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Kausityövoiman rekrytointi ja liikkuminen 2022

Kauden 2023 rekrytointi
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1. Tilan tuotantosuunta

Tuotantosuuntia voi valita useampia/tila

Vastaajien määrä: 36, valittujen vastausten lukumäärä: 40

11%

97%

3%

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

Vihannestuotanto

Marjan- ja hedelmäntuotanto

Perunantuotanto

Muu, mikä?

n Prosentti

Vihannestuotanto 4 11,1%

Marjan- ja 

hedelmäntuotanto

35 97,2%

Perunantuotanto 0 0,0%

Muu, mikä? 1 2,8%



2. Tuotantotapa

Tuotantotapoja voi valita useampia/tila

Vastaajien määrä: 36, valittujen vastausten lukumäärä: 43

97%

17%

6%

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

Avomaa

Kausi-/kasvutunnelit

Kasvihuone

n Prosentti

Avomaa 35 97,2%

Kausi-

/kasvutunnelit

6 16,7%

Kasvihuone 2 5,6%



3. Kunta:

Vastaajien määrä: 37

n Prosentti

Joroinen 2 5,4%

Kuopio 7 18,9%

Lapinlahti 2 5,41%

Leppävirta 6 16,2%

Rautalampi 4 10,8%

Siilinjärvi 2 5,4%

Sonkajärvi 1 2,7%

Suonenjoki 13 35,2%



4. Kuinka paljon tarvitsemastasi työvoimasta onnistuit rekrytoimaan?

Vastaajien määrä: 37

21%

38%

30%

8%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

100 %

80-90 %

60-70 %

50 %

Alle puolet

Yli tarpeen

n Prosentti

100 % 8 21,6%

80-90 % 14 37,9%

60-70 % 11 29,7%

50 % 3 8,1%

Alle puolet 0 0,0%

Yli tarpeen 1 2,7%



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: 37, valittujen vastausten lukumäärä: 89

22%

14%

8%

3%

5%

5%
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65%

76%

32%

3%

3%

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

Suomi (nuoret)

Suomi (muut ryhmät)

Romania

Bulgaria

Latvia

Liettua

Viro

Muu EU-maa, mikä/mitkä:

Moldova

Serbia

Kosovo

Bosnia-Hertsegovina

Albania

Montenegro

Ukraina: kausityölupa (kausityöoleskelulupa tai…

Ukraina: tilapäinen oleskelulupa (tilapäistä suojelua saavat)

Venäjä

Valko-Venäjä

Thaimaa

Vietnam

Suomi (muut ryhmät):

Eläkeläiset ja työikäiset

1

Muu EU-maa, mikä/mitkä:

Tsekki, Ranska, Puola

Ranska, tsekki

Avoimet vastaukset, lisätietoa: 



5. Mistä työntekijäsi tulivat/tulevat tänä kautena?

Vastaajien määrä: 37, valittujen vastausten lukumäärä: 89

n Prosentti

Suomi (nuoret) 8 21,6%

Suomi (muut ryhmät) 5 13,5%

Romania 0 0,0%

Bulgaria 3 8,1%

Latvia 1 2,7%

Liettua 0 0,0%

Viro 2 5,4%

Muu EU-maa, mikä/mitkä: 2 5,4%

Moldova 0 0,0%

Serbia 0 0,0%

Kosovo 0 0,0%

Bosnia-Hertsegovina 0 0,0%

Albania 2 5,4%

Ukraina: kausityölupa (kausityöoleskelulupa tai 

kausityötodistus)

24 64,9%

Ukraina: tilapäinen oleskelulupa (tilapäistä suojelua

saavat)

28 75,7%

Venäjä 12 32,4%

Valko-Venäjä 1 2,7%

Thaimaa 1 2,7%



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: 36, valittujen vastausten lukumäärä: 77

28%

19%
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81%
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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:



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

Vastaajien määrä: 36, valittujen vastausten lukumäärä: 77

n Prosentti

TE-palvelut, kotimaa (ml. Ukrainan sotaa pakenevat 

TE-palveluiden avulla)

10 27,8%

TE-palvelut, EURES (EU- ja ETA-maiden rekrytointi) 7 19,4%

Kuntien yritys- ja työllisyyspalvelut 1 2,8%

Suomalainen henkilöstöpalveluyritys (kuten esim. Töitä 

Suomesta Oy). Mikä palvelu (henkilöstövuokraus, 

rekrytointi Suomesta, rekrytointi ulkomailta):

3 8,3%

Ulkomainen henkilöstöpalveluyritys. Minkämaalainen: 4 11,1%

Rekrytointitapahtuma kasvokkain 2 5,6%

Rekrytointitapahtuma verkossa 3 8,3%

Sosiaalinen media 7 19,4%

Verkostot (omat, työntekijöiden) 29 80,6%

Vastaanottokeskukset (suorat kontaktit) 5 13,9%

Startup Refugees 1 2,8%

MY-kausityövoima -hankkeen alusta, ryhmät 1 2,8%

Muu, mikä: 4 11,1%

Avoimet vastaukset, lisätietoa: 

Ulkomainen henkilöstöpalveluyritys. Minkämaalainen: Ukrainalainen (2), Iso-Britannia (1)

Muu, mikä: 

Toinen marjatila, jolla eri satokausi, lainasi työntekijöitä. 

Puhelimitse itse.

Ei rekrytointia, vanhat työntekijät toivat uudet



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

5 = erinomainen4 = kiitettävä3 = hyvä2 = tyydyttävä1 = välttävä

Vastaajien määrä: 15

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Summa Keskihajonta

2,0 4,0 2,7 3,0 41,0 0,7

Hyvä yhteydenoito mutta heidän kykynsä saada oikeasti työntekijöitä jöi meidän kohdalla ilman tulosta.

Miksi sotaa paenneita haudotaan pakolaiskeskuksissa? He voisivat lähteä marjapelloille. Ei sen tarvitse vaikuttaa heidän tukiin.

Te toimiston kautta ei tullut yhtään hakijaa tai työntekijää, vaikka työpaikkailmoitus oli avoinna helmikuusta 2022 lähtien.

Täytin ilmoituksen TE-palveluiden avoimet työpaikat -sivulle ja käytin aihetunnistetta #ukr2022

Ilmoituksen kautta oli pari potentiaalista kyselyä, mutta yhtään henkilöä ei lopulta tullut ko. ilmoituksen kautta

Helppo asioida TE-palveluiden kanssa ja palveluhalukkuutta löytyy, mutta ei työntekijöitä.

Kuinka voisi saada TE-palveluiden kautta työvoimaa rekrytoitua varmuudella esim.Romaniasta?Viime kesänä yhteydenotto paikalliselta työvoimaviranomaiselta mutta 

loppujen lopuksi työntekijät eivät saapuneet paikalle enkä tavoittanut heitä lukuisten viestien avullakaan. Yhteydenottoja saapui aina vaiheittain,esim.kun ilmoitusta aina 

nosti esille( puhelinsoittojen jälkeen). Ensi kesäksi jo keväällä yhteystietoja esim.Eu-alueen opiskelijoille eri oppilaitosten kautta?

Välittävät kyllä työntekijöitä, mutta eivät halua puuttua perusongelmaan.

Työpaikka hakemuksia tuli monesta eri maasta. Ei kuitenkaan tietoa kuinka kuinka sitoutunut hakija on tai pystyykö sitten poimimaan mansikoita täysiä päiviä.

Palvelu oli hyvää, tosin se ei tuottanut toivottua tulosta eli potentiaalisia työnhakijoita ei juurikaan sitä kautta tullut. Puhelinnumeroni oli pakko poistaa 

työpaikkailmoituksesta, koska marokkolaiset miehet alkoivat pommittamaan puheluilla ja WhatsApp-viesteillä. Puheluita tuli myös yöaikaan, joten puhelin oli 

suljettava/laitettava äänettömälle yöksi. Jouduin myös estämään joitakin henkilöitä, koska viestit olivat painostavia ja niitä tuli jatkuvasti samoilta henkilöiltä.

Palautetta saamastasi palvelusta, kehitysehdotuksia (vastaajien määrä: 9):



8. Jos et hyödyntänyt TE-palveluita, miksi et:

Ei ollut tarvetta.

Koska TE-palveluiden työnhaun kautta tulee todella paljon ns. puheluita sen takia että kun käskettiin soittaa. On turhauttavaa kuluttaa  aikaa sellaiseen.

tarpeeton, hyödytön

Sain työntekijät omien kontaktien kautta.

Välittäjä ukrainassa oli vielä tavoitettavissa.

Ei tarvetta, kun omien verkostojen kautta rekrytointi onnistui.

Ei ollut tarvetta

Onnistuimme saamaan työntekijät lähes kaikki muiden kanavien ja omien suorien kontaktien avulla.

En tarvinnut

Hyödytön

Omat kanavat ollut käytössä rekrytointiin.

Ukrainalainen agentti oli vielä hengissä.

Odotin liian pitkään työntekijöitä, jotka olivat tulossa, mutta peruivat sitten tai menivät muuhun maahan. Sitten olikin jo myöhäistä löytää tilalle uusia työntekijöitä.

Oli liikatarjontaa, ei tarvinnut,

Oma rekrytointi



9. Onko työvoiman saatavuus vaikuttanut toimintaanne tänä vuonna poikkeavasti?

Vastaajien määrä: 37

65%

35%

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

Kyllä, lisätietoja kysytään seuraavassa
kysymyksessä

Ei

n Prosentti

Kyllä, lisätietoja 

kysytään seuraavassa 

kysymyksessä

24 64,9%

Ei 13 35,1%



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: 24, valittujen vastausten lukumäärä: 41

17%

71%

25%

4%

4%

4%

25%

21%

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

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: 24, valittujen vastausten lukumäärä: 41

n Prosentti

Itsepoiminnan lisäys: 4 16,7%

Jätettiin peltolohkoja keräämättä: 17 70,8%

Istutuksia jätettiin tekemättä: 6 25,0%

Henkilöstön koulutus, mitä: 1 4,2%

Muutoksia johtamiseen: 1 4,2%

Löysin uusia kanavia/tapoja hakea työntekijöitä, mitä: 1 4,2%

Vaikutti päätökseen lopettaa tuotantosuunta, mikä: 6 25,0%

Muuta, mitä: 5 20,8%

Avoimet vastaukset, lisätietoa: 

Vaikutti päätökseen lopettaa tuotantosuunta, mikä:

Vakaassa harkinnassa koko marjanviljely

mansikanviljely

pienennetään viljely alaa

Henkilöstön koulutus, mitä:

Uusia työtehtäviä on pitänyt opettaa tutuille työntekijöille ja myös uusille. Naiset 

ovat tehneet töitä joita aiemmin on tehty miestyövoimalla.

Istutuksia jätettiin tekemättä: 

vähemmän istutusta

Löysin uusia kanavia/tapoja hakea työntekijöitä, mitä: 

Ukrainalaiset kertoivat toisilleen työpaikasta

Jätettiin peltolohkoja keräämättä:

Kerättiin lohko kerran

40 % mansikkasadosta jäi poimimatta

Poimijoita liian vähän

marjaa jäi peltoon

vanhoja lohkoja jäi keräämättä

Muuta, mitä:

Rakennusprojektin aloitusta lykättiin, kasvinhoitotöissä jäätiin jälkeen.

Toimintaa ei laajenneta

Puolet poimijoista erittäin heikkoja ja poimitakustannukset nousivat pilviin

metsämarjatyöntekijäni ei päässyt tulemaan sodan vuoksi

Pinta-alaa pienennetään jatkossa ja kasvivalikoimaa vähennetään



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: 37

60%

32%

8%

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

Työvoiman tarve pysyy samana

Työvoiman tarve kasvaa

Työvoiman tarve vähenee

Muuta, mitä:



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

Vastaajien määrä: 37

n Prosentti

Työvoiman tarve pysyy samana 22 59,5%

Työvoiman tarve kasvaa 12 32,4%

Työvoiman tarve vähenee 3 8,1%

Muuta, mitä: 0 0,0%

80-90 %: Jos sota loppuu, eikä aiheuta lisää ongelmia

60-70 %: 5

Alle puolet: Reilusti alle puolet

Avoimet vastaukset, lisätietoa: 



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

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

Vastaajien määrä: 37

5%

38%

27%

11%

19%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

100 %

80-90 %

60-70 %

50 %

Alle puolet

n Prosentti

100 % 2 5,4%

80-90 % 14 37,9%

60-70 % 10 27,0%

50 % 4 10,8%

Alle puolet 7 18,9%



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: 37, valittujen vastausten lukumäärä: 103
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8%

19%
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3%

3%

89%
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24%

11%
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3%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Suomi

Romania

Bulgaria

Latvia

Liettua

Muu EU-maa, mikä/mitkä:

Moldova

Turkki

Ukraina: kausityölupa (kausityöoleskelulupa tai…

Ukraina: tilapäinen oleskelulupa (tilapäistä suojelua saavat)

Venäjä

Thaimaa

Uzbekistan

Kirgisia

Georgia

Armenia

Suomi: 

1

Myyjät

Muu EU-maa, mikä/mitkä:

Tsekki, Puola, Viro

Avoimet vastaukset, lisätietoa: 



13. Kausityöntekijöiden lähtömaat tulevaisuudessa

Vastaajien määrä: 37, valittujen vastausten lukumäärä: 103

n Prosentti

Suomi 7 18,9%

Romania 3 8,1%

Bulgaria 7 18,9%

Latvia 2 5,4%

Liettua 3 8,1%

Muu EU-maa, mikä/mitkä: 2 5,4%

Moldova 1 2,7%

Serbia 0 0,0%

Turkki 1 2,7%

Ukraina: kausityölupa (kausityöoleskelulupa tai 

kausityötodistus)

33 89,2%

Ukraina: tilapäinen oleskelulupa (tilapäistä suojelua

saavat)

23 62,2%

Venäjä 9 24,3%

Thaimaa 4 10,8%

Uzbekistan 2 5,4%

Kirgisia 1 2,7%

Kaxakstan 3 8,1%

Georgia 1 2,7%

Armenia 1 2,7%



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:

Vastaukset prosentteina 

Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

• Lähtevänsä pois Suomesta 71,8 80 30,9

• Jäävänsä tilapäisesti Suomeen asuen yksityismajoituksessa 14,9 0 26,3

• Jäävänsä tilapäisesti Suomeen asuen vastaanottokeskuksen 

tarjoamassa majoituksessa

8,8 0 15,48

• Jäävänsä Suomeen pysyvästi 6,7 0 20,12

Avoimet vastaukset, lisätietoa: 

6 henkilö on jo lähtenyt. En laske jatkossakaan paljoa vastaanottokeskuksen henkilöihin. Ilmainen raha, asunto ja ruoka houkuttaa. Muutaman päivän kokeilut ei ensi 

kautena kiinnosta. Liian helpoksi tehty heille. Vr tarjoaa ilmaiset matkat. Ei tarvitse sitoutua mihinkään.

Sotapakolaiset työhön.

Yhteensä vain 4 henkilöä oli tilapaisessä suojelussa.

70 % ukrainalaisista lähti pois Suomesta

30 % ukrainalaisita jää Suomeen ja muutama jää tilalle majoitukseen

Ukrainalaisia pakolaisia ei kannattaisi elättää tyhjäntoimittajana ja maksaa heille liikaa. Heille työtä ja marjapelloille sotapakolaisuudesta riippumatta. Tilanne kyllä 

selkiytyy heidän kotimaassaan. Osa heistä käyttää sotatilaa hyväkseen ja välttää jopa asevelvollisuutta.

kuopion liitoskuntiin pitää saada tuettu asumismahdollisuus ukrainalaisperheille. Lapset käyneet koulua jo puolivuotta ja aikuisilla töitä/mahdollisuus työllistyä.

Puolet palasi kotiinsa Ukrainaan ja puolet meni jatkamaan töitä Suomessa uudella työnantajalla. 

Vastaajien määrä: 26



15. Tehtiinkö tilalla tällä kaudella työsuojelutarkistus?

Vastaajien määrä: 35
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n Prosentti

Kyllä, kerro kokemuksestasi: 7 20,0%

Ei 28 80,0%



15. Tehtiinkö tilalla tällä kaudella työsuojelutarkistus? Kerro kokemuksistasi: 

Kaikki sujui niinkuin piti, ei valitettavaa. Tarkistajien asenne oli ehkä lähtökohtaisesti sellainen että jotain vikaa löytyy :)

Älytön määrä paperitöitä!

Tarkastus tehtiin hyvässä hengessä ja tarkastajat pyrkivät tekemään työnsä siten että se haittaa tilan työskentelyä mahdollisimman vähän

Vaikeutti kiireisimmän työjakson toimintaa kun muutenkin kiire saada satoa poimittua.

Poliisiratsia ja pienimuotoinen tarkastus, poimijat huvittuneita,vähän häiritsevää kiireen keskellä, mutta ok



16. Mahdollinen avoin palaute muille tahoille

Vastaajien määrä: 19, valittujen vastausten lukumäärä: 41
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16. Mahdollinen avoin palaute muille tahoille

Vastaajien määrä: 19, valittujen vastausten lukumäärä: 41

n Prosentti

Maahanmuuttovirasto 10 52,6%

Verohallinto 17 89,5%

Digi- ja väestötietovirasto 1 5,3%

Kunta 2 10,5%

Kela 1 5,3%

Vastaanottokeskus, mikä: 9 47,4%

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

mikä:

0 0,0%

Muu, mikä: 1 5,3%

Muu, mikä: Kuopion poliisilaitos, kiitos paljon jouheasta ja napakasti toiminnasta tilapäistä suojelua haettaessa!

Kela: Sähköistä asiointia kehitettävä, kaikki eivät voi relisteröityä pankkitunnuksilla. Pitäisi siitä huolimatta olla kanava lähettää hakemukset sähköisesti

Vastaanottokeskus, mikä:

Sotapakolaiset työhön.

Asiointi jatkossa lähimpään vastaanottokeskukseen. Olisi helpoin käyttää omaa olemassa olevaa pankkitiliä vastaanottorahan maksuun.

Kuopion VOk toiminta aluksi kankeaa. Jyväskylän toiminta jouhevaa

Kuopio. Toiminta saisi olla joustavampaa.

Pysykää erossa marjatiloista

Ei toiminut yhteydenotto ollenkaan,tätä kautta ei saanut työvoimaa.

Pellolle kesäisin kaikki

Ei toimi

Kuopio, toiminta aivan alaarvoista

Kunta:

Onnetonta palvelua

Suonenjoen kunta toimii hyvin



16. Mahdollinen avoin palaute muille tahoille

Maahanmuuttovirasto:

kausityöluvan hakeminen maksuttomaksi

Lupakäsittelyä nopeammaksi.

Sotapakolaiset työhön.

Tilapäisen suojelun haku prosessi oli kankea. Enemmän voisi olla 

sähköisenä palveluna ja ajanvarauksen perustuen, jotta väsyneiden 

ihmisten ei tarvitsisi pienten lasten kanssa jonottaa tuntikausia.

Vanhoille työntekijöille Enterfinlandin kautta tehty hakemus heti voimaan, 

ilman hidasta virkamies käsittelyä

Käsittelyajat lyhyemmäksi

Sähköistä asiointia kehitettävä. Miksi työnantaja ei automaattisesti saa 

nähdä enterfinlandissa hakemusten tilaa? Tuskin on estettä miksei 

työnantaja saa nähdä kuka on täyttänyt työlupa- tai 

kausityötodistushakemuksen hänen y-tunnukselleen, onko päätös tehty ja 

onko se kielteinen vai myönteinen. Työnantajan on varmistettava nämä 

tiedot joka tapauksessa.

Kausityölupa pitää olla tilakohtainen, muuten tapahtuu 

työpaikkashoppailua/turismia.

Sujuvampaa ja helpompaa työoikeuden saamista tilapäisen suojelun 

statuksella.Jos Ukrainan kansalainen tulee työhön ja asuminen on 

järjestetty,vastaanottokeskuksen palveluita ei tarvita.

Työvoiman tulo helpommaksi juuri kausityöntekijöille

Digi- ja väestötietovirasto

Tilapäistä suojelua saaneiden kohdalla tiedonkulku viraston ja 

verohallinnon välillä kulki liian hitaasti, joka hidasti verokorttien 

valmistumista (piti odottaa henkilötunnuksia).

Verohallinto:

Verokorttien saaminen kesti maks. Kaksi kuukautta ja työntekijöiden viisumit loppuivat.

Verokorttien saanti viivästyi ja vääränlaisia kortteja.

Verokorttihakemukset pitäisi saada tehdä netin kautta kuten korona-aikana oli. Älytön ralli 

tuoda ihmisiä verotoimistoon. Vetottajan tekemät vetokortit kesti luvattoman pitkään.

Verokorttien saatavuudessa oli ongelmia ja epäselvyyksiä siitä, mitkä sotumaksut koskettavat 

tilapäisen suojelun saaneita. Mutta kiitoksia, asia lopulta ratkesi.

Kausityöläisen verokortti pitää saada heti käteen, liian hidasta toimintaa. Osa porukoista ehtii 

pois maasta ennenkuin verokortti on valmis

Verokortin saamisen prosessia pitäisi jouduttaa esimerkiksi panostamalla sähköisiin tapoihin 

toimittaa tietoja/valmiita verokortteja. Tällä hetkellä esimerkiksi postin kuku ja optinen luku vie 

liikaa aikaa ja ainakin kahden kesän aikana verokorttien perään joutuu soittelemaan yms, 

koska ne eivät ole vielä tulleet siinä vaiheessa, kun työsuhde on päättymässä. Tämä 

verottajasta johtuvista syist, ei viljelijän viivyttelyn takia.

Verokortti ja henkilötunnus haku nettiin verkkolomakkeella, josta heti tulostuu paperit 

työnantajalle.

Sähköistä asiointia kehitettävä. Verokorttihakemus olisi pystyttävä lähettämään sähköisesti, jis

henkilöllä on jo suomalainen hetu.

Verokortit tulivat erittäin hitaasti

Verokortit voisivat tulla ajoissa ja oikein tehtyinä, jotta jälkiselvittelyiltä vältyttäisiin.

Hienoa toimintaa

Verokorttien saaminen edelleen vaikeaa ja joskus hyvin hidasta

Huolimatta järjestetystä tapaamisesta verovirkailijoiden luona työntekijöiden 

verokorttihakemuksia piti tehdä uudestaan sähköisesti. Selvät ohjeet ensi kaudelle 

kausityöntekijöiden lomakkeisiin,ja yhteydenotto verovirkailijoihin helpommaksi,esim.yksi

puhelinnumero.

Miksi ukrainalaiset ja muut kausityöntekijät maksavat veroa, kun eivät tästä yhteiskunnasta 

mitään otakaan.

Verokorttien haku sähköisesti saatava. Kestää liian kauan saada verokortti.

Ei toimi

Verokorttien käsittely hidasta ja sekavaa, lähetelty kortteja minne sattuu  postinkulku hidas ja 

epämääräinen



17. Vapaa sana

Todellakin sotapakolaiset pellolle ja tilanteen kotimaassaan parantuessa, paluu takaisin Ukrainaan. Kyllä länsi auttaa uudelleen rakentamisessa ja Putin on jo 

tuhoon tuomittu.

Verokortit tulee sitten kun työ jo loppunut ja ihmiset jo poistuneet



Kausityövoimahankkeen 
tietopankki työnantajan 
tukena: 
www.toitasuomesta.fi

Lisätietoja, kuntakohtaiset 
tai muut pyynnöt: 

Kati Kuula
045 112 9173
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