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1. Tilan tuotantosuunta

Tuotantosuuntia voi valita useampia/tila

Vastaajien määrä: 12, valittujen vastausten lukumäärä: 14

8%

83%

8%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Vihannestuotanto

Marjan- ja hedelmäntuotanto

Perunantuotanto

Muu, mikä?

n Prosentti

Vihannestuotanto 1 8,3%

Marjan- ja 

hedelmäntuotanto

10 83,3%

Perunantuotanto 1 8,3%

Muu, mikä? 2 16,7%



2. Tuotantotapa

Tuotantotapoja voi valita useampia/tila

Vastaajien määrä: 12, valittujen vastausten lukumäärä: 12

83%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Avomaa

Kausi-/kasvutunnelit

Kasvihuone

n Prosentti

Avomaa 10 83,3%

Kausi-

/kasvu-

tunnelit

0 0,0%

Kasvihuone 2 16,7%



3. Kunta:

Vastaajien määrä: 12

n Prosentti

Enonkoski 1 8,3%

Juva 2 16,7%

Kangasniemi 2 16,7%

Mikkeli 4 33,3%

Pertunmaa 1 8,3%

Savonlinna 2 16,7%



4. Kuinka paljon tarvitsemastasi työvoimasta onnistuit rekrytoimaan?

Vastaajien määrä: 12

33%

9%

33%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

100 %

80-90 %

60-70 %

50 %

Alle puolet

Yli tarpeen

n Prosentti

100 % 4 33,4%

80-90 % 1 8,3%

60-70 % 4 33,3%

50 % 0 0,0%

Alle puolet 3 25,0%

Yli tarpeen 0 0,0%



5. Mistä työntekijäsi tulivat/tulevat tänä kautena?

Voit valita useamman vaihtoehdon.HUOM! Ukrainalaisten kohdalla valitse status sen mukaan, mikä lupa työntekijöillä on (jos työntekijöitä molemmilla luvilla, valitse 

molemmat - jos vain toisella luvalla, valitse se). Mikäli työntekijä on hakenut molempia, tilapäisen suojelun saadessaan muu kausityölupa on rauennut eli vastaus on tällöin 

tilapäinen suojelu. Listaus pohjautuu mm. siihen, mistä maista kausityölupahakemuksia on tänä vuonna tullut.

Vastaajien määrä: 12, valittujen vastausten lukumäärä: 26

25%

25%

8%

33%

75%

25%

17%

8%
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5. Mistä työntekijäsi tulivat/tulevat tänä kautena?

Voit valita useamman vaihtoehdon.HUOM! Ukrainalaisten kohdalla valitse status sen mukaan, mikä lupa työntekijöillä on (jos työntekijöitä molemmilla luvilla, valitse 

molemmat - jos vain toisella luvalla, valitse se). Mikäli työntekijä on hakenut molempia, tilapäisen suojelun saadessaan muu kausityölupa on rauennut eli vastaus on tällöin 

tilapäinen suojelu. Listaus pohjautuu mm. siihen, mistä maista kausityölupahakemuksia on tänä vuonna tullut.

Vastaajien määrä: 12, valittujen vastausten lukumäärä: 26

n Prosentti

Suomi (nuoret) 3 25,0%

Suomi (muut ryhmät) 3 25,0%

Viro 1 8,3%

Ukraina: kausityölupa (kausityöoleskelulupa tai 

kausityötodistus)

4 33,3%

Ukraina: tilapäinen oleskelulupa (tilapäistä suojelua

saavat)

9 75,0%

Venäjä 3 25,0%

Valko-Venäjä 2 16,7%

Kirgisia 1 8,3%



6. Mitä palveluita ja/tai kanavia käytit työntekijöiden rekrytointiin?

Voit valita useamman vaihtoehdon. Kysymyksellä kartoitetaan kanavia, joissa ilmoitit työpaikoista sekä palveluita, joiden avulla rekrytoit työntekijöitä.

Vastaajien määrä: 12, valittujen vastausten lukumäärä: 21

33%

8%

17%

67%

25%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

TE-palvelut, kotimaa (ml. Ukrainan sotaa pakenevat TE-
palveluiden avulla)

TE-palvelut, EURES (EU- ja ETA-maiden rekrytointi)

Kuntien yritys- ja työllisyyspalvelut

Suomalainen henkilöstöpalveluyritys (kuten esim. Töitä
Suomesta Oy). Mikä palvelu (henkilöstövuokraus,…

Ulkomainen henkilöstöpalveluyritys. Minkämaalainen:

Rekrytointitapahtuma kasvokkain

Rekrytointitapahtuma verkossa

Sosiaalinen media

Verkostot (omat, työntekijöiden)

Vastaanottokeskukset (suorat kontaktit)

Startup Refugees

MY-kausityövoima -hankkeen alusta, ryhmät

Muu, mikä:



86 Mitä palveluita ja/tai kanavia käytit työntekijöiden rekrytointiin?

Voit valita useamman vaihtoehdon. Kysymyksellä kartoitetaan kanavia, joissa ilmoitit työpaikoista sekä palveluita, joiden avulla rekrytoit työntekijöitä.

Vastaajien määrä: 12, valittujen vastausten lukumäärä: 21

n Prosentti

TE-palvelut, kotimaa (ml. Ukrainan sotaa pakenevat 

TE-palveluiden avulla)

4 33,3%

Suomalainen henkilöstöpalveluyritys 1 8,3%

Ulkomainen henkilöstöpalveluyritys. Minkämaalainen: 2 16,7%

Verkostot (omat, työntekijöiden) 8 66,7%

Vastaanottokeskukset (suorat kontaktit) 3 25,0%

Muu, mikä: 3 25,0%

Avoimet vastaukset, lisätietoa: 

Ulkomainen henkilöstöpalveluyritys. Minkämaalainen:

Ukraina

Muu, mikä:

Työntekijöitten oma yhteydenotto

Duunitori.fi

Suora yhteydenotto aikaisempien vuosien työntekijöihin.



7. Jos hyödynsit TE-palveluita, minkä arvosanan antaisit palvelulle asteikolla 1-5

5 = erinomainen4 = kiitettävä3 = hyvä2 = tyydyttävä1 = välttävä

Vastaajien määrä: 6

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Summa Keskihajonta

2,0 4,0 2,8 3,0 17,0 0,8

Palautetta, kehittämisehdotuksia: 

• Ei saa palvelua.

• Tilapäisen suojelun statuksen ukrainalaisia ei voinut palkata. Syynä 

• maahamuuton asenne: eivät he tule noin lyhyisiin työsuhteisiin, ovat kielikursseilla ja lapset päivähoidossa

• Suomen avustus maksatus. Taannehtivasti vähennetään saadun palkan arvo avustuksesta.

Luulin saavani tästä porukasta puuttuvat, mutta toisin kävi. Osa jo luvanneista Ukrainalaisista joutui jäämään loppumetreillä pois 

sodan takia..

• Te-palveluiden kautta haki sellaista väkeä jota ei voinut ajatellakaan esim. 

• Markosta 51v diblomaattimies. Syy pitää päästä Eurooppaan

• Venäläinen eläkkeellä oleva KGP upseeri

• filippiiniläinen iäkäs mies. Ponnahduslauta pysyvästi päästä Eurooppaan

• Siperiasta aviopari 50 v mies, 21 v vaimo   jne yhteensä 14 henkilöä

• Poistakaa turhaa byrokratiaa, paperisotaa, hakuprosessista. Katsokaa kuinka työvoimaa haettiin 2000-luvun tienoilla. Oli vain 

nimilista,  tunnuksin. Joka vuosi ärsyttää hakuprosessi, suomalaisen sos turvatunnuksen ja verokortin haku

• Tilapäisen suojelun Ukrainalaisten työntekijöiden melko mahdotonta työllistyä ilman suuria muutoksia. Kukaan ei halua tulla 

töihin jos samalla menetät migrin etuudet. Vastaanottorahan ja jos saat palkkaa maksat itse vuokrat, sähköt, vaden,, kaikki. 

Tällä lainsäädännöllä suurin osa Ukrainalaisista ei tule/ halua tulla työllistetyksi. Tuntuu että etenkin spr suhtautuu niin 

negatiivisesti heidän työllistymiseen. Tuntuu että spr on ominut heidät omakseen ja varmaankin aika hyvä busines heille. Isoja 

muutoksia pitää tapahtua että jatkossa saadaan Ukrainalaisia/ tilapäisen suojelun omaavia kausityöntekijöitä Suomen tiloille 

töihin.



Vastaajien määrä: 4

8. Jos et hyödäntynyt TE-palveluita, miksi et?

• Ei  tarvetta

• Ei ole mitään hyötyä; sitä kautta ei saa työntekijöitä.

• Usko loppunut te palveluihin. Ei mitään apua heistä, päinvastoin pelkästään hankaloittavat maatalousyrittäjiä. Esim yli 6kk oleskelulupa aina harkinnan varainen te 

keskuksen kautta. Pakko laittaa ilmoitus heidän sivuille ja mitä on tarjolla? Afrikan poikia.. kun samalla olisi luotettavia omia vanhoja työntekijöitä tarjolla. Aivan 

naurettavaa touhua. Te keskukselle pisteet heidän toiminnasta asteikolla 1-10 =0

• Ei ollut tarvetta palvelulle.



9. Onko työvoiman saatavuus vaikuttanut toimintaanne tänä vuonna poikkeavasti?

Vastaajien määrä: 12

67%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Kyllä, lisätietoja kysytään seuraavassa kysymyksessä

Ei

n Prosentti

Kyllä, lisätietoja 

kysytään 

seuraavassa 

kysymyksessä

8 66,7%

Ei 4 33,3%



10. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä

Kerro tässä, miten työvoiman saatavuus on vaikuttanut. Voit valita useamman vaihtoehdon ja avata vastausta kunkin valinnan yhteydessä tekstikentässä.

Vastaajien määrä: 8, valittujen vastausten lukumäärä: 15

13%

63%

38%

50%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Itsepoiminnan lisäys:

Jätettiin peltolohkoja keräämättä:

Istutuksia jätettiin tekemättä:

Henkilöstön koulutus, mitä:

Muutoksia johtamiseen:

Löysin uusia kanavia/tapoja hakea työntekijöitä, mitä:

Vaikutti päätökseen lopettaa tuotantosuunta, mikä:

Muuta, mitä:



10. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä

Kerro tässä, miten työvoiman saatavuus on vaikuttanut. Voit valita useamman vaihtoehdon ja avata vastausta kunkin valinnan yhteydessä tekstikentässä.

Vastaajien määrä: 8, valittujen vastausten lukumäärä: 15

n Prosentti

Itsepoiminnan lisäys: 1 12,5%

Jätettiin peltolohkoja keräämättä: 5 62,5%

Istutuksia jätettiin tekemättä: 3 37,5%

Vaikutti päätökseen lopettaa tuotantosuunta, mikä: 4 50,0%

Muuta, mitä: 2 25,0%

Avoimet vastaukset, lisätietoa: 

Vaikutti päätökseen lopettaa tuotantosuunta, mikä:

• Muutaman vuoden sisällä

• Esim. porkkanaa ei laitettu tänä vuonna

• Mansikka

Muuta, mitä:

• Tehtiin ylitöitä

• Tuotanto ajetaan alas seuraavan 1 vuoden aikana



11. Arviosi tällä hetkellä siitä, muuttuuko työvoiman tarpeesi ensi kaudella?

Normaalisti vuosittain kausityöntekijöitä työskentelee ja tulee Suomeen eri maista 16 - 18 000. Tänä vuonna kausityöntekijöitä on ollut arviolta 10 - 12 000. Moni työskenteli 

tilapäisellä oleskeluluvalla, joten tilastoja ei kausityössä olleista ole vastaavasti kuin esimerkiksi työlupahakemusten perusteella määriä arvioitaessa. Esimerkiksi eri 

viranomaisten (kuten Maahanmuuttovirasto, Verohallinto) tarvitsemiin resursseihin vaikuttaa ulkomaisten kausityöntekijöiden määrä ja myös se, mistä maista työntekijät 

tulevat. Kysymme seuraavissa kysymyksissä nykyisten työntekijöiden palaamisesta ensi kaudella sekä maita, joista tulet rekrytoimaan.Vaikka tässä vaiheessa on aikaista, 

pyydämme kuitenkin arvioimaan tämänhetkisen tilanteesi ja näkemyksesi mukaan, pysyykö kausityövoiman tarpeesi ennallaan vai arvioitko siihen tulevan muutoksia. 

Vertailukohtana voit käyttää ns. normaalivuotta työvoiman määrän osalta.

Vastaajien määrä: 12

75%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Työvoiman tarve pysyy samana

Työvoiman tarve kasvaa

Työvoiman tarve vähenee

Muuta, mitä:



11. Arviosi tällä hetkellä siitä, muuttuuko työvoiman tarpeesi ensi kaudella?

Normaalisti vuosittain kausityöntekijöitä työskentelee ja tulee Suomeen eri maista 16 - 18 000. Tänä vuonna kausityöntekijöitä on ollut arviolta 10 - 12 000. Moni työskenteli 

tilapäisellä oleskeluluvalla, joten tilastoja ei kausityössä olleista ole vastaavasti kuin esimerkiksi työlupahakemusten perusteella määriä arvioitaessa. Esimerkiksi eri 

viranomaisten (kuten Maahanmuuttovirasto, Verohallinto) tarvitsemiin resursseihin vaikuttaa ulkomaisten kausityöntekijöiden määrä ja myös se, mistä maista työntekijät 

tulevat. Kysymme seuraavissa kysymyksissä nykyisten työntekijöiden palaamisesta ensi kaudella sekä maita, joista tulet rekrytoimaan.Vaikka tässä vaiheessa on aikaista, 

pyydämme kuitenkin arvioimaan tämänhetkisen tilanteesi ja näkemyksesi mukaan, pysyykö kausityövoiman tarpeesi ennallaan vai arvioitko siihen tulevan muutoksia. 

Vertailukohtana voit käyttää ns. normaalivuotta työvoiman määrän osalta.

Vastaajien määrä: 12

n Prosentti

Työvoiman tarve pysyy samana 9 75,0%

Työvoiman tarve kasvaa 0 0,0%

Työvoiman tarve vähenee 3 25,0%

Muuta, mitä: 0 0,0%

Avoimet vastaukset, lisätietoa: 

Työvoiman tarve pysyy samana

• Puuttuvien tilalle lisää

• 17-20

• Mikäli sato onnistuu hyvin, saattaa tulla lisätyövoiman tarvetta.

Työvoiman tarve vähenee

• Tuotanto loppuu



12. Arviosi siitä, kuinka moni tämän kauden työntekijöistä palaa ensi kaudella?

Seuraavassa kysymyksessä kysytään, mistä rekrytoit tarvittaessa lisää/uusia työntekijöitä.

Vastaajien määrä: 12

25%

33%

8%

17%

17%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

100 %

80-90 %

60-70 %

50 %

Alle puolet



12. Arviosi siitä, kuinka moni tämän kauden työntekijöistä palaa ensi kaudella?

Seuraavassa kysymyksessä kysytään, mistä rekrytoit tarvittaessa lisää/uusia työntekijöitä.

Vastaajien määrä: 12

n Prosentti

100 % 3 25,0%

80-90 % 4 33,3%

60-70 % 1 8,3%

50 % 2 16,7%

Alle puolet 2 16,7%



13. Kausityöntekijöiden lähtömaat tulevaisuudessa

Tänä vuonna Suomeen haki ja tuli kausityöntekijöitä uusista maista (muutamia kymmeniä tai yksittäisiä työntekijöitä). Muiden ennestään tuttujen kausityövoimamaiden kuin 

Ukraina ja Venäjä osuus nousi hieman. Ukrainalaisten osuus on ollut edelleen merkittävin. Lisäksi EU-maista tulee vuosittain joitakin tuhansia kausityöntekijöitä. Mistä maista 

aiot (tai haluaisit) rekrytoida työntekijöitä tulevaisuudessa (listauksessa huomioitu tutut lähtömaat ja tänä vuonna esiin tulleita uusia maita), voit valita useamman 

maan. Rekrytointia kannattaa monipuolistaa ja varmistaa siten kausityövoiman saatavuutta. HUOM! Ukrainan kohdalla on eritelty Ukrainasta/muista maista kausityöluvilla 

tulevat ukrainalaiset ja jo Suomessa olevat/Suomeen jäävät tilapäistä suojelua saavat tai hakevat ukrainalaiset, valitse jompikumpi tai molemmat.

Vastaajien määrä: 11, valittujen vastausten lukumäärä: 20

18%

91%

55%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Suomi

Romania

Bulgaria

Latvia

Liettua

Moldova

Serbia

Albania

Ukraina: kausityölupa (kausityöoleskelulupa tai kausityötodistus)

Ukraina: tilapäinen oleskelulupa (tilapäistä suojelua saavat)

Venäjä

Valko-Venäjä

Thaimaa

Vietnam



13. Kausityöntekijöiden lähtömaat tulevaisuudessa

Tänä vuonna Suomeen haki ja tuli kausityöntekijöitä uusista maista (muutamia kymmeniä tai yksittäisiä työntekijöitä). Muiden ennestään tuttujen kausityövoimamaiden kuin 

Ukraina ja Venäjä osuus nousi hieman. Ukrainalaisten osuus on ollut edelleen merkittävin. Lisäksi EU-maista tulee vuosittain joitakin tuhansia kausityöntekijöitä. Mistä maista 

aiot (tai haluaisit) rekrytoida työntekijöitä tulevaisuudessa (listauksessa huomioitu tutut lähtömaat ja tänä vuonna esiin tulleita uusia maita), voit valita useamman 

maan. Rekrytointia kannattaa monipuolistaa ja varmistaa siten kausityövoiman saatavuutta. HUOM! Ukrainan kohdalla on eritelty Ukrainasta/muista maista kausityöluvilla 

tulevat ukrainalaiset ja jo Suomessa olevat/Suomeen jäävät tilapäistä suojelua saavat tai hakevat ukrainalaiset, valitse jompikumpi tai molemmat.

Vastaajien määrä: 11, valittujen vastausten lukumäärä: 20

n Prosentti

Suomi 2 18,2%

Ukraina: kausityölupa (kausityöoleskelulupa tai kausityötodistus) 10 90,9%

Ukraina: tilapäinen oleskelulupa (tilapäistä suojelua saavat) 6 54,5%

Venäjä 2 18,2%



14. Ukrainalaisten työntekijöiden tilanne kauden päättyessä

Vastaa näihin kysymyksiin, jos tilallasi työskenteli ja asui tilapäistä suojelua saavia tai hakevia henkilöitä. Maahanmuuttovirasto kartoittaa näiden kysymysten avulla mm. 

majoittumistarpeita.Kuinka suuri osa tilapäisen suojelun statuksella työskentelevistä kausityöläisistä on ilmoittanut:

Vastaajien määrä: 9

Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

• Lähtevänsä pois Suomesta 64,1 83,33 42,6

• Jäävänsä tilapäisesti Suomeen 

asuen yksityismajoituksessa

23,3 0 43,6

• Jäävänsä tilapäisesti Suomeen 

asuen vastaanottokeskuksen 

tarjoamassa majoituksessa

12,6 0 23,9

• Jäävänsä Suomeen pysyvästi 0,0 0,0 0,0

Avoimet vastaukset, lisätietoa: 

Kaikki lähtivät takaisin Ukrainaan, mutta maassa tulossa olleiden lakimuutosten takia osa tiesi palaavansa kuukauden kuluessa takaisin Suomeen. Asuminen tässä 

tapauksessa jatkuu Suomessa ainakin siihen asti kunnes sota loppuu, mahdollisesti pitempäänkin.



15. Tehtiinkö tilalla tällä kaudella työsuojelutarkistus?

Vastaajien määrä: 11

18%

82%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Kyllä, kerro kokemuksestasi:

Ei

n Prosentti

Kyllä, kerro 

kokemuksestas

i:

2 18,2%

Ei 9 81,8%

Ei kommentteja



16. Mahdollinen avoin palaute muille tahoille

Vastaajien määrä: 5, valittujen vastausten lukumäärä: 15

60%

100%

40%

20%

40%

20%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Maahanmuuttovirasto

Verohallinto

Digi- ja väestötietovirasto

Kunta

Kela

Vastaanottokeskus, mikä:

Toimiala-, tuottaja-, yrittäjä- ja/tai työnantajajärjestö,
mikä:

Muu, mikä:



16. Mahdollinen avoin palaute muille tahoille

Vastaajien määrä: 5, valittujen vastausten lukumäärä: 15

n Prosentti

Maahanmuuttovirasto 3 60,0%

Verohallinto 5 100,0%

Digi- ja väestötietovirasto 2 40,0%

Kunta 1 20,0%

Vastaanottokeskus, mikä: 2 40,0%

Toimiala-, tuottaja-, yrittäjä- ja/tai työnantajajärjestö, 

mikä:

1 20,0%

Muu, mikä: 1 20,0%

Muu, mikä:

• Spr. Lopettakaa rahastus ukrainan pakolaisilla ja antakaa heidän työllistyä ilman etuuksien menetyksiä

Vastaanottokeskus, mikä:

• Jotenkin vain ne ihmiset pitäiti ohjata työskentelemään eri sektoreille passiivisen olemisen asemesta.

• Hidasta  toimintas. Turhan paljon byrökratiaa.

Kunta:

• Pitäisi toimia ennakkoon. Ei sitten kun on jo myöhäistä

Toimiala-, tuottaja-, yrittäjä- ja/tai työnantajajärjestö, mikä:

• Jos nyt ruvettaisiin tehokkaammin ohjaamaan työnhakijoita puutarha-alalle.



Kausityövoimahankkeen 
tietopankki työnantajan 
tukena: 
www.toitasuomesta.fi

Lisätietoja, kuntakohtaiset 
tai muut pyynnöt: 

Kati Kuula
045 112 9173
kati.kuula@mtk.fi
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