
Työperusteinen maahanmuutto 

Valtiontalouden tarkastusviraston kysely yrityksille 

Kyselyn kysymykset Webropolissa. Pakolliset kysymykset merkitty asteriskilla (*). 

Taustatiedot 

1. Edustamani yrityksen toimiala on* 

Maatalous, metsätalous ja kalatalous 

Kaivostoiminta ja louhinta 

Teollisuus 

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 

jäähdytysliiketoiminta 

Vesihuolto, viemäri- ja 

jätevesihuolto, jätehuolto ja muu 

ympäristön puhtaanapito 

Rakentaminen  

Tukku- ja vähittäiskauppa 

Kuljetus ja varastointi 

Majoitus- ja ravitsemistoiminta 

Informaatio ja viestintä 

Rahoitus- ja vakuutustoiminta 

Kiinteistöalan toiminta 

Ammatillinen, tieteellinen ja 

tekninen toiminta 

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 

Koulutus 

Terveys- ja sosiaalipalvelut 

Taiteet, viihde ja virkistys 

Kansainvälisten organisaatioiden ja 

toimielinten toiminta 

Muu toimiala, mikä?___________ 

2. Yritys sijaitsee* 

Uudellamaalla 

Varsinais-Suomessa 

Satakunnassa 

Kanta-Hämeessä 

Pirkanmaalla 

Päijät-Hämeessä 

Kymenlaaksossa 

Etelä-Karjalassa 

Etelä-Savossa 

Pohjois-Savossa 

Pohjois-Karjalassa 

Keski-Suomessa 

Etelä-Pohjanmaalla 

Pohjanmaalla 

Keski-Pohjanmaalla 

Pohjois-Pohjanmaalla 

Kainuussa 

Lapissa 

Ahvenanmaalla 

3. Yritys on kooltaan* 

Suuryritys (yli 250 henkilöä) 

Keskisuuri yritys (50–250 henkilöä) 

Pieni yritys (10–50 henkilöä) 

Mikroyritys (alle 10 henkilöä) 

Työperusteisen maahanmuuton nykytila ja Talent Boost -toiminta 

4. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan Suomi tarvitsee aktiivista työperusteista maahanmuuttoa. 

Onko työperusteinen maahanmuutto mielestäsi sujuvoitunut kuluvan hallituskauden aikana? 

Kyllä (jatkokysymys 5) / Ei 

5. Miten työperusteinen maahanmuutto on mielestäsi sujuvoitunut? (Avovastaus) 

6. Onko vuonna 2017 käynnistynyt Talent Boost toimenpideohjelma sinulle tuttu? 

Kyllä (jatkokysymykset 7, 8 & 9) / Ei 

7. Onko edustamasi yritys tehnyt yhteistyötä Talent Boost toimenpideohjelman tai siihen kuuluvien hankkeiden 

kanssa? 

Kyllä / Ei 

  



8. Onko edustamasi yritys käyttänyt Talent Boost toimenpideohjelman tarjoamia palveluita? 

Kyllä, mitä? ____ / Ei 

9. Miten koette hyötyneenne yhteistyöstä Talent Boost -ohjelman kanssa? (Avovastaus) 

Työlupaprosessin sujuvuus 

10. Ovatko työluvan hakemiseen liittyvät viranomaismenettelyt ja vaatimukset mielestäsi selkeitä ja 

ymmärrettäviä? 

Kyllä / Jossain määrin kyllä / Ei / En osaa sanoa 

11. Työperusteisten maahanmuuttajien lupaprosessi on yrityksemme työvoimatarpeisiin nähden tällä hetkellä 

mielestäni 

Kiitettävän nopea / Melko nopea / Melko hidas / Liian hidas / Lupaprosessin nopeus vaihtelee 

12. Onko työperusteisten maahanmuuttajien lupaprosessi nopeutunut viimeisen vuoden aikana? 

Kyllä / Jossain määrin kyllä / Ei / En osaa sanoa 

13. Onko sinulla kokemusta siitä, että työperusteisen maahanmuuttajan on ollut vaikeaa tai mahdotonta saada 

oleskelulupaa perheenjäsenilleen?  

Kyllä (jatkokysymys 14) / Ei / En osaa sanoa 

14. Mitkä ovat nähdäksesi suurimmat esteet perheen yhdistämiselle? (Avovastaus) 

15. Ota kantaa seuraaviin väittämiin 
Vastausvaihtoehdot: Todella hyvin / Hyvin / Melko hyvin / Melko huonosti / Huonosti / Todella huonosti / En osaa sanoa 

Jos vastaa melko huonosti, huonosti tai todella huonosti, tulee jatkokysymys 16. 

Erityisasiantuntijoiden (yli 3000 euroa kuukaudessa tienaavien) lupaprosessi sujuu tällä hetkellä mielestäni 

Erityisasiantuntijoiden (yli 3000 euroa kuukaudessa tienaavien) perheenjäsenten lupaprosessi sujuu tällä hetkellä mielestäni 

Työntekijöiden (alle 3000 euroa tienaavien) lupaprosessi sujuu tällä hetkellä mielestäni 

Työntekijöiden (alle 3000 euroa tienaavien) perheenjäsenten lupaprosessi sujuu tällä hetkellä mielestäni 

16. Mistä tekijöistä mielestäsi johtuu se, että lupaprosessi ei ole sujuva? (Avovastaus) 

17. Onko lupaprosessin kulkua helppo ennakoida? 

Kyllä / Ei / Riippuu tapauksesta / En osaa sanoa 

18. Saatko lupaprosessin aikana viranomaisilta tietoa siitä, miten prosessi etenee? 

Kyllä / Jossain määrin kyllä / En / En osaa sanoa 

19. Entä saavatko työluvan hakijat lupaprosessin aikana hyvin tietoa siitä, miten prosessi etenee? 

Kyllä / Jossain määrin kyllä / Ei / En saa sanoa 

20. Oletko käyttänyt lupaprosessissa sähköistä Enter Finland -järjestelmää? 

Kyllä (jatkokysymys 21) / En 

21. Enter Finland -järjestelmä toimii mielestäni 

Hyvin / Melko hyvin / Kohtalaisesti / Huonosti / Todella huonosti / En osaa sanoa 

22. Miten oleskelulupaprosessia voisi kehittää niin, että se palvelisi paremmin työnantajia sekä työperusteisia 

maahanmuuttajia ja heidän perheenjäseniään? (Avovastaus) 



Ohjaus ja neuvonta  

23. Ovatko eri oleskelulupatyypit sinulle selvät? 

Kyllä / Jossain määrin kyllä / Eivät ole / En osaa sanoa 

24. Mihin tahoihin otat yhteyttä, jos tarvitset neuvoa työntekijöiden lupiin liittyen? 
Voit valita useamman vaihtoehdon. 

Lähetystöihin työntekijän 

lähtömaassa 

Ulkoministeriöön 

Työ- ja elinkeinoministeriöön 

Sisäministeriöön 

Maahanmuuttovirastoon 

Sosiaali- ja terveysministeriöön 

Business Finlandiin 

Talent Boost toimenpideohjelmaan 

TE-toimistoon 

ELY-keskukseen 

Kaupungin/kunnan viranomaisiin 

Valviraan 

En ole ottanut kehenkään yhteyttä 

Muuhun tahoon, mihin? _____ 

25. Mikä edellä mainituista tahoista on ensisijainen yhteydenoton kohde? 
Voit valita vain yhden. 

Lähetystö työntekijän lähtömaassa 

Ulkoministeriö 

Työ- ja elinkeinoministeriö 

Sisäministeriö 

Maahanmuuttovirasto 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Business Finland 

Talent Boost toimenpideohjelma 

TE-toimisto 

ELY-keskus 

Kaupungin/kunnan viranomaiset 

Valvira 

En ole ottanut kehenkään yhteyttä 

Muu taho, mikä?_____ 

26. Kuinka nopeasti yhteydenottoihin on keskimäärin vastattu? 

Yhden päivän kuluessa / 2–3 päivässä / Viikossa / Yli viikon päästä / 2-3 viikossa / Yli kuukauden päästä / En ole saanut lainkaan 

vastausta 

27. Oletko tietoinen Maahanmuuttoviraston 28.2.2022 alkaen uudistamasta puhelinpalvelusta?   

Kyllä (jatkokysymys 28) / En 

28. Onko uudistunut puhelinpalvelu mielestäsi parantanut neuvontapalvelun saatavuutta ja neuvonnan laatua? Jos 

on, niin miten? (Avovastaus) 

29. Oletko käyttänyt seuraavia verkkosivustoja apuna lupahakemusten teossa? 
Voit valita useamman vaihtoehdon. Jos valitsee yhden tai useamman vaihtoehdon, paitsi viimeisen vaihtoehdon, tulee jatkokysymys 

30. 

Maahanmuuttoviraston verkkosivut 

Ministeriöiden verkkosivut 

ELY-keskusten verkkosivut 

TE-toimistojen verkkosivut 

KELA:n verkkosivut 

Digi- ja väestötietoviraston (DVV) 

verkkosivut 

Working in Finland -sivusto 

InfoFinland -sivusto 

International House Helsinki -sivut 

International House Tampere -sivut 

Muun kaupungin/kunnan 

verkkosivut, minkä?____ 

Lähetystöjen verkkosivut 

Muu sivusto, mikä?________ 

En ole käyttänyt mitään sivustoja. 

30. Miten sivut ovat mielestäsi toimineet? Oletko löytänyt sivuilta vastauksia kysymyksiisi? (Avovastaus) 

31. Oletko etsinyt tietoa muista lähteistä? 

Kyllä, mistä? _____ / En 

32. Onko työperusteisille maahanmuuttajille ja heidän perheenjäsenilleen mielestäsi tarjolla riittävästi yleisiä 

ohjaus- ja neuvontapalveluita? 

Kyllä / Ei / En osaa sanoa 



33. Ota kantaa seuraaviin lupa- ja palvelujärjestelmän asiakaslähtöisyyttä kuvaaviin väittämiin: 
Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että asiakkaat (työnantajat ja työperusteiset maahanmuuttajat) kokevat lupa- ja 

palveluprosessit sujuviksi ja nopeiksi ja saavat viranomaisilta niitä koskevaa ohjausta ja neuvontaa. 

Vastausvaihtoehdot: Täysin samaa mieltä / Osittain samaa mieltä / Ei samaa eikä eri mieltä / Osittain eri mieltä / Eri mieltä 

Lähetystöt ulkomailla toimivat asiakaslähtöisesti. 

Maahanmuuttovirasto toimii asiakaslähtöisesti. 

Business Finland toimii asiakaslähtöisesti. 

TE-toimistot toimivat asiakaslähtöisesti. 

ELY-keskukset toimivat asiakaslähtöisesti.  

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) toimii asiakaslähtöisesti. 

34. Miten työperusteisen maahanmuuton lupa- ja palvelujärjestelmän asiakaslähtöisyyttä voisi mielestäsi kehittää? 

(Avovastaus) 

Asettautuminen ja kotouttaminen 

35. Työperusteisten maahanmuuttajien alkuvaiheen palveluista (esim. asunnon etsintä, henkilötunnuksen 

saaminen ja pankkitilin avaaminen) käytetään yleisesti nimitystä asettautumispalvelut. Onko 

asettautumispalveluiden ja kotouttamispalveluiden välinen ero mielestäsi selvä? 

Kyllä / Jossain määrin kyllä / Ei / En osaa sanoa 

36. Kenen vastuulla työperusteisten maahanmuuttajien asettautumispalvelut kokemuksesi mukaan käytännössä 

ovat? 
Voit valita useamman vaihtoehdon. 

Työntekijöillä itsellään 

Työnantajilla 

Ns. ”relokaatiopalveluja” tarjoavilla yrityksillä  

Järjestöillä 

Kaupungeilla/kunnilla 

Muulla/muilla tahoilla, millä___? 

37. Vastuun työntekijän asettautumispalveluista tulisi olla 
Voit valita useamman vaihtoehdon. 

Työntekijällä itsellään 

Työnantajilla 

Ns. ”relokaatiopalveluja” tarjoavilla yrityksillä  

Järjestöillä 

Kaupungeilla/kunnilla 

Muulla/muilla tahoilla, millä____? 

38. Onko edustamasi yritys saanut kaupungilta/kunnalta apua työperusteisen maahanmuuton eri vaiheissa? 

Kyllä (jatkokysymys 39) / Ei / En osaa sanoa 

39. Mitä apua olette saaneet kaupungilta/kunnalta? Onko avusta ollut hyötyä? (Avovastaus) 

  



40. Ota kantaa seuraaviin Suomen asettautumis- ja kotouttamispalveluita koskeviin väittämiin: 
Vastausvaihtoehdot: Täysin samaa mieltä / Osittain samaa mieltä / Ei samaa eikä eri mieltä / Osittain eri mieltä / Eri mieltä 

Työperusteisten maahanmuuttajien aktiivista kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan on viime vuosina vahvistettu, tehostettu ja 

nopeutettu. 

Työperusteinen maahanmuuttaja on oikeutettu kaupungin/kunnan järjestämiin kotouttamispalveluihin. 

Työperusteisten maahanmuuttajien perheenjäsenet ovat oikeutettuja kaupungin/kunnan järjestämiin kotouttamispalveluihin. 

Työperusteinen maahanmuuttaja saa nopeasti henkilötunnuksen. 

Työperusteisen maahanmuuttajan perheenjäsen saa nopeasti henkilötunnuksen. 

Pankkitilin avaaminen Suomessa sujuu yleensä ongelmitta. 

Työperusteisten maahanmuuttajien puolisot ovat saaneet Suomessa tukea työllistymiseen.  

Työperusteisten maahanmuuttajien puolisot ovat työllistyneet Suomessa hyvin.  

Työperusteiset maahanmuuttajat saavat jo lähtömaassaan tietoa tulevasta kotipaikkakunnastaan ja sen palveluista.  

Kaupungeissa tarjolla olevista palveluista on tietoa englanniksi.  

Työperusteiset maahanmuuttajat sopeutuvat Suomeen hyvin. 

41. Työperusteisten maahanmuuttajien suomen kielen koulutus on mielestäni 

Riittävää / Jossain määrin riittävää / Riittämätöntä / Tarpeetonta / En osaa sanoa 

42. Kenen tulisi vastata työperusteisten maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksesta? 
Voit valita useamman vaihtoehdon. 

Työnantajan 

Kaupungin/kunnan 

ELY-keskusten 

TE-toimiston 

Opetus- ja kulttuuriministeriön 

Ei kenenkään 

Jonkun muun tahon, minkä____  

43. Entä kenen tulisi vastata työntekijöiden perheenjäsenten suomen kielen koulutuksesta? 
Voit valita useamman vaihtoehdon. 

Työnantajan 

Kaupungin/kunnan 

ELY-keskusten 

TE-toimiston 

Opetus- ja kulttuuriministeriön 

Ei kenenkään 

Jonkun muun tahon, minkä____  

44. Onko englanninkielisiä varhaiskasvatus- ja koulupaikkoja mielestäsi riittävästi saatavilla? 

Kyllä / Jossain määrin kyllä / Ei / En osaa sanoa 

45. Mainitse 1–5 tekijää, jotka mielestäsi edesauttavat sitä, että työperusteiset maahanmuuttajat myös jäävät 

Suomeen. (Avovastaus) 

Yleiset kommentit 

46. Lopuksi voit esittää vapaamuotoisia kommentteja ja havaintoja työperusteisesta maahanmuutosta. Jos haluat 

täydentää jotain edellä olleista kysymyksistä, voit viitata kysymykseen sen numerolla. (Avovastaus) 


