตรโดยสารขนส่งมวลชน เมื่อมีการ
อนุมัติบำ�นาญประชากรเต็มจำ�นวนแก่ผู้ยื่นขอ จะมีการ
ส่งบัตรไปให้ผู้ยื่นขอโดยอัตโนมัติ
บัตรประจำ�ตัวผู้รับบำ�นาญจะไม่ต้องสียค่าใช้จ่าย

4.6 สำ�นักงานคุ้มครองสิทธิชนกลุ่มน้อย
สำ�นักงานคุ้มครองสิทธิชนกลุ่มน้อย เป็นหน่วยราชการ
ที่ช่วยส่งเสริมความเสมอภาคของกลุ่มเชื้อชาติที่เป็น
ชนกลุ่มน้อย และชาวต่างชาติในประเทศฟินแลนด์
ท่านสามารถติดต่อสำ�นักงานคุ้มครองสิทธิชนกลุ่มน้อย
ได้หากท่านประสบปัญหาเรื่องการแบ่งแยกทางเชื้อชาติ
หรือพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น
ข้อมูลเพิ่มเติม www.vahemmistovaltuutettu.fi

4.2 งานบริการสังคม
ทางเมืองจะจัดบริการทางสังคมแก่ประชาชนผู้อาศัยใน
เมืองนั้น บริการต่างๆนี้ ตัวอย่างเช่น บริการคนพิการ
และผู้สูงอายุ บริการดูแลเด็กเล็ก และความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงิน
เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ประจำ�เมือง จะคอยช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อประสบปัญหาความยากลำ�บากในชีวิต
เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์จะให้คำ�แนะนำ� และข้อมูลใน
หลายๆ เรื่องด้วย
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4.7 องค์กรอิสระ

5 การติดต่อขอรับบริการ

องค์กรเกี่ยวกับคนพิการ และ สมาคมด้านความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมต่าง ๆ จะให้คำ�แนะนำ�และความ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ

5.1 การขอรับบริการ และการตัดสิน
การจะได้รับบริการ จะต้องทำ�การยื่นเรื่องขอรับบริการ
ก่อน
เมื่อติดต่อขอรับบริการจากเมืองหรือจาก Kela ควรจะ
ทำ�เป็นลายลักษณ์อักษร
ส่วนมากแล้ว จะมีการยื่นขอรับบริการผ่านเอกสาร
คำ�ร้องซึ่งบางครั้งจะแนบเอกสารรายงานจากแพทย์ไป
ด้วย

สมาคมคนพิการต่าง ๆ จะส่งเสริมความเสมอภาคของ
คนพิการ
องค์กรต่าง ๆ จะมอบ
• คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับเรื่องความพิการ
• งานอดิเรก และกิจกรรมการใช้เวลาว่าง
• การพูดคุยปรึกษากับผู้อื่น
สมาคมด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่าง ๆ มี
การจัดกิจกรรมการออกกำ�ลังกาย และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม และกิจกรรมส่งเสริมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และการปรับตัวเข้าสู่สังคมฟินแลนด์
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอได้จากองค์กรต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่ราชการ มีหน้าที่ในการให้คำ�แนะนำ� ว่าการ
ขอรับบริการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
เจ้าหน้าที่จะตอบรับคำ�ร้องขอรับบริการเป็นลายลักษณ์
อักษร
ในคำ�ตอบจะระบุถึงคำ�ตัดสินของเจ้าหน้าที่ และเหตุผล
ประกอบคำ�ตัดสินนั้น ๆ

4.8 บริษัทประกันภัย

5.2 การยื่นเรื่องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงคำ�ตัดสิน

ชาวฟินแลนด์หลายคน ได้ทำ�การซื้อประกันภัยเผื่อใน
กรณีอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงต่าง ๆ
สามารถซื้อกรมธรรม์ได้จากบริษัทประกันภัยต่างๆ

หากผู้ใช้บริการไม่พอใจต่อคำ�ตัดสินของเจ้าหน้าที่
สามารถยื่นเรื่องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงคำ�ตัดสินได้
ในคำ�ตัดสินต่าง ๆ จะมีข้อมูลระบุว่า คำ�ตัดสินดังกล่าว
สามารถยื่นเรื่องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงคำ�ตัดสินได้
หรือไม่
นอกจากนี้ ยังมีคำ�แนะนำ�ว่าการยื่นเรื่องขอให้เปลี่ยน
คำ�ตัดสินนั้น สามารถติดต่อไปยังที่ใด และภายในระยะ
เวลาเท่าใด
โดยทั่วไปแล้ว ควรยื่นเรื่องขอให้เปลี่ยนคำ�ตัดสินใน
ทันทีที่ได้รับคำ�ตัดสินนั้น ๆ

บริษัทประกันภัยขายกรมธรรม์ประกันบ้าน และ ประกัน
การเดินทางด้วย
กรมธรรม์ประกันภัยสามารถจัดหาเผื่อกรณีอุบัติเหตุ
และประกันชีวิตได้ด้วย
บริษัทประกันภัยจะกำ�หนดว่าบุคคลใดสามารถซื้อ
กรมธรรม์ได้ และต้องเสียค่าเบี้ยประกันเท่าใด
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอได้จากบริษัทประกันภัยต่างๆ

หากผู้ใช้บริการต้องการความช่วยเหลือในการยื่นเรื่อง
ร้องเรียน สามารถสอบถามได้จากผู้แทนทางกฏหมาย
ประจำ�สำ�นักงานสังคมสงเคราะห์ ของเทศบาลนั้น
ผู้แทนทางกฏหมายประจำ�สำ�นักงานสังคมสงเคราะห์
มีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้ใช้บริการ และให้คำ�
แนะนำ�เกี่ยวกับข้อขัดแย้งต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ
ทั้งนี้ ไม่สามารถยื่นเรื่องขอให้เปลี่ยนแปลงคำ�ตัดสิน
ต่อคำ�ตัดสินในด้านการรักษาพยาบาลได้
แต่ท่านก็สามารถแจ้งเตือนหรือร้องเรียนได้ หากมีความ
ไม่พอใจต่อบริการด้านการรักษาพยาบาล
กรุณาสอบถามรายละเอียดจากผู้แทนทางกฏหมายของ
คนไข้
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6 ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน

5.3 หน้าที่ในการเก็บรักษาความลับ ของเจ้าหน้าที่

คนพิการสามารถยื่นขอความช่วยเหลือได้ในหลายรูป
แบบ ซึ่งจะช่วยในการชำ�ระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความ
บาดเจ็บพิการ หรือโรคต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่ราชการ มีหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับ ซึ่ง
หมายความว่า เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยว
กับผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกได้
แต่เจ้าหน้าที่สามารถจัดการเรื่องต่างๆ ร่วมกับเจ้า
หน้าที่คนอื่น ๆ ได้หากกฏหมายอนุญาตให้มีการ
ประสานงานระหว่างกัน ทั้งนี้ หน้าที่ในการรักษาความ
ลับ ครอบคลุมไปถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย :
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ
แม้กระทั่งแก่สมาชิกในครอบครัว เว้นเสียแต่ว่าผู้ใช้
บริการอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลได้

6.1 เงินสงเคราะห์สำ�หรับคนพิการ ที่เป็นผู้ใหญ่
เงินสงเคราะห์สำ�หรับคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย
เหลือคนพิการที่เป็นวัยทำ�งานซึ่งไม่ได้รับเงินบำ�นาญ
สิ่งที่มีผลต่อการอนุมัติเงินสงเคราะห์สำ�หรับคนพิการ
คืออายุของผู้ยื่นขอ, ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศ
ฟินแลนด์และช่วงเวลาของความพิการ
เงินสงเคราะห์สำ�หรับคนพิการ สามารถได้รับอนุมติ
เป็นการถาวร หรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง
และจำ�นวนเงินที่ได้ก็จะผันแปรไปตามระดับของความ
พิการ
เงินสงเคราะห์เพื่อคนพิการ สามารถยื่นขอได้จาก Kela
โดยจะต้องยื่นเอกสารแนบเป็นเอกสารรายงานจาก
แพทย์ ประเภท C หรือ B เงินสงเคราะห์เพื่อคนพิการจะ
ไม่ถูกนำ�ไปหักภาษี
6.2 เงินสงเคราะห์คนพิการสำ�หรับเด็กอายุต�ำ่ กว่า 16 ปี
พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กพิการหรือป่วยระยะยาว ที่อายุ
ต่ำ�กว่า 16 ปีสามารถยื่นขอเงินสงเคราะห์สำ�หรับคน
พิการจาก Kela ได้ เงินสงเคราะห์มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยชำ�ระค่าใช้จ่ายจากการรักษาหรือฟื้นฟูเด็ก
เงินสงเคราะห์คนพิการสำ�หรับเด็กอายุต่ำ�กว่า 16 ปีจะ
ไม่ถูกนำ�ไปหักภาษี
จำ�นวนเงินจะผันแปรไปตามระดับของความพิการ
เงินสงเคราะห์นี้สามารถยื่นขอได้จาก Kela โดยแนบ
เอกสารรายงานจากแพทย์ประเภท C ไปด้วย
6.3 เงินสงเคราะห์ด้านที่พักอาศัย
เงินสงเคราะห์ด้านที่พักอาศัยทั่วไป สามารถจ่ายให้แก่
ผู้มีรายได้น้อยซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านเช่าหรือบ้านที่ตนเอง
เป็นเจ้าของ
เงินสงเคราะห์จะช่วยในการชำ�ระค่าใช้จ่ายในการอยู่
อาศัยบางส่วน เช่น ค่าเช่าบ้าน, ค่าทำ�ความร้อน และ
ค่าน้ำ� โดยจำ�นวนเงินสงเคราะห์ที่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้
ของผู้อาศัย
เงินสงเคราะห์ด้านที่พักอาศัย สำ�หรับผู้รับบำ�นาญ
สามารถจ่ายให้แก่ผู้รับบำ�นาญที่มีรายได้น้อย ที่อาศัย
ในฟินแลนด์
เงินสงเคราะห์ทั้งสองประเภท สามารถยื่นขอได้จาก
Kela
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6.4 เงินสงเคราะห์เพื่อการบำ�บัดฟื้นฟู

6.7 เงินสงเคราะห์เพื่อการปรับตัวเข้าสู่สังคม

เงินสงเคราะห์เพื่อการบำ�บัดฟื้นฟู มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยคนพิการให้เอาตัวรอดได้ในชีวิตประจำ�วัน และ
พัฒนาสมรรถภาพของบุคคลนั้น
หากท่านต้องการการฟื้นฟูเนื่องจากความพิการหรือ
การเจ็บป่วย ท่านสามารถขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการ
บำ�บัดฟื้นฟูได้ เงินสงเคราะห์เพื่อการฟื้นฟู สามารถจ่าย
ให้แก่บุคคลที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์ที่มีอายุระหว่าง 1667 ปีหากการฟื้นฟูนั้นส่งผลให้สูญเสียรายได้จากการ
ทำ�งาน

ในช่วงของการวางแผนเพื่อการปรับตัวเข้าสู่สังคม ชาว
ต่างชาติที่ย้ายเข้าประเทศมา มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์
เพื่อการปรับตัวเข้าสู่สังคม
เงินสงเคราะห์เพื่อการปรับตัวเข้าสู่สังคม มีค่าเท่าเทียม
กับเงินสงเคราะห์เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
หรือเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
เงินสงเคราะห์เพื่อการปรับตัวเข้าสู่สังคม สามารถยื่น
ขอได้จาก Kela หรือสำ�นักงานสังคมสงเคราะห์ประจำ�
เมือง

เงินสงเคราะห์เพื่อการฟื้นฟูสามารถยื่นขอได้จาก Kela
โดยจะมีการหักภาษีออกไปด้วย โดยในเอกสารแนบจะ
ต้องแนบคำ�ตัดสินการอนุมัติการฟื้นฟูจากผู้จัดการฟื้นฟู
ไปด้วย

6.8 การลดหย่อนภาษีสำ�หรับคนพิการ
สาเหตุทางด้านความพิการ อาจเป็นเหตุผลในการขอลด
หย่อนภาษีสำ�หรับคนพิการได้
จำ�นวนเงินที่ลดหย่อนขึ้นอยู่กับระดับความพิการ หรือ
การเจ็บป่วย
หากระดับความรุนแรงอยู่ในขั้นต่ำ� จำ�นวนที่ลดหย่อนก็
น้อยลงตามลำ�ดับ

6.5 ค่าใช้จ่ายพิเศษด้านอาหารและเครื่องแต่งกาย
คนพิการสามารถขอเงินชดเชยได้ หากจำ�เป็นต้อง
ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�เป็นพิเศษด้านอาหาร เนื่องมาจาก
ปัญหาความพิการหรืออาการเจ็บป่วยของตน
รวมไปถึงค่าใช้จ่ายด้านเครื่องแต่งกาย ซึ่งสามารถขอ
เงินชดเชยได้ หากเสื้อผ้า หรือรองเท้าธรรมดาทั่วไป
ไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากปัญหาความพิการหรือ
อาการเจ็บป่วย
เงินชดเชยสามารถขอได้จากสำ�นักงานสังคมสงเคราะห์
ประจำ�เมือง

หากยื่นขอลดหย่อนภาษีสำ�หรับคนพิการ จะต้องแนบ
เอกสารรับรองจากแพทย์ที่ระบุถึงระดับความพิการแนบ
ไปกับการรายงานภาษีด้วย
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำ�การลดหย่อนภาษี
ให้โดยอัตโนมัติ หากมีความเปลี่ยนแปลงในด้านระดับ
ความพิการ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้จากสำ�นักงานภาษี

6.6 เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ และเงินกู้ยืมอื่น ๆ
จากสำ�นักงานสังคงสงเคราะห์
สำ�นักงานสังคมสงเคราะห์จะอนุมัติเงินสงเคราะห์เพื่อ
การ
ยังชีพโดยสามารถจ่ายให้ได้เฉพาะในกรณีที่รายได้อื่นๆ
หรือ เงินสวัสดิการอื่นๆ ที่ได้ยังคงน้อยเกินไปเท่านั้น
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพถือเป็นเงินสงเคราะห์ยอด
สุดท้ายที่จะอนุมัติให้
รายได้อื่นๆ จะส่งผลต่อจำ�นวนเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพที่จะได้รับ
แต่เงินสงเคราะห์เพื่อคนพิการจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
จำ�นวนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
เทศบาลเมืองสามารถจัดหาเงินกู้ต่างๆจากสำ�นักงาน
สังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้อาศัยในเมืองนั้น ๆ ด้วย
โดยจะอนุมัติให้แก่ผู้อาศัยในเมืองที่มีรายได้น้อย และมี
ปัญหาในการได้รับความเชื่อถือทางการเงิน
ผู้ได้รับเงินกู้จะต้องจ่ายเงินคืนให้แก่เทศบาล
เงินกู้จากสำ�นักงานสังคมสงเคราะห์สามารถยื่นขอได้
จากสำ�นักงานสังคมสงเคราะห์ประจำ�เทศบาลเมืองที่อยู่
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7 เงินบำ�นาญ

7.3 เงินบำ�นาญสำ�หรับผู้ไร้สมรรถภาพในการทำ�งาน

เงินบำ�นาญคือเงินที่จ่ายให้แก่บุคคลที่ไม่สามารถ
ทำ�งานได้เนื่องจากความชรา หรือ ขาดสมรรถภาะใน
การทำ�งาน

หากไม่สามารถทำ�งานได้อีกเป็นการถาวร เนื่องจาก
ความพิการหรือความเจ็บป่วย สามารถอนุมัติเงิน
บำ�นาญสำ�หรับผู้ไรสมรรถภาพในการทำ�งานให้ได้
แต่สำ�หรับบุคคลอายุต่ำ�กว่า 20 ปีนั้นยังไม่สามารถได้
รับบำ�นาญนี้จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบโอกาสในการ
บำ�บัดฟื้นฟูก่อน

เงินบำ�นาญมีหลายประเภท
ผู้สูงอายุที่อาศัยในประเทศฟินแลนด์สามารถได้รับเงิน
บำ�นาญสำ�หรับผู้สูงอายุ
โดยอาจประกอบไปด้วย เงินบำ�นาญจากการทำ�งาน
หากเคยอยู่ในชีวิตการทำ�งานมานานพอ
เงินบำ�นาญจากการทำ�งาน เป็นเงินสะสมตามรายได้
จากการทำ�งาน หากไม่มีรายได้จากการทำ�งานมาก่อน
ผู้สูงอายุสามารถได้รับเงินบำ�นาญสำ�หรับประชาชน

เงินบำ�นาญสำ�หรับผู้ไร้สมรรถภาพในการทำ�งาน
สามารถยื่นขอได้จาก Kelaหรือจากศูนย์บริการบำ�นาญ
จากการทำ�งาน
7.4 เงินสงเคราะห์เพื่อการรักษา สำ�หรับผู้รับบำ�นาญ

การได้รับเงินบำ�นาญนั้นมีข้อจำ�กัดอยู่ ในเงินบำ�นาญ
บางประเภทจะพิจารณาว่า ผู้ขอบำ�นาญอาศัยอยู่ใน
ประเทศฟินแลนด์มานานเท่าใด เป็นต้น

ผู้รับบำ�นาญมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการรักษาเพื่อ
ช่วยชำ�ระเงินค่าใช้จ่ายจากการรักษา หรือบริการต่าง ๆ
เงินสงเคราะห์เพื่อการรักษาสามารถช่วยคนพิการและ
คนป่วยในการเอาตัวรอดที่บ้านได้ดีขึ้น

7.1 เงินบำ�นาญเพื่อความมั่นคง

เงินสงเคราะห์เพื่อการรักษา สามารถยื่นได้จาก Kela
และจะไม่มีการหักภาษี

เงินบำ�นาญเพื่อความมั่นคง เป็นเงินบำ�นาญจำ�นวนน้อย
ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้รับบำ�นาญที่มีรายได้น้อย
เงินบำ�นาญเพื่อความมั่นคง สามารถขอได้หากท่าน
อาศัยอยู่ในฟินแลนด์มาอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี หลัง
จากที่มีอายุครบ 16 ปีแล้ว

7.5 เงินส่วนที่เพิ่มให้แก่ผู้รับบำ�นาญที่มีบุตร
ผู้รับบำ�นาญที่มีบุตรอายุต่ำ�กว่า 16 ปี สามารถได้เงิน
ส่วนที่เพิ่มขึ้นสำ�หรับผู้มีบุตรได้

เงินบำ�นาญเพื่อความมั่นคง สามารถยื่นขอได้จาก Kela
โดยจำ�นวนเงินบำ�นาญที่ได้ขึ้นอยู่กับยอดบำ�นาญอื่น ๆ
ที่ผู้ขอได้รับมาก่อน

เงินส่วนที่เพิ่มนี้ สามารถยื่นขอได้จาก Kela และจะไม่มี
การหักภาษี

7.2 เงินสงเคราะห์เพื่อการฟื้นฟู
เงินสงเคราะห์เพื่อการฟื้นฟูสามารถขอได้ในช่วงระยะ
เวลาหนึ่ง หากสมรรถภาพในการทำ�งานมีความเสื่อม
ด้อยลงชั่วคราว โดยเงินสงเคราะห์จะอนุมัติในช่วงของ
การรักษาและการฟื้นฟู จนกระทั่งผู้ขอสามารถกลับไป
ทำ�งานได้
เงินสงเคราะห์สามารถยื่นขอได้จาก Kela หรือจากศูนย์
บริการบำ�นาญจากการทำ�งาน
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8 การอยู่อาศัย

8.2 การบริการด้านที่พักอาศัย

ในฟินแลนด์ ตั้งเป้าหมายไว้ว่า คนพิการจะสามารถใช้
ชีวิตอยู่อย่างอิสระให้มากที่สุด
คนพิการสามารถอาศัยในบ้านของตนเอง หรือตามบ้าน
พักที่มีบริการสำ�หรับคนพิการ
และโดยทั่วไปแล้ว จะต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ต่าง ๆ เข้าไปยังบ้านด้วยเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่าง
อิสระได้
ทัง้ นีส
้ ามารถขอความช่วยเหลือด้านการเงิน เพือ
่ ช่วยเรือ
่ ง
การย้ายบ้านและการจัดหาอุปกรณ์ชว่ ยเหลือต่าง ๆ ได้

หากบุคคลพิการ ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากใน
การเอาตัวรอดในชีวิตประจำ�วันแต่ละวัน การรับบริการ
ด้านที่พักอาศัยอาจเป็นทางออกที่ดี
คนพิการ อาจจะอยู่ที่บ้านของตนเองซึ่งจะมีการจัด
บริการ และความช่วยเหลือที่เพียงพอไปให้ที่บ้าน
และที่พักอาศัย อาจเป็นศูนย์ที่พัก ซึ่งมีบุคคลที่ต้องการ
ความช่วยเหลืออื่นๆ อาศัยอยู่ด้วย
โดยบริการที่ได้รับจากศูนย์ที่พัก ประกอบไปด้วย ด้าน
อาหาร, การอาบน้ำ� และการดูแลสุขภาพต่างๆ
ผู้ที่อาศัยในศูนย์ที่พัก จะมีสิทธิและหน้าที่ทั่วไปเหมือนๆ
กับผู้อาศัยในที่อื่นๆ ทุกที่

8.1 อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการ
อยู่อาศัย และ งานบริการเรื่องการปรับปรุงบ้าน
คนพิการที่มีความพิการขั้นรุนแรง สามารถได้รับ
อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการอยู่
อาศัย จากเทศบาลเมือง ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์สัญญาณ
เตือนสำ�หรับผู้พิการทางการได้ยิน และเครื่องยกขึ้น
บันได สำ�หรับผู้ไม่สามารถเดินได้
วัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือคือเพื่อให้คน
พิการสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้ในบ้านของตนเอง
ส่วนมากแล้ว มักจำ�เป็นต้องซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเพื่อ
ให้เหมาะที่จะเป็นบ้านสำ�หรับคนพิการที่มีความพิการ
ขั้นรุนแรง
ทั้งนี้จะมีการจ่ายค่าชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ปรับปรุงบ้าน หากมีความจำ�เป็นต้องซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงบ้านเพื่อให้คนพิการสามารถอยู่ที่บ้านของ
ตนเองได้
เงินชดเชย สามารถจ่ายให้เช่น กรณีขยายประตู, การ
เปลี่ยนระบบแสงสว่าง และการสร้างรางสำ�หรับรองรับ
รถเข็น เป็นต้น
เงินชดเชยที่เกี่ยวกับที่พักอาศัย และเงินสงเคราะห์ต่าง
ๆ สามารถยื่นขอได้จากแผนกบริการคนพิการประจำ�
เทศบาลเมือง
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9 การเดินทางและการเคลื่อนย้าย

รถโดยสารประจำ�ทาง บริษัทเดินรถ
โดยสาร(Matkahuolto) อนุมัติส่วนลดบัตรโดยสารรถ
ประจำ�ทาง 30 เปอร์เซนต์แก่ผู้เกษียณอายุ
โดยการเดินทางจะต้องเป็นการเดินทางเที่ยวเดียว และ
มีระยะทางอย่างน้อย 80 กิโลเมตร
สำ�หรับนักเรียนจะได้รับส่วนลดบัตรโดยสาร 50
เปอร์เซนต์
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จาก บริษัท
เดินรถโดยสาร

9.1 บริการขนส่ง
ทางเมืองจะจัดบริการการขนส่งแก่คนพิการขั้นรุนแรง
หากความพิการส่งผลให้การเดินทางด้วยระบบขนส่ง
มวลชนเกิดความยากลำ�บาก
คนพิการขั้นรุนแรงสามารถใช้บริการขนส่งเพื่อเดินทาง
ไปทำ�งานหรือไปเรียน รวมทั้งไปประกอบกิจกรรมการ
ใช้เวลาว่าง
กฏหมายระบุไว้ ถึงจำ�นวนครั้งในการเดินทางที่แต่ละคน
สามารถได้รับอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมการขนส่งมีจำ�นวนเท่ากับค่าโดยสารของ
ระบบขนส่งมวลชน

เครื่องบิน บางสายการบิน เช่น ฟินน์แอร์
อนุมัติส่วนลดราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน
ให้แก่ผู้เกษียณอายุ และคนพิการ
รวมไปถึงคนที่มีหน้าที่ไปส่ง สามารถได้รับส่วนลดค่า
บัตรโดยสารด้วยเช่นกัน
ส่วนลดมีเฉพาะการโดยสารภายในประเทศเท่านั้น

บริการขนส่ง สามารถติดต่อขอรับบริการได้จากเจ้า
หน้าที่สังคมสงเคราะห์ แผนกบริการคนพิการ ของ
แต่ละเมืองที่มีถิ่นพำ�นักอยู่

บางสายการบิน จะมีการจัดบริการพนักงานเพื่อช่วยผู้
โดยสารที่ท่าอากาศยาน โดยเป็นการบริการที่ไม่เสียค่า
ใช้จ่าย
รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนลดและบริการ สามารถ
สอบถามได้จากสายการบิน

9.2 อุปกรณ์ช่วยเหลือในการเดินทาง ขนส่ง
ท่านสามารถขอยืม หรือ ขออุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อน
ย้ายไว้เป็นของท่าน หากท่านต้องการใช้อุปกรณ์เหล่า
นั้นเนื่องจากสาเหตุของความพิการ
อุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้าย ประกอบไปด้วย
รถเข็น, ไม้เท้าพยุงเดิน และ รถเข็นที่ช่วยในการเดิน
เป็นต้น

9.4 รถยนต์ส่วนตัว
ท่านสามารถขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินในการ
หาซื้อรถยนต์, การเรียนขับรถยนต์ และการปรับปรุง
รถยนต์ได้
ความช่วยเหลือทางด้านนี้ เป็นความช่วยเหลือภายใต้
การพิจารณาของเทศบาล หมายถึง คนพิการ ไม่มีสิทธิ์
เด็ดขาดในการได้รับความช่วยเหลือเหล่านั้น

9.3 ส่วนลดสำ�หรับพาหนะแต่ละประเภท
จะมีการอนุมัติส่วนลดแก่บุคคลบางกลุ่ม ในการใช้
บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ ตัวอย่างเช่น นักเรียน
และ บุคคลผู้รับบำ�นาญ สามารถได้รับส่วนลดในการ
เดินทางด้วยรถไฟ รถประจำ�ทาง หรือเครื่องบิน

โรงเรียนสอนขับรถยนต์ คนพิการ มีสิทธิ์ได้รับความ
ช่วยเหลือทางการเงินในการเตรียมตัวเพื่อให้ได้ใบขับขี่
โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำ�นักงานสังคมสงเคราะห์
ประจำ�เมืองที่อยู่

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากแผนกขนส่ง ของ
เมืองที่มีถิ่นพำ�นักอยู่

การซื้อรถยนต์ คนพิการสามารถได้รับเงินชดเชย หาก
การซื้อรถยนต์เป็นสิ่งจำ�เป็นอันเนื่องมาจากความพิการ
หรือ ความเจ็บป่วย
โดยเงินชดเชยจะเป็นจำ�นวนประมาณครึ่งหนึ่งของ
ราคารถยนต์โดยสามารถขอค่าชดเชยได้จากสำ�นักงาน
สังคมสงเคราะห์ที่เมืองที่มีภูมิลำ�เนาอยู่

รถไฟ VR หรือ องค์กรรถไฟของรัฐ อนุมัติส่วนลด 50
เปอร์เซนต์ในการซื้อบัตรโดยสารให้แก่นักเรียนและผู้
เกษียณอายุ
สอบถามรายละเอียดเรื่องส่วนลดได้จากสำ�นักงานขาย
บัตรโดยสารของ VR
หากท่านมีสิทธิ์ใช้ผู้พาไปส่ง บุคคลที่ไปส่งสามารถได้
บัตรโดยสารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้

ภาษีรถยนต์ ในประเทศฟินแลนด์ ผู้ซื้อรถยนต์จะต้อง
จ่ายภาษีรถยนต์
คนพิการสามารถได้รับคืนภาษีรถยนต์ได้
หากระดับความพิการนั้นมีความรุนแรงมากพอ และ
รถยนต์มีความจำ�เป็นเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายได้
เงินภาษีที่ต้องการให้จ่ายคืน สามารถยื่นขอได้ที่
สำ�นักงานศุลกากรเขตภาคใต้ สำ�นักงานศุลกากร
Hanko
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การปรับปรุงรถยนต์ เนื่องจากความพิการหรืออาการ
เจ็บป่วยจึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรถยนต์
การเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์สำ�หรับยกรถ
เข็น
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรถยนต์ สามารถขอเงินชดเชย
ได้จากสำ�นักงานสังคมสงเคราะห์ประจำ�เขตที่อยู่

10.1 ความช่วยเหลือส่วนตัว
ผู้มีความพิการขั้นรุนแรง มีสิทธิ์ในการได้รับความช่วย
เหลือส่วนตัวที่บ้าน และนอกบ้าน

ใบอนุญาตจอดรถสำ�หรับคนพิการ
คนพิการขั้นรุนแรง สามารถขอใบอนุญาตจอดรถยนต์
ได้จากตำ�รวจ
ใบอนุญาตจอดรถ ให้สิทธิ์ในการจอดรถในบริเวณของ
คนพิการ
ใบอนุญาต จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอ

ความช่วยเหลือส่วนตัว เป็นสิทธิ์เด็ดขาดที่สามารถเรียก
ร้องได้
สิทธิ์ขั้นเด็ดขาด หมายถึง ทางเมืองมีหน้าที่ในการ
จัดหาความช่วยเหลือส่วนตัวให้แก่ผู้ยื่นขอ หากผู้ยื่นขอ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักที่ควรจะได้รับ
ทางเมืองไม่สามารถปฏิเสธการจัดหาความช่วยเหลือ
ส่วนตัวให้แก่ผู้ขอ โดยอ้างว่าทางเมืองไม่มีงบประมาณ

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากตำ�รวจ

ความช่วยเหลือส่วนตัว สามารถอนุมัติให้ได้ในเรื่องดัง
ต่อไปนี้:
• การประกอบอาหาร
• การทำ�ความสะอาด
• การดูแลเครื่องแต่งกาย
• การจัดการกิจธุระนอกบ้าน
• การเรียน หรือ การทำ�งาน
• กิจกรรม งานอดิเรก
• การมีส่วนร่วมในสังคมด้านอื่น ๆ

9.5 การแนะนำ�เรื่องทักษะในการเดินทาง
ผู้พิการทางสายตา สามารถได้รับคำ�แนะนำ�ในเรื่อง
ทักษะการเคลื่อนที่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาเรียนรู้
การเคลื่อนที่ไปอย่างปลอดภัย และอย่างอิสระ ในสิ่ง
แวดล้อมที่สำ�คัญสำ�หรับตน
คำ�แนะนำ�ด้านทักษะการเคลื่อนที่ สามารถขอได้จากโรง
พยาบาลกลาง, สถานศึกษาสำ�หรับผู้พิการทางสายตา
และหน่วยงานบริการสังคมของเมืองต่าง ๆ

หน้าที่ของผู้ช่วย ไม่ได้มีหน้าที่ปฏิบัติกิจธุระต่าง ๆ แทน
ผู้พิการ แต่มีหน้าที่ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ที่ ความ
พิการ หรืออาการเจ็บป่วยนั้นทำ�ให้เกิดปัญหาขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จาก องค์กร
กลางสำ�หรับผู้พิการทางสายตา เป็นต้น

ความช่วยเหลือส่วนตัว สามารถติดต่อขอได้จากแผนก
บริการคนพิการ ที่สำ�นักงานสังคมสงเคราะห์ประจำ�
เมือง
บริการความช่วยเหลือส่วนตัวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
10.2 สุนัขนำ�ทาง
ผู้พิการทางสายตามีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากสุนัข
นำ�ทางที่ได้รับการฝึกมาแล้ว
ซึ่งจะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเคลื่อนที่ไปใน
สิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยได้
สุนัขนำ�ทาง สามารถขอได้ผ่านโรงพยาบาลกลางประจำ�
เมืองของตน
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จาก โรงเรียน
ฝึกสุนัขนำ�ทางประจำ�องค์กรกลางสำ�หรับผู้พิการทาง
สายตา
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10.3 สุนัขบริการ
คนพิการที่ไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้ มีสิทธิ์ได้รับสุนัข
บริการที่ผ่านการฝึกมาแล้ว ซึ่งสามารถให้ความช่วย
เหลือในกิจวัตรในแต่ละวันได้
สุนัข สามารถช่วยกดสวิตช์ไฟ, ดึงรถเข็นนอกบ้าน
บริเวณที่มีหิมะ รวมทั้ง ไปหยิบของ ยกของ หรือย้าย
สิ่งของต่าง ๆ

11.1 ชาวต่างชาติผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศ
บุคคลที่มีภาษาแม่ เป็นภาษาอื่น นอกเหนือจากภาษา
ฟินน์ /สวีดิช มีสิทธิ์ใช้ล่ามแปลภาษาเวลาไปติดต่อ
ราชการ
บริการล่ามแปลภาษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนที่อาศัย
อยู่เป็นการถาวรในประเทศสามารถใช้บริการสาธารณะ
และติดต่อกับเจ้าหน้าที่ราชการได้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุนัขบริการ สามารถ
สอบถามได้จากสหภาพเพื่อคนพิการ

เจ้าหน้าที่ราชการ จะจัดหาล่ามแปลภาษามาตามจำ�เป็น
หากทางเจ้าหน้าที่เป็นผู้ริเริ่มในการจัดการเรื่องต่าง ๆ
แต่หากผู้เริ่มติดต่อเรื่องต่าง ๆ คือตัวผู้ใช้บริการ เขาจะ
ต้องรับผิดชอบค่าบริการล่ามด้วยตนเอง

11.2 ผู้พิการทางเสียงและการได้ยิน
ผู้พิการทางการได้ยินและสายตา
รวมทั้ง ผู้พิการทางการพูด
ผู้พิการทางการได้ยินขั้นรุนแรง, ผู้พิการทางการได้ยิน
และสายตา และ ผู้พิการทางการพูด มีสิทธิ์ได้รับบริการ
ล่าม
ความช่วยเหลือจากล่าม สามารถใช้ได้ในการเรียน
การไปทำ�งาน การติดต่อธุระ และ กิจกรรมการใช้เวลา
ว่าง
บริการล่าม สามารถติดต่อได้จากแผนกล่าม สำ�หรับคน
พิการ ที่ Kela
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13 การบำ�บัดฟื้นฟู และอุปกรณ์ช่วย

12 การรักษาพยาบาล

เหลือ

สามารถขอความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากการรักษาพยาบาลและเงินชดเชยได้
จากสำ�นักงาน Kela ในเขตเมืองที่อาศัยอยู่

คนพิการขั้นรุนแรงสามารถยื่นขอรับการบำ�บัดฟื้นฟูได้
จาก Kela ในเขตภูมิลำ�เนาที่ตนอาศัยอยู่หรือจากบริษัท
ประกันภัย

12.1 ยารักษาโรค

Kela เป็นผู้จัดหาการบำ�บัดฟื้นฟูทางการแพทย์และ
การบำ�บัดฟื้นฟูภายใต้การพิจารณาอนุมัติ
เป้าหมายของการบำ�บัดฟื้นฟูคือเพื่อช่วยเหลือคนพิการ
ให้สามารถเอาตัวรอดได้ในชีวิตประจำ�วันและปรับปรุง
สมรรถภาพต่าง ๆ

เงินชดเชยค่าใช้จ่ายจากค่ายา สามารถยื่นขอได้จาก
Kela โดยค่าชดเชยสามารถจ่ายให้สำ�หรับ
ค่ายา ซึ่งแพทย์เป็นผู้เขียนใบสั่งยาให้
ส่วนมากแล้ว เมื่อแสดงบัตร Kela ขณะซื้อยาที่
ร้านขายยาทั่วไป จะได้รับส่วนลดอยู่แล้ว
จำ�นวนเงินส่วนลดเพื่อชดเชยค่ายา จะผันแปร
ไปได้เรื่อย ๆ
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จาก Kela

หน่วยงานสาธารณสุขประจำ�เขตเมืองที่มีภูมิลำ�เนาอยู่
จะจัดหาการบำ�บัดฟื้นฟูให้แก่ผู้พิการขั้นรุนแรง
ซึ่งจะมีการรักษาพยาบาลทันทีหลังอาการบาดเจ็บ หรือ
พิการ
บริษัทประกันชีวิตสามารถจ่ายเงินชดเชยการบำ�บัด
ฟื้นฟูหากการบาดเจ็บหรือพิการเกิดจากอุบัติเหตุ
ผู้สิทธิ์ได้เงินชดเชยคือผู้ที่ได้ซื้อกรรมธรรม์ประกันภัย
ไว้จากบริษัทประกันชีวิตต่าง ๆ ในช่วงของการเกิด
อุบัติเหตุนั้น ๆ

12.2 เพดานการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
บริการรักษาพยาบาลของหลายๆเมืองนั้นจะต้องเสียค่า
ใช้จา่ ย
แต่คา่ ใช้จา่ ยนัน
้ ได้มก
ี ารกำ�หนดเพดานการจ่ายเงิน ที่
บุคคลหนึง่ จะจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลยอดสูงทีส
่ ด
ุ ต่อปี
โดยเพดานการจ่ายเงินของปี 2011 คือ 633 ยูโร

13.1 การอบรมเกี่ยวกับการปรับตัว
จะมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับการปรับตัวให้แก่บุคคล
กลุ่มที่ป่วยเป็นโรคต่างๆ ในหลายกลุ่มอายุด้วยกัน

เพดานการจ่ายเงิน ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล จาก
การพบแพทย์ที่สถานีอนามัย, คลินิกที่โรงพยาบาล,
และการรักษาพยาบาลที่แผนกในโรงพยาบาลเป็นระยะ
เวลาสั้น ๆ
แต่หากเป็นค่าใช้จ่ายจากการทำ�ฟัน, การขนส่งด้วย
รถพยาบาล หรือ ใบรับรองแพทย์ จะไม่นับรวมอยู่ใน
เพดานการจ่ายเงิน

โดยผู้สามารถเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการปรับตัว
ได้แก่ครอบครัวที่มีบุตรพิการ เป็นต้น
เป้าหมายของการอบรม คือเพื่อช่วยเหลือคนพิการและ
บุคคลใกล้ชิดให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะในชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผลกระทบจากความพิการ
ในการอบรม จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความพิการหรือโรค
ต่าง ๆ

เมื่อมีการจ่ายเงินจนถึงขอบเขตที่เพดานการจ่ายเงิน
กำ�หนดไว้แล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับบริการโดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย
ผู้ใช้บริการจะต้องคอยตรวจสอบเองว่า เพดานการจ่าย
เงินจะเต็มเมื่อไร
ควรเก็บรักษาใบเสร็จการชำ�ระเงินฉบับจริงไว้ด้วย

การอบรมเกี่ยวกับการปรับตัว จัดโดยองค์กรเพื่อคน
พิการต่าง ๆ Kela และ ผู้มอบบริการด้านการบำ�บัด
ฟื้นฟูต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จะมีการชดเชยโดย Kela
เมืองที่มีภูมิลำ�เนาอยู่ หรือบริษัทประกันชีวิต
ค่าชดเชยจากค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบำ�บัดฟื้นฟู
สามารถยื่นขอได้จาก Kela
และผู้จัดบริการบำ�บัดฟื้นฟูสามารถจ่ายชดเชยค่าเดิน
ทางให้ด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากองค์กรเพื่อ
คนพิการต่าง ๆ
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13.2 อุปกรณ์ช่วยเหลือ

14 การเรียน

คนพิการสามารถได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ตนเอง
ต้องการ จากแผนกรักษาพยาบาลของเมืองที่มี
ภูมิลำ�เนาอยู่

ในฟินแลนด์ ทุกคน รวมไปถึงผู้พิการขั้นรุนแรงล้วนมี
สิทธิ์ในการเรียน
นักเรียนพิการ สามารถเรียนในโรงเรียนหรือสถาบันการ
ศึกษาปกติร่วมกับนักเรียนคนอื่น ๆ
และพวกเขาสามารถเรียนที่โรงเรียนพิเศษหรือ สถาบัน
การศึกษาพิเศษ
โดยสามารถจัดบริการและความช่วยเหลือแก่นักเรียน
พิการให้ที่โรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆเพื่อ
ให้การเรียนสำ�เร็จลุล่วงไปได้

ส่วนมากแล้ว สถานีอนามัยจะเป็นผู้จัดหารถเข็น หรือ
ไม้ค้ำ�สีขาวให้
อุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีราคาสูง เช่นรถเข็นไฟฟ้า,
โทรทัศน์ที่มีการอ่าน หรืออุปกรณ์ด้านเทคนิคและ
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ จะมีการอนุมัติโดยโรงพยาบาล
กลาง
โดยคนพิการจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์
ช่วยเหลือเหล่านี้รวมไปถึงการซ่อมแซม การเปลี่ยนใหม่
และการสอนการใช้อุปกรณ์ เป็นบริการที่ไม่ต้องเสียค่า
ใช้จ่าย

14.1 การเรียนภาษาฟินน์
การเรียนภาษาฟินน์จะช่วยในการปรับตัวเข้าสู่สังคม
ฟินแลนด์
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ องค์กรต่างๆ มีการจัด
บริการหลักสูตรการเรียนภาษาฟินน์
ในการยื่นขอสัญชาติฟินแลนด์ มีเงื่อนไขว่า ผู้ยื่นจะต้อง
มีความรู้ภาษาฟินน์หรือสวีดิชในขั้นพอใช้ ทั้งทางการ
พูดและการเขียน
รวมทั้งภาษามือของฟินแลนด์ ก็ถือว่าใช้ได้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนภาษาฟินน์
สามารถสอบถามได้จากสำ�นักงานส่งเสริมแรงงานและ
การประกอบอาชีพ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากแผนกบริการ
สาธารณสุขในเขตเมืองที่มีภูมิลำ�เนาอยู่
และสามารถสอบถามเรื่องอุปกรณ์ช่วยเหลือได้จาก
องค์กรสำ�หรับคนพิการต่างๆ

14.2 การเลือกอาชีพ
นักจิตวิทยาด้านการเลือกสายอาชีพ จะคอยช่วยเหลือ
ตามจำ�เป็นในการเลือกอาชีพ หรือสายการเรียนที่
เหมาะสม
โดยสามารถวางแผนการเรียนกับนักจิตวิทยา โดยจะ
พิจารณาถึงผลกระทบของความพิการ หรือโรคต่างๆต่อ
การเรียน นักจิตวิทยาด้านการเลือกอาชีพ ปฏิบัติงาน
อยู่ที่สำ�นักงานส่งเสริมแรงงานและการประกอบอาชีพ
นักจิตวิทยาด้านการเลือกอาชีพ จะทำ�การทดสอบความ
ถนัดทางอาชีพต่าง ๆ
โดยผลการทดสอบจะบ่งชี้ถึงความเหมาะสมในอาชีพ
นั้น ๆ ต่อผู้ทดสอบ นักจิตวิทยาสามารถจัดเตรียมการ
เข้าเยี่ยมชมสถานที่ทำ�งาน หรือ สถาบันการศึกษา
ต่างๆ ให้ได้ด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากสำ�นักงาน
ส่งเสริมแรงงานและการประบกอบอาชีพ, Kela และ
องค์กรสำ�หรับคนพิการต่าง ๆ
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14.3 สถาบันการศึกษาสายอาชีพพิเศษ

อย่างน้อยเป็นเวลาสองเดือน
หากนักศึกษาได้รับเงินสงเคราะห์อื่น ๆ ร่วมด้วย
เช่น เงินบำ�นาญ หรือเงินสงเคราะห์เพื่อการบำ�บัดฟื้นฟู
จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการศึกษาอีก
เงินสงเคราะห์เพื่อการศึกษาสามารถติดต่อขอรับได้
จากKela

คนพิการ และผู้ป่วยระยะยาว และเยาวชนหรือผู้ใหญ่ที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ สามารถเข้าเรียนที่
สถาบันการศึกษาสายอาชีพพิเศษได้
สถาบันการศึกษาเหล่านี้จะมีการเรียนการสอนและการ
บำ�บัดฟื้นฟูแก่บุคคลพิการขั้นรุนแรงด้วย
โดยสถาบันการศึกษาเหล่านี้มีอยู่ทั่วประเทศฟินแลนด์
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และองค์กรสำ�หรับคน
พิการต่าง ๆ

เงินสงเคราะห์ด้านที่พักอาศัย นักศึกษาสามารถได้รับ
เงินสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัยในขณะที่กำ�ลัง
ศึกษาอยู่ โดยเงินสงเคราะห์ด้านที่พักอาศัยนี้จะจ่ายให้
แก่นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในบ้านเช่า
เงินสงเคราะห์ด้านที่พักอาศัย สามารถขอรับได้
จากKela

14.4 ผู้ช่วย

เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา รัฐสามารถอนุมัติเงินประกัน
สำ�หรับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดย
นักศึกษาจะจ่ายคืนให้แก่รัฐหลังจบการศึกษาแล้ว
นักศึกษาจะตกลงเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ย และการจ่าย
เงินต้นคืน รวมไปถึงข้อกำ�หนดในการกู้ยืมต่างๆ ร่วม
กับธนาคาร
สำ�หรับเงินประกันเงินกู้จากรัฐ เพื่อการขอเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา สามารถติดต่อขอได้จาก Kela

นักเรียนที่เป็นคนพิการขั้นรุนแรงมีสิทธิ์ได้รับบริการผู้
ช่วยส่วนตัว ซึ่งจะช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ต่างๆ, ใน
การรับประทานอาหาร หรือการจดบันทึกเอกสารการ
เรียน
สามารถยื่นขอผู้ช่วยส่วนตัวได้จากสำ�นักงาน
สังคมสงเคราะห์ประจำ�เมืองที่อาศัยอยู่
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากสำ�นักงาน
สังคมสงเคราะห์

เงินสงเคราะห์เพื่อการศึกษาสำ�หรับผู้ใหญ่ นักศึกษาที่
เป็นผู้ใหญ่สามารถได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการศึกษา
สำ�หรับผู้ใหญ่ หากอยู่ในชีวิตการทำ�งานเป็นเวลาอย่าง
น้อย 8 ปีและอยากออกไปศึกษาต่อ
การศึกษาอาจจะเป็นด้านเดียวกับที่นักศึกษาที่เป็น
ผู้ใหญ่ได้เคยศึกษามาก่อนแล้วหรือคนละด้านกันก็ได้
เงินสงเคราะห์เพื่อการศึกษาสำ�หรับผู้ใหญ่สามารถยื่น
ขอได้จากกองทุนการศึกษา

14.5 เงินสงเคราะห์ค่าเดินทางไปเรียน
Kela สามารถอนุมัติเงินสงเคราะห์ค่าเดินทางไปเรียน
แก่นักเรียนที่พิการ
โดยมีเงื่อนไขว่า นักเรียนผู้นั้นไม่ได้รับบริการรับส่งที่
โรงเรียนจากหน่วยงานบริการคนพิการ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์เพื่อการ
เดินทางไปเรียน สามารถสอบถามได้จาก Kela และ
สถาบันการศึกษา

ทั้งนี้ สามารถสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาที่เป็น
ผู้ใหญ่ได้จากเงินประกันจากรัฐเพื่อเงินกู้การศึกษา
เงินประกันเงินกู้เพื่อการศึกษา สามารถติดต่อขอรับได้
จาก Kela

14.6 ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการเรียน

เงินสงเคราะห์จาก Kela สำ�หรับนักศึกษาที่มีปัญหา
สุขภาพ

ในประเทศฟินแลนด์จะมีการให้ความช่วยเหลือด้านการ
เงินในหลายๆ ด้าน เพื่อการเรียน
โดยสามารถได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการเรียน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนในขณะนั้น
รายละเอียดเกี่ยวกับโอกาสในการขอความช่วยเหลือ
ทางการเงินเพื่อการเรียนต่าง ๆ สามารถสอบถามได้
จาก Kela และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
เงินสงเคราะห์เพื่อการศึกษา เงินสงเคราะห์เพื่อการ
ศึกษาประกอบไปด้วย จำ�นวนเงินสงเคราะห์เพื่อการ
เรียน, เงินช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย และเงินประกันของ
รัฐเพื่อเงินกู้เพื่อการศึกษา นักศึกษาสามารถได้รับเงิน
สงเคราะห์เพื่อการศึกษา หากเป็นนักศึกษาที่เรียนเป็น
หลัก
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Kela จะให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการหรือคนป่วยที่
ต้องการการบำ�บัดฟื้นฟูจากผู้เชี่ยวชาญ
เงินสงเคราะห์อาจเป็นเงินที่ช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบด้านการเลือกอาชีพ หรือการจัดการเรื่องการ
ทดลองงาน

ทุกคนมีสิทธิ์ในการทำ�งานและได้รับเงินค่าตอบแทน
ในประเทศฟินแลนด์ คนพิการส่วนมากก็อยู่ในชีวิตการ
ทำ�งาน
นายจ้างสามารถได้รับความช่วยเหลือ หรือค่าชดเชย
เพื่อช่วยในการจ้างงานแก่คนพิการ หากการจ้างงาน
จำ�เป็นต้องจัดการเตรียมความพร้อมในสถานที่ทำ�งาน
เป็นพิเศษ

Kela จะจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้
เข้ารับการบำ�บัดฟื้นฟู และจะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
บำ�บัดฟื้นฟูให้แก่นักศึกษา
เงินสงเคราะห์สามารถยื่นขอได้จาก Kela จะคอย
ติดตามความคืบหน้าในการเรียน โดยนักศึกษาจะต้อง
ส่งประกาศนียบัตรด้านการศึกษาไปให้ Kelaด้วย

15.1 บริการจากสำ�นักงานส่งเสริมแรงงานและการ
ประกอบอาชีพ

เงินประกัน หรือ เงินช่วยเหลือด้านบำ�นาญแก่นักศึกษา
เงินประกัน หรือเงินบำ�นาญสามารถชดเชยค่าใช้จ่าย
จากการศึกษาได้
หากจำ�เป็นต้องเรียนเพือ
่ เปลีย
่ นอาชีพใหม่ เนือ
่ งจากเกิด
อุบต
ั เิ หตุทางรถยนต์หรือ มีปญ
ั หาสุขภาพทีเ่ กิดจากอาชีพ
โดยเงินประกันสามารถชดเชยค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ได้
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากบริษัท
ประกันเงินบำ�นาญต่าง ๆ และ ประกันเพื่อการบำ�บัด
ฟื้นฟู VKK ry

สำ�นักงานส่งเสริมแรงงานและการประกอบอาชีพ หรือ
สำ�นักงานTE จะให้ความช่วยเหลือเรื่องการหางานทำ�
เจ้าหน้าที่ของสำ�นักงาน TE และนักจิตวิทยาด้านการ
เลือกสายอาชีพ จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หางานในการ
หาสถานที่ทำ�งานหรือการเรียนที่เหมาะสม
ที่สำ�นักงานมีเจ้าหน้าที่แนะแนวซึ่งได้ผ่านการอบรม
เกี่ยวกับเรื่องการหางานสำ�หรับคนพิการ หรือคนป่วย
ด้วย
ท่านสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เหล่านั้น หากต้องการ
การจัดการด้านใดเป็นพิเศษ หรือจัดหาอุปกรณ์ช่วย
เหลือ หรือความช่วยเหลืออื่น ๆ เกี่ยวกับการไปทำ�งาน

เงินสนับสนุน และ ทุนการศึกษา สามารถได้รับการ
สนับสนุนการศึกษา โดยการยื่นขอเงินสนับสนุนและทุน
การศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอได้จากองค์กรเพื่อคนพิการ
ต่าง ๆ

สำ�นักงาน TE จัดหลักสูตรการเรียนภาษาฟินน์แก่คน
ต่างชาติด้วย
สำ�นักงาน TE จัดหลักสูตรการเรียนการอบรมต่างๆ
เกี่ยวกับการพัฒนาโอกาสในการทำ�งานด้วย
ซึ่งเป็นหลักสูตรสำ�หรับบุคคลที่ว่างงาน หรืออาจจะ
กำ�ลังต้องเสียงานไป
โดยคนพิการหรือคนป่วยสามารถสมัครเข้าร่วม
หลักสูตรนี้ได้ด้วย
สำ�นักงาน TE ให้บริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
และที่องค์กรสำ�หรับคนพิการต่าง ๆ ก็มีบริการให้ความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการจ้างงานด้วย
15.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อการทำ�งาน
เมืองต่างๆ จะมีการจัดกิจกรรมการทำ�งาน ให้แก่บุคคล
ที่ว่างงานเป็นระยะเวลานาน
หน่วยงานบริการสังคมของเมืองนั้น ๆ และสำ�นักงาน
TE จะตัดสินใจร่วมกับผู้ใช้บริการ ว่างานประเภทใด
หรือการศึกษาอบรมประเภทใดที่ผู้ใช้บริการต้องการ
จะมีการจัดการทำ�งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับบุคคล
อายุต่ำ�กว่า 25 ปี โดยจะกินระยะเวลาตั้งแต่สองสาม
เดือนจนถึงหนึ่งปี
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16 ครอบครัว

ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการทำ�งานนี้จะไม่ได้รับเงินเดือน
ประจำ� แต่มีสิทธิ์ได้รับเพิ่มเล็กน้อยจากส่วนของเงิน
ประกันสำ�หรับคนว่างงานของตน โดยทางเมืองจะเป็นผู้
จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำ�งาน
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากสำ�นักงาน
TE และสำ�นักงานสังคมสงเคราะห์ประจำ�เมือง

ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสร้างครอบครัวของตนเอง
ในประเทศฟินแลนด์จะมีการให้ความช่วยเหลือแก่
ครอบครัวในหลายรูปแบบ
ครอบครัวสามารถได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินใน
หลายรูปแบบ รวมไปถึงคำ�แนะนำ�ในด้านต่าง ๆ

15.3 งานภายใต้การส่งเสริมสนับสนุน

16.1 การดูแลบุตร

คนพิการ หรือผู้มีปัญหาทางสุขภาพ สามารถเข้ารับการ
จ้างงานภายใต้การสนับสนุนส่งเสริม
งานที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนี้ เป็นงานปกติ
ธรรมดา เช่น งานในร้านขายของ หรือสำ�นักงานและมี
การจ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างตามปกติ

พ่อแม่สามารถดูแลบุตรที่บ้านเองหรือ หาสถานที่รับ
ดูแลเด็กเล็กของเทศบาลเมือง
เงินสงเคราะห์สำ�หรับผู้ดูแลบุตรที่บ้าน ครอบครัวที่ดูแล
บุตรเองที่บ้านจะได้รับเงินสงเคราะห์สำ�หรับผู้ดูแลบุตรที่
บ้าน หากบุตรมีอายุต่ำ�กว่า 3 ปี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อจำ�นวนเงินสงเคราะห์คือ อายุของเด็ก
และจำ�นวนพี่น้อง
หากเด็กได้รับการดูแลจากสถานดูแลเด็กเล็กของรัฐ
แล้ว ทางครอบครัวจะไม่สามารถรับเงินสงเคราะห์เพื่อ
การดูแลบุตรที่บ้านได้

ผู้ฝึกสอนด้านการทำ�งาน จะให้ความช่วยเหลือในการ
หาสถานที่ทำ�งาน และการเอาตัวรอดในการทำ�งาน
ผู้ฝึกสอนงานจะอยู่ที่ทำ�งานด้วยในช่วงแรก และคอย
ดูแลว่าลูกจ้างได้รับความช่วยเหลือหรือคำ�แนะนำ�อย่าง
เพียงพอในการเรียนรู้งาน
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริม สามารถสอบถามได้จากแผนกบริการคนพิการ
ของแต่ละเมือง,ศูนย์บริการแรงงานและองค์กรเพื่อคน
พิการต่าง ๆ

การดูแลเด็กเล็กโดยสถานดูแลเด็กเล็กของเทศบาล
เด็กที่มีอายุต่ำ�กว่าวัยเรียน มีสิทธิ์ได้รับบริการการดูแล
จากสถานดูแลเด็กเล็กของเทศบาล
สถานที่ดูแลเด็กเล็ก อาจเป็นสถานรับดูแลเด็กเล็กใน
เวลากลางวัน หรือ เป็นครอบครัวที่รับดูแลเด็กเล็ก
สามารถยื่นขอรับบริการดูแลเด็กในเวลากลาง
วันได้ จากสถานดูแลเด็กเล็ก หรือจากสำ�นักงาน
สังคมสงเคราะห์
รายได้ของครอบครัว ส่งผลต่อจำ�นวนค่าธรรมเนียมการ
ดูแลเด็กเล็ก

15.4 การพักเงินบำ�นาญไว้ก่อน
เงินบำ�นาญสำ�หรับผู้ไร้สมรรถภาพในการทำ�งานเต็ม
จำ�นวนนั้น สามารถพักไว้ก่อนได้ ซึ่งหมายถึงผู้รับ
บำ�นาญจะเข้าสู่ชีวิตการทำ�งานเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
และยังไม่รับบำ�นาญในขณะนั้น
ทั้งนี้ สามารถทดลองทำ�งานได้อย่างน้อยที่สุดเป็นระยะ
เวลาสามเดือน และมากที่สุดสองปี
ในขณะนั้นจะไม่เสียสิทธิ์ในการได้รับบำ�นาญ
นอกจากได้รับเงินเดือนแล้วยังสามารถได้รับเงิน
สงเคราะห์เพื่อคนพิการจาก Kela เป็นระยะเวลาสองปี
ด้วย

16.2 บริการที่บ้าน
ผู้สูงอายุ, คนพิการ และบุคคลที่เจ็บป่วยเป็นระยะเวลา
นานสามารถได้รับบริการที่บ้านได้จากเทศบาลเมือง
โดยจะเป็นบริการให้ความช่วยเหลือ เช่น ในการอาบน้ำ�
เป็นต้น

หากการไปทำ�งานนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำ�ได้
เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง สามารถยกเลิกการ
ทำ�งาน และกลับมาเป็นบุคคลผู้รับบำ�นาญได้อีก
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอได้จาก Kela

โดยสามารถติดต่อขอรับบริการที่บ้านได้จากสำ�นักงาน
สังคมสงเคราะห์ประจำ�เมือง
16.3 เงินสงเคราะห์สำ�หรับผู้ดูแลญาติที่บ้าน
เงินสงเคราะห์สำ�หรับผู้ดูแลญาติที่บ้าน คือเงินที่จะจ่าย
ให้แก่บุคคลที่ต้องดูแลญาติที่เป็นคนพิการหรือคนป่วย
ที่บ้าน
วัตถุประสงค์ของเงินสงเคราะห์คือ เพื่อให้ญาติที่เป็นคน
พิการหรือคนป่วยไม่ต้องเข้ารับการดูแลที่แผนกต่างๆ
ตามโรงพยาบาลหรือตามศูนย์คนพิการ และสามารถใช้
ชีวิตอยู่ที่บ้านได้
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17 การใช้เวลาว่าง

จำ�นวนเงินสงเคราะห์ที่ได้ขึ้นอยู่กับระดับความต้องการ
การดูแล หากญาติต้องการการดูแลตลอดวัน จำ�นวน
เงินสงเคราะห์จะสูงกว่า
โดยจำ�นวนเงินสงเคราะห์จะผันแปรไปในแต่ละเมือง

การใช้เวลาว่าง หรือกิจกรรมงานอดิเรกต่างๆ สามารถ
ได้รับความช่วยเหลือได้ หากความพิการหรือการเจ็บ
ป่วยทำ�ให้เกิดความยากลำ�บากในการได้รับบริการปกติ
ทั่วไป หรือการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ

เงินสงเคราะห์สำ�หรับผู้ดูแลญาติที่บ้าน สามารถขอรับ
ได้จากสำ�นักงานสังคมสงเคราะห์ประจำ�เมืองที่อาศัยอยู่

กิจกรรมการออกกำ�ลังกาย เทศบาลเมืองจะมีการจัด
โอกาสในการออกกำ�ลังกายต่าง ๆ ให้แก่คนพิการและ
คนป่วย โดยบุคคลที่เข้าข่ายอยู่ในกลุ่มพิเศษนี้สามารถ
ได้รับบัตรเข้าสระว่ายน้ำ�ในราคาย่อมเยาว์กว่าผู้อื่น เพื่อ
ที่จะสามารถเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ�ของเทศบาลได้

16.4 คำ�แนะนำ�และความช่วยเหลือ
ศูนย์สุขภาพแม่และเด็ก ที่ศูนย์สุขภาพเด็กจะมอบความ
ช่วยเหลือและคำ�แนะนำ�ในเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านโอกาสในการ
ออกกำ�ลังกายได้จากหน่วยงานดูแลด้านการออกกำ�ลัง
กายในเขตใกล้บ้าน, และจากองค์กรกีฬาและองค์กร
สำ�หรับคนพิการต่าง ๆ

ที่ศูนย์สุขภาพเด็กจะมีการติดตามการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็ก ให้วัคซีนและให้ความช่วยเหลือแก่
พ่อแม่ให้มีกำ�ลังใจในการเลี้ยงดูบุตร
สามารถติดต่อไปที่ศูนย์สุขภาพครอบครัวได้ในกรณี
มีปัญหาการหย่าร้าง, ปัญหาการเรียนของเด็ก หรือ
ปัญหาในครอบครัวอื่น ๆ

อุปกรณ์สำ�หรับงานอดิเรกต่าง ๆ คนพิการ หรือคน
ป่วยสามารถได้รับค่าชดเชยสำ�หรับค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
อุปกรณ์พิเศษ หรืออุปกรณ์เสริมหากเขาจำ�เป็นต้องใช้
ในกิจกรรมงานอดิเรก หรือกิจกรรมการใช้เวลาว่าง
อุปกรณ์สำ�หรับกิจกรรมงานอดิเรก สามารถขอรับได้
จากสำ�นักงานสังคมสงเคราะห์ในเขตเมืองที่อาศัยอยู่

สามารถพูดคุยเรื่องที่เป็นห่วงเกี่ยวกับบุตร ความกังวล
รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรได้ที่ศูนย์บริการ
ครอบครัว
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากศูนย์
สุขภาพใกล้บ้าน

บริการทางด้านศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมหมาย
ถึงกิจกรรม การแสดงละครเวที, การแสดงดนตรี,
นิทรรศการศิลปะ และ ภาพยนต์

การบำ�บัดชีวิตคู่ และ การบำ�บัดความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว ผู้มีปัญหาในชีวิตคู่ สามารถขอรับความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการบำ�บัดชีวิตคู่และการบำ�บัดความ
สัมพันธ์ในครอบครัวได้
ในการบำ�บัดจะมีการช่วยกันหาทางออกในการแก้
ปัญหา เช่น ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว,
ปัญหาสุขภาพจิต หรือปัญหาสิ่งเสพติด
และสามารถรับความช่วยเหลือจากการบำ�บัดได้ หาก
บุคคลใกล้ชิดหรือญาติเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต

ผู้รับบำ�นาญ สามารถได้รับส่วนลดในการซื้อบัตรต่าง ๆ
หากบุคคลนั้น ๆ ต้องการคนไปส่ง คนที่ไปส่งก็สามารถ
เข้าได้โดยไม่เสียค่าเข้า เช่น พิพิธภัณฑ์ หรือ คอนเสริท
ต่าง ๆ
ที่โรงภาพยนต์ และโรงละครจะมีที่เฉพาะสำ�หรับรถเข็น
คนพิการด้านการเคลื่อนไหว ควรตรวจสอบล่วงหน้าว่า
สถานที่นั้น ๆ สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถเข็นหรือไม่

บริการบำ�บัดชีวิตคู่และความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่
สังคมสงเคราะห์ในเขตที่พักอาศัยอยู่
คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ ท่านจะได้รับข้อมูล
และความช่วยเหลือต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับเพศ จากศูนย์
แนะนำ�เรื่องสุขภาพทางเพศ
ที่ศูนย์สุขภาพ สามารถทำ�การพูดคุยเรื่องผลกระทบจาก
ความพิการหรืออาการเจ็บป่วยต่อการมีเพศสัมพันธ์,
ปัญหาทางเพศ หรือความรู้สึกต่างๆ และปัญหาความ
สัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ

การพักผ่อนวันหยุด องค์กรเพื่อคนพิการ และองค์กร
เพื่อผู้เกษียณอายุหลายองค์กรมีการจัดบริการให้แก่
สมาชิก ด้านการท่องเที่ยวพักผ่อน และการบำ�บัดฟื้นฟู
โดยทั่วไปแล้ว คนพิการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการ
ท่องเที่ยวพักผ่อน หรือการบำ�บัดฟื้นฟูบางส่วนเอง
รายละเอียดเพิม
่ เติมสามารถสอบถามได้จากองค์กรต่าง ๆ

บริการคำ�แนะนำ�ด้านสุขภาพทางเพศ สามารถขอรับ
บริการได้ที่สถานีอนามัย และศูนย์บำ�บัดฟื้นฟูต่าง ๆ
และสามารถรับคำ�ปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ เช่น จาก
มูลนิธิ Sexpo หรือจาก Väestöliitto

21

18 รายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อ

INFOPANKKI (ธนาคารข้อมูล)
Helsingin kulttuurikeskus
PL 4795
00099 Helsingin kaupunki
www.infopankki.fi

รายการด้านล่างนี้ เป็นการรวบรวมรายละเอียดการ
ติดต่อองค์กร สมาคม และ หน่วยงานต่างๆ ราย
ละเอียดข้อมูลการติดต่อของสมาคมในแต่ละพื้นที่
สามารถหาได้จาก องค์กรในส่วนกลาง

INKERIKESKUS RY
(ศูนย์ชาวอิงเกเรียน)
Hämeentie 103 A
00550 HELSINKI
โทร. 09 7534 464
www.inkerikeskus.fi

AIVOLIITTO RY
(สมาคมด้านสมอง)
Suvilinnantie 2
20900 TURKU
โทร. 02 2138 200
www.aivoliitto.fi

INVALIDILIITTO RY
(สมาคมคนพิการ)
Mannerheimintie 107
00280 HELSINKI
โทร. 09 613 191
www.invalidiliitto.fi

AIVOVAMMALIITTO RY
(สมาคมผู้พิการทางสมอง)
Nordenskiöldinkatu 18 A
00250 Helsinki
โทร. 09 8366 580
www.aivovammaliitto.fi

KEHITYSVAMMALIITTO RY
(สมาคมผู้พิการทางสมองและปัญญา)
Viljatie 4 A
00700 HELSINKI
โทร. 09 348 090
www.kehitysvammaliitto.fi

AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY
(สมาคม ออทิสติกและแอสเปอร์เจอร์)
Kaupintie 16 B
00440 HELSINKI
โทร.09 7742 770
www.autismiliitto.fi

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY
(สมาคมช่วยเหลือผู้พิการทางสมองและปัญญา)
Pinninkatu 51
33100 Tampere
โทร.03 2403 111
www.kvtl.fi

EPILEPSIALIITTO
(สมาคมโรคลมชัก)
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
โทร. 09 - 350 8230
www.epilepsia.fi

KEHITYSVAMMATUKI 57 RY
(สมาคมช่วยเหลือผู้พิการทางสมองและปัญญา 57)
Bulevardi 34 a A 4
00120 HELSINKI
โทร. 0400 345 369
www.kvtuki57.fi

FINNISH MULTICULTURAL SPORTS
FEDERATION, FIMU RY(สมาคมกีฬาที่มีความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม)
SUOMEN MONIKULTTUURINEN
LIIKUNTALIITTO RY
Kivensilmänkuja 2, ชั้น 3
000920 Helsinki
โทร. 050 5511 197
www.fimu.org

KUULOLIITTO RY
(สมาคมการฟัง)
Ilkantie 4
00400 HELSINKI
โทร. 09 5803 830
www.kuuloliitto.fi

IHMISOIKEUSLIITTO
(สมาคมสิทธิมนุษยชน)
Döbelninkatu 2, ชั้น 8
00260 HELSINKI
โทร. 09 4155 2500
www.ihmisoikeusliitto.fi

KUUROJEN LIITTO RY
(สมาคมผู้พิการทางหู)
Ilkantie 4
00400 HELSINKI
โทรศัพท์ข้อความ. 09 580 31/สายกลาง
www.kl-deaf.fi
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KYNNYS RY
Siltasaarenkatu 4, 5. kerros
00530 HELSINKI
โทร.09 6850 110
www.kynnys.fi

SUOMEN CP-LIITTO RY
(สมาคมโรค CP ของฟินแลนด์)
Malmin kauppatie 26
00700 HELSINKI
โทร. 09 5407 540
www.cp-liitto.fi

LIHASTAUTILIITTO RY (ส
มาคมผู้พิการทางกล้ามเนื้อ)
Läntinen Pitkäkatu 35
20100 TURKU
โทร. 02 273 9700
www.lihastautiliitto.fi

SUOMEN VAMMAISURHEILU JA -LIIKUNTA
VAU RY
(สมาคม กีฬาคนพิการ และการออกกำ�ลัง)
Radiokatu 20, ชั้น 5
00240 Helsinki
โทร. 09 4257 9824
www.vammaisurheilu.fi

MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITTO
(สมาคมกลางด้านปัญหาสุขภาพจิต)
Ratakatu 9
00120 HELSINKI
โทร. 09 5677 730
www.mtkl.fi

SUOMEN KUUROSOKEAT RY
(สมาคมผู้พิการทางสายตาและการได้ยินของ
ฟินแลนด์)
ที่อยู่: Marjaniementie 74, Itäkeskus
00930 Helsinki
โทร. 040 7780 299
www.kuurosokeat.fi

MONIHELI/MONIMOS
Työpajankatu 2, 2. kerros
00580 Helsinki
www.moniheli.fi

SUOMEN MS-LIITTO RY
(สมาคม โรค MS ของฟินแลนด์)
Keskustoimisto
Vaihemäentie 10
21250 Masku
โทร. 02 4392 111
www.ms-liitto.fi

MUISTILIITTO RY
(สมาคมความจำ�)
Luotsikatu 4 E
00160 HELSINKI
โทร.09 6226 200
www.muistiliitto.fi

SUOMEN PAKOLAISAPU
(ศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัยในฟินแลนด์)
Kaikukatu 3
00530 Helsinki
โทร. 09 6962 640
www.pakolaisapu.fi

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY
(สมาคมกลางผู้พิการทางสายตา)
ที่อยู่: Marjaniementie 74 (Itäkeskus),
00930 Helsinki
โทร. 09 396 041
www.nkl.fi

SUOMEN POLIOLIITTO RY
(สมาคมโปลิโอฟินแลนด์)
Kumpulantie 1A, ชั้น 6
00520 HELSINKI
โทร. 09 686 0990
www.polioliitto.com

PAKOLAISNEUVONTA RY
(ศูนย์แนะแนวผู้อพยพลี้ภัย)
Kaisaniemenkatu 4 A, ชั้น 6
00100 HELSINKI
โทร. 075 7575 100
www.pakolaisneuvonta.fi

SUOMEN PUNAINEN RISTI, SPR
(สภากาชาดฟินแลนด์)
Keskustoimisto
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI
โทร.020 7012 000
www.redcross.fi

SELKOKESKUS
Viljatie 4 A
00700 Helsinki
โทร. 09 3480 9240
www.selkokeskus.fi
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SUOMEN REUMALIITTO RY (สมาคมโรคข้อ)
Iso Roobertinkatu 20–22 A
00120 HELSINKI
โทร. 09 476 155
www.reumaliitto.fi

การเรียนการสอนพิเศษสายอาชีพ
www.ammatillinenerityisopetus.fi
Finlex, ธนาคารข้อมูลทางกฏหมายของรัฐ
www.finlex.fi

SUOMEN VAMMAISTEN LASTEN TUKI RY
(สมาคมช่วยเหลือเด็กพิการของฟินแลนด์)
Eteläinen Hesperiankatu 28 C
00100 HELSINKI
โทร. 09 446 663

ธนาคารข้อมูล
www.infopankki.fi
เวปไซต์ของสมาคมคนพิการ
www.invalidiliitto.fi

VAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN
TUKISÄÄTIÖ
(มูลนิธิช่วยเหลือเด็กและเยาวชนพิการ)
Mikonkatu 8 A, ชั้น 9
00100 HELSINKI
โทร. 09 6829 530
www.vamlas.fi

เวปไซต์ของสำ�นักงานประกันสังคมและสวัสดิการสังคม
www.kela.fi
เวปไซต์ขององค์กรด้านความปลอดภัยทางการจราจร
www.ake.fi
เวปไซต์ของบริษัทขนส่ง
www.matkahuolto.fi

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO RY
(สมาคมกลาง ด้านงานบริการคนชรา)
Malmin kauppatie 26
00700 HELSINKI
โทร.09 350 8600
www.vanhustyonkeskusliitto.fi

เวปไซต์ของสมาคมกลางเพื่อผู้พิการทางสายตา
www.nkl.fi
เวปไซต์ของโรงเรียนฝึกสอนสุนัขนำ�ทาง
www.opaskoirakoulu.fi

VÄESTÖLIITTO (สมาคมประชากร)
Kalevankatu 16
00100 HELSINKI
โทร. 09 228 050
www.vaestoliitto.fi

เวปไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
www.stm.fi
เวปไซต์ของกระทรวงแรงงานและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ
www.mol.fi

VÄHEMMISTÖVALTUUTETUN TOIMISTO
(สำ�นักงานคุ้มครองชนกลุ่มน้อย)
ที่อยู่: Mikonkatu 25, Helsinki
หมายเลขโทรศัพท์บริการ: 071 878 8666
www.vahemmistovaltuutettu.fi

เวปไซต์ขององค์การอาหาร
www.valvira.fi
เวปไซต์ Verneri
www.verneri.net
เวปไซต์ของการรถไฟของฟินแลนด์
www.vr.fi
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