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Tiedote maatalousalan työnantajille
Kausityön 2020 tilanteesta
Suomen hallitus lievensi maahantulomääräyksiä maa-, puutarha- ja kotieläintalouden ulkomaisilta
kausityöntekijöiltä ja suostui 1500 välittömään tarpeeseen tulevan työntekijän maahan tulemiseen. Samalla em.
alojen kausityöntekijät määriteltiin "välttämättömäksi liikenteeksi". Määrä, 1500 henkeä, koko maan tarpeeseen on
ihan riittämätön. Maa- ja metsätalousministeriön kyselyyn tulikin reilusti puolet enemmän työntekijätarpeita kuin tuo
kiintiö oli. MMM teki valinnat ja alueemme saikin työvoimaa, mutta moni jäi ilman. Ikävä kyllä. Avaako hallitus
rajoja vielä useammille työntekijöille, on täysin epävarmaa. Riippuu paljolti myös siitä, avaavatko muut maat
rajojaan. Ja milloin tämä tapahtuisi. Olisikin varmasti hyvä, jos EU:lta tulisi suositus rajojen avaamisesta samaan
aikaan, sillä jos jokin maa, jonka alueen läpi tapahtuu paljon kauttakulkua, on suljettuna, ihmiset eivät pääse
liikkumaan. Ja toinen kysymys on, päästävätkö lähtömaat kansalaisensa lähtemään. Ukraina on ollut meille tärkeä
työvoiman lähtömaa, ja heidän kanssaan onkin käyty neuvotteluja. He ovat valmiita päästämään työntekijät
lähtemään, jos se on aivan välttämätöntä. Rajojen myöhempään avautumiseen ei kannata luottaa, se voi tapahtua
töiden kannalta aivan liian myöhään.
Jos rajojen aukeaminen viivästyy, täytyy turvautua kotimaisiin työvoimavarantoihin. Tällä hetkellä lomautettuja on
paljon ja vielä enemmän lomautusuhan alla. Jos taloustilanne huononee, heistä voi tulla työttömiä. Myös
opiskelijat ja koululaiset tulevat työmarkkinoille. Sekä maassa työperusteisilla ja muilla pysyvillä tai määräaikaisilla
luvilla olevia työnhakijoita on paljon. Turvapaikanhakijat ovat yksi työvoimaresurssi. Alueemme
vastaanottokeskuksista on kysytty heidän halukkuuttaan maaseudun töihin ja heitä on jo ilmoittanut.
Vetoammekin nyt teihin, jotka ette ole vielä avanneet paikkoja, tekisitte sen nyt. Saisimme ohjattua työnhakijoita
näihin paikkoihin. Tässä vielä kertauksena ohje:
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: https://bit.ly/taohje

Varsinais-Suomen TE-toimiston yritys- ja työnantajapalveluun voitte myös lähettää sähköpostia tai soittaa:
s-posti: tyonantajapalvelut.varsinais-suomi@te-toimisto.fi
puhelinpalvelu: ma-pe klo 9.00-16.15 puh. 0295 044 502
Posteihin ja puheluihin vastataan heti, ja paikalla on koko ajan päivystävä asiantuntija. Jos paikan haluaa myös
englanniksi, ilmoitus siitä meille riittää.
TE-toimisto on omalta osaltaan jo tehnyt paljon markkinointia kausityöstä työnhakijoille. Koululaisille on tiedotettu
Wilma-viestein, opiskelijoille on lähtenyt tietoa opinto-ohjaajien kautta, ja opiskelijoille tiedotetaan vielä lisää.
Maahanmuuttajia on lähestytty heidän yhdistystensä kautta. Perjantaina 17.4. lähtee massaviesti 30 466
työnhakijalle Varsinais-Suomessa kausityön mahdollisuudesta.

Nostamme kausityöpaikkoja näkyvämmäksi ja helpommin löydettäväksi hakusanan kausityö2020 avulla, jonka
laitamme paikkailmoituksiin. Lisäksi meillä on karttasovellus, jonka avulla avoimet paikat löytyvät kartalta, ja hakija
voi itse katsoa paikan, jonne hänen on helpointa päästä. Tästä kartalle: https://bit.ly/kausityo2020
Olemme muutenkin tehostaneet uusien työhakijoiden ohjaamista kausityön pariin. Lisäksi toimimme yhteistyössä
myös hankkimamme tehostetun työnvälityksen palvelun, Työnvälityspisteen, kanssa, josta voitte saada soiton ja
työtekijäehdokkaita, ja jonka työnvälityspalvelut - kuten meidänkin, ovat maksuttomia.
Voit kysyä työntekijöitä myös suoraan Työnvälityspisteestä p. 040 77 99 555.
Työ- ja elinkeinoministeriö on lanseerannut kampanjan sosiaalisessa mediassa yhdessä TLE-hankkeen, MTK:n ja
MMM:n kanssa tunnuksella #kausitöitä, joka ohjaa MTK:n töitäsuomesta.fi ja TE-palveluiden -sivustolle
tutustumaan avoimiin työpaikkoihin. Kampanja on jo viikon aikana saanut huikean suosion.
Jos olet kiinnostunut turvapaikanhakijoista työvoimana, voit ottaa yhtyettä EURES-asiantuntija Tomi Puraseen, sposti: tomi.puranen@te-toimisto.fi, p. 0295 044 733. Hän hoitaa yhteistyön alueemme vastaanottokeskusten
kanssa.
Maassa jo olevien työperusteisella luvalla olevien palkkaaminen on helpottunut:
Maassa oleskeluluvalla tai kausityölain mukaisilla luvilla oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset voivat vaihtaa
työnantajaa ja ammattialaa ilman jatkoluvan hakemista. Lakimuutokset mahdollistavat näille ulkomaalaisille
työskentelyn huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden kannalta tärkeissä tehtävissä. Väliaikaiset säännökset ovat
voimassa 31.10.2020 saakka: https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lakimuutokset-kolmansien-maidenkansalaisten-oikeudesta-tyoskennella-huoltovarmuuden-ja-tyomarkkinoiden-toimivuuden-kannalta-tarkeissatehtavissa-voim
Kausityöntekijöiden sosiaaliturvasta ja oikeudesta sairaanhoitopalveluihin (tärkeää näin korona-aikana):
EU-maan kansalaisella kausityöntekijällä sekä kausityöhön oikeuttavalla oleskeluluvalla, viisumilla tai
viisumivapaasti Suomessa olevalla kolmannen maan kansalaisella kausityöntekijällä on oikeus julkisen
terveydenhuollon palveluihin, kuten Suomessa kotikunnan omaavilla henkilöillä.
Käytännön tilanteessa henkilön asiointia julkisessa terveydenhuollossa helpottaa, jos hänellä on valmiiksi Kelan
antama todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Sitä kannattaisi pyytää Kelasta heti kun työntekijä on
maassa. Työntekijät voivat hakea Kelasta myös Kela-korttia, jolla saa sairausvakuutuslain mukaisesti korvausta
reseptilääkkeistä apteekista sekä mahdollisista yksityisen terveydenhuollon palveluista. Varsinkin, jos työskentely
kestää useampia kuukausia, kannattaa hakemus tehdä. Sairausvakuutuksen edellytyksenä on se, että työntekijän
kuukausiansio on peruspäivärahan tasoa, eli 723 € v. 2020.
Uusin tiedote käyttöönne MMM:stä, sillä useat yksityiset toimijat ovat nyt liikkeellä työvoima-asiassa maksullisena.
Töitäsuomesta.fi ja TE-hallinnon palvelut ovat maksuttomia:
https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kausityovoimapula-selatetaan-te-hallinnon-ja-toita-suomesta-palvelujenyhteistyolla
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-tyovoiman-liikkuvuudesta

Lisäksi StudioPORE-palvelumme on yrittäjien käytössä (Esite liitteenä).

Terveisin
Tuula Matikainen
tuula.matikainen@te-toimisto.fi tai puh. 0295 044 672 - apua paikkailmoituksen julkaisuun ja neuvoa työlupaasioissa
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

