
Maahanmuutto
Työ

Työ - Yleistä
Suomi Turkki
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]? [ülke] için çalışma iznim var mı?

Kysyt, voitko työskennellä maassa

Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin
aloitan työskentelyn?

Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik
numarasına ihtiyacım var mı?

Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn

Tarvitsenko työluvan? Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa

Mikä on maan minimipalkka? Asgari ücret ne kadar?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on

Minä olen ____________. Ben ___________________.
Ilmoitat työllisyystilanteestasi

työllistynyt çalışıyorum
Työllisyystilanne

työtön işsizim
Työllisyystilanne

yrittäjä girişimciyim
Työllisyystilanne

itsenäinen ammatinharjoittaja serbest meslek sahibiyim
Työllisyystilanne

työharjoittelija stajyerim
Työllisyystilanne

vapaaehtoistyöntekijä gönüllüyüm
Työllisyystilanne

konsultti danışmanım
Työllisyystilanne
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Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi. Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.

Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset
Suomi Turkki
Minkälainen työsopimus on kyseessä? Ne tür bir iş sözleşmeniz var?

Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä

Minulla on ________ sopimus. Sözleşmem ______________.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on

kokopäiväinen tam zamanlı
Sopimuksen tyyppi

osa-aikaiseen ohjelmaan yarı zamanlı
Sopimuksen tyyppi

määräaikainen süreli sözleşme
Sopimuksen tyyppi

vakituinen kalıcı
Sopimuksen tyyppi

kausiluonteinen mevsimlik
Sopimuksen tyyppi

Koska minä saan palkkani? Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Kysyt, koska saat palkkasi

Haluaisin saada _______. _________ için başvurmak istiyorum.
Kysyt vapaata

äitiyslomaa annelik izni
Vapaan peruste

isyyslomaa babalık izni
Vapaan peruste
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sairaslomaa hastalık izni

Vapaan peruste

lomaa günlük izin
Vapaan peruste

Työ - Verotus
Suomi Turkki
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta. Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.

Kysyt verotuksesta

Haluaisin ilmoittaa tuloni. Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi

Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan
minua veroilmoituksen kanssa.

Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle
anlaşacağım.

Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa

Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla
lähetetty?

Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?

Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty

Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen
palauttaa myöhässä?

Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder
miyim?

Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa

Miten minulle ilmoitetaan, _________? ______________ hakkında bana kim haber verecek?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä

kuinka suuri takaisinmaksettava summa on geri ödeme miktarı
Veroilmoitusvaihtoehdot

jos minun pitää maksaa lisää veroja daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
Veroilmoitusvaihtoehdot
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