Tarvitsetteko apua kausityövoiman saannissa?
Koronaepidemia pysäyttää ulkomaisten kausityöläisten pääsyn Suomeen
1.4.2020 alkaen. Akuutisti tämä vaikeuttaa erityisesti teidän alanne
työvoiman saatavuutta. Meillä kaikilla on yhteinen huoli, joka vaatii nopeita
ja konkreettisia toimenpiteitä.
Tärkeää tässä tilanteessa on, että kaikki avoimet paikat näkyisivät www.te-palvelut.fi -sivustolla
(ent. mol.fi -palvelu). Pyydämmekin, että avaatte työpaikkailmoitukset mahdollisimman pian.
Konkreettinen apu meiltä teille on työtarjousten lähettäminen työnhakijoille, mutta se edellyttää,
että paikka on avattu julkiseen hakuun. Täten se on käytettävissämme myös muissa
markkinointikanavissamme kuten Facebookissa.
Avatessanne paikan pyydämme ilmoittamaan, haluatteko, että Varsinais-Suomen TE-toimisto
tekee teille sitovia paikkatarjouksia. Tällä hetkellä TE-toimistoon ilmoittautuu valtava määrä joko
tilapäisesti tai pysyvästi lomautettuja henkilöitä, joiden joukosta voisi löytyä työvoimaa
tilapäisesti.
Jotta työnhakijat löytävät paikat helpommin, otamme käyttöön hakusanan "kesä2020", jonka
voitte itse lisätä ilmoitukseen tai me lisäämme sen.
Avoimen työpaikan avaaminen:
Oma asiointi -palvelussa voitte avata itse paikan ja sieltä löytyvät myös muut yrityksille ja
työnantajille tarkoitetut TE-palvelut. Nämä kaikki voitte hoitaa teille sopivana aikana verkossa.
Palveluun pääsette kirjautumaan Suomi.fi -tunnisteella. Lisätietoa palveluun kirjautumisesta:
http://bit.ly/te-palvelut
Varsinais-Suomen TE-toimiston yritys- ja työnantajapalveluun voitte myös lähettää sähköpostia
tai soittaa:
s-posti: tyonantajapalvelut.varsinais-suomi@te-toimisto.fi ja puhelinpalvelu: ma-pe klo
9.00-16.15 puh. 0295 044 502
Posteihin ja puheluihin vastataan heti, ja paikalla on koko ajan päivystävä asiantuntija.
Lisäksi, jos teihin ottaa yhteyttä jo työntekijän oleskeluluvan omaava henkilö, on mahdollista
vaihtaa hetkellisestikin alaa esimerkiksi juuri maatalouteen. TE-toimistot (Pirkanmaa meillä) ja
Migri valmistautuvat siihen, että näitä jatkolupia voisi käsitellä kiireellisenä. Tässä tapauksessa
pitää laittaa lupahakemus Enter Finlandin kautta, vahvan tunnistautumisen avulla, ja maksaa
lupa heti. Sillä välttää paikan päällä tunnistautumisen, joka taas vie aikaa. Lupa voi siis olla
useammalle ammattialalle. Tällaisen tiedon saimme Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Tästä voi
kysellä lisää Tuula Matikaiselta.
Varsinais-Suomen TE-toimiston omalle StudioPORE –kanavalle www.youtube.com/studiopore
on mahdollista tehdä rekrytointilähetys yrityksenne työvoimatarpeesta. Se on erinomainen keino
tavoittaa työnhakijoita. Voitte tulla paikan päälle studioomme tai tulemme tekemään haastattelun
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teillä. Lähetykset tehdään ottaen huomioon Koronaviruksesta aiheutuvat turvatoimet. Tämän
viestin liitteenä saat lisää tietoa StudioPORE –lähetyksistä.
V-S:n TE-toimisto on perustanut tiimin avuksenne.
Lisätietoja saatte meiltä joko sähköpostilla tai puhelimitse:
tuula.matikainen@te-toimisto.fi tai puh. 0295 044 672 - apua paikkailmoituksen julkaisuun ja
neuvoa työlupa-asioissa
kati.runola@te-toimisto.fi tai puh. 0295 044 554 - oppilaitosyhteistyö ja
maahanmuuttajataustaiset työnhakijat
peter.ramsten@te-toimisto.fi tai puh. 0295 044 798 - työtarjoukset työnhakijoille
ritva.lindstrom@te-toimisto.fi tai puh. 0295 044 537 - toiminnan koordinointi

Onko yrityksellänne vallitsevasta tilanteesta huolimatta suuri tarve
rekrytoinneille? Mietittekö, miten pystyisitte turvallisesti tavoittamaan
potentiaalisia tekijöitä?
Käytettävissänne on tälläkin hetkellä

Teemme koronasta huolimatta tarvittaessa lähetyksiä kanavamme
www.youtube.com/studiopore kautta. Jos teitä kiinnostaa oman rekrytointilähetyksen
tekeminen, tutustukaa aiempien lähetysten tallenteisiin kanavallamme sekä StudioPOREn
esittelyyn TE-palveluiden sivuilla .
Joitakin muutoksia lähetysten toteuttamiseen olemme tehneet turvataksemme sekä
vieraidemme että virkailijoidemme terveyden:
- Työnantajalta voi olla lähetyksessä mukana enintään kaksi henkilöä.
- Haastateltavana sohvalla on yksi henkilö kerrallaan.
- Muistamme joka vaiheessa pitää riittävät turvavälit.
- Huolehdimme käsihygieniasta sekä esim. mikrofonien desinfioimisesta.
- Emme kättele.
- Lähetykseen saavumme vain täysin terveenä! Lähetystä voidaan aina siirtää tai se
voidaan perua terveydellisistä syistä.
Jos olette kiinnostuneita lähetyksestä tai haluatte kysyä lisää (esim. olisitte kiinnostunut, mutta
ette pysty lähtemään studioon lähetystä varten), laittakaa viestiä sähköpostilla
taru.rautavirta@te-toimisto.fi

