
Kausityövoiman rekrytointi ja liikkuminen 2022

Kauden 2023 rekrytointi

Vastaajien kokonaismäärä 10.10.2022: 171



1. Tilan tuotantosuunta Tuotantosuuntia voi valita useampia/tila

Vastaajien määrä: 170, valittujen vastausten lukumäärä: 194
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65%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Vihannestuotanto

Marjan- ja hedelmäntuotanto

Perunantuotanto

Muu, mikä?

n Prosentti

Vihannestuotanto 44 25,9%

Marjan- ja hedelmäntuotanto 111 65,3%

Perunantuotanto 15 8,8%

Muu, mikä? 24 14,1%



2. Tuotantotapa Tuotantotapoja voi valita useampia/tila

Vastaajien määrä: 165, valittujen vastausten lukumäärä: 202
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19%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Avomaa

Kausi-/kasvutunnelit

Kasvihuone

n Prosentti

Avomaa 140 84,8%

Kausi-/kasvutunnelit 31 18,8%

Kasvihuone 31 18,8%



3. Tilan sijaintimaakunta:

Vastaajien määrä: 171
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0% 5% 10% 15% 20% 25%

01 	Uusimaa

02 	Varsinais-Suomi

04 	Satakunta

05 	Kanta-Häme

06 	Pirkanmaa

07 	Päijät-Häme

08 	Kymenlaakso

09 	Etelä-Karjala

10 	Etelä-Savo

11 	Pohjois-Savo

12 	Pohjois-Karjala

13 	Keski-Suomi

14 	Etelä-Pohjanmaa

15 	Pohjanmaa

16 	Keski-Pohjanmaa

17 	Pohjois-Pohjanmaa

18 	Kainuu

19 	Lappi

21 Ahvenanmaa

Eniten vastauksia seuraavista 

maakunnista

n Prosen

tti

Varsinais-Suomi 28 16,4%

Etelä-Savo 12 7,0%

Pohjois-Savo 37 21,6%

Pohjanmaa 12 7,0%



4. Valitse kunta: Vastaajien määrä: 171 (dioilla 6-10 kuntaluettelo vastausmäärineen)
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Pertunmaa

Pyhäjärvi
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Vårdö



4. Valitse kunta:

Vastaajien määrä: 171

n Prosentti

Alajärvi 2 1,1%

Alavus 1 0,6%

Asikkala 2 1,1%

Eckerö 1 0,6%

Enonkoski 1 0,6%

Espoo 1 0,6%

Finström 1 0,6%

Haapavesi 1 0,6%

Hamina 1 0,6%

Hammarland 1 0,6%

Hankasalmi 1 0,6%

Hattula 2 1,1%

Hollola 1 0,6%

Huittinen 1 0,6%

Hyvinkää 2 1,1%



n Prosentti

Hämeenlinna 1 0,6%

Isokyrö 1 0,6%

Janakkala 1 0,6%

Jomala 1 0,6%

Joroinen 2 1,1%

Joutsa 1 0,6%

Juupajoki 1 0,6%

Juva 2 1,1%

Jyväskylä 2 1,1%

Jämsä 1 0,6%

Kaarina 1 0,6%

Kalajoki 2 1,1%

Kangasala 1 0,6%

Kangasniemi 2 1,1%

Kankaanpää 1 0,6%

Kannonkoski 2 1,1%

Karvia 1 0,6%

Kauhajoki 1 0,6%

Kauhava 1 0,6%



n Prosentti

Kemiönsaari 1 0,6%

Kitee 5 2,9%

Kokemäki 4 2,3%

Kontiolahti 1 0,6%

Korsnäs 1 0,6%

Kouvola 3 1,7%

Kristiinankaupunki 2 1,1%

Kuopio 7 4,1%

Laitila 6 3,5%

Lapinlahti 1 0,6%

Lapinlahti 1 0,6%

Lappeenranta 2 1,2%

Leppävirta 6 3,5%

Liperi 1 0,6%

Loimaa 1 0,6%

Maalahti 1 0,6%

Mikkeli 4 2,3%

Mustasaari 2 1,2%

Mäntsälä 1 0,6%

Naantali 3 1,7%

Nousiainen 1 0,6%



n Prosentti

Närpiö 4 2,3%

Oripää 1 0,6%

Orivesi 1 0,6%

Oulainen 1 0,6%

Oulu 2 1,2%

Padasjoki 2 1,2%

Paimio 2 1,2%

Parikkala 1 0,6%

Pedersören kunta 2 1,2%

Pertunmaa 1 0,6%

Porvoo 1 0,6%

Pyhäjärvi 1 0,6%

Pyhäntä 1 0,6%

Pälkäne 2 1,2%

Raasepori 1 0,6%

Rauma 1 0,6%

Rautalampi 4 2,3%

Ruokolahti 2 1,2%

Salo 4 2,3%



n Prosentti

Sauvo 2 1,2%

Savonlinna 2 1,2%

Seinäjoki 1 0,6%

Siilinjärvi 2 1,2%

Sonkajärvi 1 0,6%

Sotkamo 1 0,6%

Suonenjoki 13 7,6%

Sysmä 1 0,6%

Säkylä 2 1,2%

Tammela 1 0,6%

Teuva 3 1,7%

Tohmajärvi 1 0,6%

Turku 1 0,6%

Tuusula 1 0,6%

Uusikaupunki 4 2,3%

Vihti 1 0,6%

Vårdö 1 0,6%



5. Kuinka paljon tarvitsemastasi työvoimasta onnistuit rekrytoimaan?

Vastaajien määrä: 171
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100 %

80-90 %

60-70 %

50 %

Alle puolet

Yli tarpeen

n Prosentti

100 % 60 35,1%

80-90 % 50 29,2%

60-70 % 35 20,5%

50 % 10 5,9%

Alle puolet 10 5,8%

Yli tarpeen 6 3,5%



6. Mistä työntekijäsi tulivat/tulevat tänä kautena?

Voit valita useamman vaihtoehdon.HUOM! Ukrainalaisten kohdalla valitse status sen mukaan, mikä lupa työntekijöillä on (jos työntekijöitä molemmilla luvilla, valitse

molemmat - jos vain toisella luvalla, valitse se). Mikäli työntekijä on hakenut molempia, tilapäisen suojelun saadessaan muu kausityölupa on rauennut eli vastaus on tällöin

tilapäinen suojelu. Listaus pohjautuu mm. siihen, mistä maista kausityölupahakemuksia on tänä vuonna tullut.

Vastaajien määrä: 171, valittujen vastausten lukumäärä: 387. Maat lueteltu dioilla 15-16 vastausmäärineen.  
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Moldova

Serbia

Bosnia-Hertsegovina

Albania

Ukraina: kausityölupa (kausityöoleskelulupa tai…

Ukraina: tilapäinen oleskelulupa (tilapäistä suojelua…

Venäjä

Valko-Venäjä

Thaimaa

Vietnam

Filippiinit

Kambodza

Kirgisia

Kaxakstan

Muu Afrikan maa, mikä/mitkä

Avoimet vastaukset, lisätiedot 

(vastaajien määrä 6):

Suomi (muut ryhmät): 

• Perhe

• Eläkeläiset ja työikäiset

• Yksi

Muu EU-maa, mikä/mitkä:

• Tsekki, Ranska, Puola

• Ranska, tsekki

Muu Afrikan maa, mikä/mitkä:

• Etelä-Afrikka



6. Mistä työntekijäsi tulivat/tulevat tänä kautena?

Voit valita useamman vaihtoehdon.HUOM! Ukrainalaisten kohdalla valitse status sen mukaan, mikä lupa työntekijöillä on (jos työntekijöitä molemmilla luvilla, valitse

molemmat - jos vain toisella luvalla, valitse se). Mikäli työntekijä on hakenut molempia, tilapäisen suojelun saadessaan muu kausityölupa on rauennut eli vastaus on tällöin

tilapäinen suojelu. Listaus pohjautuu mm. siihen, mistä maista kausityölupahakemuksia on tänä vuonna tullut.

Vastaajien määrä: 171, valittujen vastausten lukumäärä: 387

n Prosentti

Suomi (nuoret) 59 34,5%

Suomi (muut ryhmät) 29 17,0%

Romania 3 1,8%

Bulgaria 4 2,3%

Latvia 8 4,7%

Liettua 4 2,3%

Viro 8 4,7%

Muu EU-maa, mikä/mitkä: 3 1,8%

Moldova 5 2,9%

Serbia 2 1,2%

Bosnia-Hertsegovina 1 0,6%

Albania 2 1,2%

Ukraina: kausityölupa (kausityöoleskelulupa tai kausityötodistus) 85 49,7%

Ukraina: tilapäinen oleskelulupa (tilapäistä suojelua saavat) 120 70,2%

Venäjä 30 17,5%

Valko-Venäjä 6 3,5%

JATKUU SEURAAVALLA DIALLA



Thaimaa 8 4,7%

Vietnam 3 1,8%

Filippiinit 1 0,6%

Kambodza 3 1,8%

Kirgisia 1 0,6%

Kaxakstan 1 0,6%

Muu Afrikan maa, mikä/mitkä 1 0,6%

Vastaajien määrä: 171, valittujen vastausten lukumäärä: 387

6. Mistä työntekijäsi tulivat/tulevat tänä kautena?

Avoimet vastaukset, lisätiedot (vastaajien määrä 6):

Suomi (muut ryhmät): 

• Perhe

• Eläkeläiset ja työikäiset

• Yksi

Muu EU-maa, mikä/mitkä:

• Tsekki, Ranska, Puola

• Ranska, tsekki

Muu Afrikan maa, mikä/mitkä:

• Etelä-Afrikka



7. Mitä palveluita ja/tai kanavia käytit työntekijöiden rekrytointiin?

Voit valita useamman vaihtoehdon. Kysymyksellä kartoitetaan kanavia, joissa ilmoitit työpaikoista sekä palveluita, joiden avulla rekrytoit työntekijöitä.

Vastaajien määrä: 169, valittujen vastausten lukumäärä: 328
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TE-palvelut, kotimaa (ml. Ukrainan sotaa pakenevat TE-
palveluiden avulla)

TE-palvelut, EURES (EU- ja ETA-maiden rekrytointi)

Kuntien yritys- ja työllisyyspalvelut

Suomalainen henkilöstöpalveluyritys (kuten esim. Töitä
Suomesta Oy). Mikä palvelu (henkilöstövuokraus,…

Ulkomainen henkilöstöpalveluyritys. Minkämaalainen:

Rekrytointitapahtuma kasvokkain

Rekrytointitapahtuma verkossa

Sosiaalinen media

Verkostot (omat, työntekijöiden)

Vastaanottokeskukset (suorat kontaktit)

Startup Refugees

MY-kausityövoima -hankkeen alusta, ryhmät

Muu, mikä:



7. Mitä palveluita ja/tai kanavia käytit työntekijöiden rekrytointiin?

Voit valita useamman vaihtoehdon. Kysymyksellä kartoitetaan kanavia, joissa ilmoitit työpaikoista sekä palveluita, joiden avulla rekrytoit työntekijöitä.

Vastaajien määrä: 169, valittujen vastausten lukumäärä: 328

n Prosentti

TE-palvelut, kotimaa (ml. Ukrainan sotaa pakenevat 

TE-palveluiden avulla)

38 22,5%

TE-palvelut, EURES (EU- ja ETA-maiden rekrytointi) 17 10,1%

Kuntien yritys- ja työllisyyspalvelut 9 5,3%

Suomalainen henkilöstöpalveluyritys (kuten esim. Töitä 

Suomesta Oy). Mikä palvelu (henkilöstövuokraus, 

rekrytointi Suomesta, rekrytointi ulkomailta):

14 8,3%

Ulkomainen henkilöstöpalveluyritys. Minkämaalainen: 13 7,7%

Rekrytointitapahtuma kasvokkain 9 5,3%

Rekrytointitapahtuma verkossa 7 4,1%

Sosiaalinen media 35 20,7%

Verkostot (omat, työntekijöiden) 133 78,7%

Vastaanottokeskukset (suorat kontaktit) 24 14,2%

Startup Refugees 3 1,8%

MY-kausityövoima -hankkeen alusta, ryhmät 5 3,0%

Muu, mikä: 21 12,4%



8. Jos hyödynsit TE-palveluita, minkä arvosanan antaisit palvelulle asteikolla 1-5

5 = erinomainen4 = kiitettävä3 = hyvä2 = tyydyttävä1 = välttävä

Vastaajien määrä: 56

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Summa Keskihajonta

1,0 5,0 3,1 3,0 175,0 0,9

Palautetta, kehittämisehdotuksia (vastaajien määrä: 24)

Saamani palvelu oli hyvää ja henkilökohtaista. Löysin tarvitsemani määrän myyjiä, mutta tilalla työskentelevistä kausityöntekijöistä oli pulaa. Työkokeilun jälkeen 

töihin jäi TE-toimiston kautta tulleista vain kaksi.

Hyvä yhteydenhoito mutta heidän kykynsä saada oikeasti työntekijöitä jäi meidän kohdalla ilman tulosta.

TE- toimiston ihminen otti asiani vakavasti ja oikeasti halusi auttaa.

Täytin ilmoituksen TE-palveluiden avoimet työpaikat -sivulle ja käytin aihetunnistetta #ukr2022 Ilmoituksen kautta oli pari potentiaalista kyselyä, mutta yhtään 

henkilöä ei lopulta tullut ko. ilmoituksen kautta

Tilapäisen suojelun statuksen ukrainalaisia ei voinut palkata. Syynä

* maahamuuton asenne: eivät he tule noin lyhyisiin työsuhteisiin, ovat kielikursseilla ja lapset päivähoidossa

*suomen avustus maksatus. Taannehtivasti vähennetään saadun palkan arvo avustuksesta.

Luulin saavani tästä porukasta puuttuvat, mutta toisin kävi. Osa jo luvanneista Ukrainalaisista joutui jäämään loppumetreillä pois sodan takia..

TE-palvelut mol.fi toimii hyvin. Sivuja pitää markkinoida nuorille. Nuoret eivät osaa hakea työpaikkoja mol.fi palvelun kautta. He hakevat mainostettujaen

yksityisten palveluiden kautta kuten duunitori,oikotie. Samoin TE-keskus palvelut eivät tavoita ulkomaalaista työvoimaa. 

Työpaikka hakemuksia tuli monesta eri maasta. Ei kuitenkaan tietoa kuinka kuinka sitoutunut hakija on tai pystyykö sitten poimimaan mansikoita täysiä päiviä.



Vastaajien määrä: 62. Yleisimmät kommentit kootusti, suluissa vastausten määrä.

9. Jos et hyödyntänyt TE-palveluita, miksi et? 

Ei ollut tarvetta. (14)

Saimme työntekijät oman verkoston/kanavien/kontaktien kautta, oma rekrytointi (9)

Ukrainalainen agentti oli vielä hengissä.

Välittäjä ukrainassa oli vielä tavoitettavissa.

Meillä on suorat yhteydet Ukrainaan. Yksi työntekijöistä hoitaa lupa-asiat siellä 

päässä.

Useiden  vuosien  ajan  olemme  saaneet  työntekijät  Ukrainasta  entisten  

kontaktien  ja  heidän  kontaktiensa  kautta,  ei  ole  tarvittu  muita  tahoja.

Ei koskaan käytetty palveluita/Vaikea uskoa, että pystyisivät 

auttamaan/Hyödytön/Aikaisemmat huonot kokemukset (8)

Omat vanhat työntekijät tulivat (5)

Oli liikatarjontaa, ei tarvinnut (2)

Koska TE-palveluiden työnhaun kautta tulee todella paljon ns. puheluita sen takia 

että kun käskettiin soittaa. On turhauttavaa kuluttaa  aikaa sellaiseen.

Omat verkostot paljon joustavampia ja nopeampia kuin te

vi i stort sett har samma personal som tisäsong 2021 samt lyckades rekrytera övriga

genom de som redan arbetar för oss

Aikaisempien  vuosien  kokemusten  mukaan  pärjäsimme  hyvin  

omien  suorakanaviemme  kautta  vielä  viime  vuonna. tänä  

vuonna  2022  olisi  pitänyt  hyödyntää  myös  TE-palveluita

Troligen onödigt byråkratiska som, TE iallmänhet. Har inte tid att

använda deras tjänster. Visste inte ens att dom har dylika

tjänster. 

TE-toimiston kautta ei tähän asti ole saanut kausitöihin 

työntekijöitä. Ainoastaan Marokosta ja iranista tullut viestejä 

jatkuvasti sen jälkeen, kun oli hetken aikaa paikka auki.

Työtekijät löytyvät lähialueelta ja ovat omatoimisesti hakeneet 

työpaikkaa.

Yritin hyödyntää mutta ei onnistunut

ei ollut aikaa, työntekijöiden tippuminen matkasta tapahtui 

niin viime tingassa

Usko loppunut te palveluihin. Ei mitään apua heistä, päinvastoin 

pelkästään hankaloittavat maatalousyrittäjiä. Esim yli 6kk 

oleskelulupa aina harkinnan varainen te keskuksen kautta. Pakko 

laittaa ilmoitus heidän sivuille ja mitä on tarjolla? Afrikan poikia.. 

kun samalla olisi luotettavia omia vanhoja työntekijöitä tarjolla. 

Aivan naurettavaa touhua. Te keskukselle pisteet heidän 

toiminnasta asteikolla 1-10 =0

Odotin liian pitkään työntekijöitä, jotka olivat tulossa, mutta 

peruivat sitten tai menivät muuhun maahan. Sitten olikin jo 

myöhäistä löytää tilalle uusia työntekijöitä.



10. Onko työvoiman saatavuus vaikuttanut toimintaanne tänä vuonna poikkeavasti?

Vastaajien määrä: 166

54%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Kyllä, lisätietoja kysytään seuraavassa kysymyksessä

Ei



11. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä

Kerro tässä, miten työvoiman saatavuus on vaikuttanut. Voit valita useamman vaihtoehdon ja avata vastausta kunkin valinnan yhteydessä tekstikentässä.

Vastaajien määrä: 92, valittujen vastausten lukumäärä: 164

23%

61%

26%

7%

13%

2%

17%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Itsepoiminnan lisäys:

Jätettiin peltolohkoja keräämättä:

Istutuksia jätettiin tekemättä:

Henkilöstön koulutus, mitä:

Muutoksia johtamiseen:

Löysin uusia kanavia/tapoja hakea työntekijöitä, mitä:

Vaikutti päätökseen lopettaa tuotantosuunta, mikä:

Muuta, mitä:



11. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä

Kerro tässä, miten työvoiman saatavuus on vaikuttanut. Voit valita useamman vaihtoehdon ja avata vastausta kunkin valinnan yhteydessä tekstikentässä.

Vastaajien määrä: 92, valittujen vastausten lukumäärä: 164

n Prosentti

Itsepoiminnan lisäys: 21 22,8%

Jätettiin peltolohkoja keräämättä: 56 60,9%

Istutuksia jätettiin tekemättä: 24 26,1%

Henkilöstön koulutus, mitä: 6 6,5%

Muutoksia johtamiseen: 12 13,0%

Löysin uusia kanavia/tapoja hakea työntekijöitä, mitä: 2 2,2%

Vaikutti päätökseen lopettaa tuotantosuunta, mikä: 16 17,4%

Muuta, mitä: 27 29,3%

Avoimet vastaukset, lisätiedot (jatkuu seuraavalla dialla):

Itsepoiminnan lisäys: 

Oli pakko lisätä

tosin itsepoimijoita ei tullut normaalia enempää

Helteiset kelit nopeuttivat kypsymistä paljon ja se aiheutti hetkellistä työntekijöiden 

vajausta. Muutoin olisi melko hyvin pärjätty.

Itsepoimijat tulee miten ne tahtoo eikä silloin kun kovin tarve on!

Jätettiin peltolohkoja keräämättä:

Ei keritty kaikkia kerätä

Kerättiin lohko kerran

mansikkaa jäi peltoon kymmeniä tuhansia kiloja

4 ha jäi poimimatta

ei pelkästään johtunut työntekijöiden puutteesta. Vaan kovista helteistä ja myös 

itsepoimijoiden puutteesta

Poimijoita ei vain saatu tarpeeksi sadonkorjuun ajaksi

mahd. neljäsosa sadosta jäi keräämättä

40 % mansikkasadosta jäi poimimatta

30%

Poimijoita liian vähän

marjaa jäi peltoon

vanhoja lohkoja jäi keräämättä

poiminnassa jäätiin himan jälkeen, mutta myös markkinat vetivät heikosti

Kymmeniä tuhansia kiloja jäi peltoon!!

Istutuksia jätettiin tekemättä:

Kevään istutukset siirrettiin syksyyn

avomaan istutukset on tulevaisuuteen jäädytetty kokonaan

MIehiä ei tullut tarpeeksi

vähemmän istutusta



Henkilöstön koulutus, mitä:

Uudenlaisten työtehtävien tekeminen aiempiin vuosiin verrattuna. Ns. "miesten työt"

Uusia työtehtäviä on pitänyt opettaa tutuille työntekijöille ja myös uusille. Naiset ovat 

tehneet töitä joita aiemmin on tehty miestyövoimalla.

Piti kouluttaa uusi sikalatyöntekijä

Koulutettu tr kuski + muuta opetusta

Muutoksia johtamiseen:

Asioiden priorisointi: tärkeimmät työt tehtiin ja loput jätettiin tekemättä tai 

myöhemmäksi

Oli palkattava vt kun ei enää omat voimat riittännet ja tuli sairasloma kesken 

sesongin. Liian vähän työvoimaa.

Töiden jaksotuksen muutoksia niiltä osin kuin se oli mahdollista.

Työnjohtaja ei päässyt tulemaan

Löysin uusia kanavia/tapoja hakea työntekijöitä, mitä: 

Ukrainalaiset kertoivat toisilleen työpaikasta

Vanhojen työntekijöiden kontaktit kultaakin kalliimpia

Muu, mikä:

fick söka annan arbetskraft

tehtiin oman tilan väki töitä paljon enemmän, mm. kastelut, harsojen  ja  

verkkojen vedot, jne....

Käytettiin thaimaan vuokratyövoima

Henkilökohtainen jaksaminen, ylikourmitus vei loppuun palamiseen.

Työt myöhästyivät tai töitä, esim. kitkentää piti jättää tekemättä.

Tehtiin itse enemmän ja pitkää päivää

ei ehditty kitkeä kunnolla, koska ei ollut tarpeeksi ihmisiä

Rakennusprojektin aloitusta lykättiin, kasvinhoitotöissä jäätiin jälkeen.

Vähennettiin työtehtäviä

keskittyminen olennaiseen ja parhaimmat katteet tuottaviin tuotteisiin. 

työtehtävien tarkastelu ja prosessivaiheiden poisto kun ei ehditty tehdä. Vain 

kaikkein oleelliset tehtiin. Nämä tekemättömät työt voivat kostautua vielä jatkossa 

eli ei voi olla pysyvä olotila.

Tilapäinen suojelu direktiivi loi tressittömämmän kauden työnatajalle ja 

työntekijälle

Tehtiin ylitöitä

Toimintaa ei laajenneta

kasvustojen hoitotöitä jäi tekemättä

Puolet poimijoista erittäin heikkoja ja poimitakustannukset nousivat pilviin

tiettyjä suunniteltuja töitä jätettiin tekemättä

Tuptanto ajetaan alas seuraavan 1 vuoden aikana

metsämarjatyöntekijäni ei päässyt tulemaan sodan vuoksi

Konetyöhön koulutetut miehet eivät päässeet tulemaan

Emme työllistä koko vuotta yhtä ulkopuolista tilan töihin

Miehiä ei saatu

Pinta-alaa pienennetään jatkossa ja kasvivalikoimaa vähennetään

Tulevaisuus pelottaa ja huolettaa

Oman työpanoksen huomattava kasvu

INVESTOINTIEN LYKKÄYS

oma jaksaminen vähissä työvoiman lupa-asioiden hoidossa jo kesän alussa

Vaikutti päätökseen lopettaa tuotantosuunta, mikä:

Avomaan vihannes

Ei kukaan ole niin suuri idiootti, että tekee muille töitä ilmaiseksi. Eli liika suuri riski ja 

työmäärä saatavaan korvaukseen nähden.

Muutaman vuoden sisällä

vähennettiin viljeltyä alaa

Vakaassa harkinnassa koko marjanviljely

supistaa tuotantoa

Esim. porkkanaa ei laitettu tänä vuonna

Kaikki

mansikanviljely

pienennetään viljely alaa

Mansikka



12. Arviosi tällä hetkellä siitä, muuttuuko työvoiman tarpeesi ensi kaudella?

Normaalisti vuosittain kausityöntekijöitä työskentelee ja tulee Suomeen eri maista 16 - 18 000. Tänä vuonna kausityöntekijöitä on ollut arviolta 10 - 12 000. Moni työskenteli 

tilapäisellä oleskeluluvalla, joten tilastoja ei kausityössä olleista ole vastaavasti kuin esimerkiksi työlupahakemusten perusteella määriä arvioitaessa. Esimerkiksi eri 

viranomaisten (kuten Maahanmuuttovirasto, Verohallinto) tarvitsemiin resursseihin vaikuttaa ulkomaisten kausityöntekijöiden määrä ja myös se, mistä maista työntekijät 

tulevat. Kysymme seuraavissa kysymyksissä nykyisten työntekijöiden palaamisesta ensi kaudella sekä maita, joista tulet rekrytoimaan.Vaikka tässä vaiheessa on aikaista, 

pyydämme kuitenkin arvioimaan tämänhetkisen tilanteesi ja näkemyksesi mukaan, pysyykö kausityövoiman tarpeesi ennallaan vai arvioitko siihen tulevan muutoksia. 

Vertailukohtana voit käyttää ns. normaalivuotta työvoiman määrän osalta.

Vastaajien määrä: 171

67%

23%

9%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Työvoiman tarve pysyy samana

Työvoiman tarve kasvaa

Työvoiman tarve vähenee

Muuta, mitä:



12. Arviosi tällä hetkellä siitä, muuttuuko työvoiman tarpeesi ensi kaudella?

Normaalisti vuosittain kausityöntekijöitä työskentelee ja tulee Suomeen eri maista 16 - 18 000. Tänä vuonna kausityöntekijöitä on ollut arviolta 10 - 12 000. Moni työskenteli 

tilapäisellä oleskeluluvalla, joten tilastoja ei kausityössä olleista ole vastaavasti kuin esimerkiksi työlupahakemusten perusteella määriä arvioitaessa. Esimerkiksi eri 

viranomaisten (kuten Maahanmuuttovirasto, Verohallinto) tarvitsemiin resursseihin vaikuttaa ulkomaisten kausityöntekijöiden määrä ja myös se, mistä maista työntekijät 

tulevat. Kysymme seuraavissa kysymyksissä nykyisten työntekijöiden palaamisesta ensi kaudella sekä maita, joista tulet rekrytoimaan.Vaikka tässä vaiheessa on aikaista, 

pyydämme kuitenkin arvioimaan tämänhetkisen tilanteesi ja näkemyksesi mukaan, pysyykö kausityövoiman tarpeesi ennallaan vai arvioitko siihen tulevan muutoksia. 

Vertailukohtana voit käyttää ns. normaalivuotta työvoiman määrän osalta.

Vastaajien määrä: 171

n Prosentti

Työvoiman tarve pysyy samana 114 66,6%

Työvoiman tarve kasvaa 40 23,4%

Työvoiman tarve vähenee 15 8,8%

Muuta, mitä: 2 1,2%

Avoimet vastaukset, lisätiedot: 

Työvoiman tarve pysyy samana: vi anpassar bara tiden för när de börjar och slutar

Ellei ukrainasta ja venäjältä saa työvoimaa. Sitten menee homma uusiksi

Puuttuvien tilalle lisää

Kokonaistarve normaalitilanteen tasolla. Mutta myyjien tarve jopa kasvaa ja syynä on, että nuoret eivät halua tehdä 30 h/vko vaan 20 h/vko riittää ja henkilömäärää tarvitaan 

siis enemmän.

suunnilleen sama

Mikäli sato onnistuu hyvin, saattaa tulla lisätyövoiman tarvetta.

Työvoiman tarve kasvaa: Nousee noin 50%

Työvoiman tarve vähenee: Pikkuhiljaa tässä lopettelemme, meillä jälkipolvi sen verran älykästä, ymmärtää nimittäin, että jopa siivojana jää enenmmän rahaa käteen kuin 

tilallisena, eikä ole mitään vastuita.

Epävarma tilanne aiheuttaa jo nyt tuotannon alasajoa

Tuotanto loppuu

Muuta, mitä:

Överväger att sluta produktionen

Loppuu



13. Arviosi siitä, kuinka moni tämän kauden työntekijöistä palaa ensi kaudella?

Seuraavassa kysymyksessä kysytään, mistä rekrytoit tarvittaessa lisää/uusia työntekijöitä.

Vastaajien määrä: 171
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13. Arviosi siitä, kuinka moni tämän kauden työntekijöistä palaa ensi kaudella?

Seuraavassa kysymyksessä kysytään, mistä rekrytoit tarvittaessa lisää/uusia työntekijöitä.

Vastaajien määrä: 171

n Prosentti

100 % 24 14,0%

80-90 % 55 32,2%

60-70 % 40 23,4%

50 % 23 13,4%

Alle puolet 29 17,0%

80-90 %: 

Ukrainalaisten tilanne vaikea, kukaan ei tiedä mikä on tilanne ensi keväänä. Kaikki tänä vuonna olleet haluaisivat tulla ensi vuonna uudelleen.

Jos sota loppuu, eikä aiheuta lisää ongelmia

Tulevat jos sodan takia vaan pääsevät

50 % 

EPÄVARMAA

Vuosia käyneitä työntekijöitä menetetään muualle ja paljon.

Vaikea vastata!

100 % 

Jos raja pysyy työntekijöille auki Venäjältä Suomeen

bor i Finland

60-70 % 

Tätä on vaikea vielä arvioida. Eivät osanneet sanoa.

tämän  hetken  näkymien  mukaan

Uudet rekrytoidaan verkostojen kautta.

Osa entisistä työntekijöistä on työllistynyt suomessa vakituiseen työpaikkaan, joten kausityö tuskin kiinnostaa jatkossa

Alle puolet

Reilusti alle puolet

Avoimet vastaukset, lisätiedot: 



14. Kausityöntekijöiden lähtömaat tulevaisuudessa

Tänä vuonna Suomeen haki ja tuli kausityöntekijöitä uusista maista (muutamia kymmeniä tai yksittäisiä työntekijöitä). Muiden ennestään tuttujen kausityövoimamaiden kuin

Ukraina ja Venäjä osuus nousi hieman. Ukrainalaisten osuus on ollut edelleen merkittävin. Lisäksi EU-maista tulee vuosittain joitakin tuhansia kausityöntekijöitä. Mistä maista

aiot (tai haluaisit) rekrytoida työntekijöitä tulevaisuudessa (listauksessa huomioitu tutut lähtömaat ja tänä vuonna esiin tulleita uusia maita), voit valita useamman

maan. Rekrytointia kannattaa monipuolistaa ja varmistaa siten kausityövoiman saatavuutta.

Vastaajien määrä: 168, valittujen vastausten lukumäärä: 420. Maat lueteltu dioilla 32-33 vastausmäärineen. 

29%
8%
8%
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7%
4%
7%
2%
1%
1%
1%
1%
1%

70%
56%

12%
1%

13%
5%
2%
1%
2%
2%
1%
1%
3%
2%
1%
1%
1%
1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Suomi

Romania

Bulgaria

Latvia

Liettua

Muu EU-maa, mikä/mitkä:

Moldova

Serbia

Kosovo

Bosnia-Hertsegovina

Albania

Montenegro

Turkki

Ukraina: kausityölupa (kausityöoleskelulupa tai kausityötodistus)

Ukraina: tilapäinen oleskelulupa (tilapäistä suojelua saavat)

Venäjä

Valko-Venäjä

Thaimaa

Vietnam

Filippiinit

Nepal

Kambodza

Uzbekistan

Turkmenistan

Kirgisia

Kaxakstan

Georgia

Armenia

Marokko

Muu Afrikan maa (esim. Algeria, Tunisia, Kenia), mikä/mitkä

Muu mainitsematon maa, mikä/mitkä

Avoimet vastaukset, lisätiedot:

Suomi: 

1

Myyjät

myyyjät. Pelloille ei tulla saamaan väkeä

Muu EU-maa, mikä/mitkä:

Viro

Tsekki, Puola, Viro

Viro, ehkä Puola

Muu mainitsematon maa, 

mikä/mitkä:

Mieli on avoin, mutta 

yhteismajoituksen takia täytyy 

miettiä kulttuurien 

yhteensopivuutta. Kesällä 2020 

meillä työskenteli 6 eri 

kansalaisuutta.



15. Ukrainalaisten työntekijöiden tilanne kauden päättyessä

Vastaa näihin kysymyksiin, jos tilallasi työskenteli ja asui tilapäistä suojelua saavia tai hakevia henkilöitä. Maahanmuuttovirasto kartoittaa näiden kysymysten avulla mm. 

majoittumistarpeita.Kuinka suuri osa tilapäisen suojelun statuksella työskentelevistä kausityöläisistä on ilmoittanut:

Vastaajien määrä: 106

Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

• Lähtevänsä pois Suomesta 66,4 80 35,65

• Jäävänsä tilapäisesti Suomeen 

asuen yksityismajoituksessa

17,4 0 29,26

• Jäävänsä tilapäisesti Suomeen 

asuen vastaanottokeskuksen 

tarjoamassa majoituksessa

10,4 0 20,93

• Jäävänsä Suomeen pysyvästi 6,2 0 15,06

Avoimia vastauksia (tähän vastattiin mielellään, vaikka tilalla ei ollutkaan tilapäistä suojelua saavia työntekijöitä):

• En saanut yhtään Ukrainalaista työntekijää tänä vuonna

• Arbetstagaren återvänder till Ukraina med hela familjen pga av hemlängtan samt det är lungt i hemstaden. Skulle ha fått arbete här också nästa säsong, men

hemlängtan var för stor.

• En laske jatkossakaan paljoa vastaanottokeskuksen henkilöihin.

• 10 % jää asumaan tilalle tai yksityisesti. 10% muutti vastaanottokeskukseen. Muut palasivat Ukrainaan. Osa on lähdössä Ukrainasta esim. Kanadaan.

• Kaikki lähti joko toiseen maahan tai takaisin Ukrainaan muihin töihin.

• Yhdeksän kymmenestä til. Suoj. Väestä lähti pois suomesta kauden päätyttyä, meidän työväestä.

JATKUU SEURAAVILLA DIOILLA

Vastaukset prosentteina (kuinka suuri osuus vastaajien tilapäistä suojelua saavista työntekijöistä lähtee/jää tilapäisesti/pysyvästi)



Avoimia vastauksia (jatkuu):

• Ne jotka ovat jääneet asuvat kunnan järjestämissä asunnoissa, ja vastaanottokeskus maksaa kunnalle.

• 70 % ukrainalaisista lähti pois Suomesta, 30 % ukrainalaisita jää Suomeen ja muutama jää  tilalle majoitukseen

• Isoin osa poistuu maasta Ukrainaan, jos työtä ei talveksi ole.

• yksi nuori poika jäi tänne ja aloitti ammattikoulun, tämä polku johtanee suomeen pysyvästi jäämiseen

• Yksi perhe jää asumaan tilalle

• Osa jää työskentelemään kauttamme eri yrityksiin.

• Omalta ja naapuritiloilta ukrainalaiset lähtivät Ukrainaan elokuun lopulla. Peruste oli se, että Ukraina tarvitsee heitä. Kyseessä olivat meillä useana vuonna olleet 

työntekijät, joten syy oli todellinen. Ilmeisesti koulut ja muu toiminta jatkui lähes normaalisti. 

• Jos Ukrainan maan tilanne sallii niin osa on tulossa takaisin ensi kesänä, mutta pitää muistaa, että maa on sodassa ja tilanteet muuttuvat nopeasti. Uusien 

ihmisten rekrytointi Ukrainasta on tällä hetkellä erittäin hankalaa ja vaativaa ja kynnys lähteä (jos sitä ei ole ennen tehnyt) on normaalia isompi. Tilapäisessä 

suojelussa olevat työllistyvät kausitöistä pysyvimpiin työpaikkoihin ja he eivät tule enää kausitöihin jatkossa. Lisäksi on iso joukko tilapäisessä suojelussa olevia 

henkilöitä, jotka ovat sosiaalistuneet eli eivät ole kiinnostuneita mistään töistä vaan elävät sosiaalituella.

• Kaikki ukrainalaiset haluavat tulla myös ensi kesänä,  Toivottavasti takaisin koteihinsa lähteneet ukrainalaiset säästyvät venäjän hyökkäyksiltä.

• kuopion liitoskuntiin pitää saada tuettu asumismahdollisuus ukrainalaisperheille. Lapset käyneet koulua jo puolivuotta ja aikuisilla töitä/mahdollisuus työllistyä.

• Puolet palasi kotiinsa Ukrainaan ja puolet meni jatkamaan töitä Suomessa uudella työnantajalla.

• Noin puolet jää Suomeen, kaikki kenellä lapset mukana.

• Muutamat jäänevät Suomeen ainakin lasten opiskelun ajaksi.

• KUNTA TARJONNUT ASUNTOJA TILAPÄISTÄ SUOJELUA TARVITSEVILLE IHMISILLE



16. Tehtiinkö tilalla tällä kaudella työsuojelutarkastus?

Vastaajien määrä: 158

27%

73%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Kyllä, kerro kokemuksestasi:

Ei

n Prosentti

Kyllä, kerro 

kokemuksestasi:

43 27,2%

Ei 115 72,8%



17. Mahdollinen avoin palaute muille tahoille

Vastaajien määrä: 70, valittujen vastausten lukumäärä: 162

53%

79%

13%

16%

10%

36%

11%

14%
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Maahanmuuttovirasto

Verohallinto

Digi- ja väestötietovirasto

Kunta

Kela

Vastaanottokeskus, mikä:

Toimiala-, tuottaja-, yrittäjä- ja/tai työnantajajärjestö,
mikä:

Muu, mikä:



17. Mahdollinen avoin palaute muille tahoille

Vastaajien määrä: 70, valittujen vastausten lukumäärä: 162

n Prosentti

Maahanmuuttovirasto 37 52,9%

Verohallinto 55 78,6%

Digi- ja väestötietovirasto 9 12,9%

Kunta 11 15,7%

Kela 7 10,0%

Vastaanottokeskus, mikä: 25 35,7%

Toimiala-, tuottaja-, yrittäjä- ja/tai työnantajajärjestö, 

mikä:

8 11,4%

Muu, mikä: 10 14,3%

Kela:

• Sähköistä asiointia kehitettävä, kaikki eivät voi rekisteröityä pankkitunnuksilla. Pitäisi siitä huolimatta olla kanava lähettää hakemukset sähköisesti

• Yhteistyötä ja tietojen siirtyminen virastolta toiselle automaattisesti

• Kelakortit automaattisesti heille jotka vuodesta toiseen tulevat Suomeen kausityöhön

Maahanmuuttovirasto:

• Maahanmuuttovirasto ei vieläkään pysty nopeaan toimintaan, joten kausityötodistuksia joudutaan odottamaan./Liian hidasta/Toiminta oli erittäin hidasta maalis-

huhtikuussa/Lupakäsittelyä nopeammaksi./ilman hidasta virkamies käsittelyä/Käsittelyajat lyhyemmäksi (6)

• Sekoilu keväällä työnteko-oikeuden kanssa oli raskasta sesongin jo alettua. Hidas toiminta. Plussana selkeästi ilmoitettu ja toimiva palvelunumero ja palveluajat!

Avoimia vastauksia: 



Maahanmuuttovirasto:

• kausityöluvan hakeminen maksuttomaksi

• Helpottaa Thaimaan tulijoiden viisumien saantia

• Ymmärrystä on onneksi tänä vuonna löytynyt viljelijän tilanteeseen.

• Edelleenkään ei ole helpotettu samalla tilalla vuosikausia työskennelleiden työntekijöiden lupaprosessia. Olisiko nyt jo sen aika?

• Sähköistä asiointia kehitettävä. Miksi työnantaja ei automaattisesti saa nähdä enterfinlandissa hakemusten tilaa? Tuskin on estettä miksei työnantaja saa nähdä 

kuka on täyttänyt työlupa- tai kausityötodistushakemuksen hänen y-tunnukselleen, onko päätös tehty ja onko se kielteinen vai myönteinen. Työnantajan on 

varmistettava nämä tiedot joka tapauksessa.

• Mahdollisuus sähköisiin kanaviin kaikissa hakemuksissa olisi suotavaa pitkien välimatkojen takia.

• Kausityölupaa haettaessa myönnettäisiin suoraan henkilötunnus automaattisesti. Rajoille tunnistautumispisteet, joissa tarvittavat tunnistautumiset suoritettaisiin, 

jos lupaprosessi ei ole vaatinut tunnistautumista. Yhdellä kertaa kaikki tarvittavat luvat/ kelat/ verokortit/ henkilötunnukset

Vastaanottokeskus:

• Vastaanottokeskusten välillä oli eroja toiminnassa ja ohjeistuksessa paikkakuntien välillä, kun juteltiin kollegoiden kanssa.

• Kotka: toiminta ammattimaista, vaikkakin välillä ymmärrettävästi hidasta. Yhteydenpito sujui hienosti, palvelu hyvää. Palkanmaksu onnistui suoraan kortille, jonka 

saivat vastaanottokeskukselta. Pitivät yhteyttä ukrainalaisiimme puhelimitse ja whatsapilla.  Hamina: vastaanottokeskus perustettiin kesän aikana. Toiminta 

muuttui heikoksi, kun ukrainalaisten asiakkuudet siirrettiin kysymättä Kotkasta Haminaan. Heidät kutsuttiin käymään monta kertaa kuukaudessa käymään henk. 

koht. paikan päällä täyttelemässä milloin mitäkin papereita. Aina he eivät edes itsekään tienneet. Kaikki tämä oli hankalaa, sillä tila ja majoitus ei sijaitse 

kaupungissa ja työpäivät ovat tuohon vuodenaikaan pitkiä. 

• SÄHKÖISET palvelut nyt käyttöön. Aivan uskomatonta katsoa kuinka ollaan 30 vuotta kehityksestä jäljessä tässä maakunnassa.

• Eivät näytä haluavan ukrainalaisten työllistyvän

• Infoa lisää, alkuun paljon turhaa päällekkäisyyttä



Verohallinto: 

• Toimi hyvin

• Verokorttien kanssa oli todella vaikeaa. Osalla korteista kesti kuukausikaupalla saapua, kuskaaminen kauas tietylle toimistolle vuoden kiireisimpänä aikana 

turhautti, kaudella -23 toivottavasti sähköinen asiointi. Kyseessä asia minkä työnantaja joutuu hoitamaan 90% vaikka se olisi työntekijän velvollisuus toimittaa. 

Kaikilla vero 0%, työnantaja maksaa kulut.

• Verokorttien hakeminen Salossa ei mahdollista, täytyy käydä Turussa kaikille, kohtuuton

• Verokorttien saaminen kesti maks. Kaksi kuukautta ja työntekijöiden viisumit loppuivat.

• Verokorttien saanti viivästyi ja vääränlaisia kortteja.

• Verokortin haku uusilla 60km päässä. Vei tilan työntekijöiden aikaa, kun vietiin verotoimistoon. Verokorttien saanti oli hyvin hidasta.

• Verokorttihakemukset pitäisi saada tehdä netin kautta kuten korona-aikana oli. Älytön ralli tuoda ihmisiä verotoimistoon. Vetottajan tekemät vetokortit kesti 

luvattoman pitkään.

• On tehty raskaaksi verokorttien hankkiminen työntekijöille. Vie voimia hoitaa asioita, joissa ei ole asiantuntija kerran vuodessa. Jos sen hoitoasi  virkailija asiat 

hoituisivat oikein ja nopeasti.

• verokortit helpommin tehtäväksi. Työntekijät eivät osaa englantia, eivätkä osaa itse hankkia verokorttia, eli tämä jää kokonaan työnantajan huolehdittavaksi. 

Koronan aikana ollut netissä tehty lomake oli todella hyvä, palatkaa kiitos siihen niin on työntekijät ja työnantajilla helpompaa elämää!

• Verokorttien saatavuudessa oli ongelmia ja epäselvyyksiä siitä, mitkä sotumaksut koskettavat tilapäisen suojelun saaneita. Mutta kiitoksia, asia lopulta ratkesi.

• Verokortti ja henkilötunnus haku nettiin verkkolomakkeella, josta heti tulostuu paperit työnantajalle. 

• Täysi kymppi palvelusta. Jalkautuminen oli todella hienoa maatiloille.

Digi- ja väestötietovirasto:

• Tilapäistä suojelua saaneiden kohdalla tiedonkulku viraston ja verohallinnon välillä kulki liian hitaasti, joka hidasti verokorttien valmistumista (piti odottaa 

henkilötunnuksia).

• Nämä vievät vain arvokasta työaikaa kesällä työnantajilta sekä itse työntekijöiltä.

• Kausityölupaa haettaessa myönnettäisiin suoraan henkilötunnus automaattisesti. Rajoille tunnistautumispisteet, joissa tarvittavat tunnistautumiset suoritettaisiin, 

jos lupaprosessi ei ole vaatinut tunnistautumista. Yhdellä kertaa kaikki tarvittavat luvat/ kelat/ verokortit/ henkilötunnukset

• Yhteistyötä ja tietojen siirtyminen virastolta toiselle automaattisesti

Kunta:

• Teimme kunnan kanssa hyvää yhteistyötä heti alusta alkaen, sillä meille saapuivat ukrainalaiset ensimmäisten joukossa yksityismajoitukseen. Koulu saatiin 

alkamaan huhtikuussa ja kyydit pelaamaan. Vapaaehtoiset perustivat keräys- jne muun toiminnan omin voimin.

• Alku byrokratian jälkeen yhteistyö ollut todella hyvää. Keskusteluyhteys toimii todella hyvin. Täysi kymppi

• Hyvin tukena

• kunta hoiti hyvin asumisasiat



Muu, mikä:

• Henkilötunnuksien saaminen olisi pitänyt taphtua suojelujakemusta tehdessä eikä juosta vielä digi ja väestövirastossa.

• Kuopion poliisilaitos, kiitos paljon jouheasta ja napakasti toiminnasta tilapäistä suojelua haettaessa!

• TE-keskukselle tehtävä ilmoitus ulkomaalaisesta työntekijästä tulisi poistaa välittömästi. Kaikki tieto on nykyään saatavilla tulorekisteristä. Ko.ilmoitus on täysin 

moninkertaisen työn tekemistä ja jää siksi täysin turhana monelta tekemättä. TE-keskus on ilmoittanut, että he eivät tee tiedoilla mitään. Miksi meitä rankaistaan 

turhan työn tekemättä jättämisestä? Kun päättäjät unohtavat poistaa laista tämän velvollisuuden.

• Töitäsuomesta.fi Kiitos neuvoista, joita sai nopeasti kun kysymyksiä ja tilanteita tuli!

• Hei ! Toivoisin, että verokorttianomus laitettaisiin samalla ,kun käydään tunnistautumassa maahanmuuttovirastossa, päästäisiin pienemmällä paperin 

pyörittämisellä ja useimmilla 0% vero ,niin aika turhanpäiväinen prosessi verohallinnolle ,kiitos

• Verokorttien hakuprosessi oli monille  todella hankala!     Verokortit tulee sitten kun työ jo loppunut ja ihmiset jo poistuneet

• Sota muutti vuoden, Kokonaisuus sentään hyvä, mutta paljon kehitettävää tiedotuksessa ja toimintojen synkronoinnissa eri toimijoiden välillä. Suomalainen 

byrokratia näytti hankaluutensa ukrainalaisille ja meille työnantajille.

• Kesä oli erittäin vaikea ja taloudellisesti huono!

• Venäjän sota Ukrainassa toi runsauden työvoimatarjontaan, varsinkin naispuolisia työntekijöitä paljon tarjolla. Nyt pitäisi saada kausityöllistetyt töihin myös 

talveksi, tässä vähän ongelmaa.

• Verokorttien lähetys oikeaan paikkaan parantunut. Tilapäisen suojelun takia välillä tulee erikoisia verotustilanteita, mutta verotoimisto on ollut avulias. Välillä on 

hankaluuksia määrittää ovatko suomessa yli vai alle 6 kk, koska eivät tilanteen takia sitä oikein itsekään tiedä ja heidän tietämyksensä suomen verotuksesta 

olematon.

Toimiala-, tuottaja-, yrittäjä- ja/tai työnantajajärjestö, mikä:

• Selkeyttä palkkaukseen. Byrokratiaa liikaa

• Ei ollut niin aktiivinen kuin korona-aikana.

• Enemmän ja nopeammin tietoa eri kansallisuuksien tänne pääsystä. Esim. venäläiset

• Joustavuutta sadonkorjuun työntekoaikoihin, sesonki on niin lyhyt että ihmiset haluat tehdä töitä mahdollisimman paljon.



Kausityövoimahankkeen 
tietopankki työnantajan 
tukena: 
www.toitasuomesta.fi

Lisätietoja, kuntakohtaiset 
tai muut pyynnöt: 

Kati Kuula
045 112 9173
kati.kuula@mtk.fi
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