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پارهدهر :ئهم بهرههمه به پارهی سندووقی دارایی پهنابهری و كۆچبهری و جێگیربوونی یهكیهتیی
ئهوروپا ( )AMIFبهرههم هێرناوه.
وهرگێڕانی :ساالر سۆفی ,بەنەفشە شێخ زادە ,حۆسێین موحەمەد
نهخشهسازی و وێنه :ئێمیلیا موستوری

پێشهكی

كاتێك كه كهسێك بار دهكات بۆ واڵتێكی نوێ ،ڕەنگە دهبێت كه ههندێك كردهوه
و وشهی نوێ فێر بێت .ڕهنگ ه زۆر جار ،بهشێك له وشهكان لهو واڵته نوێیهکەدا
نارساو نهبن و ڕاستهوخۆ له زمانهكهی خۆتیش نهدۆزرێنهوه .ئهم جۆره وشانه
پێویستییان به وردبینی و ڕوونكردنهوهی زیاتری ئهو ه ههیه كه ب هڕاستی چی
دهگهیهنن .ئهم فهرههنگۆكه بچكۆلهیه بۆ تۆ ئاماده كراوه ،كه تازه وهك پهنابهرێك
بارت كردووه بۆ فینلهند .مهبهستی ئهم فهرههنگۆكه یارمهتیدانی تۆیه ،بۆ تێگهیشنت
له دهستهواژهكانی ماڵنشینی و بیمهی كۆمهاڵیهتیی فینلهندی و ماناكانیان.
فهرههنگۆكهكه له  ٦٩وشهی گرنگی پهیوهست به بابهتهكهوه پێك هاتووه و له
چوارچێوهی نامیلكهیهكدایه به زمانی كوردی سۆرانی و زمانی فینلهندی .بهشی
ڕوونكردنهوهی وشهكان ،به زمانی كوردی سۆرانییه.

له ناوهڕۆكی ئهم فهرههنگۆكهوه ،چهند ڤیدیۆیهكیش به دهنگهوه و به پێنج زمانی
جۆراوجۆر ،بهتایبهتی بۆ نهخوێندهوارهكان ئاماده كراون .ڤیدیۆكان له ئینتهرنێت له
كهناڵی یوتوبی ( )You Tubeسینیناوها ساتیۆ ( )Sininauhasäätiöدهدۆزرێنهوه.

 )1کۆمەڵەی نیشتەجێبوون
کۆمەڵەی نیشتەجێبوون/کۆمپانی
خاوەندارێتی نیشتەجێبوونی پشکدار

کۆمەڵەی نیشتە جێبوونی خانووی کرێ

Vuokrataloyhtiö

کۆمەڵەی نیشتەجێبوونی خانووی کرێ،
خاوەنی خانووەکانە و خانووەکان بەکرێ
دەدات بە خەڵک .شارەکان و شارەوانیەکان
زۆر جار کۆمەڵەی نیشتەجێبوونی خانووی
کرێی خۆیان هەیە.

Taloyhtiö / asunto-osakeyhtiö

لە فینلەندا بە کۆمەڵێک لە چەندین خانوو وەکو بااڵخانە
(ئاپارمتان) دەوترێ کۆمەڵەی نیشتەجێبوون ،واتا کۆمپانی
خاوەندارێتی نیشتەجێبوونی پشکدار .ئەو کەسانەی کە خاوەنی
خانووەکانی کۆمەڵەی نیشتەجێبوونن ،خاوەنی بەشێک لە
کۆمپانییەکەن .بەڕێوبەرایەتیی هەڵبژاردراو لە ڕێگای خاوەن
خانووەکان ،بریار لە سەر کاروباری کۆمپانییەکە دەدات .ئەرکی
بەڕێوەبەرایەتی ،ئاگالێبوون لە شێوازی بەڕێوەبردنی کارەکانی
کۆمپانی و چۆنیەتی باشڕاگرتنی خانووەکانە .بەڕێوبەرایەتی
کۆمەڵەی نیشتەجێبوون و خاوەن خانووکان بە یەکەوە
بڕیاری گەورە ،وەکو چاککردنەوە و نوێکردنەوەی خانووەکان
دەدەن .لە بەڕێوەبەرایەتی کۆمەڵەی نیشتەجێبووندا خاوەن
خانووەکانیش و کاربەڕێوەبەری کۆمەڵەی نیشتەجێبوونیشی
تێدایە.

کاربه ڕێوەبه ری کۆمەڵەی نیشتەجێبوون

Isännöitsijä

کاربەڕێوەبەری کۆمەڵەی نیشتەجێبوون ،کاروباری خانووەکان
بەڕێوە دەبات .ئەو موچە لە بەڕێوبەرایەتی پشکدارانی
کۆمەڵەی نیشتەجێبوون وەردەگرێت .ئەو بۆ منوونە سەرپەرشتی
تۆمارکردنی ناوی نیشتەجێبووان دەکات ،بە کاروباری
دارایی کۆمەڵەی نیشتەجێبوون ڕادەگات و پێشنیارەکانی
نوێکردنەوەی خانووەکانی کۆمەڵەی نیشتەجێبوون ئامادە
دەکات .بەڕێوەبەرایەتیی کؤمەڵەی نیشتەجێبوون و دانیشتوانی
کۆمەڵەی نیشتەجێبوون بڕیارەکانی نوێکردنەوەی کۆمەڵەی
نیشتەجێبوون بەڕێوەدەبەن.

کۆمپانی پێڕاگەیشنت /کۆمپانی خزمەتگوزاریی
خانووبەرە
Huoltoyhtiö / kiinteistöhuolto

کۆمپانی پێڕاگەیشنت هەڵەی پێکهاتەیی خانوو و ماڵەکان چاک
دەکاتەوە و بە پاک و خاوێنی شوێن و ناوچە گشتییەکان
ڕادەگات.
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خاوەن ماڵی تاکەکەسی

Yksityinen vuokranantaja

خاوەن ماڵی تاکەکەسی خاوەنی خانووە و خانووەکە بە
خەڵک بە کرێ دەدات.

کرێنشین

Vuokralainen

کرێنشین کەسێکە کە خانوویەک بە کرێ دەگرێت لە
خاوەن خانوو واتە لە کرێوەرگر.

5

 )2ڕێککەوتننامەی کرێ

مانگی ساڵنامەیی

Kalenterikuukausi

ڕێککەوتننامەی کرێ ،پەیامنی کرێ

ڕێککەوتننامەی کرێی تا بڕیارێکی
دیکە

Vuokrasopimus

رێککەوتننامەی کرێ واتە پەیامنی
کرێ ،پەیامنێکی نوورساوە لە نێوان
کرێنشین و کرێوەرگر .بە پەیامنەکە
کرێنشین و کرێوەرگر بۆ منوونە
سەبارەت بە چەندێتیی کرێیەکە
و ماوەی کرێیەکە ڕێک دەکەون.
کاتێک کە ڕێککەوتننامەی کرێ واژۆ
دەکەیت ،لەگەڵ کرێوەرگرەکە پابەندی
ئەو شتانە کە لە ڕێککەوتننامەکەدا
ئاماژەیان پێ کراوە و ئەو یاسایانە
کە ڕێسا بۆ کرێنشینی دیاری دەکەن
دەبیت.

Toistaiseksi voimassa oleva
vuokrasopimus

یاسای کرێی خانووی ماڵنشینی

= Asuinhuoneenvuokralaki
AHVL

ئا ه ڤ ل کورتکراوەی یاسای کرێی
خانووی ماڵنشینییە .ئەو یاسایە
و ڕێککەوتننامەی کرێ پێکەوە
ڕێسایەکانی کرێنشینی دیاری دەکەن.
ماوەی وازهێنان لە ڕێککەوتننامەی
کرێ لە یاسای کرێی خانووی
ماڵنشیندا دیاری کراوە ،واتە بەپێی
ئەو یاسایەیە.

کرێ

Vuokra

کرێ بڕێکی پارەیە کە کرێنشین بە
ژمارەی بانکی کرێوەرگر دەدات
وەکوو قەرەبووی ئەوە کە دەتوانێت
لە خانووەکەیدا بژێت .کرێ بە
شێوەیەکی گشتی مانگێ جارێک
دەدرێت بە ڕێگای بانکەوە.

ڕێککەوتننامەی کاتیی کرێ

Määräaikainen vuokrasopimus

ڕێککەوتننامەی کاتیی کرێ بەکار
دێت لە ڕۆژی دەستپێکردنییەوە
تا ڕۆژی کۆتاییپێهاتنی .دوای ئەوە
کە پەیامنەکە واژۆ کرا ،نابێت
کرێنشینەکە یان کرێوەرگرەکە وازی
لێ بێنن بەر لە ڕۆژی کۆتاییپێهاتنی
(بێجگە لە هەندێک حاڵەتی تەریکی).
ئەگەر ڕێککەوتننامەیەکی کاتیی
کرێ واژۆ بکەیت ،پارەی کرێ تا
ڕۆژی کۆتاییپێهاتنی ڕێککەوتننامەکە
دەدەیت .مافت هەیە تا ڕۆژی
کۆتاییپێهاتنی ڕێککەوتنەکە لە
خانووەکەدا بژیت.
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مانگی ساڵنامەیی مانگێکی تەواوە
لە ساڵنامەدا لە ڕۆژی یەکەمیەوە تا
ڕۆژی ئاخری .بۆ منوونە مانگی یەک.

لە ڕێککەوتننامەی کرێی تا بڕیاڕێکی
دیکەدا تەنیا ڕۆژی دەستپێکردنی
کرێکردنی خانووەکە دیاری کراوە.
ئەگەر ڕێککەوتننامەیەکی کرێی
تا بڕیارێکی دیکەت هەبێت،
ئەوە بەکار دێت تا ئەو کاتە کە
کرێوەرگرەکە یان خۆت دەتانەوێت
واز لە ڕێککەوتننامەکە بێنن و کاتی
وازهێنانەوەی ڕێککەوتننامەکە کۆتایی
پێ دێت..

کۆتاییپێهێنان

Irtisanominen

مەبەست لە کۆتاییپێهێنان ئەوەیە کە
کۆتایی بە ڕێککەوتننامەی کرێی تا
بڕیارێکی دیکە بهێرنێت .کۆتاییپێهێنان
دەکرێت لە الیەن کرێنشین یان
کرێوەرگرەوە بە نووسین بکرێت.

گەرەنتی کرێی خانوو

Vuokravakuus / takuuvuokra

کاتی کۆتاییپێهێنان

Irtisanomisaika

کاتێک کە واز لە ڕێککەوتننامەی
تا بڕیارێکی دیکە بهێرنێت،
ڕێککەوتنامەکە هەمیشە دوای کاتێکی
دیاری کراو کۆتایی پێی دێت .بەو
کاتە کاتی کۆتاییپێهێنان دەوترێت.
کرێنشین مافی هەیە لە خانووەکەدا
بژیت تا کۆتاییپێهاتنی کاتی
کۆتاییپێهێنان .لە یاسادا کاتی
جیاوازی کۆتاییپێهێنان بۆ کرێنشین
و کرێوەرگر دیاری کراون .بۆ منوونە
ئەگەر ڕۆژی ١٥ی مانگی یەک واز لە
ڕێککەوتننامەکە بێنیت ،دەبێت کرێی
تا ئاخری مانگی دوو بدەیت.
کاتی وازهێنان بۆ کرێوەرگر سێ
مانگی ساڵنامەییە ئەگەر پەیامنی
کرێ لە ساڵێک کەمرتی خایەندبێت.
ئەگەر پەیامنی کرێ لە ساڵێک زیاتری
خایەندبێت ،کاتی کۆتاییپێهێنان بۆ
کرێوەرگر شەش مانگی ساڵنامەییە.

گەرەنتیی کرێی خانوو بارمتەیەکە
کە کرێنشین بۆ سەر ژمارەی
بانکی کرێوەرگر دەیدات بەر لە
نیشتەجێبوونی لە خانووەکەیدا.
کرێنشینەکە گەرەنتیی کرێی
وەردەگرێتەوە کاتێک کە لە
خانووەکە دەگوێزیتە دەرەوە .ئەگەر
کرێنشینەکە هەموو کرێیەکەی
نەدابێت ،کرێوەرگر دەتوانێت
کرێیەکانی نەدراو لە پارەی بیمەی
کرێ هەڵگرێت .کرێوەرگر هەروەها
دەتوانێت گەرەنتیی کرێ بۆ
چاککردنەوەی شوێنەکانی کە تێکی
داون بەکار بێنێت .لەو حاڵەتانەدا
کرێنشین ناتوانێت پارەی گەرەنتی
بۆخۆی وەربگرێتەوە .بەپێی یاسا
گەرەنتی کرێی خانوو دەکرێت بەالی
زۆرەوە بە قەد کرێی سێ مانگ بێت.
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 )3وەکو کرێنشین باشە ئەمانە بزانیت
ڕێککەوتننامەی کارەبا ،پەیامنی
کارەبا

ڕاگەیاندنی گواستنەوە
Muuttoilmoitus

ڕاگەیاندنی گواستنەوە دەبێت
هەمیشە بکرێت کاتێک کە لە
خانوویەک بۆ خانوویەکی دیکە
دەگوێزیتەوە .گواستنەوە بە پۆستە،
بە خانووی کە لێی دەگوێزیتەوە و
خانووی کە بۆی دەگوێزیتەوە و بە
فەرمانگەی دیجیتاڵ و دانیشتووان
ڕابگەیەنە.

Sähkösopimus

ڕێککەوتننامەی کارەبا ڕێککەوتنێکە
کە کرێنشین لەگەڵ ئەو کۆمپانیایەی
کارەبا دەیکات کە بەخۆی
هەڵیدەبژێرێت .کارەبا بۆ خانووەکەت
نایەت ،ئەگەر ڕێککەوتننامەیەکی
کارەبات نەبێت.

بیمەی ماڵ ،تەمئینی ماڵ

Kotivakuutus

فەرمانگەی دیجیتاڵ و زانیاریی
دانیشتووان
Digi- ja väestötietovirasto

فەرمانگەیی دیجیتاڵ و زانیاریی
دانیشتووان واتا دێ ڤێ ڤێ
فەرمانگەیەکی دەوڵەتی فینلەندایە.
ئەرکی سەرپەرشتیکردنی تۆماری
دانیشتووانە ،واتا تۆمارەکەی ئەو
کەسانە کە لە فینلەندا دەژین.
سەرپەرشتیکردنی تۆماری دانیشتووان
گرینگە چونکە ئەوە یارمەتیی بۆ
منوونە دەوڵەت و شارەوانیەکان
دەدات دە کاروبارەکانیاندا .یاسا بە
وردی دیاری دەکات کە فەرمانگەکە
دەتوانێت چی زانیاریێک کۆ بکاتەوە
و بیپارێزێت و دەتوانێت زانیاریەکان
بە کێ بدات .ڕاگەیاندنی گواستنەوە
بۆ فەرمانگەی دیجیتاڵ و دانیشتووان
بکە کاتێک کە دەگوێزیتەوە.
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شارەوانیی ماڵ

Kotikunta

فینلەندا دابەش کراوە بەسەر چەندین
شارەوانیدا ،واتا هەرێمی کە لە زۆر
بابەتدا بە سەربەخۆیی بڕیار دەدەن.
شارەوانیی ماڵەکەت ئەو شارەیە کە
لێی دەژیت .یاسا دیاری دەکات کە
دەبێت شارەوانیەکان چی خزمەتێک
پێشکەش بە دانیشتووەکانیان
بکەن .بۆ منوونە خوێندنگەکان و
بەڕێوەبەرایەتیی خۆڵ و خاشاک
خزمەتەکانی شارەوانین .کاروبارەکانی
شارەوانیەکان بە پارەی باج دابین
دەکرێن .هەموو دانیشتوویەکی
شارەوانی باج دەدات.

بیمەی ماڵ ڕێککەوتننامەیەکە بۆ
ئەوە ئەگەر زیان لە ماڵ ڕووی بدات.
کاتێک وەرگری بیمە بە شێوەیەکی
بەردەوام پارەی بیمە بە کۆمپانیای
بیمە بدات ،کۆمپانیای بیمە دەتوانێت
شتەکانی بە نەزانی شکاون قەرەبوو
بکات .کاتێک زیانێک دەبێت ،بە
شێوەیەکی گشتی وەرگری بیمە
بۆخۆی بڕێک لە زیانەکە دەدات .بەو
بڕە بەشی بەرپرسیاریی خۆی دەوترێ.
کرینشین ڕێککەوتننامە لەگەڵ ئەو
کۆمپانیایەی بیمە دەبەستێت کە بۆ
خۆی هەڵیدەبژێرێت .کۆمپانیاکانی
جیاواز بیمەی جۆراوجۆریان هەن.
هەمیشە بەرلە هەڵبژاردنی بیمە،
لێی ورد ببەوە کە ئەو بیمەیە
چی قەرەبوو دەکات .بیمەی
ماڵ دڵخوازانەیە بەاڵم زۆرێک لە
کرێوەرگرەکان ئامادە نین بە کرێدانی
خانوو ئەگەر کرێنشین بیمەی ماڵی
نەبێت.

زەنگلێدەری ئاگرکەوتنەوە

Palovaroitin

زەنگلێدەری ئاگرکەوتنەوە دەزگایەکە
کە بەهۆی دووکەڵەوە زەنگ لێ
دەدات .کاتێک کە زەنگلێدەری
ئاگرکەوتنەوە زەنگ لێ دەدات،
واتای ئەوەیە کە لەوانەیە لە ماڵەکە
یان لە خانووەکە ئاگر کەوتبێت .لە
هەموو ماڵێک پێویستە زەنگلێدەری
ئاگرکەوتنەوە هەبێت .وەکوو
کرێنشین پێویستە بۆخۆت لەوە دڵنیا
ببیت کە لە ماڵەکەت زەنگلێدەرەکەی
ئاگرکەوتنەوە هەیە کە باش کار
دەکات.
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ئاسوودەیی ماڵ

Kotirauha

ئاسوودەیی ماڵ مافێکە کە لە یاسای بنەڕەتیی فینلەندادا
دیاری کراوە .مەبەستی ئەوەیە کە هەر کەسیک بتوانێت
لە ماڵی خۆیدا بە ئاسوودەیی بژیت .بۆ منوونە نابێت
هیچ کەسیک بۆ ماڵت بێت بەبێ داواکردنی مۆڵەت لێت.
لە یاسادا هەندێک حاڵەتی تەریک دیاری کراوە کە بۆ
منوونە کاربەدەستانی حکومەت مافیان هەیە لە بارودۆخی
تەنگانەدا بۆ ماڵ بێن.

ڕێساکانی ڕیکخسنت

Järjestyssäännöt

ڕێساکانی ڕێکخسنت هەندێک ڕێنامیی و ئامۆژگارین
بۆ هەموو دانیشتووەکانی خانوو سەبارەت بەوە کە لە
خانووەکە دەکرێت چی بکرێت و چی کاتێک .ڕێساکان بۆ
ئەوەن کە تۆ و دانیشتووەکانی دیکە هەست بە ئاسوودەیی
بکەن لە خانووەکەدا .ڕێساکان سەبارەت بە ماڵەکانی
دانیشتووەکان و شوێنە هاوبەشەکانی خانووەکەن.
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کۆنبوونەوەی ئاسایی

Tavanomainen kuluminen

مەبەست لە کۆنبوونەوەی ئاسایی کۆنبوونەوەی
ڕووکەشەکانی خانووە لەگەڵ بەسەرچوونی کات.
کۆنبوونەوەی ڕووکەشی ماڵ بۆ منوونە ئەوەیە کە بەهۆی
تابلۆ و المپە هەندێک نیشانە لەسەر دیوار دەمێنێت.
پێویست نیە نیشانەکانی کۆنبوونەوەی ئاسایی بۆ
کرێوەرگرەکە قەرەبوو بکەیت.

ئەرکی قەرەبووکردن

Korvausvelvollisuus

پاککردنەوەی گواستنەوە

Muuttosiivous

مەبەست لە پاککردنەوەی گواستنەوە پاککردنەوە
و خاوێنکردنەوەی ماڵەکەیە کاتێک کە لەو ماڵەوە
دەگوێزیتەوە .لە پاککردنەوەی گواستنەوەدا ماڵەکە بە
وردی بۆ ماڵەکە پاک و خاوێن بێت بۆ دانیشتووەکەی
داهاتوو .لە پاککردنەوەی گواستنەوەدا بۆ منوونە
فڕنەکە ،دەوروبەری فڕنەکە ،دۆاڵبی سەهۆڵ ،دۆالبەکان
دەشۆردرێن ،دیوارەکان و زەویەکەی ناوماڵ پاک دەکرێن.
ماڵەکە پێویستە دوای گواستنەوە بەالی کەمەوە بە قەد
کاتی هاتنی بۆ ناو ماڵەکە پاک بێت.

مەبەست لە ئەرکی قەرەبووکردن ئەوەیە کە پێویستە
کرێنشین پارە بە کرێوەرگر بدات ئەگەر بە نەزانی یان بە
قەست شتێک لە خانووەکەدا بشکێنێت .ئەگەر زیانێک لە
بناغەی ماڵەکە یان بۆ منوونە لە پێداویستیە دامەزراوەکانی
چێشتخانە یان حەمام بدرێت ،پێویستە بەخۆت قەرەبووی
بکەیت .هەروەها ئەگەر هاوڕێیەک یان میوانێکت
شتێک لە ماڵەکەدا بیشکێنێت ،تۆ وەکو کرێنشین لەوە
بەرپرسیاریت.
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 )4کێشەکانی ماڵنشینی
وریاکردنەوە

ڕاگەیاندنی کەموکوڕی

Vikailmoitus

ڕاگەیاندنی کەموکوڕی بۆ کۆمپانیای چاککردنەوە یان بە
کرێوەرگر دەدرێت ئەگەر لە ماڵەکەدا کەموکوڕی یان کێشە
ڕوو بدات .کەموکوڕیەکانی کە پێویستە تۆ وەکوو کرێنشین
ڕاگەیێنیت بۆ منوونە کێشەکانی سەبارەت بە گەرمکردنەوە،
لوولەکان ،هەواکەشیی پەنجەرەکان و ئاون.

زیانی ئاو

وریاکردنەوە نامەیکە بە نووسینە کە
بەڕێوبەری کۆمەڵەی نیشتەجێبوون
یان کرێوەرگرەکە بۆ دانیشتووەکە
دەنێرێت کاتێک کە کرێنشینەکە
پابەند بە ئەرکەکانی خۆی نەبووە ،بۆ
منوونە کرێنشینەکە پارەی کرێیەکەی
نەداوە یان هەراوهوریای کردووە.

Vesivahinko

زیانی ئاو لەوانەیە ئەو کاتە دروست ببێت کە زۆر ئاو
بڕژێتە سەر زەویی ناوماڵ و بگاتە ژێر ڕووکەشی زەویی
ناوماڵ .زیانی ئاو لەوانەیە ئەو کاتەش ڕووی بدات ئەگەر
لوولەیەک یان چەشمەیەکی ئاو بشکێت .زیانی ئاو
زیان دەگەیێنێتە خانوو و لەوانەیە ببێتە هۆی کیشەی
تەندورستی بۆ دانیشتووان .چاککردنەوەی زیانەکانی ئاو
لەوانەیە زۆر گران بێت .ئەگەر لە ماڵەکەت زیانی ئاو ڕوو
بدات ،یەکسەر کۆمپانیای چاککردنەوە و کرێوەرگرەکە
ئاگادار بکە.

سکااڵ (بۆ بەڕێوەبەری خانوو)
Valitus (isännöitsijälle)a

سکااڵ ڕاگەیاندنێکی بە نووسینە کە دانیشتوویەکی خانوو
دەیدات بە سەرپەرشتی خانوو کاتێک کە دانیشتووێکی
دیکە دەبێتە هۆی بێزاری یان ڕێسا کانی ڕێکخستنی
گشتی دەشکێنێت .بەڕێوەبەری کۆمەڵەی نیشتەجێبوون
لێکۆڵینەوە لەسەر بابەتەکە دەکات و دەتوانێت
هۆشیاریەک یان وریاکردنەوەیەک بەو کەسە بدات کە بووە
بەهۆی بێزاری.
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Varoitusa

پارەی کرێ نەدات .خاوەنی خانوو
ئەو کاتەش دەتوانێت ڕێککەوتنامەی
کرێ هەڵوەشێنێتەوە کە بۆ منوونە
کرێنشینەکە مشووری خانووەکە
نەخوات یان ئەگەر کرێنشێنەکە
ڕێنامییەکانی ڕێکخسنت جێبەجێ
نەکات ،بۆ منوونە کە دەنگەدەنگێکی
زۆر دەکرێت .لەم جۆرە بارودۆخانەدا
پێویستە خاوەنی خانووەکە لەپێشدا
وشیارکردنەوەی نوورساو بدات بە
کرێنشینەکە.

دەرکردن
هەڵوەشاندنەوەی ڕێککەوتننامەی
بەکرێدانی خانوو
Vuokrasopimuksen
purkaminen

مەبەست لە هەڵوەشاندنەوەی
ڕێککەوتنامەی کرێ ئەوەیە کە
پەیوەندیی بەکرێدان یەکسەر
کۆتایی پێ دێت .ئەو کاتەی کە
سەرپێچییەکی توند لە ڕێککەوتنامەی
کرێ یان یاسادا بکرێت ،کرێنشێن
یان خاوەنی خانوو ،دەتوانێت
ڕێککەوتنامەی کرێ هەڵوەشێنێتەوە.
ئەگەر کێشەی تەندروستی لە
خانووەکەدا هەبێت ،یان خاوەنی
خانووەکە هەندێك کەموکوڕیی
بنەڕەتی لە خانووەکەدا چارەسەر
نەکات ،کرێنشێن دەتوانێت
ڕێککەوتنامەی کرێ هەڵوەشێنێتەوە.
خاوەنی خانوو دەتوانێت بەبێ
ئاگادارکردنەوە ڕێککەوتنامەی کرێ
هەڵوەشێنێتەوە ،ئەگەر کرێنشێن

Häätöa

مەبەست لە دەرکردن ئەوەیە کە
دانییشتووی خانووەکە ناچار دەبێت
بەزۆر لە خانووەکە بار بکات .ئەگەر
گرێبەستی بەکرێدانی خانووی
کرێنشینەکە کۆتایی پێ هاتبێت یان
هەڵوەشابێتەوە ،بەاڵم کرێنشینەکە
ڕازی نەبێت کە لە خانووەکە بچێتە
دەرەوە ،خاوەنی خانوو دەتوانێت
داوای دەرکردنی کرێنشینەکە بکات.
دەرکردن کردارێکە کە پشت بە یاسا
دەبەستێت.
ئەو کاتەی کە کرێنشینەکە کرێی
خانوو نەدات یان سەرپێچیی لە
ڕێساکانی گرێبەستی بەکرێدانی خانوو
بکات ،خاوەنی خانوو دەتوانێت
داوای دەرکردنی کرێچی بکات.
هەموو کاتێك چەسپاندنی بڕیاری
دەرکردنەکە ،پێویستیی بە بڕیاری
دادگا هەیە ،واتا دەبێت خاوەنی
خانوو داوای مۆڵەتی دەرکردنەکە لە
دادگا بکات.
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 )5زانیاری دەربارەی بیمەی کۆمەاڵیەتی
فەرمانگەی خانەنشینیی نیشتیامنی= کێاڵ

بیمەی کۆمەاڵیەتی

Kansaneläkelaitos=Kela

Sosiaaliturva

بیمەی کۆمەاڵیەتی سیستەمێکە بە مەبەستی دڵنیاکردنی
بژێوی ژیان و پێڕاگەیشتنی کافی دە هەموو بار و
دۆخەکانی ژیاندا بۆ کەسانێک کە لە فینلەند دەژین .بیمەی
کۆمەاڵیەتی بریتیە لە خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەکان و
پشتگیرییە داراییەکانی جۆراوجۆر کە دە یاسا دا دیاری
کراون واتا دەستکەوتەکان .بیمەی کۆمەاڵیەتی بە گشتی بە
پارەی باج دابین دەکرێت.

خزمەتگوزارییەکانی کۆمەاڵیەتی

فەرمانگەی خانەنشینیی نیشتیامنی واتا کێاڵ ،بنکەی
حکومەتی فینلەندە کە ئەرکی چاودێریکردنی دانی بیمەی
کۆمەاڵیەتی دە هەموو دۆخە جیاوازەکانی ژیاندا بۆ هەموو
ئەوانەی کە لە فینلەندا دەژین هەیە .بیمەی کۆمەاڵیەتی
لە ڕێگای کێاڵ بەڕێوە دەچێت ،بریتییە لە پشتیوانییە داراییە
جۆراوجۆرەکان واتا دەستکەوتەکان .بۆمنوونە پارەی منداڵ
و پشتیوانی ماڵنشینی دەستکەوتەکانی کێاڵن.

Sosiaalipalvelut

دەستکەوت

خزمەتگوزارییەکانی کۆمەاڵیەتی ،خزمەتەکانی شارەوانینە
کە بۆ بەرەوپێشربدنی ئاستی خۆشگوزەرانی دانیشتوانی
شارەوانییەکە و یارمەتیدان بە خەڵک دە دۆخە دژوارەکانی
ژیانیاندا دابین دەکرێن .خزمەتگوزاریەکانی کۆمەاڵیەتی
یارمەتیت دەدەن و ڕێنامییت دەکەن کاتێک کە بۆ
منوونە کەسێکی پەککەوتوو دە خێزانەکەتدا هەبێت یان
خێزانەکەت تووشی قەیرانێکی لە پڕڕا بێت یان کەسێک
تازە لە واڵتێکی تر بۆ فینلەند کۆچی کردبێت.

دەستکەوت پشتگیریەکی پارەییە کە بۆ منوونە لە کێاڵ
دەدرێت .دەستکەوت بۆ مەبەستی یارمەتیدانی تۆ لە
بواری داراییە .دەستکەوتەکان بەپێی دۆخە جیاوازەکانی
ژیان جیاوازن .بۆ وەرگرتنی هەر یەک لە دەستکەوتەکان
هۆی جیاواز هەیە .دەستکەوتەکان بە دوو جۆر دابەش
دەکرێن :یەکەمین جۆر و دوایین جۆری دەستکەوت.

بیمەی کۆمەاڵیەتی

کاروباری کۆمەاڵیەتی بۆ گەورەسااڵن

یهکەمین و دوایین جۆری دەستکەوت

Aikuissosiaalityö

کاروباری کۆمەاڵیەتی گەورەسااڵن پشتگیری ژیانی
گەورەسااڵن دەکات کاتێک کە تووشی گرفتی ژیان دەبن.
گرفتەکانیان لەوانەیە کێشەکانی نیشتەجێبوون بن یان
کێشەی بەڕێوەبردنی کار و باری خۆیان یان کێشەی بژیوی
ژیان بن .کاروباری کۆمەاڵیەتی گەورەسااڵن بەشێکە لە
خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتییەکان.

Ensisijainen- ja viimesijainen etuus

یهکەمین جۆری دەستکەوت بە هەموو دەستکەوتەکان
جگە لە پشتیوانیی بژێوی ژیان دەوگوترێ .پشتیوانیی بژێوی
ژیان دوایین دەستکەوتە .بەر لە داواکردنی پشتیوانیی
بژێوی ژیان ،دەبێت داوای دەستکەوتەکانی دیکە ،واتا
یهکەمین دەستکەوتت کردبێت .ئەگەر داهاتت و سامانت،
وێڕای وەرگرتنی یەکەمین جۆری دەستکەوتەکان ،بەشی
مەرسەفی پێداویستیەکانی هەموو ڕۆژەت نەکات ،دەتوانی
داوای پشتیوانیی بژێوی ژیان بکەیت.

خزمەتگوزارییەکانی
کۆمەاڵیەتی

خزمەتگوزاریەکانی کۆچبەران

Maahanmuuttajapalvelut

لە خزمەتگوزاریەکانی کۆچبەران ،یارمەتی و رێنوێنی
سەبارەت بە نیشتەجێبوون ،بەڕێوەبردنی کاروبارەکان و
بژیوی ژیان دەدرێت بە ئەو کەسانەی کە تازە بۆ فینلەند
کۆچیان کردووە .خزمەتگوزارییەکان بۆ کۆچبەران دەکرێت
بەشێک لە خزمەتگوزاریەکانی کۆمەاڵیەتی بن.
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Etuus

پشتیوانیی بژێویی ژیان
پشتیوانیی پڕکەرەوەی
بژێویی ژیان

پشتیوانیی بژێویی
ژیان بۆ پێشگیریی

پشتیوانیی بنەڕەتیی
بژێویی ژیان
15

یەکەمین جۆری دەستکەوتەکان
پشتیوانیی ماڵنشینیی گشتی
دەستکەوتی خاوەن پێداویستیی
تایبەت

Vammaisetuus

دەستکەوتی خاوەن پێداویستیی
تایبەت دەدرێت بە خاوەن
پێداویستیی تایبەت یان بە کەسێک
کە درێژخایەن نەخۆشە بۆ ئەوەی کە
ئەو کەسە بتوانێت ژیانی هەمەڕۆژەی
خۆی باشرت دابین بکات.

پارەی دایکانە و باوکانە

Vanhempainraha

پارەی دایکانە و باوکانە دەستکەوتێکە
کە دەدرێت بە دایک یان باوک بۆ
ئەو کاتانەی کە منداڵی چوکە لە
ماڵێ بەخێو دەکەن .دایک یان باوک
دەتوانێ پارەی دایکانە و باوکانە
وەربگرێت .پارەی دایکانە و باوکانە
تەنها بۆ نیزیک نیو ساڵ دەدرێت.

پشتیوانیی بەخێوکردنی منداڵ
لە ماڵ

Kotihoidon tuki

پشتیوانیی بەخێوکردنی منداڵ لە ماڵ،
دەستکەوتێکە کە بۆ بەخێوکردنی
منداڵی ژێری سێ ساڵ لە ماڵ
دەدرێت.

Yleinen asumistuki

پشتیوانیی ماڵنشینیی گشتی ،ئەو
دەستکەوتەیە کە بۆ دانی پارەی
کرێخانووە .ئەو کاتە دەتوانیت
پشتیوانیی ماڵنشینی وەربگریت
کە داهاتی خۆت یان ئەندامانی
خوانەکەت کەم بێت یان
کەمسەرەخێزان بیت .هیچ کاتێك
بڕی پشتیوانیی ماڵنشینی ئەوەندە
زۆر نابێت کە بتوانیت هەموو
کرێخانووەکەی پێ بدەیت.

پشتیوانیی بژیوی منداڵ (نەفەقە)
خانەنشینی تەزمینی

Takuueläke

Äitiysraha

پارەی دایکانە دەستکەوتێکە کە
کاتی لەدایکبوونی منداڵ ،بە
دایک دەدرێت.دانی پارەکە پێش
لەدایکبوونی منداڵەکە (کاتی ژماردراو
بۆ لەدایکبوونی منداڵەکە) دەست
پێدەکات و بۆ ماوەی  ٤مانگ
دەدرێت.
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Ruokakunta

مەبەست لە ئەندامانی خوان یان
سەرەخێزان یەك کەس یان زیاتر
کە لەهەمان ماڵدا دەژێن .بۆ
منوونە خێزانێك کە لە هەمان ماڵدا
دەژێن ،ئەندامانی یەك خوانن.
دەستکەوتەکانی ئەندامانی هەمان
خوان ،کاریگەرییان لەسەر یەکرت
هەیە .ئەگەر لەگەڵ هاوڕێکەتدا لە
هەمان ماڵدا دەژێن و هەر یەکێکتان
رێککەوتننامەی کرێخانووی خۆتان
هەیە ،ئێوە ئەندامانی هەمان خوان
نیین.

Kulukorvaus

قەرەبووکردنەوەی خەرجی ،بڕە
پارەیەکە کە بۆ منوونە قەرەبووی
خەرجییەکانی هاتوچۆ دەکاتەوە.
قەرەبووکردنەوەی خەرجی ،خەرجیی
هاتوچۆی ئەو کەسانە قەرەبوو
دەکاتەوە کە پشتیوانیی بازاڕی کار
وەردەگرن و بەشدارن لە خويندن.

Elatustuki

خانەنشینی تەزمینی ،دەستکەوتێکە
کە دەدرێت بە ئەوانەی جیا لە
خانەنشینی وەرگرتن لە هیچ شوێنێکی
تر خانەنشینییان نادرێتێ یان بڕی
خانەنشینیەکەیان کەمە.

پارەی دایکانە

ئەندامانی خوان یان سەرەخێزان

قەرەبووکردنەوەی خەرجی

پارەی باوکانە
Isyysraha

پارەی باوکانە دەستکەوتێکە کە بۆ
بەخێوکردنی منداڵی چوکە لە ماڵ
دەدرێت بە باوک .تەنها کاتێک پارەی
باوکانە دەدرێت کە باوکەکە دەگەڵ
منداڵەکە دە هەمان ماڵدا بژیت( .
ئەو کاتانەی کە باوکەکە پارەی باوکانە
وەردەگرێت ،باوک دەتوانێ هەندێک
لە کاتەکە بەیەکەوە دەگەڵ دایکەکه
منداڵ بەخێو کات و هەندێک کات
بەتەنیا).

ئەگەر دایک یان باوک تاکە
سەرپەرشتی منداڵەکە بێت ،واتا بە
تەنیا بەرپرسی بەخێوکردنی منداڵەکە
بێت ،ئەوە مافی وەرگرتنی پشتیوانیی
پارەیی واتا نەفەقەی لە الیەنەکەی
دیکە هەیە .ئەگەر دایکێک یان
باوکێک کە سەرپەرشتی منداڵەکە
نیە ،توانای دانی بژیوی ژیانی منداڵی
نەبێت ،ئەوکات دایک یان باوکی
تاکە سەرپەرشتی منداڵەکە دەتوانێت
داوای پشتیوانیی پارەیی واتا پشتیوانی
بژیوی منداڵ لە کێاڵ بکات.

پارەی منداڵ

Lapsilisä

پارەی منداڵ ،دەستکەوتێکە بۆ هەر
منداڵێک کە لە فینلەندا دەژیت کە
دەدرێت بە سەرپەرشتی منداڵەکە.
پارەی منداڵ تا منداڵەکە تەمەنی ١٧
ساڵی پڕ دەکاتەوە ،دەدرێت.

پشتیوانیی بازاری کار

Työmarkkinatuki

پشتیوانیی بازاری کار دەستکەوتێکە
کە دەتوانێت بە بێکاران بدرێت.
زۆربەی جاران ،پشتیوانیی بازاری کار
دەدرێت بە کەسێک کە بەشداری
دە خولی خوێندنێکدا بکات کە بۆ
بەدەستهێنانی کار یارمەتی دەدات .
ئەو کەسەی کە بە مافی پەنابەری
هاتۆتە فینلەند کێاڵ پشتیوانیی بازاری
کاری پێدەدات ئەگەر بۆ منوونە دە
خولی خوێندنی زمانی فینلەندی
دا بەشداری بکات .پێش ئەوەی کە
بتوانیت داوای پشتیوانیی بازاری
کار لە کێاڵ بکەیت ،دەبێت ناوی
خۆت وەکوو کەسێکی بێکار دە
نووسینگەی کار و پەرەپێدانی ئابووری
دا بنووسیت.

نووسینگەی کار و کاسبی (تێ ئێ)
TE-toimisto

نووسینگەی (تێ ئێ) بە نووسینگەی
کار و کاسبی دەگوترێ .لە نووسینگەی
کار و کاسبیدا رێنامیی دەکرێیت
و ئەگەر بێکار بیت خوێندنت
بۆ پێشنیار دەکرێت .هەروەها
نووسینگەی کار پشکنین دەکات
لەسەر ئەوەی کە ئایا دەتوانیت پارە
بۆ ئەوکاتانە کە بێکاری وەربگریت.
نووسینگەی کار ڕاپۆرت ،واتا ڕوانگەی
خۆی لە سەر دۆخی کەسە بێکارەکە،
بۆمنوونە بۆ کێاڵ دەنووسێت .بە پێی
ڕاپۆرتەکەی نووسینگەی کار کێاڵ
بڕیار دەدات کە دەبێت چ جۆرە
دەستکەوتێک بە بێکار بدرێت.

پالنی جێگیربوون
Kotoutumissuunnitelma

پالنی جێگیربوون بۆ ئەو کەسانەی
کە تازە گەیشتوونەتە فینلەند
دادەڕێژڕێت .پالنی جێگیربوون دە
نووسینگەی تێ ئێ واتا نووسینگەی
کار وکاسبیدا یان دە شارەوانی خۆتدا
ئەنجام دەدرێت .لە پالنی جێگیربوون
دا لە سەر خزمەتگوزاریەکان
و کارەکانی کە بۆ پێشربدنی
تواناییەکانت بۆ سەرکەوتن لە نێو
کۆمەڵگای فینلەندا پێویسنت ڕێک
دەکەون .دە پالنی جێگیربووندا
دەتوانن بۆ منوونە لەسەر بەشدار
بوون دە خولی خوێندن دا ڕێک
بکەون. .
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دوایین جۆری دەستکەوتەکان
بیمەی کۆمەاڵیەتی

= +

خزمەتگوزارییەکانی
کۆمەاڵیەتی

پشتیوانیی بژێویی ژیان
پشتیوانیی بنەڕەتیی
بژێویی ژیان

پشتیوانیی پڕکەرەوەی
بژێویی ژیان

پشتیوانیی بنەڕەتیی بژێویی ژیان

پشتیوانیی پڕکەرەوەی بژێویی
ژیان

Perustoimeentulotuki

پشتیوانیی بنەڕەتیی بژێویی ژیان،
دەستکەوتێکی پارەییە کە کێاڵ
دەیدات .تۆ دەتوانیت ئەو کاتە
ئەو پارەیە وەربگریت کە داهات و
دەستکەوتەکانی تۆ یان ئەندامانی
خوانەکەت ،بەشی خەرجە پێویستە
بنەڕەتییەکانی ڕۆژانەت نەکات ،وەك
خەرجەکانی ماڵنشینی و خواردن.
پشتیوانیی بنەڕەتی بژێویی ژیان
دوایین ئەگەری دەستکەوتە .هەمیشە
بۆ پشتیوانیی بژێویی ژیان ،ئەو پارانە
دەژمێردرێن کە ئەندامانی خوانەکە
هەیانە.
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Täydentävä toimeentulotuki

پشتیوانیی پڕکەرەوەی بژێویی
ژیان ،دەستکەوتێکە کە ئەو کاتە
دەتوانیت داوای بکەیت ،کە تۆ یان
خێزانەکەت بارودۆخێکی ماددیی
سەختی درێژخایەنت هەبێت.
دەکرێت داوای پشتیوانیی پڕکەرەوەی
بژێویی ژیان بۆ هەندێك خەرجی
تایبەت داوا بکرێت ،بۆ منوونە بۆ
کڕینی ئامێری جلشۆر ،ئەگەر لە
باڵەخانەکەدا ژووری جلشۆری نەبێت.
کارمەندی کۆمەاڵیەتیی شارەوانی،
مافی وەرگرتنی پشتیوانیی پڕکەرەوەی
بژێویی ژیان هەڵدەسەنگێنێت.

پشتیوانیی بژێویی
ژیان بۆ پێشگیریی

پشتیوانیی بژێویی ژیان بۆ
پێشگیریی
Ehkäisevä toimeentulotuki

پشتیوانیی بژێویی ژیان بۆ پێشگیریی،
دەستکەوتێکە کە کەسەکە پاش
وەرگرتنی بڕیاری پشتیوانی بنەڕەتی
بژێوی ژیانی دەتوانێت داوای بکات.
مەبەست لە پشتیوانیی بژێویی ژیان
بۆ پێشگیریی ئەوەیە کە ڕێگری بکات
لە گەورەبوونەوەی کێشەی کەسەکە
یان خێزانەکە .کارمەندی کۆمەاڵیەتیی
شارەوانی ،هەڵیدەسەنگێنێت ئایا
کەسەکە مافی وەرگرتنی پشتیوانیی
بژێوی ژیان بۆ پێشگیری هەیە.

ژماردنی پشتیوانیی بژێویی ژیان

Toimeentulotukilaskelma

بۆ ئەوەی بتوانین مافی وەرگرتنی
پشتیوانیی بنەڕەتیی بژێویی ژیان
ڕوون بکەینەوە ،کێاڵ داهات و توانا
ماڵییەکانی داواکارەکە (ئەندامانی
خوان) ،واتا پاشەکەوت و سامانەکان،
هەروەها خەرجەکانیش دەژمێرێن.
دوای ئەوەی هەموو داهاتەکانی
ئەندامانی خوانەکە دەکرێنە لیستێك،
هەموو ئەو خەرجە بنەڕەتییە
پێویستانەی لێ دەردەکرێت کە بە
یاسا دیار کراون (ماڵنشینی ،باخچەی
مندااڵن ،ئەو دەرمانانەی کە بە
ڕەچەتە وەردەگیرێن و تا دوایی).
دوای ئەمە ،پێویستە داواکارەکە
(ئەندامانی خوانەکە) ئەو بڕە پارەیەی
بۆ مبێنێتەوە کە بە یاسا دیار کراوە،
واتا بڕە پارەیەك کە ئەوەندەی بەشی
بنەڕەتی دەبێت .ئەگەر کەسەکە
(ئەندامانی خوانەکە) ئەو بڕە پارەیەی
بۆ نەمایەوە ،کێاڵ ئەوەندە پشتیوانیی
بنەڕەتیی بژێویی ژیانی دەداتێ ،کە
ئەم بڕە پارەیە پڕ بکاتەوە .ژماردنەکە
لەناو بڕیاری پشتیوانیی بنەڕەتیی
بژێویی ژیاندایە.

بەشی بنەڕەتی

Perusosa

بەشی بنەڕەتی ،دەستەواژەیەکە کە
لە ژماردنی پشتیوانیی بژێویی ژیاندا
بەکار دەهێرنێت .مەبەست لەوە ئەو
بڕە پارەیەیە کە بە یاسا دیار کراوە و
پێویستە لە هەر مانگێکدا ،دوای دانی
پارەی خەرجە پێویستە بنەڕەتییەکان،
بۆ هەر کەسێك مبێنێتەوە .خەرجە
پێویستە بنەڕەتییەکان بۆ منوونە
بریتین لە خەرجەکانی پەیوەست
بە ماڵنشینی ،پارەی پزیشك ،ئەو
دەرمانانەی کە پزیشك بە ڕەچەتە
دەیاننووسێت و هەروەها پارەی
باخچەی مندااڵن.

پارە لەناو ژمارەی بانکییەکەت
هەیە و ئەو پارانە لەکوێوە هاتوون
و بۆ چیش بەکارهێرناون .پوختەی
هاتوچۆی پارە لە ژمارەی بانك ،لە
بانکەکەی خۆتەوە دەست دەکەوێت.
ئەگەر داوای پشتیوانیی بژێویی ژیان
بکەیت ،پێویستە پوختەی هاتوچۆی
پارە لە ژمارەی بانکەکەت ،هاوپێچی
داواکارییەکە بکەیت.

بەڵێننامەی پارەدان
Maksusitoumus

پوختەی هاتوچۆی پارە لە ژمارەی
بانکدا
Tiliote

پوختەی هاتوچۆی پارە لە ژمارەی
بانکدا ،بەڵگەنامەیەکە کە هاتنەناو
و چوونەدەرەوەی پارە بۆ ژمارە
بانکییەکەت ڕوون دەکاتەوە .لە
پوختەی هاتوچۆی پارە لە ژمارەی
بانکەوە دەردەکەوێت ،کە چەند

بەڵێننامەی پارەدان ،بەڵگەنامەیەکە
کە کەسێك بەهۆیەوە دەتوانێت شتێك
یان خزمەتگوزارییەك بکڕێت .لەو
کاتەدا ،ئەو کەسەی کە بەڵێننامەی
پارەدان بەکار دەهێنێت ،خۆی هیچ
بڕە پارەیەك نادات بە فرۆشیارەکە،
بەڵکو فرۆشیارەکە پارەکان لە ئەو
الیەنە وەردەگرێت کە بەڵگەنامەی
پابەندبوون بە پارەدانەکەی داوە .بۆ
منوونە کێاڵ دەتوانێت بەڵگەنامەی
پابەندبوون بە پارەدان بۆ کڕینی
چاویلکە بدات بە کەسێك .دەکرێت
بەڵگەنامەی پابەندبوون بە پارەدان،
بە شێوەیەکی ئەلیکرتۆنیش ،بۆ منوونە
بۆ دەرمان ،بدرێت.
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پارەی کرێدان و پشتیوانیی بنەڕەتیی بژیوی ژیان

ئەم بابەتانە ڕەچاو بکە ،ئەگەر دەستکەوتەکان
وەردەگریت

بڕی گونجاوی خەرجی ماڵنشینی
Kohtuulliset asumismenot

کێاڵ بڕی گونجاوی خەرجی ماڵنشینیی بۆ ئەو کەسانە
دەستنیشان کردووە کە پشتیوانیی بنەڕەتیی بژێویی
ژیان وەردەگرن .خەرجەکانی ماڵنشینی بۆ منوونە بریتین
لە کرێخانوو و پارەی ئاو .گەورەیی خێزانەکەت و
شارەوانییەکەت کاریگەری دەکەنە سەر بڕکی گونجاوی
خەرجەکانی ماڵنشینی .ئەگەر کرێخانووەکەت زیاتر بێت لە
بڕی گونجاوی خەرجەکانی ماڵنشینی کە کێاڵ دەستنیشانی
کردووە ،کێاڵ لە ژماردنەکانی خۆیدا ڕەچاوی ئەو بەشە لە
پارەی کرێخانووەکەت ناکات ،کە لە سنووری بڕی گونجاوی
خەرجەکانی ماڵنشینی زیاترە .بە شێوەیەکی تر بیڵێین،
هەتا ئەگەر کرێخانووەکەت زیاتر بێت لە سنووری بڕی
گونجاوی خەرجەکانی ماڵنشینی ،بڕی دەستکەوتەکانت
زیاتر نابن.

کرێ

بەرپرسیاریی خۆت لە کرێخانوو
Vuokran omavastuusosuus

بەرپرسیاریی خۆت لە کرێخانوو ،ئەو بەشە لە کرێخانووە
کە پشتیوانیی ماڵنشینی قەرەبووی ناکاتەوە .تۆ خۆت ئەم
بەشە لە کرێخانوو دەدەیت بە خاوەنی خانووەکەت .ئەگەر
جگە لە پاڵپشتیی ماڵنشینی ،پاڵپشتیی بنەڕەتیی بژێویی
ژیانیش وەردەگریت ،ئەگەر خۆت بتەوێت ،کێاڵ دەتوانێت
ڕاستەوخۆ پاڵشتیی ماڵنشینی و پاڵپشتیی بنەڕەتیی بژێویی
ژیان بخاتە ژمارەی بانکیی خاوەنی خانووەکەتەوە .ئەگەر
پاڵشتیی ماڵنشینی و پاڵپشتیی بنەڕەتیی بژێویی ژیان
پێکەوە بەشی هەموو کرێخانووەکە نەکەن ،ئەو کاتە
پێویستە خۆت لە ژمارەی بانکیی خۆتەوە ئەو بڕە پارەیە لە
کرێخانووەکەت بدەیت کە لێی کەمە .دەتوانیت موچە یان
دەستکەوتەکانی ترت بۆ دانی ئەو بڕە پارەیە بەکار بهێنیت.

پشتیوانیی ماڵنشینیی
گشتی

+

موچە

Palkka

موچە ،بڕە پارەیەکە کە خاوەنکار
دەیدات بە کرێکارێك ،لەبریی کارێك
کە کرێکارەکە ئەنجامی داوە .موچە
لە ڕێگای ژمارەی بانکییەوە دەدرێت
و بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی باجی لێ
کەم دەکرێتەوە .ئەگەر کار دەکەیت
و لەبری کارەکەت موچە وەردەگریت،
کێاڵ لەو بابەتە ئاگادار بکەرەوە،
چونکە ئەوە کاریگەریی لەسەر
ئەو دەستکەوتانە هەیە کە وەریان
دەگریت.

گەڕانەوەی باج

Veronpalautus

لە فینلەند ،لە نزیکەی هەموو
داهاتەکاندا بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی
بڕێکی باج کەم دەکرێتەوە.
بەڕێوەبەرایەتیی باج سااڵنە ئەوە
دەژمێرێت کە ئایا تۆ بڕی تەواوی
باجت داوە یان نا .ئەگەر باجت زیاد
دابێت ،بەڕێوەبەرایەتیی باج زیادەی
باجەکەت دەگەڕێنێتەوە بۆ ژمارەی
بانکەکەت .گەڕانەوەی باج کاریگەریی
هەیە لەسەر دەستکەوتەکانیش ،بۆ
منوونە پشتیوانیی بژێویی ژیان .ئەگەر
بڕێکی زۆر لە باجت بۆ بگەڕێتەوە،
دەکرێت ببێتە هۆی کەمبوونەوەی
بڕی پشتیوانیی بژێویی ژیانت ،بە
درێژایی چەند مانگێك.

لێوەرگرتنەوەی دەستکەوتەکان

Tuen takaisinperintä

مەبەست لە لێوەرگرتنەوەی
دەستکەوتەکان ،ئەوەیە کە کێاڵ داوای
بڕی ئەو دەستکەوتانە دەکاتەوە کە
داویانییەتی ،ئەگەر دەربکەوێت
کە زیاتر لە ڕادەی خۆیان دراون.
دەکرێت لێوەرگرتنەوە ،بۆ منوونە
ئەو کاتە ڕوو بدات کە گۆڕانکاری
لە ماڵنشینییەکەت یان لە کارکردنت
یان لە داهاتەکانت ڕوویان دابێت و
تۆ کێاڵت لێیان ئاگادار نەکردبێتەوە.
گۆڕانکارییەکان لە خێزانەکەدا
کاریگەرییان هەیە لەسەر بڕی ئەو
دەستکەوتانە کە پێت دەدرێن.

پشتیوانیی بنەڕەتیی بژێویی ژیان

+

بەرپرسیاریی خۆت لە کرێخانوو
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 )6کێشەکانی پارەدان
دوایین ڕۆژی پارەدان

Eräpäivä

دوایین ڕۆژی پاەرەدان ،دوایین ڕۆژی پارەدانی فاتوورەیە .ئەگەر تا دوایین ڕۆژ
نەتوانیت پارەی فاتوورەکە بدەیت ،دەتوانیت هەوڵ بدەیت لەگەڵ ئەو کەس
و الیەنەی کە فاتوورەکەی ناردووە ،لەسەر دوایین ڕۆژێکی نوێ بۆ پارەدان ڕێك
بکەویت.

وەبیرهێنانەوەی پارەدان/هاندان بۆ پارەدان

Maksumuistutus / maksukehoitus

وەبیرهێنانەوەی پارەدان یان هاندان بۆ پارەدان ،ڕاگەیاندنێکی نوورساوە لەالیەن
ئەو کەس و الیەنەی کە فاتوورەکەی ناردووە بۆ ئەو کەس و الیەنەی کە دەبێ
پارەی فاتوورەکە بدات ،دەربارەی ئەوەی کە تا دوایین ڕۆژی پارەدانەکە ،پارەی
فاتوورەکە نەدراوە .ئەو کاتەی کە پارەی فاتوورەکەت نەدابێت ،ڕەنگە چەند
وەبیرهێنانەوەیەکت پێ بگات .هەر نامەیەکی وەبیرهێنانەوە بە پارەیە ،بەم
جۆرە سەرجەمی پارەی فاتوورەکەش زیاد دەکات.

تۆماری کێشەی پارەدان .تۆماری زانیارییەکانی متامنەبوون
Maksuhäiriömerkintä / luottotietomerkintä

لە فینلەندا تۆمارێکی سەرانسەریی هەموو واڵت هەیە ،کە کێشەی پارەدانی
تێدا تۆمار دەکرێت .تۆماری کێشەی پارەدان ئەو کاتە دروست دەبێت کە بەبێ
گوێدانە وەبیرهێنانەوەی پارەدانەکەش هەر پارەکە نەدەیت .تۆماری کێشەی
پارەدان دەتوانێت ژیان سەخترت بکات بۆ منوونە ڕەنگە دەستکەوتنی خانوو یان
هێڵی تەلەفۆن سەخت بێت.

پالنی پارەدانەوە

Maksusuunnitelma

ئەو کاتە پالنی پارەدانەوە دادەنرێت کە قەرزت لەسەر هەبێت و نەتوانیت
هەموو بڕی قەرزەکە بە جارێك بدەیتەوە .ڕێککەوتن لەسەر پالنی پارەدان و
شێوەی دانەوەی قەرزەکان بە بەشبەش ،لەگەڵ ئەو الیەنەی کە قەرزەکەی داوا
دەکاتەوە دەکرێت .ئەگەر بۆ منوونە کێاڵ دەستکەوتێکی زیاتر لە مافی خۆت
بداتێ ،ئەو کاتە ئەو داوای ئەو بڕە دەستکەوتە زیادە دەکاتەوە کە داویەتی
پێت .ئەگەر پێت نەکرا بە جارێك قەرزەکەت بدەیتەوە ،دەتوانیت لەگەڵ کێاڵ
دەربارەی دانەوەی پارەکە ڕێك بکەویت ،واتا لەگەڵ کێاڵ پالنی پارەدانەوە
دابڕێژن.
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