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Tietoa kausitöistä ja työpaikoista  

Kausityövoimahankkeen kausityöalusta > 
Töitä Suomesta –urasivu > 
TE-palvelut (ilmoittautuminen työnhakijaksi) >   

Maatalouden kausityöt Suomessa 

  
(Video tekstitetty venäjäksi).  

Kausityöt työllistävät ympäri vuoden. Esimerkiksi mansikan kasvukautena on erilaisia töitä 
tarjolla - voit aloittaa jo aikaisin keväällä tai vasta sadonkorjuuaikaan. Sadonkorjuussa on 
töitä eniten kesäkuun loppupuolelta heinäkuun loppuun. 

Työt sisältävät kitkentätöitä, istutusta, marjanpoimintaa, myyntikunnostusta (punnitus ja 
pakkaaminen), muita hoitotöitä kuten lannoitus, rivivälien leikkuu sekä 
sadonajoitusharsojen levitys ja poisto. 

Sadonkorjuu eli poiminta alkaa mansikoiden kohdalla pääasiassa kesäkuun loppupuolella 
ja osalla alueilla heinäkuussa (sää vaikuttaa sadon kypsymiseen), joten kannattaa seurata 
aktiivisesti tilojen työvoimatarpeita pitkin kautta. Tiettyjä lajikkeita poimitaan vielä 
elokuussakin. Alkusyksystä tehdään myös seuraavan kauden valmistelutyöt. Syksyllä 
alkaa mm. juuresten nosto ja myyntikunnostus. Töitä saattaa riittää joulukuuhun asti. 

https://app.toitasuomesta.fi/
https://jobs.toitasuomesta.fi/en
https://toimistot.te-palvelut.fi/ukraina/tyonhakijaksi-ilmoittautuminen-ja-tyonhaku-suomessa
https://www.youtube.com/embed/JKgO4bR2TFY?feature=oembed
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Työ on fyysistä kuntoa vaativaa, ja pari ensimmäistä viikkoa menee totutellessa tähän. 
Tauoilla ja työpäivän jälkeen kannattaa venytellä ja tehdä palauttavaa lihashuoltoa. Päivät 
myös vaihtelevat sään ja sadon kypsymisen mukaan. Työt eivät aina ala odotetusti, jos 
sato ei ole vielä kypsynyt – aloituspäivä saattaa muuttua. Töiden alettua sadon 
kypsyminen ja säät vaikuttavat edelleen. Työt alkavat aikaisin aamulla, ja hellepäivänä 
keskipäivällä saattaa olla esimerkiksi pidempi tauko. Kausityö vaatii tekijältään 
sitoutumista ja joustavuutta. Töitä on tarjolla etenkin heinäkuussa, mutta myös pidempiä 
aikoja. Työnantaja odottaa, että voit sitoutua koko sovituksi ajaksi. 

Perehdytysopas (latautuu koneellesi). Opas on suunniteltu kunkin tilan täytettäväksi, mutta 
sisältää itsessään ohjeita kausityöhön, erityisesti mansikanpoimintaan: 
Perehdytysopas 2022 (FI) 
Perehdytysopas 2022 (ENG) 
Perehdytysopas 2022 (UKR) 
Perehdytysopas 2022 (FI-UKR) 
Perehdytysopas 2022 (RUS) 
Perehdytysopas 2022 (FI-RUS) 

Tilat sijaitsevat usein kaukana keskusta-alueilta. Moni tila tarjoaa majoitusta tilalla. Kaikki 
majoitustilat eivät sovellu koko perheen majoitukseen tai tiloilla ei ole riittävästi 
kapasiteettia majoittaa työntekijän lisäksi muita henkilöitä. Kunta voi kuitenkin tarjota 
mahdollisuuksia asumiseen myös. Kysy työnantajalta majoitusmahdollisuuksista tilalla 
ja/tai kunnassa, mikäli tarvitset asuntoa lähempänä työpaikkaa.  

Näin löydät työpaikkoja Suomessa 

Sinulla on työnteko-oikeus Suomessa, kun olet rekisteröinyt tilapäisen suojelun 
hakemuksesi. Mikäli et ole vielä saanut päätöstä, ja tarvitset työnteon aloittamiseksi 
todistuksen rekisteröitymisestäsi, lähetä pyyntö sähköpostilla maahanmuuttovirastoon: 
migri@migri.fi 

Jos olet tulossa Suomeen työskentelemään, voit hakea myös normaalisti 
kausityötodistusta (tai kausityöviisumia). Kausityöoleskelulupaa ei pysty tällä hetkellä 
hakemaan. Jos sinulla on tilapäisen suojelun päätös, et voi hakea kausityötodistusta. Lue 
lisää > 

Tietoa työnteko-oikeudesta ja työskentelystä Suomessa ukrainaksi > 
Tietoa työnteko-oikeudesta ja työskentelystä Suomessa venäjäksi >  
Tietoa työnteko-oikeudesta ja työskentelystä Suomessa englanniksi > 

Hankkeemme alustalla pääset tutustumaan kausitöitä tarjoaviin tiloihin ja avoimiin 
kausityöpaikkoihin. Voit hakea suoraan työnantajan ohjeistamalla tavalla tai 
rekisteröitymällä alustalle ja lähettämällä viestiä työnantajalle alustalla. 

https://www.puutarhaliitto.fi/wp-content/uploads/2022/04/Perehdytysopas-2022-FI.docx
https://www.puutarhaliitto.fi/wp-content/uploads/2022/04/Perehdytysopas-2022-ENG.docx
https://www.puutarhaliitto.fi/wp-content/uploads/2022/04/Perehdytysopas-2022-UKR.docx
https://www.puutarhaliitto.fi/wp-content/uploads/2022/04/Perehdytysopas-2022-FI-UKR.docx
https://www.puutarhaliitto.fi/wp-content/uploads/2022/04/Perehdytysopas-2022-RUS.docx
https://www.puutarhaliitto.fi/wp-content/uploads/2022/04/Perehdytysopas-2022-FI-RUS.docx
https://migri.fi/tilapainen-suojelu/ukr
https://migri.fi/tilapainen-suojelu/ukr
mailto:migri@migri.fi
https://migri.fi/faq-ukraine-ukrainian
https://migri.fi/faq-ukraine-ukrainian
https://tem.fi/documents/1410877/2094593/UKK_rajalle_17032022_uk.pdf/19e379d5-54d0-afab-8746-eba8267ada0c/UKK_rajalle_17032022_uk.pdf?t=1649766844693
https://tem.fi/ru/-/polucatel-vremennoj-zasity-imeet-pravo-rabotat-v-finlandii
https://tem.fi/en/-/people-receiving-temporary-protection-have-the-right-to-work-in-finland
app.toitasuomesta.fi
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Kausityöpaikkoja kannattaa etsiä myös Töitä Suomesta Oy:n rekrytointisivustolta, Suomen 
julkisten työvoimapalveluiden, te-palveluiden, sivuilta (kerrottu ukrainaksi) ja jos osaat 
englantia, englanninkielisiä työpaikkoja esittelevältä sivustolta: Jobs in Finland. Sivustoilta 
saat tietoa myös muiden toimialojen työpaikoista. 

Kaikki nämä palvelut ja sivustot ovat työnhakijalle maksuttomia. Maksun periminen 
työnvälityksestä tai työpaikasta on Suomessa kiellettyä. 

Hakiessasi tuo esiin ainakin seuraavat asiat itsestäsi: 

• Nimi ja ikä 
• Aiempi työkokemus ja/tai aiempi osaaminen tehtävään liittyen 
• Milloin olet käytettävissä 
• Tarvitsetko majoitusta tilalla 

Maatalouden kausityön työehdot 

Suomessa kaikilla on oikeus turvalliseen ja reiluun työelämään. Minimityöehdoista, kuten 
palkasta, enimmäistyöajoista ja syrjinnän kiellosta työelämässä, on säädetty laissa. 

Maatalouden kausityötä koskee maaseutuelinkeinojen työehtosopimus. Lue lisää 
palkkauksesta ja työehdoista maatalouden kausityöntekijän työehdot 2022 -oppaasta: 

Opas ukrainaksi 
Opas venäjäksi 
Opas englanniksi 

Voit myös ladata puhelimeesi Hermes-sovelluksen, jonka avulla saat tietoa kausityön 
ehdoista.  

Lue myös 

Työskentely Suomessa -opas ukrainaksi 
Työskentely Suomessa -opas venäjäksi 
Työskentely Suomessa -opas englanniksi 
 

Apua ongelmiin  

Jos kohtaat asiatonta kohtelua työelämässä, ole yhteydessä vastaanottokeskuksen 
henkilökuntaan tai Rikosuhripäivystykseen.  
 

https://jobs.toitasuomesta.fi/en
https://toimistot.te-palvelut.fi/ukraina/tyonhakijaksi-ilmoittautuminen-ja-tyonhaku-suomessa
http://www.jobsinfinland.fi/
https://www.teollisuusliitto.fi/ru/2022/04/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b7-%d1%83%d0%bc%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%81%d1%96%d0%bb/
https://www.teollisuusliitto.fi/ru/industrilnyj-profsojuz/otrasli-sektora/roboti-sezonnogo/
https://www.teollisuusliitto.fi/ru/industrilnyj-profsojuz/otrasli-sektora/sezonnaja-rabota/
https://www.teollisuusliitto.fi/en/industrial-union/organised-sectors/seasonal-work/
https://www.teollisuusliitto.fi/ru/2022/02/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-hermes-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163230/tyoskentely-syomessa-2021-A5-UKR-PDFUA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163228/tyoskentely-syomessa-2021-A5-RUS-PDFUA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163226/tyoskentely-syomessa-2021-A5-EN-PDFUA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.riku.fi/palvelut/rikosuhripaivystys-116-006/
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Jos sinua yritetään kiristää maksamaan välityspalkkiota, painostaa huonoihin työehtoihin, 
seksiin tai rikoksiin esimerkiksi työpaikkaa, majoitusta tai apua vastaan, sinun kannattaa 
pyytää apua vastaanottokeskuksen henkilökunnalta tai muilta viranomaisilta.  

Lisätietoa sivulta ukrainaksi: ihmiskauppa.fi/ukr, venäjäksi: ihmiskauppa.fi/rus tai 
englanniksi: humantrafficking.fi 
 

Tietoa meistä: 
 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n ja Töitä Suomesta Oy:n 
kausityövoimahanke tarjoaa tietoa, ohjeita ja työkaluja työnantajille ja kausitöistä 
kiinnostuneille työnhakijoille. Kausityövoimahankkeella on oma Facebook-ryhmä 
työnhakijoille ja työntekijöille sekä Telegram t.me/seasonal_farm_work_finland.  
 
Töitä Suomesta Oy tarjoaa rekrytointi- ja henkilöstöpalveluita maaseudun työnantajille. 
 
Lisätietoja sidosryhmille: Kati Kuula, projektipäällikkö, 045 112 9173 
Lisätietoja työnhakijoille ja -tekijöille: Natalia Tatti, työvoimaneuvoja, 050 3070695 
 
Yhteinen sähköposti: info@toitasuomesta.fi  
 
Hankkeen rahoittaja:  
 

 
 
 
 

http://www.ihmiskauppa.fi/ukr
https://www.ihmiskauppa.fi/ihmiskauppa/kieliversiot/na_russkom_%28venaja%29
http://www.humantrafficking.fi/

