
Järjestämme työntekijän Suomeen tai ulkomaille muuttoon liittyvät  
käytännön asiat sujuvasti ja ajallaan. Hoidamme myös projekteihin liittyvät 
useiden työntekijöiden samanaikaiset muutot tehokkaasti ja ammattitaidolla.

Sopiva asunto, toimiva netti ja 
kunnossa oleva kotivakuutus 
tekevät uuteen maahan 
muutosta helpompaa ja 
vapauttavat aikaa työasioiden 
hoitamiselle heti alusta alkaen.

Perheen arki sujuu, kun 
lapsilla on sopivat koulu- ja 
päivähoitopaikat ja puolisolla 
on mieleistä tekemistä myös 
kodin ulkopuolella.

Palkanmaksu uudessa 
maassa tapahtuu ajallaan, 
kun pankkitili on avattu ja 
verokortti haettu oikeaan 
aikaan. 

Työmatkat sujuvat, kun 
matkakortti on haettu 
tai ajokortti vaihdettu 
paikalliseen ajokorttiin.

Paluu kotimaahan sujuu  
vaivattomasti, kun ilmoitukset 
poismuutosta on tehty viran-
omaisille ja vuokra- ja muut 
sopimukset on irtisanottu. 

Oikein hoidetut  
viranomaisasiat ja  
rekisteröinnit varmistavat 
työntekijän lainmukaisen 
oleskelun uudessa maassa. 

Räätälöidyt ratkaisut sekä Suomeen tuleville  
että ulkomaille lähteville työntekijöille
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We arrange practical matters relating to employee’s move to Finland or abroad 
smoothly and in a timely manner. We also handle project related simultaneous 
moves of multiple employees efficiently and professionally.  

Suitable home, working 
internet and valid insurances 
make the move to a new 
country easier and free the 
employee’s time for working 
right from the beginning.

Family’s everyday life runs 
smoothly when the children 
are in suitable daycares and 
schools and the spouse has 
networks and activities 
outside home.

Salary payments in the 
new country can be made 
in time when the bank 
account has been opened 
and the tax card applied 
in the right time.

Commuting to work is 
easy when the travel card 
has been obtained or the 
driver’s license exchanged 
to a local license. 

Return to home country  
goes smoothly when de-
registrations to the authorities 
have been taken care of and 
rental and other contracts  
have been terminated.

Correctly handled 
registrations and permits 
with authorities ensure  
the employee’s legal stay  
in the new country.

Tailored solutions for employees moving to  
Finland and abroad
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