ี
ี
ึ ยชว่งเวลาทไ◌่◌มี ่ปกตจิากสาเหตุโควดิณตอนน้การเปลย่
นแปลงมากมายท่
เ◌กี ดิขน้ดว้
ี งกบัการจา◌้งงาน
19นนัBเป็ นสถานการณ์และปั ญหาทเ◌่◌กี ย่วขอ้
ี
ดว้ยดา◌้นล่างน้เ◌ปี ็ นคาตอบของคาถามทวัไI ปทเ◌่◌รี าไดร้บคั าตอบเหล่าน้อีาจมกีารเปลย่นแปลงในภายหลงั
1.นายจา◌้งของฉนั สามารถสงัใI หพ้ กังานไดท้ นั ทไ◌หี ม?
หากนายจา◌้ งของคุณตอ้ งปิ ดกจิ การหรอื ลดจานวนพนักงาน คุณอาจถูกปลดออกชวัI คราวซง่ึ หมายถงึ การลาพกั ทไ◌่◌ี ม่ไดร้ บั ค่าจา◌้ ง
เป็ นระยะเวลาทค่ี ◌ุ ณ
ตกงานชวัคI ราวนายจา◌้งจะตอ้งจ่ายค่าแรงงานปกตเ◌ิท่ากบัการทางาน5วนันบั จากวนัแจง้การเลกิจา◌้ง(ปกตริ ะยะเวลาแจง้ใหท้ราบคอื14วนั
ี เน่อืงจากสาเหตุไวรสัโคโรน่า)โดยหลกัการแลว้บรษิททั ม่ีพีนกั งานน้อยกว่า20คนสามารถประกาศเลกิจา◌้งไดโ◌้ดยไม่ตอ้งมกีารเจรจา
ตอนน้5วนั
ร่ วมตดัสนิใจในขณะทน่ีายจา◌้งทม่ีพีนกังานมากกว่า20คนตอ้งจดัการเจรจาต่อรองรว่มกนัทงัBนายจา◌้งและลูกจา◌้งนายจา◌้งตอ้งจดัการแจง้เตอืนโดย
เอกสารทม่ีรี ะบุความยาวของการสงัพI กังานนนัB
ี ญาการจา◌้งงานของฉนัเพ่อืให้เปลย่นจากระบบเงนิ
ี
2.ในกรณี ใดนายจา◌้งสามารถยกเลกิการจา◌้งงานของฉนัหรอืตวัอย่างเช่นเปลย่นสญั
เดอืนเป็ นการ
จา◌้ งรายชวัI โมง?
นายจา◌้ งสามารถไล่ออกจากงานไดเ◌้ ม่อื มเ◌ี หตุอนั เดยี วกนั กบั ชว่ งทส่ี ถานการณ์ปกติ นนั ◌่ หมายความว่า การเลกิ จา◌้ งยงั
ไม่สามารถทาไดห้ ากไม่มเ◌ี หตุผล ทางกฎหมาย สถานการณ์ทไ◌่◌ี ม่ปกตชิ วั ◌่ คราวน้ใ◌ี หส้ ทิ ธแ◌ิ ◌์ ต่เฉพาะในการสงั ◌่ พกั งาน
ไม่ใช่การเลกิ จา◌้ ง ในกรนีทม่ี กี ารเลกิ จา◌้ งจะตอ้ งจ่ายเงนิ เดอื นปกติ (1 เดอื น หรอื 2 เดอื นสาหรบั การจา◌้ งงานเกนิ 5 ปี ) อย่างไรกต็
ามหากพนักงานยงั มกี ารทดลองหรอื ฝึ กงาน (เช่นระยะเวลาทดลองงานไดร้ บั การตกลงใน ใบสญั ญาการจา◌้ งงาน) การจา◌้ งงานสามารถมกี
ารยกเลกิ ไดท้ นั ทโ◌ี ดยไม่ตอ้ งแจง้ เหตุผลใด ๆ เช่นเดยี วกนั กบั ในสถานการณ์ปกติ นายจา◌้ งไม่สามารถ แปลงสญั ญาการจ้างงานของคุณ
เช่นจากสญั ญาเงนิ เดอื นเป็ นแบบไม่เตม็ เวลาได้ หากตอ้ งลดชวัI โมงการทางานลงเน่อื งจากสถานการณ์โคโรน่า สามารถทาไดโ◌้ ดยการสงั ◌่ พกั
ี้ ใ◌ู นแนวเดยี วกนั คอื 5 วนั จากการแจง้ การสงั ◌่ พกั งาน คุณจะไดร้ บั ค่าแรงงาน ตามปกติ และจะมกี
งานในรบู แบบไม่เตม็ ตวั ในกรณี นอย่
ารระบุในใบเอกสารของคุณว่าคุณถูกสงั ◌่ พกั งานในแบบเฉพาะบางระยะเวลา (เช่นทางาน 4 ชวั ◌่ โมงแทน 8 ชวั ◌่ โมง) หรอื ทางานใน
แค่บางวนัของสปั ดาห์(เช่นจากจนัทร์–ศุกร์กลายเป็ นจนัทร-◌์พทุ ธ)ดงันัน้ห้ามเซน็สญัญาใหม่
3. นายจา◌้ งของฉนั สามารถบงั คบั ใหฉ้ ◌ันใชว้ นั หยุดพกั ผ่อนประจาปี ทงัB หมดทไ◌่◌ี ดส้ ะสมมาเตงัB แต่วนั ท่ี 1 เมษายน 2019 ถงึ วนั ท่ี
31 มนี าคม 2020 ได้ หรอื ไม่?
ไม่ ได้ คุณมสี ทิ ธลิX างานประจาปี ในช่วงเวลาสาหรบั การลาพกั ผ่อน เรมิI ตน้ ท่ี 2.5 ถงึ 30.9 4. ฉนั ควรทาอย่างไรถา◌้ ฉนั ถูกสงั ◌่ พกั งานหรอื
เลกิ จา◌้ ง?
คุณควรแจง้ ทส่ี านักงาน TE ทนั ทวี ◌่าตวั เองว่างงาน คนสญั ชาตปิ ระเทศใดกต็ ามทเ◌่◌ี ป็ นสมาชกิ ของสหภาพยุโรป (EU) สามารถทาไดด้ ว้
ยระบบ ออนไลน์หลงั5วนัจากการแจง้สงัพI กังานคุณจะไดร้บสั ทิธปิ ระโยชน์ในกรณี วา่ งงานอย่างเป็ นทางการคุณสามารถย่นืใบเอกสารไดท้ีKelaหรอื
I
กองทุนประกนัการตกงานหลงัถูกพกังาน/เลกิจา้ งในเวลา14วนั(เช่น19วนัหลงัจากการแจง้สงัพI กังานหรอืหยุดการทดลองงาน/1หรอื2เดอืน และ
5 วนั หลงั การเลกิ จา◌้ ง ในกรณี ทห่ี มดการทดลองงานแลว้ ) เช่นเดยี วกบั การถูกสงั ◌่ พกั งานทไ◌่◌ี ม่เตม็ ตวั หากนายจา◌้ งของคุณมกี ารปฏบิ
ึ
ตั ติ าม ดงักล่าวกบัพนักงาน10คนขน้ไปในครงั
B เดยีวกนัเขาจะตอ้งแจง้สานักงานกรมแรงงานและพนักงานจะถูกประกาศว่าว่างงานโดยอตัโนมตัิ
5.ใบอนุญาตถนิIพานักของฉนั(พนักงาน)หรอืใบอนุญาตของสมาชกิครอบครวัทอ่ีย่ใ◌ู นการไตต่รองมผีลกระทบจากการสZูเสยีงานหรอืรายไดข้อง ฉนั
เพราะสาเหตุไวรสั โคโรน่าอย่างไร
ี ใบอนุญาตของสมาชกิครอบครวัจ
ี
ยงัไม่มใ◌คี รรไ◌ู ◌้ดใ◌้นตอนน้ในหลกั
การตามปกตนินB สั านักงานตรวจคนเขา◌้เมอืง(Migri)ในกรณี ทเ◌่◌กี ย่วกบั
ะพจิารณา

ค่าชดเชยจากการว่างงานหากผ่านกองทุนประกนัสงัคมชว่ยลูกจา◌้ง(เช่นPAM,YTK)ใหเ◌้ป็นจานวนรายไดท้สี่ านกังานตงัBเป็ นเง่อืนไขในการไตรต่ร
อง Migri จะไม่พจิ ารนาจานวนเงนิ ทไ◌่◌ี ดร้ บั จาก Kela
6. ฉนั ตอ้ งทาอย่างไรหากฉนั มคี าถามเพมิI เตมิ หรอื ถา◌้ ในกรณี ของฉนั เร่ อื งตา◌่ งๆไม่เป็ นอย่างทม่ี กี ารอา◌้ งไวข้ า◌้ งบนน้?ี
หากคุณเป็ นสมาชกิสหภาพแรงงาน(liitto)และพดูภาษาฟิ นแลนดห์รอืภาษาองักฤษได้คุณสามารถตดิตอ่หน่วยบรกิารแนะนาเพอ่ืสอบถามอกี
ทางเลอืกหน่งึคุณสามารถเขยีนอเ◌มี ลหรอืโทรหาหน่วยใหค้าปรกึษาการเป็ นพนักงานสาหรบัชาวต่างชาติSAK (https://www.sak.fi/tyoelama/maahanmuuttajat)แมว้าI คุณจะไม่ไดเ◌้ป็นสมาชกิของสหภาพแรงงาน
หากคุณไม่ไดพ้ดูภาษาฟิ นแลนด์สวเ◌ดี นหรอืองักฤษและไม่ไดร้บคั าตอบสาหรบัคาถามของคุณจากดา◌้นบนน้คุี ณสามารถส่ งคาถามไปท่ี
help@riku.fiเราจะคน้หาขอ้มลูและรวบรวมคาตอบทเ◌่◌รี าไดจ้ากหน่วยใหค้าปรกึษาการจา◌้งงานอย่างไรกต็ามโปรดทราบว่าการตอบอาจใชเ◌้
วลานาน เน่อื งจากหน่วยใหค้ าปรกึ ษาการจา◌้ งงานและสหภาพแรงงานกาลงั ยุง่ มาก
จงึเรยีนมาเพ่อืะโปรดทราบ RIKU

