
Autamme lupaprosessien suunnittelusta yksittäisten lupien ja viisumien  
hakemiseen. Kauttamme hoituvat sekä Suomeen tulevien että ulkomaille  
lähtevien työntekijöiden lupa- ja rekisteröitymisasiat.

Projektit ja ulkomaan- 
työskentely alkavat aika- 
taulussa, kun työntekijöiden 
luvat on haettu ajoissa ja 
oikein.

Työ- ja oleskelulupa-asiat 
pysyvät hallinnassa, kun 
yrityksen HR on ajan tasalla 
vaatimuksista ja nopeasti 
muuttuvista käytännöistä. 

Lupaprosessin läpivienti 
helpottuu, kun vaaditta-
vat liitteet on asianmukai-
sesti laillistettu.

Yrityksessä voidaan olla 
varmoja siitä, että lupa-asiat  
on hoidettu lainmukaisesti, 
kun sisäiset prosessit on 
tarkastettu ja laitettu kuntoon.

Työ- ja oleskeluluvat eri 
maihin hoituvat keskite-
tysti ja hallitusti kokeneen 
kumppanin ja kansainväli-
sen verkoston kautta.

Asiantunteva arvio  
tarvittavista työ- ja  
oleskeluluvista helpottaa 
ulkomaankomennuksen  
tai -projektin suunnittelua.

Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yritysten 
työ- ja oleskelulupa-asioihin
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We assist and advise from planning of the immigration processes to 
applications of required permits and visas. We handle immigration 
matters for employees both arriving in Finland and leaving abroad. 

Project or work abroad can 
start in time when the 
required permits have been 
applied correctly and in a 
timely manner.

Immigration matters stay 
under control when the 
company’s HR is up to date 
about the requirements and 
quickly changing practices.

Immigration process runs 
smoothly when required 
supporting documents 
have been appropriately 
legalized.

The company can be sure that 
it’s in compliance with immi-
gration regulations when the 
internal processes have been 
checked and implemented.

Immigration processes to 
different countries are 
managed centrally and in a 
controlled manner through 
an experienced partner and 
international network.

Professional assessment of 
applicable immigration 
category makes planning 
of the assignment or 
foreign project easier.

Holistic corporate immigration  
solutions
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