
Rekrytering och rörlighet för 

säsongsarbetare 2022 och 2023

Totala antalet respondenter: 173



1. Produktionsinriktning

I denna fråga, ange inom vilken produktionsinriktning du behöver säsongsarbetare (t.ex. potatis, bär, grönsaker). Det kan finnas flera produktionsinriktningar/gård

Antal svar: 172, Valda alternativ: 196
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Annan, villken?

n Procent

Grönsaksodling 45 26,2%

Bär- och fruktodling 112 65,1%

Potatisodling 15 8,7%

Annan, villken? 24 14,0%



2. Odlingsmetod

Du kan välja flera odlingsmetoder/gård

Antal svar: 167, Valda alternativ: 204
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n Procent

Friland 141 84,4%

Säsongs-/odlingstunnel 31 18,6%

Växthus 32 19,2%



3. Landskap där gården ligger.

Antal svar: 173
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3. Landskap där gården ligger.

Antal svar: 173

n Procent

Nyland 7 4,0%

Egentliga Finland 28 16,2%

Satakunta 10 5,8%

Egentliga Tavastland 5 2,9%

Birkaland 6 3,5%

Päijänne-Tavastland 6 3,5%

Kymmenedalen 4 2,3%

Södra Karelen 6 3,5%

Södra Savolax 12 6,9%

Norra Savolax 37 21,4%

Norra Karelen 7 4,0%

Mellersta Finland 7 4,0%

Södra Österbotten 11 6,4%

Österbotten 13 7,5%

Mellersta Österbotten 0 0,0%

Norra Österbotten 8 4,6%

Kajanaland 1 0,6%

Lappland 0 0,0%

Åland 5 2,9%



4. Hemkommun

Antal svar: 173

n Procent

Alajärvi 2 1,1%

Alavus 1 0,6%

Asikkala 2 1,1%

Eckerö 1 0,6%

Enonkoski 1 0,6%

Espoo Esbo 1 0,6%

Finström 1 0,6%

Haapavesi 1 0,6%

Hamina 1 0,6%

Hammarland 1 0,6%

Hankasalmi 1 0,6%

Hattula 2 1,1%

Hollola 1 0,6%

Huittinen 1 0,6%

Hyvinkää 2 1,1%

Hämeenkyrö 1 0,6%

Hämeenlinna 1 0,6%

Isokyrö 1 0,6%



n Procent

Janakkala 1 0,6%

Jomala 1 0,6%

Joroinen 2 1,1%

Joutsa 1 0,6%

Juupajoki 1 0,6%

Juva 2 1,1%

Jyväskylä 2 1,1%

Jämsä 1 0,6%

Kaarina 1 0,6%

Kalajoki 2 1,1%

Kangasala 1 0,6%

Kangasniemi 2 1,1%

Kankaanpää 1 0,6%

Kannonkoski 2 1,1%

Karvia 1 0,6%

Kauhajoki 1 0,6%

Kauhava 1 0,6%

Kemiönsaari Kimitoön 1 0,6%

Kitee 5 2,9%

Kokemäki 5 2,9%

Kontiolahti 1 0,6%



n Procent

Korsnäs 1 0,6%

Kouvola 3 1,7%

Kristiinankaupunki Kristinestad 3 1,7%

Kuopio 7 4,0%

Laitila 6 3,5%

Lapinlahti 1 0,6%

Lapinlahti 1 0,6%

Lappeenranta 2 1,1%

Leppävirta 6 3,5%

Liperi 1 0,6%

Loimaa 1 0,6%

Maalahti Malax 1 0,6%

Mikkeli 4 2,3%

Mustasaari Korsholm 2 1,1%

Mäntsälä 1 0,6%

Naantali 3 1,7%

Nousiainen 1 0,6%

Närpes 4 2,3%

Oripää 1 0,6%

Orivesi 1 0,6%



n Procent

Oulainen 1 0,6%

Oulu 2 1,1%

Padasjoki 2 1,1%

Paimio 2 1,1%

Parikkala 1 0,6%

Pedersöre 2 1,1%

Pertunmaa 1 0,6%

Porvoo Borgå 1 0,6%

Pyhäjärvi 1 0,6%

Pyhäntä 1 0,6%

Pälkäne 2 1,1%

Raasepori Raseborg 1 0,6%

Rauma 1 0,6%

Rautalampi 4 2,3%

Ruokolahti 2 1,1%

Salo 4 2,3%

Sauvo 2 1,1%

Savonlinna 2 1,1%

Seinäjoki 1 0,6%

Siilinjärvi 2 1,2%

Sonkajärvi 1 0,6%

Sotkamo 1 0,6%



n Procent

Suonenjoki 13 7,5%

Sysmä 1 0,6%

Säkylä 2 1,2%

Tammela 1 0,6%

Teuva 3 1,7%

Tohmajärvi 1 0,6%

Turku Åbo 1 0,6%

Tuusula 1 0,6%

Uusikaupunki 4 2,3%

Vihti 1 0,6%

Vårdö 1 0,6%



6. Hur stor del av den arbetskraft som ni behöver lyckades ni rekrytera?

Antal svar: 173
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Mer än nödvändigt

n Procent

100% 61 35,2%

80-90 % 51 29,5%

60-70 % 35 20,2%

50% 10 5,8%

Mindre än hälften 10 5,8%

Mer än 

nödvändigt

6 3,5%



7. Var kom/kommer dina anställda ifrån den här säsongen?

Du kan välja flera alternativ.

Antal svar: 173, Valda alternativ: 390

35%

17%

2%

2%

5%

2%

5%

2%

3%

1%

1%

1%

49%

70%

17%

3%

5%

2%

1%

2%

1%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80%

Finland (unga)

Finland (andra grupper)

Rumänien

Bulgarien

Lettland

Litauen

Estland

Andra EU-länder, vilka/vilket:

Moldavien

Serbien

Bosnien och Hercegovina

Albanien

Ukraina: Säsongsarbetstillstånd (uppehållstillstånd för…

Ukraina: Tillfälligt uppehållstillstånd (de som får tillfälligt…

Ryssland

Belarus

Thailand

Vietnam

Filippinska öarna

Kambodja

Kirgizistan

Kazakstan

Andra länder i Afrika, vilket/vilka:



7. Var kom/kommer dina anställda ifrån den här säsongen?

Du kan välja flera alternativ.

Antal svar: 173, Valda alternativ: 390

n Procent

Finland (unga) 60 34,7%

Finland (andra grupper) 29 16,8%

Rumänien 3 1,7%

Bulgarien 4 2,3%

Lettland 8 4,6%

Litauen 4 2,3%

Estland 8 4,6%

Andra EU-länder, vilka/vilket: 3 1,7%

Moldavien 5 2,9%

Serbien 2 1,2%

Bosnien och Hercegovina 1 0,6%

Albanien 2 1,2%

Ukraina: Säsongsarbetstillstånd (uppehållstillstånd för 

säsongsarbete/intyg för säsongsarbete)

85 49,1%

Ukraina: Tillfälligt uppehållstillstånd (de som får tillfälligt 

skydd)

121 69,9%



n Procent

Ryssland 30 17,3%

Belarus 6 3,5%

Thailand 8 4,6%

Vietnam 4 2,3%

Filippinska öarna 1 0,6%

Kambodja 3 1,7%

Kirgizistan 1 0,6%

Kazakstan 1 0,6%

Andra länder i Afrika, vilket/vilka: 1 0,6%

Finland (andra grupper):

Finland (andra grupper)

perhe

Eläkeläiset ja työikäiset

1

Andra EU-länder, vilka/vilket:

Tsekki, Ranska, Puola

Ranska, tsekki

Andra länder i Afrika, vilket/vilka: 

Sydafrika



8. Vilka tjänster och/eller kanaler använde ni för att rekrytera arbetskraft?

Du kan välja flera alternativ. Frågan kartlägger kanalerna där du annonserade om jobb och de tjänster du använder för att rekrytera anställda.

Antal svar: 171, Valda alternativ: 332
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Startup Refugees

MY-kausityövoima -projektets plattform, grupper

Annan, vilken:



8. Vilka tjänster och/eller kanaler använde ni för att rekrytera arbetskraft?

Du kan välja flera alternativ. Frågan kartlägger kanalerna där du annonserade om jobb och de tjänster du använder för att rekrytera anställda.

Antal svar: 171, Valda alternativ: 332

n Procent

TE-tjänster, inrikes (inkl. de som flyr kriget i Ukraina) 38 22,2%

TE-tjänster, EURES (rekrytering i EU- och ETA-länder) 17 9,9%

Kommunernas företags- och sysselsättningstjänster 9 5,3%

Finländskt personalserviceföretag: 14 8,2%

Utländskt personalserviceföretag. Från vilket land: 13 7,6%

Rekryteringsevenemang ansikte mot ansikte 9 5,3%

Rekryteringsevenemang på nätet 7 4,1%

Social media 37 21,6%

Nätverk (egna, anställdas) 134 78,4%

Mottagningscentral (direkta kontakter) 24 14,0%

Startup Refugees 3 1,8%

MY-kausityövoima -projektets plattform, grupper 5 2,9%

Annan, vilken: 22 12,9%



8. Vilka tjänster och/eller kanaler använde ni för att rekrytera arbetskraft?

Du kan välja flera alternativ. Frågan kartlägger kanalerna där du annonserade om jobb och de tjänster du använder för att rekrytera anställda.

Fritextsvar:

Utländskt personalserviceföretag. Från vilket land:

Ukraina (9)

Britannia

Finländskt personalserviceföretag:

Töitä Suomesta Oy (2)

Greenstaff

Eazy

Annan, vilken:

Nuoret itse ottivat yhteyttä

Meidän asiakkaat

Har släkt här

Tidigare anställda fixade hit dom

Toinen marjatila, jolla eri satokausi, lainasi työntekijöitä

Työntekijöitten oma yhteydenotto

Puhelimitse itse.

oma rekrytointi

Vanhat työntekijät

omat haut

Yhteys suoraan työntekijään

Samat työntekijät ovat olleet meillä vuosia

Työntekijät ottivat itse yhteyttä

samat vakituiset tekijät

ystävien kautta

Duunitori.fi

Omat vanhat työntekijät

Ei rekrytointia, vanhat työntekijät toivat uudet tullessaan

Suora yhteydenotto aikaisempien vuosien työntekijöihin.

anställdas bekanta



9. Om du använde TE-tjänsterna, vilket betyg skulle du ge tjänsten på skalan 1-5

5 = utmärkt 4 = berömligt 3 = bra 2 = nöjaktigt 1 = försvarligt

Antal svar: 56

Min värde Maxvärde Medelvärde Median Summa Standardavvikelse

1,0 5,0 3,1 3,0 175,0 0,9

Respons på den tjänst du har fått, förslag på förbättringar (antal svar: 24):

Saamani palvelu oli hyvää ja henkilökohtaista. Löysin tarvitsemani määrän myyjiä, mutta tilalla työskentelevistä kausityöntekijöistä oli pulaa. Työkokeilun jälkeen 

töihin jäi TE-toimiston kautta tulleista vain kaksi.

Ei vastaanottokeskuksiin tulleet ole halukkaita marjan poimintaan urakkapalkalka ja tuntipalkka poiminnasta EI TOIMI! MTAn työehtosopimuksen laadintaan on 

välttämätöntä saad marjanviljelijöiden ääni kuulumaan. Ei ole oikeudenmukaista että teollisuuden ja maaseudun työehtosopimus on sama. Lähtökohdat ovat niin 

erilaiset. Ei viljely ole verrattavissa tehdastyöhön joka ei ole säiden armoilla olevaa työtä.

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.

Miksi Te-toimiston huonoin arvosana on välttävä? Olisin antanut täysin paska arvosanaksi. Ja sama arvosana vastaanottokeskuksen toimille niin paikan päälle 

kuin eri viestimien välityksellä!

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

Ei saa palvelua.

Emme ole käyttäneet, mutta aikaisemmat kokemikset kotimaisen työvoman suhteen todella huonot. Lähettävät sellaisia henkilöitä jotka haluavat vain todistuksen 

etteivät kelpaa työhön. Eli työn välttelijöitä!

TE- toimiston ihminen otti asiani vakavasti ja oikeasti halusi auttaa.

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



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

TE-palvelut mol.fi toimii hyvin. Sivuja pitää markkinoida nuorille. Nuoret eivät osaa 

hakea työpaikkoja mol.fi palvelun kautta. He hakevat mainostettujaen yksityisten 

palveluiden kautta kuten duunitori,oikotie. Samoin TE-keskus palvelut eivät tavoita 

ulkomaalaista työvoimaa. 

Euroopan union sisältä ei löydy meille sopivaa työvoimaa (1 ihminen ei auta, jos 

tarve on 100). Työmäärä suhteessa työvoiman saatavuuden liian iso.

JOensuun vastaanottokeskusta ei näytä kiinnostavan käytännössä pätkääkään 

ukrainalaisten työllistäminen. Niinpä sieltä ei tullut yhtään halukasta.

Työvoimatoimistojen aikaansaannokset surkeita

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?

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.

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.

hain suomalaisia työntekijöitä työpaikkailmoituksella. Muita palveluita en käyttänyt.

Aiemmat työpaikkailmoitukseni eivät löydy palvelusta, vaikka vuosittain ne tallennan. 

Joudun siis aina kirjoittamaan ilmoituksen uudestaan.

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.

Te-palveluissa oli myönteisiä, auttavaisia. Mutta kun avasimme paikan, siihen tuli 2 

suomalaista hakijaa, jotka eivät varmastikaan halunneet töihin sekä todella paljon 

venäläisiä hakijoita Venäjältä. Joku oli jopa Uralin takaa.

Respons på den tjänst du har fått, förslag på förbättringar:



10. Om du inte utnyttjade TE-tjänsterna, varför inte:

Ei ollut tarvetta. (14)

Saimme työntekijät oman verkoston/kanavien/kontaktien kautta, oma rekrytointi (9)

Ukrainalainen agentti oli vielä hengissä.

Välittäjä ukrainassa oli vielä tavoitettavissa.

Meillä on suorat yhteydet Ukrainaan. Yksi työntekijöistä hoitaa lupa-asiat siellä 

päässä.

Useiden  vuosien  ajan  olemme  saaneet  työntekijät  Ukrainasta  entisten  

kontaktien  ja  heidän  kontaktiensa  kautta,  ei  ole  tarvittu  muita  tahoja.

Ei koskaan käytetty palveluita/Vaikea uskoa, että pystyisivät 

auttamaan/Hyödytön/Aikaisemmat huonot kokemukset (8)

Omat vanhat työntekijät tulivat (5)

Oli liikatarjontaa, ei tarvinnut (2)

Koska TE-palveluiden työnhaun kautta tulee todella paljon ns. puheluita sen takia 

että kun käskettiin soittaa. On turhauttavaa kuluttaa  aikaa sellaiseen.

Omat verkostot paljon joustavampia ja nopeampia kuin te

vi i stort sett har samma personal som tisäsong 2021 samt lyckades rekrytera övriga

genom de som redan arbetar för oss

Aikaisempien  vuosien  kokemusten  mukaan  pärjäsimme  hyvin  omien  

suorakanaviemme  kautta  vielä  viime  vuonna. tänä  vuonna  2022  

olisi  pitänyt  hyödyntää  myös  TE-palveluita

Troligen onödigt byråkratiska som, TE iallmänhet. Har inte tid att

använda deras tjänster. Visste inte ens att dom har dylika tjänster. 

TE-toimiston kautta ei tähän asti ole saanut kausitöihin työntekijöitä. 

Ainoastaan Marokosta ja iranista tullut viestejä jatkuvasti sen jälkeen, 

kun oli hetken aikaa paikka auki.

Työtekijät löytyvät lähialueelta ja ovat omatoimisesti hakeneet 

työpaikkaa.

Yritin hyödyntää mutta ei onnistunut

ei ollut aikaa, työntekijöiden tippuminen matkasta tapahtui niin 

viime tingassa

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

Odotin liian pitkään työntekijöitä, jotka olivat tulossa, mutta 

peruivat sitten tai menivät muuhun maahan. Sitten olikin jo 

myöhäistä löytää tilalle uusia työntekijöitä.

Sitä kautta ei saa muita kuin vätyksiä töihin



11. Har tillgången på arbetskraft påverkat er verksamhet annorlunda i år?

Antal svar: 168

53%

47%

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

Ja, mer information efterfrågas i nästa fråga

Nej

n Procent

Ja, mer information 

efterfrågas i nästa fråga

89 53,0%

Nej 79 47,0%



12. Om du svarade ja på föregående fråga

Berätta här hur tillgången på arbetskraft har påverkats. Du kan välja flera alternativ och öppna svaret i textfältet för respektive alternativ.

Antal svar: 93, Valda alternativ: 165

24%

60%

26%

6%

13%

2%

17%

29%

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

Utökning av självplock:

Skiften lämnades oskördade:

Planteringar lämnades ogjorda:

Personalutbildning, vad:

Förändringar i ledarskapet:

Jag hittade nya kanaler/sätt att söka efter arbetstagare,
vad:

Påverkade beslutet att sluta med produktionsriktningen,
vad:

Annat, vad:



12. Om du svarade ja på föregående fråga

Antal svar: 93, Valda alternativ: 165

n Procent

Utökning av självplock: 22 23,7%

Skiften lämnades oskördade: 56 60,2%

Planteringar lämnades ogjorda: 24 25,8%

Personalutbildning, vad: 6 6,5%

Förändringar i ledarskapet: 12 12,9%

Jag hittade nya kanaler/sätt att söka efter

arbetstagare, vad:

2 2,2%

Påverkade beslutet att sluta med 

produktionsriktningen, vad:

16 17,2%

Annat, vad: 27 29,0%

Utökning av självplock:

Oli pakko lisätä

tosin itsepoimijoita ei tullut normaalia enempää

Helteiset kelit nopeuttivat kypsymistä paljon ja se aiheutti hetkellistä 

työntekijöiden vajausta. Muutoin olisi melko hyvin pärjätty.

Itsepoimijat tulee miten ne tahtoo eikä silloin kun kovin tarve on!

Skiften lämnades oskördade:

Ei keritty kaikkia kerätä

Kerättiin lohko kerran

mansikkaa jäi peltoon kymmeniä tuhansia kiloja

4 ha jäi poimimatta

ei pelkästään johtunut työntekijöiden puutteesta. Vaan kovista helteistä ja myös 

itsepoimijoiden puutteesta

Berätta här hur tillgången på arbetskraft har påverkats. Du kan välja flera alternativ och öppna svaret i textfältet för respektive alternativ.

Poimijoita ei vain saatu tarpeeksi sadonkorjuun ajaksi

mahd. neljäsosa sadosta jäi keräämättä

40 % mansikkasadosta jäi poimimatta

30%

Poimijoita liian vähän

marjaa jäi peltoon

vanhoja lohkoja jäi keräämättä

poiminnassa jäätiin himan jälkeen, mutta myös markkinat vetivät heikosti

Kymmeniä tuhansia kiloja jäi peltoon!!

Planteringar lämnades ogjorda:

Kevään istutukset siirrettiin syksyyn

avomaan istutukset on tulevaisuuteen jäädytetty kokonaan

MIehiä ei tullut tarpeeksi

vähemmän istutusta



12. Berätta här hur tillgången på arbetskraft har påverkats.

Personalutbildning, vad:

Uudenlaisten työtehtävien tekeminen aiempiin vuosiin verrattuna. Ns. "miesten työt"

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

tehneet töitä joita aiemmin on tehty miestyövoimalla.

Piti kouluttaa uusi sikalatyöntekijä

Koulutettu tr kuski + muuta opetusta

Muutoksia johtamiseen:

Asioiden priorisointi: tärkeimmät työt tehtiin ja loput jätettiin tekemättä tai myöhemmäksi

Oli palkattava vt kun ei enää omat voimat riittännet ja tuli sairasloma kesken sesongin. 

Liian vähän työvoimaa.

Töiden jaksotuksen muutoksia niiltä osin kuin se oli mahdollista.

Työnjohtaja ei päässyt tulemaan

Löysin uusia kanavia/tapoja hakea työntekijöitä, mitä: 

Ukrainalaiset kertoivat toisilleen työpaikasta

Vanhojen työntekijöiden kontaktit kultaakin kalliimpia

Påverkade beslutet att sluta med produktionsriktningen, vad:

Avomaan vihannes

Ei kukaan ole niin suuri idiootti, että tekee muille töitä ilmaiseksi. Eli liika suuri riski ja 

työmäärä saatavaan korvaukseen nähden.

Muutaman vuoden sisällä

vähennettiin viljeltyä alaa

Vakaassa harkinnassa koko marjanviljely

supistaa tuotantoa

Esim. porkkanaa ei laitettu tänä vuonna

Kaikki

mansikanviljely

pienennetään viljely alaa

Mansikka

Annat, vad:

fick söka annan arbetskraft

tehtiin oman tilan väki töitä paljon enemmän, mm. kastelut, harsojen  ja  

verkkojen vedot, jne....

Käytettiin thaimaan vuokratyövoima

Henkilökohtainen jaksaminen, ylikourmitus vei loppuun palamiseen.

Työt myöhästyivät tai töitä, esim. kitkentää piti jättää tekemättä.

Tehtiin itse enemmän ja pitkää päivää

ei ehditty kitkeä kunnolla, koska ei ollut tarpeeksi ihmisiä

Rakennusprojektin aloitusta lykättiin, kasvinhoitotöissä jäätiin jälkeen.

Vähennettiin työtehtäviä

keskittyminen olennaiseen ja parhaimmat katteet tuottaviin tuotteisiin. 

työtehtävien tarkastelu ja prosessivaiheiden poisto kun ei ehditty tehdä. Vain 

kaikkein oleelliset tehtiin. Nämä tekemättömät työt voivat kostautua vielä 

jatkossa eli ei voi olla pysyvä olotila.

Tilapäinen suojelu direktiivi loi tressittömämmän kauden työnatajalle ja 

työntekijälle

Tehtiin ylitöitä

Toimintaa ei laajenneta

kasvustojen hoitotöitä jäi tekemättä

Puolet poimijoista erittäin heikkoja ja poimitakustannukset nousivat pilviin

tiettyjä suunniteltuja töitä jätettiin tekemättä

Tuptanto ajetaan alas seuraavan 1 vuoden aikana

metsämarjatyöntekijäni ei päässyt tulemaan sodan vuoksi

Konetyöhön koulutetut miehet eivät päässeet tulemaan

Emme työllistä koko vuotta yhtä ulkopuolista tilan töihin

Miehiä ei saatu

Pinta-alaa pienennetään jatkossa ja kasvivalikoimaa vähennetään

Tulevaisuus pelottaa ja huolettaa

Oman työpanoksen huomattava kasvu

INVESTOINTIEN LYKKÄYS

oma jaksaminen vähissä työvoiman lupa-asioiden hoidossa jo kesän alussa



13. Din bedömning just nu om ditt behov av arbetskraft kommer att förändras nästa säsong?

Normalt arbetar och kommer 16 000–18 000 säsongsarbetare till Finland från olika länder varje år. I år har det funnits uppskattningsvis 10 000–12 000 säsongsarbetare. 

Många arbetade med tillfälligt uppehållstillstånd, så det finns ingen statistik över dem som utför säsongsarbete på samma sätt som till exempel när man uppskattar antalet 

säsongsarbetare utifrån ansökningar om arbetstillstånd. Till exempel de resurser som olika myndigheter (såsom Migrationsverket, Skatteförvaltningen) behöver påverkas av 

antalet utländska säsongsarbetare och även av vilka länder som de anställda kommer från. I de följande frågorna kommer vi att fråga om återkomsten av nuvarande 

anställda nästa säsong samt om de länder från vilka du kommer att rekrytera. Även om det är tidigt i det här skedet ber vi dig att bedöma, enligt din nuvarande situation och 

åsikt, om ditt behov av säsongsarbetskraft kommer att förbli detsamma eller om du förväntar dig att det kommer att ske förändringar i det. Som en jämförelsepunkt när det 

gäller mängden arbetskraft kan du använda ett så kallat normalt år.

Antal svar: 173

66%

24%

9%

1%

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

Behovet av arbetskraft förblir detsamma

Behovet av arbetskraft ökar

Behovet av arbetskraft minskar

Annat, vad:



13. Din bedömning just nu om ditt behov av arbetskraft kommer att förändras nästa säsong?

Antal svar: 173

n Procent

Behovet av arbetskraft förblir detsamma 115 66,5%

Behovet av arbetskraft ökar 41 23,7%

Behovet av arbetskraft minskar 15 8,7%

Annat, vad: 2 1,1%

Behovet av arbetskraft förblir detsamma:

Mikäli sato onnistuu hyvin, saattaa tulla lisätyövoiman tarvetta.

Fritextsvar:



14. Din uppskattning av hur många av säsongens arbetstagare som kommer tillbaka nästa säsong?

Nästa fråga handlar om var du vid behov rekryterar fler/nya arbetstagare.

Antal svar: 173

14%

32%

24%

13%

17%

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

100%

80-90 %

60-70 %

50%

Mindre än hälften

n Procent

100% 24 13,9%

80-90 % 55 31,8%

60-70 % 42 24,3%

50% 23 13,3%

Mindre än hälften 29 16,7%



15. Säsongsarbetares ursprungsländer i framtiden

I år ansökte och anlände säsongsarbetare från nya länder till Finland (några dussin eller enskilda arbetstagare). Andelen arbetstagare från andra redan kända 

säsongsarbetsländer än Ukraina och Ryssland ökade något. Andelen ukrainare har fortsatt att vara den mest betydande. Dessutom kommer några tusen säsongsarbetare 

från EU-länderna varje år. Från vilka länder planerar (eller vill) du rekrytera arbetstagare i framtiden (listan innehåller bekanta ursprungsländer och nya länder som har 

uppstått i år), du kan välja mer än ett land. Det lönar sig att ha en mångsidig rekryteringen och på så sätt trygga tillgången på säsongsarbetskraft. OBS! När det gäller 

Ukraina anges ukrainare som kommer från Ukraina/andra länder med tillstånd för säsongsarbete och ukrainare som redan befinner sig/vistas i Finland och som får eller 

ansöker om tillfälligt skydd, välj en eller båda.

Antal svar: 170, Valda alternativ: 428
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Ukraina: Tillfälligt uppehållstillstånd (de som får tillfälligt skydd)

Belarus

Vietnam

Nepal

Uzbekistan

Kirgizistan

Georgien

Marocko

Annat land, vilket/vilka:



15. Säsongsarbetares ursprungsländer i framtiden

Antal svar: 170, Valda alternativ: 428

n Procent

Finland 49 28,8%

Rumänien 14 8,2%

Bulgarien 13 7,6%

Lettland 17 10,0%

Litauen 11 6,5%

Andra EU-länder, vilka/vilket: 6 3,5%

Moldavien 12 7,1%

Serbien 3 1,8%

Kosovo 1 0,6%

Bosnien och Hercegovina 2 1,2%

Albanien 1 0,6%

Montenegro 1 0,6%

Turkiet 1 0,6%

Ukraina: Säsongsarbetstillstånd (uppehållstillstånd för 

säsongsarbete/intyg för säsongsarbete)

120 70,6%

Ukraina: Tillfälligt uppehållstillstånd (de som får tillfälligt

skydd)

96 56,5%

Ryssland 20 11,8%

Belarus 1 0,6%



n Procent

Thailand 21 12,4%

Vietnam 9 5,3%

Filippinska öarna 4 2,4%

Nepal 1 0,6%

Kambodja 3 1,8%

Uzbekistan 4 2,4%

Turkmenistan 1 0,6%

Kirgizistan 2 1,2%

Kazakstan 5 2,9%

Georgien 3 1,8%

Armenien 2 1,2%

Marocko 2 1,2%

Andra länder i Afrika (t. ex. Algeriet, Tunisien, Kenya), 

vilket/vilka:

2 1,2%

Annat land, vilket/vilka: 1 0,6%

Finland

1

Myyjät

myyyjät. Pelloille ei tulla saamaan väkeä

Andra EU-länder, vilka/vilket:

Viro

Tsekki, Puola, Viro

viro, ehkä Puola

Annat land, vilket/vilka:

Mieli on avoin, mutta yhteismajoituksen takia täytyy miettiä kulttuurien yhteensopivuutta. Kesällä 2020 meillä työskenteli 6 eri kansalaisuutta.

Fritextsvar:



16. Situationen för ukrainska arbetstagare vid säsongens slut

Besvara dessa frågor om det på din gård arbetade och bodde personer som fått eller sökt om tillfälligt skydd. Genom dessa frågor kartlägger Migrationsverket bland annat 

boendebehovet. Hur stor andel av säsongsarbetare med tillfällig skyddsstatus har meddelat:

Antal svar: 106

Medelvärde Median Standardavvikelse

• Att de lämnar Finland 66,4 80 35,65

• Att de vistas tillfälligt i Finland med boende i privat 

inkvartering

17,4 0 29,26

• Att de vistas tillfälligt i Finland med inkvartering som 

tillhandahålls av en förläggning

10,4 0 20,93

• Att de vistas i Finland permanent 6,2 0 15,06

Fritextsvar:

• En saanut yhtään Ukrainalaista työntekijää tänä vuonna

• Vielä  syyskuussa  2022  ei  ole  tiedossa  tilanne  täysin.

• Arbetstagaren återvänder till Ukraina med hela familjen pga av hemlängtan samt det är lungt i hemstaden. Skulle ha fått arbete här också nästa säsong, men hemlängtan

var för stor.

• 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.

• 10 % jää asumaan tilalle tai yksityisesti. 10% muutti vastaanottokeskukseen. Muut palasivat Ukrainaan. Osa on lähdössä Ukrainasta esim. Kanadaan.

• Sotapakolaiset työhön.

• Kaikki lähti joko toiseen maahan tai takaisin Ukrainaan muihin töihin.

• Yhteensä vain 4 henkilöä oli tilapäisessä suojelussa.



Fritextsvar: 

• Suomeen jäävät eivät enää ensi vuonna tule marjatiloille kun sos etuudet ovat heille niin hyvät etteivät näe jannatdavaksi lähteä työhön. Heistä tulee laiskoja ja 

odottavat vain että poiminnadta maksetaan tuntipalkkaa urakan sijaan. Paikallinen sopiminen olisi parasta tilanteen mukaan. Miksi tilan pitää " ruoskia" 

työntekijää kiireellä että pääsee johonkin urakkapalkkaan jos työntekijät haluavat itse tehdä rauhallisemmin ,nauttia työnteosta ilman niskaan puhaltamista. He 

ovat tyytyväisiä omaan urakkatahtiin ja saamaansa korvaukseen. Nyt viljelijän on avin tarkastajien mieliksi stressateava itsensä ja työntekijänsä että avin

tatjadtaja on tyytyväinen. Tämä ei ole oikein!!!!

• Meille tarjottiin maaliskuussa ukrainalaisia tilapäisen suojelun piiriin päässeitä työntekijöitä lähiseudulta 30 kpl. Lupauduimme ottamaan heidät kaikki. Kun töiden 

alkuun oli aikaa reilu kuukausi, pyysimme näitä henkilöitä tutustumaan tilaan ja haastatteluihin. Vain 6 henkilöä tuli paikalle, joista 1 henkilö aloitti työt (osa-

aikaisesti). Heidän varaan emme ikävä kyllä voi työvoiman saantia jättää. Onko syynä se, että nämä ihmiset (joilla on ollut varaa matkustaa pois sodan jaloista) 

eivät ole tottuneet tekemään haastavaa kausityötä vai se, että tukirahat ja avustukset riittävät Suomessa elämiseen... Jos ansaitset, et saa tukea... Olisiko 

järjestelmässä korjaamisen paikka? Esimerkiksi tuki pysyisi, vaikka henkilö olisi töissä. Tällä toimenpiteellä osa näistä ihmisistä saataisiin töihin ja ottamaan 

vastuun omasta toimeentulostaan.

• Yhdeksän kymmenestä til. Suoj. Väestä lähti pois suomesta kauden päätyttyä, meidän työväestä.

• Ne jotka ovat jääneet asuvat kunnan järjestämissä asunnoissa, ja vastaanottokeskus maksaa kunnalle.

• 70 % ukrainalaisista lähti pois Suomesta, 30 % ukrainalaisita jää Suomeen ja muutama jää  tilalle majoitukseen

• Isoin osa poistuu maasta Ukrainaan, jos työtä ei talveksi ole. (HUOM: vastaanottokeskus on näistä poistuneista täysin pihalla eli nyt on suuri riski, että 

vastaanottokeskus rahastaa valtiota ihmisistä, jotka ovat ulkomailla. Meillekin keskus soitteli ja kyseli, koska työt loppuu ja 70 % kyselyn henkilöistä oli jo 

poistunut maasta keskuksen siitä tietämättä). 

• Jo täällä olevien miesten on jäätävä tänne. He eivät voi lähteä takaisin ennen kuin sota loppuu

• Jos Ukrainan maan tilanne sallii niin osa on tulossa takaisin ensi kesänä, mutta pitää muistaa, että maa on sodassa ja tilanteet muuttuvat nopeasti. Uusien 

ihmisten rekrytointi Ukrainasta on tällä hetkellä erittäin hankalaa ja vaativaa ja kynnys lähteä (jos sitä ei ole ennen tehnyt) on normaalia isompi. Tilapäisessä 

suojelussa olevat työllistyvät kausitöistä pysyvimpiin työpaikkoihin ja he eivät tule enää kausitöihin jatkossa. Lisäksi on iso joukko tilapäisessä suojelussa olevia 

henkilöitä, jotka ovat sosiaalistuneet eli eivät ole kiinnostuneita mistään töistä vaan elävät sosiaalituella.



• Tilalla majoittuneet Ukrainanlaiset siirtyivät vastaanottokeskuksen järjestämään majoitukseen elokuun lopussa. Muut tilalla työskennelleet ukrainalaiset 

majoittuivat koko kauden vastaanottokeskuksen järjestämässä majoituksessa.

• Omalta ja naapuritiloilta ukrainalaiset lähtivät Ukrainaan elokuun lopulla. Peruste oli se, että Ukraina tarvitsee heitä. Kyseessä olivat meillä useana vuonna olleet 

työntekijät, joten syy oli todellinen. Ilmeisesti koulut ja muu toiminta jatkui lähes normaalisti. 

• Joensuun alueelle pesiytyneet ukrainalaiset eivät ole olleet halukkaita työntekoon. Joensuun vastaanottokeskuksen henkilöstö vaikuttaa jotenkin omituiselta. 

Joukossa vaikuttaa olevan paljon venäläisiä. Näyttää siltä, että ilmainen majoitus ja ruokailu sekä 375 euroa kuukaudessa huvittelurahaa riittää siihen, että 

työnteko ei ukrainalaisia kiinnosta. Väistämättä herää kysymys, mikä vaikutus on vastaanottokeskuksen jakamalla "tiedolla" ukrainalaisten työhaluttomuuteen.

• Vaikuttaa siltä, että tänne on siirtynyt ukrainasta sikäläistä ns. rupusakkia.  Näyttää siltä, että SPR kuppaa itselleen verovaroja haalimalla kaikki mahdolliset 

ukrainalaiset ilmoittautumaan vastaanottokeskuksiin, jotta voivat rahastaa ilmoittautuneilla riippumatta siitä, missä ukrainalaiset työskentelevät ja majoittuvat.

• Esimerkkejä suomalaisten hyväuskoisten hölmöjen hyväksikäytöstä löytyy useampia. Yhtanä esimerkkinä mainitsen yhden itsepoimijan kertomuksen 

taloyhtiöstään. Majoittuneena on mm. roiston näköisiä tatuoituja miehiä. Mm. nämä eivät välitä taloyhtiön säännöistä. Tupakkaa poltetaan sisätiloissa, tiloja 

roskataan. Pesutuvassa suomalaisten pyykit otetaan pois käynnistä olevasta pesukoneesta ja heitetään nurkkaan sekä laitetaan omat koneeseen.

• Kyselin em. tilanteista mm. läänin kansanedustajalta. En kuulemma ollut ainoa aiheesta huolestunut.

• yksi nuori poika jäi tänne ja aloitti ammattikoulun, tämä polku johtanee suomeen pysyvästi jäämiseen

• Yksi perhe jää asumaan tilalle

• Osa jää työskentelemään kauttamme eri yrityksiin.

• 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. 

• Kaikki ukrainalaiset haluavat tulla myös ensi kesänä,  Toivottavasti takaisin koteihinsa lähteneet ukrainalaiset säästyvät venäjän hyökkäyksiltä.

• 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. Lukumäärät henkilöinä



• Noin puolet jää Suomeen, kaikki kenellä lapset mukana.

• Muutamat jäänevät Suomeen ainakin lasten opiskelun ajaksi.

• KUNTA TARJONNUT ASUNTOJA TILAPÄISTÄ SUOJELUA TARVITSEVILLE IHMISILLE

• maasta on lähtenyt 56 % eli 5/9 tilapäisellä suojelulla työskennellyttä. Heistä yksi ei käsitykseni mukaan ole ilmoittamut maastapoistumisestaan VOK:lle.

• Maahan on jäänyt 33 % eli 3/9 työntekijöistä. Ymmärrykseni mukaan he majoittuvat yksitylsmajoituksessa.

• Pysyvästi suomeen suunnittelee jäävänsä 1 työntekijä eli 11 % tilapäisessä suojelussa olleista työntekijöistä.

• Meillä tuli pari ukrainalaista, jotka olivat olleet 5 vuotta siirtotyöläisinä Puolassa. Heidän työhalunsa olivat suorastaan olemattomat. He poimivat rusinat  

pullasta. Mukana oli myös 2 kaupunkilaista, nuorta muslimityttöä. Ensimmäinen ongelma oli  heidän majoituksensa. He myös eksyivät km:n matkalla! Majoitus 

saatiin  ratkaistua, mutta sitten tuli selkä  kipeäksi ja he lopettivat parin  päivän jälkeen.

• Ukrainalaiset pääosin sopeutuneet hyvin ja alueelta on löytynyt yksityistä majoitusta.

• Odotan kiinnostuneena miten valtio aikoo vaikeuttaa venäläistyöntekijöiden rekrytointia ensi kaudella. Viisuminen ja työlupien saatavuutta on hankaloitettu ja 

viranomaismaksuja korotettu. Samanaikaisesti ukrainalaiset saivat matkustaa ilmaiseksi VR:n junilla, veronmaksajien piikkiin.

• Emme ole kysynyt nyt viimeisimpiä kuulumisia- ja kun kysyimme ei he itsekkään tienneet- tai kaikki vastasi että jää ja seuraavalla viikolla jo osa lähti takaisin 

ukrainaan

• Edellinen vastaus prosentteina. 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.



17. Har gården genomgått en arbetarskyddsinspektion den här säsongen?

Antal svar: 160
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Ja, berätta om din 
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44 27,5%

Nej 116 72,5%



17. Upplevelser:

• Kaikki sujui niinkuin piti, ei valitettavaa. Tarkistajien asenne oli ehkä lähtökohtaisesti 

sellainen että jotain vikaa löytyy :)

• Mielestäni on nöyryyttävää, että tullaan ilmoittamatta aseistettujen poliisien kanssa 

yrityksiin tutkimaan asioita. Koko ala kokee olevansa rikollinen, kutyövoimaan

käyttää ulkomaista .

• Pilkunviilausta

• ok, koski biologisia riskejä, joihin olemme itsekin paneutuneet investointien 

muodossa.

• työsuojelutarkastajat  olivat  mielestäni  "poliiseja”

• Ripeä tarkastus, ei turhaa nipottamista, kaikki asiat olivat hyvällä mallilla

• Kapula suuhun ja hiljaa piti kuunnella ja antaa dokumentit.

• Älytön määrä paperitöitä!

• NOrmi homma

• tuntui siltä, että  mikään  ei  ollut  tilallamme  kunnossa!!!

• Näitä on tiloilla jatkuvasti. Miksi eikö meillä muutenkin ole jo ihan tarpeeksi 

paperitöitä? Kaikki kausityöläiset tulevat tienaamaan kesäksi rahaa niin paljon, että 

tulevat loppuvuoden hyvin toimeen kotimaassaan. Tästä johtuen heill ei riitä 8 tunnin 

työpäivä ja toisekseen ei meillä säiden armoilla toimivilla ole luksusta työpäivän 

mittaan vaan työt tehdään silloin kuin ei sada! Suomi on paska maa yrittää.

• Ihan paskaa stressiä kaikille. Ei ole ihme että viljelijöitä lopettaa. Ei tällaista jaksa 

kukaan.

• Tämä paisunut byrokratia on valtion laillistamaa palkatonta orjatyön teettämistä 

viljelijöillä. Istuisin avin tarkastajien kanssa toimistossa vaikka koko talven mikäli siitä 

maksettaisi asianmukainen sama palkka kuin viranomaisille.

• Asenne oli että asiat ovat lähtökohtaisesti pielessä, vaikka mitään 

huomautettavaa ei lopulta tullut.

• Tarkastus tehtiin hyvässä hengessä ja tarkastajat pyrkivät tekemään työnsä 

siten että se haittaa tilan työskentelyä mahdollisimman vähän

• kaikki mahdolliset viranomaiset kävivät. Heinäkuun ensimmäisen ja toisen 

viikon aikana

• Outo, tarkoitus löytää huomautettavaa

• Tilamme on tarkastettu viimeisten 7 vuoden aikana 10-11 kertaa. Mitä 

toimialaa tarkastetaan näin aktiivisesti? Parhaimmillaan oli 3 vuoden sisällä 

7 tarkastusta. Kyse ei ollut siitä, että rikkeitä olisi ollut.

• Aiheuttaa lisätyötä ja tarkastuksen tulos ei ole valmistunut vaikka on kulunut 

lähes kaksi kuukautta tarkastuksesta.

• yllätystarkastus. Asiallinen toiminta.

• hyvä kokemus, tuli vaan niin äkkiä; olisi voinut miettiä valmiiksi kysymyksiä, 

joten olisi voinut saada enemmänkin irti. Toki ymmärrän toisaalta, että 

yllättäen tuommoiset pitää tehdä

• Avin asenne ei ole kiva, kun tullaan asesteella että täällä rikotaan lakia, 

vaikka yrittäjä yrittää tehdä parhaansa. Ja huomautettavaa ei tarkistuksessa 

löytynyt mutta Avin asenne häiritsee.

• Asiallinen. Dokumenttien määrä mitä pitää toimittaa on melko mittava.

• Vaikeutti kiireisimmän työjakson toimintaa kun muutenkin kiire saada satoa 

poimittua.

• Poliisiratsia ja pienimuotoinen tarkastus, poimijat huvittuneita,vähän

häiritsevää kiireen keskellä, mutta ok

• Asiallinen tilaisuus, ihan Ok



18. Öppen respons till andra instanser

Antal svar: 72, Valda alternativ: 164

53%

76%

13%

15%

10%

36%

11%

14%

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

Migrationsverket

Skatteförvaltningen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Kommun

FPA

Mottagningscentral, vilken:

Bransch-, producent-, företagar- och/eller
arbetsgivarorganisation, vilken:

Annan, vilken:



18. Öppen respons till andra instanser

Antal svar: 72, Valda alternativ: 164

n Procent

Migrationsverket 38 52,8%

Skatteförvaltningen 55 76,4%

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 9 12,5%

Kommun 11 15,3%

FPA 7 9,7%

Mottagningscentral, vilken: 26 36,1%

Bransch-, producent-, företagar- och/eller

arbetsgivarorganisation, vilken:

8 11,1%

Annan, vilken: 10 13,9%

FPA:

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

kausityölupaa haettaessa ja myönnettäessä voisiko suoraan myöntää ko. henkilöille tarvittavat Kela asiat. Miksi niitä pitää hakea erikseen? Asiat pitäisi saada yhdistettyä.

IHAN LIIAN HÖVELI JAKELEMAAN  VELKARAHAA

Harkinnanvaraisia avustuksia ei tule myöntää ukrainalaisille.

Yhteistyötä ja tietojen siirtyminen virastolta toiselle automaattisesti

Suomi ei voi olla koko maailman sosiaalitoimisto,vastikkeeton raha laiskottaa

Kelakortit automaattisesti heille jotka vuodesta toiseen tulevat Suomeen kausityöhön



Migrationsverket:

• Maahanmuuttovirasto ei vieläkään pysty nopeaan toimintaan, joten kausityötodistuksia joudutaan odottamaan./Liian hidasta/Toiminta oli erittäin hidasta 

maalis-huhtikuussa/Lupakäsittelyä nopeammaksi./ilman hidasta virkamies käsittelyä/Käsittelyajat lyhyemmäksi (6)

• Sekoilu keväällä työnteko-oikeuden kanssa oli raskasta sesongin jo alettua. Hidas toiminta. Plussana selkeästi ilmoitettu ja toimiva palvelunumero ja 

palveluajat!

• Kausityöluvan muuttaminen niin että toinenkin tila voi myöhemmin saada työntekijälle kausityöluvan jatkon kun tuöntekijä on jo tullut suomeen töytyy saada 

joustavammaksi. Työnantajan täytyy pystyä lisäämään työntekijän kausityölupasn oma yrityksensä ilman että työntekijä täytyy itse kirjautua 

enterfinland palveluun. Se ei aina onnistu käytännön vuoksi. Tänä vuonna piti hakea tilapäistä suojelua kun kausityölupaan ei työntekijä itse 

päässyt lisäämään työnantajaa!!!! Ei ukrainalaiset ole atk netoja ja tunnukset ovat voineet jäädä lähtömaahan eikä ole keltä niitä kysyä! Haloooooo!

• kausityöluvan hakeminen maksuttomaksi

• Sotapakolaiset työhön.

• Helpottaa Thaimaan tulijoiden viisumien saantia

• Ymmärrystä on onneksi tänä vuonna löytynyt viljelijän tilanteeseen.

• 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, Työntekijöiden liikkuminen tiloilta toisrlke helpommaksi. Työntekijät eivät tee itse 

hakemuksiaan enterfinland palvrluun koska eivät sitä osaa. Heitä auttaa yleensä joku viisaampi ysyävä ( ei maksettu palvelu) ja näin tunnukset eivät ole 

työntekijöiden omassa käytössä ja srn vuoksi eivöt pysty kesken lisäämään uusia työnantajia päätökseen eikä biljelijä voi sitä tehdä. Heittäkää pois tällainen 

holhous koska yksikin päivä on liikaa kun tuöntrkijä ei pääse aliittamaan työtään ajoissa.

• Edelleenkään ei ole helpotettu samalla tilalla vuosikausia työskennelleiden työntekijöiden lupaprosessia. Olisiko nyt jo sen aika?

• 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.

• Mahdollisuus sähköisiin kanaviin kaikissa hakemuksissa olisi suotavaa pitkien välimatkojen takia.



Migrationsverket:

• Kausityölupaa haettaessa myönnettäisiin suoraan henkilötunnus automaattisesti. Rajoille tunnistautumispisteet, joissa tarvittavat tunnistautumiset 

suoritettaisiin, jos lupaprosessi ei ole vaatinut tunnistautumista. Yhdellä kertaa kaikki tarvittavat luvat/ kelat/ verokortit/ henkilötunnukset

• KANKEA

• vaikea tavoitettavuus.

• Maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi arveluttaa, että myönnetäänkö ensi vuonna venäläisille kausityöviisumeita. Ja jos, niin miten saavat eurot vietyä yli rajan vai 

onko rajalla rahanvaihtomahdollisuus? Pankkien kautta vaihtopalvelu tulis olemaan varmaan hidasta.

• Ajanvaraus ei ollut mahdollista riittävän nopeasti. Puhelimella ei saanut yhteyttä. Joistain oleskelulupakorteista puuttui hetu.

• On kaikkien etu, että tilapäisen suojelun hakijoista mahdollisimman moni saa jäädä asumaan talveksi maatilalle, josaa on kesän työskennellyt. Nyt sitä 

mahdollisuutta ei ole, koska yhteismajoituksessa olevien asumiskuluja ei suostuta valtion taholta kustantamaan. Meille riittäisi jos maksettaisiin sähkö ja vesi, että 

tarvitse vuokraa. Todellisten asumiskustannusten maksu olisi myös valtiolle paljon edullisempi vaihtoehto kuin se, että tilapäisen suojelun hakijat menevät 

asumaan valtiolle kalliisiin vastaanottokeskuksiin

• Kausityölupa pitää olla tilakohtainen, muuten tapahtuu työpaikkashoppailua/turismia.

• Tiapäinen suojelu on erinomainen keino vähentää oikeasti työhaluisten saamista ilman turhaa byrokratiaa töihin. Jos töitä on tarjolla, ukrainalainen pitää 

velvoittaa ottamaan työ vastaan. 375 euroa/kk on liikaa huvittelurahaa. 50 - 100 euroa kuussa riittää.

• Yhteistyötä ja tietojen siirtyminen virastolta toiselle automaattisesti

• Sujuvampaa ja helpompaa työoikeuden saamista tilapäisen suojelun statuksella.Jos Ukrainan kansalainen tulee työhön ja asuminen on 

järjestetty,vastaanottokeskuksen palveluita ei tarvita.

• Yksinkertaistakaa käytäntöjä..ennen lista lähetystöön jne

• Tehkää tilapäisen suojelun omaaville henkilöille työhön meno helpommaksi

• Työvoiman tulo helpommaksi juuri kausityöntekijöille

• yksinkertaistakaa, turhaa juoksuttamista paljon

• Helpotusta paperihommiin

• henkilötunnuksen saanti kovin hidasta

• Byrokratiaa nyt oikaistu mutta voisi olla vielä tarve helpottaa/yksinkertaistaa ja nopeuttaa asioiden hoitoa



Mottagningscentral, vilken:

• Kotka: toiminta ammattimaista, vaikkakin välillä ymmärrettävästi hidasta. 

Yhteydenpito sujui hienosti, palvelu hyvää. Palkanmaksu onnistui 

suoraan kortille, jonka saivat vastaanottokeskukselta. Pitivät yhteyttä 

ukrainalaisiimme puhelimitse ja whatsapilla.  Hamina: vastaanottokeskus 

perustettiin kesän aikana. Toiminta muuttui heikoksi, kun ukrainalaisten 

asiakkuudet siirrettiin kysymättä Kotkasta Haminaan. Heidät kutsuttiin 

käymään monta kertaa kuukaudessa käymään henk. koht. paikan päällä 

täyttelemässä milloin mitäkin papereita. Aina he eivät edes itsekään 

tienneet. Kaikki tämä oli hankalaa, sillä tila ja majoitus ei sijaitse 

kaupungissa ja työpäivät ovat tuohon vuodenaikaan pitkiä. Tuet 

maksettiin heille käteisellä, eivätkä he saaneet prepaid pankkikortteja. 

Jälkeenpäin meiltä alettiin kysyä palkkatodistuksia ja työsopimuksia. 

Turvasähköposti ei ollut käytössä.

• Vastaanottokeskusten välillä oli eroja toiminnassa ja ohjeistuksessa 

paikkakuntien välillä, kun juteltiin kollegoiden kanssa.

• Sotapakolaiset työhön.

• Pitäisi opetella edes omat hommat ja olla antamatta vääriä ohjeita jos ei 

asioista olla perillä!

• VAIKEA YMMÄRTÄÄ, ESIM SOITTAVAT  UKRANALAISELLE 

PUHELUJA JA KYSYVÄT PUHUUKO JOKU 

SUOMEA????KYSYMYKSIIN OLI VAIKEA SAADA VASTAUSTA

• Jotenkin vain ne ihmiset pit äiti ohjata työskentelemään eri sektoreille 

passiivisen olemisen asemesta.

• Työ täytyy  olla ykkönen. Presdpay majsukortittienbkäyttö liian hankalaa. 

Kun ihminen öähtee maasta hän ei saa kerralja nostettua rajojaan eli 

palkkaansapois vasn joutuu mostaan useana päivänä. Kuka maksaa 

kuljetukset automaateille ja kuka maksaa yrittävän käyttämän ajan 

tähän!!!! Kyykytys alas, me yrittäjät ri jakseta tällaista.

• Asiointi jatkossa lähimpään vastaanottokeskukseen. Olisi helpoin käyttää omaa 

olemassa olevaa pankkitiliä vastaanottorahan maksuun.

• Kuopion VOk toiminta aluksi kankeaa. Jyväskylän toiminta jouhevaa

• SÄHKÖISET palvelut nyt käyttöön. Aivan uskomatonta katsoa kuinka ollaan 30 

vuotta kehityksestä jäljessä tässä maakunnassa.

• Lahti, niin ala-arvoista toimintaa että ei uskoisi

• Työnantajat eivät ole tietotoimistoja joille lähetellään työntekijän viestejä. Lisäksi 

keskuksista tulee kysymyksiä työnantajille, jotka selviäisivät työntekijälle annetuista 

papereista kuten työspimuksesta ja palkkalaskelmista. Miksi näitä kysymyksiä tulee 

työnantajille? Yksityismajoitus maatilalla on yksityismajoitus ja keskuksen 

henkilökunnalla ei ole poliisin oikeuksia tulla tiloja tarkastamaan. Mielestäni tilalle 

saapuminen ja tiloihin meneminen ilman tilanomistajan (ja ko. asunnon vuokraajan ) 

lupaa on asiatonta.

• EI HALUA PÄÄSTÄÄ IHMISIÄ TÖIHIN KUN MENETTÄÄ VALTION RAHAA

• Kuopio. Toiminta saisi olla joustavampaa.

• Vastaanottokeskus ei ollut yhteistyöhaluinen, vaikka kyseessä olisi ollut 

ukrainalaisten työntekijöiden etu, kun yritin hoitaa paperiasioita heidän puolestaan.

• Pysykää erossa marjatiloista

• Joensuu. Eivät näytä haluavan ukrainalaisten työllistyvän

• Ei toiminut yhteydenotto ollenkaan,tätä kautta ei saanut työvoimaa.

• Hidasta  toimintas. Turhan paljon byrökratias

• Luona, tekee kaikkensa saadakseen väen pois töistä omien palveluidensa piiriin, 

koska asiakasmääränsä mukaan luultavasti heille kertyy tuloa.

• Pellolle kesäisin kaikki

• Jyväskylä. Maksoin valokuvan 20 € omista rahoistani kun ukrainalaisella  ei ollut.  Ei 

maksettu minulle kun työntekijä oli ehtinyt lähteä takaisin Ukrainaan. No tulipahan 

autettua. a

• Ei toimi

• Infoa lisää, alkuun paljon turhaa päällekkäisyyttä

• Kuopio, toiminta aivan alaarvoista



Skatteförvaltningen: 

• ulkomaalaisen verokortin saanti pitäkää toimistot auki

• Toimi hyvin

• Verokorttien kanssa oli todella vaikeaa. Osalla korteista kesti kuukausikaupalla 

saapua, kuskaaminen kauas tietylle toimistolle vuoden kiireisimpänä aikana 

turhautti, kaudella -23 toivottavasti sähköinen asiointi. Kyseessä asia minkä 

työnantaja joutuu hoitamaan 90% vaikka se olisi työntekijän velvollisuus 

toimittaa. Kaikilla vero 0%, työnantaja maksaa kulut.

• Verokorttien hakeminen Salossa ei mahdollista, täytyy käydä Turussa kaikille, 

kohtuuton

• Verokorttien saaminen kesti maks. Kaksi kuukautta ja työntekijöiden viisumit 

loppuivat.

• Verokorttien saanti viivästyi ja vääränlaisia kortteja.

• Verokortin haku uusilla 60km päässä. Vei tilan työntekijöiden aikaa, kun vietiin 

verotoimistoon. Verokorttien saanti oli hyvin hidasta.

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

Älytön ralli tuoda ihmisiä verotoimistoon. Vetottajan tekemät vetokortit kesti 

luvattoman pitkään.

• verokortti käytäntö yksinkertaisemmaksi

• Vaikea saada puh yhteyttä

• HIDASTA....

• On tehty raskaaksi verokorttien hankkiminen työntekijöille. Vie voimia hoitaa 

asioita, joissa ei ole asiantuntija kerran vuodessa. Jos sen hoitoasi  virkailija 

asiat hoituisivat oikein ja nopeasti.

• verokortit helpommin tehtäväksi. Työntekijät eivät osaa englantia, eivätkä osaa 

itse hankkia verokorttia, eli tämä jää kokonaan työnantajan huolehdittavaksi. 

Koronan aikana ollut netissä tehty lomake oli todella hyvä, palatkaa kiitos 

siihen niin on työntekijät ja työnantajilla helpompaa elämää!

• 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.

• Verokorttirumbaan voisi tulla muutoksia

• Verolomakkeita täytyy täyttää useita ja niissä on samoja kysymyksiä, 

miksei niitä lomakkeita ei voi yhdistää?

• Sähköistä asiointia kehitettävä. Verokorttihakemus olisi pystyttävä 

lähettämään sähköisesti, jos henkilöllä on jo suomalainen hetu.

• Verokortit tulivat erittäin hitaasti

• Täysi kymppi palvelusta. Jalkautuminen oli todella hienoa maatiloille.

• Verokortti ja henkilötunnuksen haku täytyy järkevöittää. Palvelut 

karkaa kauas ja menee erittäin byrokraatti seksi. Voisiko  

henkilötunnuksen saadatyölupapäätöksessä,koska tunnistus tehty 

samoin verokortti?

• Kausityölupaa haettaessa myönnettäisiin suoraan henkilötunnus 

automaattisesti. Rajoille tunnistautumispisteet, joissa tarvittavat 

tunnistautumiset suoritettaisiin, jos lupaprosessi ei ole vaatinut 

tunnistautumista. Yhdellä kertaa kaikki tarvittavat luvat/ kelat/ 

verokortit/ henkilötunnukset

• HIDAS

• en katastrof

• omalla kohdallani toimii hyvin.



Skatteförvaltningen:

• Verokortit voisivat tulla ajoissa ja oikein tehtyinä, jotta jälkiselvittelyiltä 

vältyttäisiin.

• Tunnistautumisen vaatimus henkilökohtaisesti on liioiteltu vaatimus verokortin 

saamiseksi. Huono takapakki on, että verokorttihakemukset täytyy taas lähettää 

postitse turvasähköpostin sijaan. Käsittelyajat liian pitkiä. Nollakortin hakeminen 

on mielestäni täysin turhaa ja vielä joka vuosi. Verokortti pitäisi tulla 

automaattisesti joka vuosi kuten suomalaisillekin.

• Henkilötunnuksen myöntäminen helpommaksi, liian pitkät matkat verotoimistoon 

joka myöntää henkilötunnusta.

• Hienoa toimintaa

• Yhteistyötä ja tietojen siirtyminen virastolta toiselle automaattisesti

• Verokorttien saaminen edelleen vaikeaa ja joskus hyvin hidasta

• jalkautuminen tilalle onnistuu todella hyvin, joustavasti ja nopeasti

• Huolimatta järjestetystä tapaamisesta verovirkailijoiden luona työntekijöiden 

verokorttihakemuksia piti tehdä uudestaan sähköisesti.Selvät ohjeet ensi 

kaudelle kausityöntekijöiden lomakkeisiin,ja yhteydenotto verovirkailijoihin 

helpommaksi,esim.yksi puhelinnumero.

• Turha verokorttirumba pois,0% vero tunnistus rajalla

• Ok

• Verokortti pitäisi saada helpommin

• En tiedä voisiko verokorttien valmistumisnopeutta jotenkin parantaa. On 

surkuhupaisaa, kun verokortit tulevat vasta, kun työntekijät ovat lähteneet jo 

kotimaahansa.

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

yhteiskunnasta mitään otakaan.

• Verottajan jalkautuminen Suonenjoelle erinomainen asia.

• Verokorttien haku sähköisesti saatava. Kestää liian kauan saada verokortti.

• Ei toimi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata:

• SEKAVA TOIMINTA....

• Mikkelissä todella joustavaa ja ymmärtävää palvelua

• Tilapäistä suojelua saaneiden kohdalla tiedonkulku viraston ja 

verohallinnon välillä kulki liian hitaasti, joka hidasti verokorttien 

valmistumista (piti odottaa henkilötunnuksia).

• Alaikäisten holhoaminen on suurta rahan hukkaa. Työnanatajat tekevät 

sitä maatiloilla muutenkin ja paljon intesiivisemmin kuin nimetyt 

väliaikaiset holhoajat. Nämä vievät vain arvokasta työaikaa kesällä 

työnantajilta sekä itse työntekijöiltä.

• Kausityölupaa haettaessa myönnettäisiin suoraan henkilötunnus 

automaattisesti. Rajoille tunnistautumispisteet, joissa tarvittavat 

tunnistautumiset suoritettaisiin, jos lupaprosessi ei ole vaatinut 

tunnistautumista. Yhdellä kertaa kaikki tarvittavat luvat/ kelat/ verokortit/ 

henkilötunnukset

• Jos työntekijälle sanotaan että henkilötunnuksen saa noin 2 viikon 

kuluessa, niin siinä ajassa se silloin pitäisi toimittaa eikä vasta 

kahdenkuukauden päästä kun siitä aletaan kysellä.

• Yhteistyötä ja tietojen siirtyminen virastolta toiselle automaattisesti

• Verokortit nopeammin

• verokorttien saanti byrokraattista

• Verokorttien käsittely hidasta ja sekavaa, lähetelty kortteja minne sattuu  

postinkulku hidas ja epämääräinen

• Yksi ainoa yhtenäinen lomake kaikille ulkomaalaisille

• verokortit tuli myöhässä,osan työsuhde oli jo päättynyt kun Verokortit 

täytyy saada nopeasti



Annat, vilken:

• Henkilötunnuksien saaminen olisi pitänyt taphtua suojelujakemusta tehdessä eikä 

juosta vielä digi ja väestövirastossa.

• Kuopion poliisilaitos, kiitos paljon jouheasta ja napakasti toiminnasta tilapäistä 

suojelua haettaessa!

• työ- ja elinkeinoministeriö: valko-venäjältä tulee ahkeria työntekijöitä. lupaprosessit 

on hoidettava moskovan kautta. olisiko tässä maailmantilanteessa mahdollista 

saada lupaprosessi hoidettua minskissä?

• TE-keskukselle tehtävä ilmoitus ulkomaalaisesta työntekijästä tulisi poistaa 

välittömästi. Kaikki tieto on nykyään saatavilla tulorekisteristä. Ko.ilmoitus on 

täysin moninkertaisen työn tekemistä ja jää siksi täysin turhana monelta 

tekemättä. TE-keskus on ilmoittanut, että he eivät tee tiedoilla mitään. MIksi meitä 

rankaistaan turhan työn tekemättä jättämisestä? Kun päättäjät unohtavat poistaa 

laista tämän velvollisuuden.

• Vietnamin lähetystö eväsi viisumit 3 työntekijältä. Heidän sukulaisiaan jotka ovat 

suomen kansalaisia asuneet jo 25 vuotta täällä. MIKSI??

• Töitäsuomesta.fi Kiitos neuvoista, joita sai nopeasti kun kysymyksiä ja tilanteita 

tuli!

• Hallitus ja eduskunta. Huvittelurahan lasku 50 - 100 euroa/kk.

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

etuuksien menetyksiä

• Poliisi hukkasi tiedostoja ym.

• globalistien sätkynukkehallitus

Bransch-, producent-, företagar- och/eller arbetsgivarorganisation, vilken:

• Underlätta tillgången på arbetskraft.

• Selkeyttä palkkaukseen. Byrokratiaa liikaa

• Ei ollut niin aktiivinen kuin korona-aikana.

• Jos nyt ruvettaisiin tehokkaammin ohjaamaan työnhakijoita puutarha-alalle

• enemmän ja nopeammin tietoa eri kansallisuuksien tänne pääsystä. Esim. 

Venäläiset

• MTA: joustavuutta sadonkorjuun työntekoaikoihin, sesonki on niin lyhyt että 

ihmiset haluat tehdä töitä mahdollisimman paljon.

• Harkittava rekisteriä työhaluisista ja osaamisesta

Kommun:

• Teimme kunnan kanssa hyvää yhteistyötä heti alusta alkaen, 

sillä meille saapuivat ukrainalaiset ensimmäisten joukossa 

yksityismajoitukseen. Koulu saatiin alkamaan huhtikuussa ja 

kyydit pelaamaan. Vapaaehtoiset perustivat keräys- jne muun 

toiminnan omin voimin.

• Kunnalta ei juurikaan tullut apua.

• Alku byrokratian jälkeen yhteistyö ollut todella hyvää. 

Keskusteluyhteys toimii todella hyvin. Täysi kymppi

• EI HAITAKSI

• Onnetonta palvelua

• Töihin osallistuvalle kunnan töihin. Huvitteluraha töissä olijoille 

esim. 500 euroa. Töihin osallistumattomille huvitteluraha edellä 

esitetyn mukaisesti 50 - 100 euroa. Yhteistyö asiassa 

maahanmuuttoviraston kanssa.

• Pitäisi toimia ennakkoon. Ei sitten kun on jo myöhäistä

• Hyvin tukena

• Suonenjoen kunta toimii hyvin

• kunta hoiti hyvin asumisasiat



• Teitte kaikki kriisin keskellä niin hyvää työtä että työt loppui jopa minultakin

• Hei ! Toivoisin, että verokorttianomus laitettaisiin samalla ,kun käydään tunnistautumassa maahanmuuttovirastossa, päästäisiin pienemmällä 

paperin pyörittämisellä ja useimmilla 0% vero ,niin aika turhanpäiväinen prosessi verohallinnolle ,kiitos

• Meillä on ollut ulkomaisia työntekijöitä yli kymmenen vuotta. En ymmärrä miksi byrokratian määrä ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnissa ja 

valvonnassa kasvaa koko ajan. Johtuuko se niistä muutamista, jotka eivät noudata sääntöjä? Joka tapauksessa yhteiskuntamme kuluttaa todella 

paljon resursseja siihen miten työntekijöiden hankkimista ja heidän olemistaan valvotaan. Voisiko sitä jotenkin yksinkertaistaa ja valvomisen sijaan 

tehdä joitain ohjauskäyntejä.

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

Putin on jo tuhoon tuomittu.

• Suomi laittoi turistiviisumeilla venäjältä tuleville rajan kiinni.  Työhön ilmeisesti voi tulla, Toivottavasti kausi-

• työntekijät pääsevät venäjältä myös ensi vuonna, Venäjän konsulaatilta kannattaa toimijoiden kevättalvella varmistaa

• toiminnan jatkuvuus.

• Verokortit tulee sitten kun työ jo loppunut ja ihmiset jo poistuneet

• Sota muutti vuoden, Kokonaisuus sentään hyvä, mutta paljon kehitettävää tiedotuksessa ja toimintojen synkronoinnissa eri toimijoiden välillä. 

Suomalainen byrokratia näytti hankaluutensa ukrainalaisille ja meille työnantajille.

• Kesä oli erittäin vaikea ja taloudellisesti huono!

• Verokorttien hakuprosessi oli monille  todella hankala!

• Venäjän sota Ukrainassa toi runsauden työvoimatarjontaan, varsinkin naispuolisia työntekijöitä paljon tarjolla. Nyt pitäisi saada kausityöllistetyt töihin 

myös talveksi, tässä vähän ongelmaa.

• Verokorttien lähetys oikeaan paikkaan parantunut. Tilapäisen suojelun takia välillä tulee erikoisia verotustilanteita, mutta verotoimisto on ollut 

avulias. Välillä on hankaluuksia määrittää ovatko suomessa yli vai alle 6 kk, koska eivät tilanteen takia sitä oikein itsekään tiedä ja heidän 

tietämyksensä suomen verotuksesta olematon.

Fri text i slutet: 
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