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KAUSITYÖVOIMAA ULKOMAILTA
ORGANISOINTI
JOHTAMISEN HAASTEET
Arja Raatikainen, Annin Marjatarha, Puutarhakonsultointi Arja Raatikainen Oy
63 Degrees North, 2.2.2021
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Taustaa
• Kausityövoimaa muillakin aloilla (sesonkialat = sesonkityöt, iso työvoiman
tarve lyhyen jakson ajan, esim. joulukauppa)
• Ulkomailta kausityövoimaa Suomeen mm. kasvihuoneille, kalanviljelyyn,
turkistarhoille, avomaan puutarhatuotantoon, hedelmän tuotantoon,
matkailualalle, rakennusalalle

• Marjatilojen kausityövoima ulkomailta 1980-ln lopulta alkaen
• Syyt: suomalaista työvoimaa vaikea saada, asennoituminen muuttui,
alan arvostus laski
• Samaan aikaan motivoitunutta työvoimaa alkoi saapua Eestistä ja
Venäjältä (hyvä ansiotaso verrattuna kotimaahan)
- suomalaisten työntekijöiden määrä marjatilojen sesonkitöissä väheni,
ulkomaalaisten lisääntyi
• Nyt kausitöissä on noin 15 000 ulkomaista työntekijää vuosittain, jaksot 1-6
kk
• Suonenjoen alueella 2000-3000

• Sama ilmiö ollut jo pitkään eri puolilla maailmaa, sesonkitöissä on paljon
ulkomaista työvoimaa
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ORGANISOINTI
Paperityöt
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Työehdot
• Maaseutuelinkeinojen TES (MTA) määrittää ehdot, tiivistelmä (päivitetään vuosittain):
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/126479/Marjanpoiminnan_tyoehdot_2020.pdf/d9e9de1e
-2049-7c62-2951-13e347bc3beb?t=1588601467302
• Samat työehdot kaikille työntekijöille, TES velvoittaa kaikkia työnantajia samalla tavoin
• Työvuoroluettelo tehtävä etukäteen (jos käytetään työajan tasoitusjärjestelmää, on merkittävä
etukäteen työvuoroluetteloon)
• Kirjallinen työsopimus sis. koeaika (määräaikainen ts max.50 % sopimusajasta), työaika/viikko tai
vuorokausi, tunti- ja urakkapalkka, asuntoetu tai vuokrasopimus ym.
• 172 h lisätyömahdollisuus JÄRJESTÄYTYNEELLÄ työnantajalla, ei ylityökorvauksia (MTA jäsen,
jäsenmaksu 0,52 % palkkasummasta, min. 90 €)
• Työnantajana toimiminen: työsuojelun järjestäminen, työterveyshuolto
• Muista myös työajan lyhennys ja vuosilomakorvaus (12,5 %) sekä työaikakirjanpito myös niille päiville,
kun on ollut urakkapoimintaa
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Työajan lyhennys, ns. pekkasvapaat
• Työntekijälle kertyy palkallista työajan lyhennysvapaata 1.1.2021–31.12.2021
seuraavasti:
• Tehdyt säännölliset työpäivät

Työajan lyhennyksen määrä

vapaapäivinä tunteina

• vähintään 18
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• vähintään 36
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• vähintään 54
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5

40

5

Palkat
Mansikan poiminnan urakkapalkka 2021
• 1,06 euroa/kg ja
• 3,18 euroa/3 kilon koppa.
Määrittely: 20 % korkeampi keskituntiansio kuin aikaperusteisessa poiminnassa, kokeneiden
poimijoiden työtahdin mukaan

Ammattitaitolisä käyttöön, kun työsuhde kestänyt yht. 10
kk
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Organisointi, ulkomainen
työvoima
• Kuinka työvoimaa löydetään, kuinka työntekijät löytävät työpaikan?
• Välittäjät, välityspalkkiot voivat olla isoja . Rehellinen välittäjä on kullan arvoinen yhteistyökumppani.
• Välityspalkkiot maksaa suomalainen työnantaja
• Työntekijöiden yhteydenotot sähköpostilla, puhelimella tms.
• Suorat kontaktit parhaat, usein työntekijät suosittelevat kavereitaan ja sukulaisiaan
• Kielitaito? Ajokortti? Mitä muita ominaisuuksia tarvitaan?

• Kausityötodistus tai -viisumi 3 kk
• Oleskeluluvat 6-9 kk
• Migri myöntää kausityötodistukset ja oleskeluluvat
• Sähköinen haku Enter Finland –palvelussa tai paperihaku
• Lähtökohta: Pelko ihmiskaupasta, huonoista työolosuhteista, huonosta majoituksesta jne.
• AVI valvoo työolosuhteita (majoitus, sosiaalitilat, palkkakirjanpito jne.)
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Kesä 2020
Miten
kuluttajat
reagoivat?
Suomalainen
ruoka teki
kauppansa
= Luottamus
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Kausityö
• EU.n alueella työvoiman liikkuminen on vapaata, EU-maat: Suomi, Alankomaat, Belgia,
Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,
Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki,
Unkari ja Viro. EURES-työvoimaneuvojat auttavat työvoiman hankinnassa
• ETA –maat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia,
Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania,
Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.
• Kausityölaki ja –asetus perustuvat EU:n kausityödirektiiviin (Kolmansista maista EU:n alueelle
tulevat työntekijät). Kolmannet maat = muut kuin EU ja ETA-maat sekä Sveitsi
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Kausityöt
• Max 3 kk = max 90 vrk, kausityöviisumi tai
kausityötodistus (viisumivapaa maa)
• 3-6 kk = 90-180 vrk, kausityölupa
• 6-9 kk = 180-270 vk, kausityölupa
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Viisumin tarve
• https://um.fi/viisumin-tarve-ja-suomen-hyvaksymat-matkustusasiakirjat
• Viisumia haetaan ko. valtiossa olevasta Suomen edustustosta
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bruttopalkka Suomessa on vähintään 1 252 euroa/kk.
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bruttopalkka Suomessa on vähintään 1 252 euroa/kk.
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Prosessi: työntekijät Ukrainasta
• Viisumivapaus max. 90 vrk. työsuhde, viisumi tarvitaan pidemmissä työsuhteissa
• Ei tunnistautumista

• Kausityötodistus (max. 90 vrk työsuhde),määritellään tarkasti työpäivät (esim. 1.6.-29.8.), 75 €/175
€
Löydettävä työntekijä
Sitova työtarjous (tarkasti määritellyt työpäivät esim. 1.6.-29.8.) Ty6_plus –lomake (työehdot, palkka jne.)
Työntekijä täyttää TOD_P_KAUSI
Sähköinen haku nopein, mutta työntekijän itse laitettava paperit sisään (= vaikeaa, Ukrainassa erilaiset
aakkoset). Migri, EnterFinland-palvelu
• Paperit voi lähettää, mutta pidempi käsittelyaika
•
•
•
•

• Kausityö oleskelulupa (180-270 vrk työsuhde), määritellään tarkka ajanjakso,410 € /610 €
• TEM054 (työsuhteen keskeiset ehdot, Suomen työvoimaviranomaiset antavat lausunnon)/sitova työtarjous
180 vrk
• Ty6_plus kaikille
• 270 vrk: Työntajalta: verovelkatodistus, todistus maksetuista Tyel-maksuista, todistus lakisääteisistä
vakuutusmaksuista, selvitys työvoiman määrästä, selvitys kuinka työvoimaa haetaan Suomesta, EU ja ETAalueelta, kirjanpitäjän todistus maksetuista palkoista ko.henkilölle aikaisemmin
• Tunnistautuminen (Suomessa Migrin toimipiste tai Ukrainassa Suomen edustusto)
• Jokaiselta työnantajalta hakemus erikseen (jos sama työntekijä työskentelee useamman työnantajan
palveluksessa)
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Lisäksi
• Järjestetään asunto, ruokakauppa, petivaatteet, peseytymistilat, ruoanvalmistustilat,
autot…
• Selvitetään hakemuksissa asumisolot

Tilanne

Pitkät käsittelyajat (kestää kuukausia, iso stressin aihe, ehtivätkö
työntekijät ajoissa???)
• Parannus 2020: Sisäministeriö -> työ- ja elinkeinoministeriö (suhtaudutaan kuten
työvoimaan, ei kuten pakolaisiin)
• Paljon puutteita, osaa yritetään nyt korjata lainsäädännöllä
• Byrokraattisuus (mm. samat työntekijät vuodesta toiseen, joka kerran iso paperityö
työnantajalla)
• Joustavuus puuttuu: mm. siirtyminen tilalta toiselle, jatkolupien hakeminen
• Kalliit luvat työntekijöille (vrt. naapurimaat)
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Kilpailu työvoimasta
• Kilpailemme työvoimasta samoilla markkinoilla kuin suuret ja pienet Euroopan maat
(Saksa, Puola, Tanska, Ruotsi ym.)
• Suomen heikkouksia
•
•
•
•
•

Lupabyrokratia
Lupien kalleus
Pitkä matka, monta rajatarkastusta (vrt. Puola)
Kieliongelmat (vrt. Puola)
Sesonki voi olla lyhyt, ansiot voivat jäädä pieniksi esim. mansikan talvituhojen vuoksi

• Suomen hyviä puolia
•
•
•
•
•

Puhtaus, puhdas ilma, kaunis luonto
Hyvä palkka
Rehelliset työnantajat
Hyvät majoitus- ym. olosuhteet
Työntekijöitä arvostetaan. Samat työntekijät palaavat takaisin jopa 10-15 vuotta samalle
työnantajalle
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HAASTEET
Kulttuurierot
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Haasteita
• Työntekijöillä on usein jonkin muun alan koulutus (englannin kielen
opettaja, juristi, kotiäiti, myyjä, opettaja, rakennusmies, automekaanikko,
sekatyömies, eläinlääkäri…)
• Englannin kieltä osataan huonosti, ammattitaito puutarha-alalle puuttuu
• Kokemusta marjojen poiminnasta voi olla, mutta kauden aikana tehdään
paljon muitakin töitä, joista ei ole kokemusta eikä aina ymmärrystäkään
• Kulttuuriero:
työntekijät ovat kasvaneet erilaisessa kulttuurissa, jossa korruptio on
arkipäivää, samoin toimeentulo-ongelmat, heikot terveydenhuollon ym.
palvelut ->tavaroita voidaan ottaa omaan käyttöön ilman lupaa
(työkalut häviävät), ei uskalleta kertoa esim. koneiden ja laitteiden
särkymisestä (mm. traktorin takalasi), työntekijöiden keskinäinen kateus
ansioista (urakkatyö), työnjohtaja omasta porukasta hyväksytään
• Kova halu olla nopea ja pätevä, vaikka osaaminen puuttuu, eikä ohjeita
ymmärretä ->(sähläys, jälkiä korjataan, töitä tehdään uudelleen)
• Työturvallisuudesta ei huolehdita. Mieluummin tehdään riskillä ja hyvällä
tuurilla (unohtuu, että joskus onni voi olla myös huono)
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• Kun työntekijät eivät ymmärrä puhettasi
• Töitä tehdään innolla väärin
Yes yes Arja -> ”Not undestand”
• Koneiden öljyjen ja polttoaineen tarkistuksia ei tehdä,
työkalut jäävät työntekopaikoille, roskat ovat pitkin
pientareita, ihmisiä nostellaan ylös etukuormaajan
kauhassa, taukoja pidetään miten sattuu, tärkeät paperit
hukkuvat, töiden valmistumisesta ei ilmoiteta, vaan
istuskellaan ja odotetaan
• Työntekijöiden keskuudessa on riitoja ja pahaa mieltä
• Vahinkoja sattuu
<->
Tavoitteena:
• Töiden sujuvuus, hukan väheneminen
• Hyvä yhteishenki
• Auttaminen, töiden loppuun saattaminen yhdessä
• Yhteisvastuullinen toiminta, tiimityö

Kuinka toimia?
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Missä vika?
• Kun virheitä tapahtuu, töitä tehdään eri tavalla kun on annettu ohjeet?
• Mitä pitäisi tehdä toisin?
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Lähtökohtaisesti
• Vika ei ole työntekijöissä, sillä ihmiset ovat kaikkialla aika samanlaisia
• Olisiko johtamisessa parannettavaa?
• Miten ymmärtämistä voi parantaa?
• Ovatko ohjeet riittävän tarkkoja?
• Ymmärretäänkö ne oikein?
• Ovatko ne yksiselitteisiä?
• Voiko ohjeita tarkistaa jostain?
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Millaisia ohjeiden pitää olla?
• Kuvia, ei tekstiä
• Tai teksti käännettynä tt. äidinkielelle
• Keskusteltu auki ryhmässä
• Jos aikaa on, pohdittu yhdessä
parhaita työtapoja (tulokset
paranevat)

Colli Oy
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Tilamme keinoja:
• Koko henkilöstö koulutetaan joka vuosi työturvallisuudesta, hätätilanteissa toimimisesta,
työehdoista, yrityksestä, arvoista ym. Ulkopuolinen tulkki paikalla -> sitouttaa henkilöstöä,
asenne parantuu
• Yritetään motivoida englannin opiskeluun
• Yksityiskohtaiset työohjeet kaiken a ja o
• Aamupalaverit, joissa työt piirretään valkotaululle
• Ristiriitoihin puututaan heti, ongelmat selvitetään ja ratkotaan yhdessä
• Yritetään kalastella työntekijöiltä kehittämisehdotuksia -> alkuun vaikeaa, kultturiero
• Töitä tehdään pysyvissä pienemmissä ryhmissä (avomaan mansikan poiminta,
tunnelimansikan poiminta, vadelman poiminta jne.)
• Samat työtehtävät -> harjaantuminen
• Selvät järjestyssäännöt ja niissä pysyminen. Tasapuolinen kohtelu. Lipsumista (varastaminen
ym.) ei sallita.
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Motivointi, kiitos ja
kannustus
• Olemme kaikki ihmisiä. Samat tunteet, sama mielen
pahoitus ja ilo
• Kiitoksen ja kannustuksen merkitystä ei voi väheksyä
• Hyvän työilmapiirin luominen ja ylläpitäminen
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Vastuun jakaminen
• Eri osa-alueille vastuuhenkilöt (kastelu ja lannoitus, kasvinsuojelu,
kasvustojen seurannat, kuljetukset, pakkaamo jne.)
• Tehtävät opetellaan perin juurin
• Vastuuta annetaan niin paljon, kuin työntekijä on valmis
ottamaan
• Tuloksia seurataan ja niistä keskustellaan
• Joka päivä käydään töiden etenemistä ja ongelmia läpi
-> työn mielekkyys ja motivaatio on parantunut, sitoutuminen on
parantunut, työntekijät palaavat uudelleen
Joka päivä johtamisesta oppii jotain uutta .
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