
 

 

 

 

 

 

 

Cẩm nang cho các tân sinh viên lần đầu tiên đặt 

chân đến sân bay Helsinki- Vantaa 

 

 

 

 

 



 
 

Chào mừng các tân sinh viên đến với  

đất nước Phần Lan! 

Thông cảm cho hoàn cảnh chung mọi thứ đối với các bạn SV đều quá mới mẻ và bỡ ngỡ nên 

không tránh khỏi những hành động, cử chỉ không như mong muốn và rút kinh nghiệm những lần 

trước, VSAF đại diện cho các TNV có vài điều nhắn nhủ với các tân sinh viên 

 Không nên đăng kí cùng một lúc nhiều bên 

 Nếu chắc chắn nhận được hỗ trợ từ bạn bè, người thân, hãy gửi email cho 

VSAF để hủy đăng ký 

 Tập trung đi theo TNV đã được sắp xếp hoặc thông báo với TNV để đi 

theo bạn bè, không nên tự ý tách nhóm 

 TNV có thể giúp các bạn thêm những việc nhỏ như trao đổi kinh 

nghiệm, hướng dẫn mua vé tàu xe, hướng dẫn mua và lắp SIM… tuy nhiên 

TNV không có trách nhiệm khuân vác đồ đạc, đưa bạn về tận nhà hay những việc khác. 

 Không nên nôn nóng mua SIM 

 Không nên đóng thùng carton, mang bao tải, hành lý quá cồng kềnh, ưu tiên vali vì các 

bạn ở TP khác còn phải đi thêm vài chặng đường rất dài nữa. 

Những vật dụng cần có mang theo 

- Tiền mặt mệnh giá nhỏ: TNV sẽ hướng dẫn các bạn mua SIM điện thoại, vé đi lại tàu xe 

cũng như các vật dụng cần thiết khác, nên các bạn nên mang tiền mặt các loại như 5, 10, 

20€  trong người. 

- Áo ấm: nhiệt độ Helsinki khoảng tháng 8 vào tầm 15-20 độ và có gió 

- Liên lạc của TNV hoặc tutor các trường, nhất là SV ở các tỉnh, TP khác vì TNV sẽ không 

đưa đón bạn được tận về nơi ở 

- Địa chỉ nhà bạn hoặc nơi bạn được host 

- Có thể mang theo một ít thức ăn dọc đường gọn nhẹ 

 



 
 

Những câu hỏi thường gặp 

Liên lạc về nhà bằng cách nào ? 

TNV sẽ hướng dẫn cho các bạn mua và kích hoạt SIM (giá vào khoảng 5 – 8 euro). Vì sân bay 

diện tích không lớn, số lượng SV đông, số lượng SIM ở quầy bán có hạn nên các bạn đi tỉnh, 

thành phố khác sẽ được ưu tiên mua SIM ở sân bay. Các bạn ở khu vực Helsinki sau khi về trung 

tâm sẽ mua SIM sau. 

Có 2 hãng phổ biến là DNA và Saunalahti. Hãng Saunalahti có gói cước 3G khá ưu đãi với 

6€/tháng. 

 

            

Ảnh: Loại SIM trả trước thông dụng của hãng DNA và Saunalahti 

 

 

 

 



 
 

 

Đi lại trong Helsinki trong những ngày đầu? 

Hiện nay ở Helsinki có 2 loại vé chính là Single ticket và Day ticket. 

(Nếu bạn mua vé từ tài xế xe buýt hoặc bán vé trên tàu) 

 Single ticket có hiệu lực trong vòng  80 phút và có giá 3€/ 1 vùng; 5€/ 2 

vùng  

 Day ticket có hiệu lực trong vòng 24h kể từ thời điểm mua vé, giá là 8€/ 

1 vùng, 12€/ 2 vùng 

Cả 2 loại đều sử dụng được cho bất kì phương tiện công cộng nào như Bus, Tram, Train, Metro 

…. cả cruise đi ra đảo Suomelinna và có thể mua ở văn phòng trung tâm của hãng, máy bán vé tự 

động hay từ các tài xế trên xe. 

Ngoài ra còn có các loại vé từ 2 ngày trở lên, bảng giá vé các bạn có thể tra qua link sau 

https://www.hsl.fi/en/tickets-and-fares 

Lưu ý: Nếu bạn đi tàu, tram, metro… mà không mua vé, hoặc vé hết hạn thời gian sử dụng thì sẽ 

bị phạt 80€ 

Mình không tìm được host, có chỗ nào ngủ lại qua đêm giá ổn định ? 

Các hostel trong TP có dạng 1 phòng gồm 6-  giường tầng, có khu bếp nấu nướng và tắm rửa. 

Giá 1 giường/ đêm dao động trong khoảng 18- 28€. Một số links tham khảo (theo thứ tự ưu tiên), 

các hostel bên dưới đều nằm gần khu vực trong tâm Helsinki, thuận tiện di chuyển đến các trạm 

bus, tàu ở trung tâm: 

 CheapSleep Hostel   http://www.cheapsleep.fi/ 

 Stadion Hotel  http://en.stadionhostel.fi/ 

 Erottajanpuisto Hostel  http://www.erottajanpuisto.com/rooms 

https://www.hsl.fi/en/tickets-and-fares
http://www.cheapsleep.fi/
http://en.stadionhostel.fi/
http://www.erottajanpuisto.com/rooms


 
 

 

CheapSleep Hostel                      Erottajanpuisto Hostel                          Stadion Hostel 

Những ngày đầu 

Sau đây là thủ tục cơ bản thường có ở các tỉnh, thành phố khi bạn ở trong những ngày đầu, đã 

được sắp xếp theo thứ tự thời gian: 

 Đăng kí tại trường, lấy giấy chứng nhận Sinh viên (Student Certificate) 

 Đăng kí thẻ Sinh viên (Student card - để nhận chế độ ưu đãi VD khi đi tàu xe, vào xem 

triển lãm…) 

 Trong khu vực Helsinki: Đăng kí thẻ đi lại theo chế độ Sinh viên (Travel Card), form 

đăng kí có thể điền và đóng dấu tại trường 

 Đăng kí số xã hội (Personal identity number) tại Sở xuất nhập cư (Maistraatti) 

 Mở tài khoản ngân hàng (cần số xã hội, chứng nhận SV, hộ chiếu) 

Các thủ tục về sau (đăng kí số xã hội, mở tài khoản,…) phần lớn sẽ được nhóm tutor các trường 

hướng dẫn và giúp đỡ trong 1-2 tuần trước ngày nhập học. 

 

CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN! 

 


