
 
MAAHANMUUTTOVIRASTON VERKKOSEMINAARI: 

 

Kausityö Suomessa 



 

 

Eri kausityölupatyypit 



Kausityöstä 

• Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja 

oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä 

varten (907/2017) voimassa 1.1.2018 alkaen 

 

• Taustalla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2014/36/EU 

 

• Kausityölakia sovelletaan 

o kausiluonteiseen toimintaan 

o maatalouden ja matkailun aloilla, esimerkiksi 

kasvinviljely, kotieläinten hoito, metsänhoito  

 tarkempi listaus kausityölain piiriin kuuluvista toimialoista 

löytyy Maahanmuuttoviraston nettisivuilla kohdasta 

"kausityö" 

 

 



Kausityöhön myönnettävät luvat 

Kausityöviisumi Kausityötodistus Kausityö- 

oleskelulupa 

Viisumisäännöstön 

mukaan myönnetty 

Schengen-viisumi, 

joka oikeuttaa 

kausityöhön 

 

Kausityöviisumin 

myöntävät Suomen 

edustustot ulkomailla 

Todistus oikeudesta 

tehdä kausityötä 

enintään 90 päivän 

ajan 

 

Annetaan 

viisumivapaan maan 

kansalaiselle 

 

Kausityötodistuksen 

antaa 

Maahanmuutto- 

virasto 

Tilapäinen 

oleskelulupa, jolla voi 

oleskella ja 

työskennellä maassa 

yli 90 päivää ja 

enintään 9 kk 



Kausityötodistus 

Koskee enintään 90 päivää kestävää työskentelyä Suomessa 

 

 

 

 

 

 

 

• Tarvittavat liitteet: 

o työnantajan täyttämä ja allekirjoittama TY6_plus -liitelomake 

o värikopiot passin henkilötietosivusta ja kaikista sivuista, joilla on merkintöjä  

o kopio maksukuitista 

o kuitista tulee käydä ilmi työntekijän nimi ja se, että pyyntö on maksettu 

Maahanmuuttoviraston tilille 

 

• Todistus antaa vain työnteko-oikeuden, oleskelun täytyy perustua 

viisumivapauteen. Hakija vastaa viisumivapaan ajan tarkistamisesta 

 

 

 

 



Kausityöoleskelulupa 3–9 kk  

Työsuhteen kesto 3–6 kk Työsuhteen kesto 6–9 kk 

Päätökset tehdään 

Maahanmuuttovirastossa ilman 

työ- ja elinkeinotoimiston 

osapäätöstä. 

Työ- ja elinkeinotoimisto tekee 

osapäätöksen. 

• Kausityöhön oikeuttava lupa voidaan myöntää 

enintään yhdeksän kuukauden ajaksi 12 kuukauden 

jaksolla 

 

• Jos työ ei ole kausityötä tai kausityö kestää yli 

yhdeksän kuukautta, henkilön tulee hakea työntekijän 

oleskelulupaa (TTOL) lomakkeella OLE_TY1 



Kausityöoleskelulupa 3–9 kk 

• Ensimmäistä kausityöoleskelulupaa tulee hakea ennen maahan 

saapumista, ellei kyse ole kausityöviisumilla tai 

kausityötodistuksella tarkoitetun kausittaisen työnteon 

jatkamisesta 

o Jos henkilöllä on ollut oleskelulupa jollain muulla perusteella 

ja hän hakee jatkolupaa kausityön perusteella, kyseessä on 

ensimmäinen kausityöoleskelulupa, jota ei voi hakea 

Suomessa 

 

• Ensimmäistä kausityöoleskelulupaa (OLE_TY6) haetaan Suomen 

edustustossa ulkomailla tai edellä mainitussa tapauksessa 

Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä 

 

• Jatko-oleskelulupaa kausityöhön (OLE_TY6) haetaan 

Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä 

 



Kausityöoleskelulupa 3–9 kk 

• Kausityöoleskelulupahakemuksen 3–9 kk (OLE_TY6) liitteet: 

o työnantajan täyttämä ja allekirjoittama TY6_plus -liitelomake 

o voimassaoleva passi, joka on voimassa kolme kuukautta 

kausityöluvan päättymisen jälkeen (esitettävä hakemusta 

jätettäessä) 

o värikopiot passin henkilötietosivusta ja kaikista sivuista, joilla 

on merkintöjä  

o poliisin valokuvaohjeen mukainen passikuva tai valokuvaamon 

antama kuvan yksilöllinen kuvatunnus 

o selvitys laillisesta oleskelusta siinä valtiossa, jossa hakemus 

jätetään 

o lomake MP_1 (jos hakija on jo Suomessa ja hakee 

ensimmäistä oleskelulupaa) 

o salmonellatodistus (jos kyseessä on ravintolatyöntekijä tai 

työtehtäviin sisältyy ruoanvalmistus- tai elintarvikkeiden 

pakkaustehtäviä) 



Kausityöoleskelulupien käsittelymaksut 

vuonna 2019 

Hakemusmaksu 3–6 kk  Hakemusmaksu 6–9 kk 

Sähköinen hakemus 

350 € 

Sähköinen hakemus  

400 € 

Paperinen hakemus  

450 € 

Paperinen hakemus 

600 € 

Jatkolupahakemusmaksu 

190 € 



Vuokratyö, freelancerit 

• Kausityölakia ei sovelleta vuokratyöhön 

 

• Vuokratyö on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

3 artiklassa suljettu soveltamisalan ulkopuolelle 

 

• Direktiiviin perustuva kausityölaki koskee sen vuoksi suoraa 

työsuhdetta työntekijän ja Suomeen sijoittuneen 

työnantajan välillä 

 

• Freelancerina työskentelevälle, esimerkiksi itsenäisesti 

toimivalle hiihdonopettajalle, ei voida myöntää 

kausityötodistusta tai -oleskelulupaa, jos hän ei ole solminut 

työsopimusta Suomessa toimivan yrityksen kanssa 

 



Turvattu toimeentulo 

• Kausityöntekijän toimeentulon tulee olla turvattu ansiotyöstä saatavalla tulolla koko 

kausityöluvan voimassaolon ajan 

 

• Vuonna 2019 bruttopalkan tulee olla vähintään 1211 euroa kuukaudessa 

(työttömyysturvalain työssäoloehdon mukainen päivärahaoikeus) 

 

• Palkan tulee olla alalla yleissitovan työehtosopimuksen mukainen. Työnantajan tulee 

ilmoittaa työehdoissa työssä sovellettavan työehtosopimuksen tarkka nimi 

 

• Työnantajan tulee taata tuntipalkkaiselle kausityöntekijälle työtunteja niin, että 

työehtosopimuksen mukainen tuntipalkka kerrottuna työtuntien määrällä on vähintään 

1211 euroa kuukaudessa 

 Edellisen kausityöluvan aikana maksetut palkat voidaan tarkistaa seuraavan 

kausityölupahakemuksen yhteydessä 

 

• Harjoittelijan palkkaa ei voida hyväksyä, jos työntekijä on ollut työnantajan 

palveluksessa samoissa tehtävissä aiemmin 

 

• Maatalous- ja puutarha-alan tuntipalkat nousevat 1.2.2019 alkaen. Tarkemmat tiedot 

kyseisten alojen työehtosopimuksista 

 



Luvan työnantajakohtaisuus 

• Kausityötodistus ja kausityöoleskelulupa myönnetään 

työnantajakohtaisina 

 

• Tieto työnantajasta merkitään kausityötodistukseen ja 

kausityöoleskelulupaan 

 

• Hakija voi hakea kausityötodistusta tai kausityöoleskelulupaa 

samalla kertaa useamman työnantajan palvelukseen 

 

• Hakemuksessa tulee olla tiedot ja liitteet jokaisesta työnantajasta 

 

• Jokaisen työnantajan kohdalla edellytykset harkitaan erikseen  

 

• Jos työnantaja vaihtuu kesken kausityötodistuksen tai -

oleskeluluvan voimassaolon, hakijan tulee hakea uutta lupaa tai 

todistusta 

 



Muista nämä 
• Todistuspyyntöön (TOD_P_KAUSI) tai oleskelulupahakemukseen 

(OLE_TY6) 

 hakijan allekirjoitus 

 hakijan yhteystiedot myös kotimaassa 

 

• Työnantajan liitelomakkeeseen (TY6_plus) työnantajan allekirjoitus 

 

• Tarkista, että hakemus ja liitelomake ovat huolellisesti kaikilta osin 

täytettyjä 

 

• Tarkista, että maksukuitista käy ilmi kaikki tarvittavat tiedot 

 

• Otsikoi sähköpostilla lähetettävät todistuspyynnöt kausityöhön seuraavasti: 

 hakijan nimi / työnantaja / työn alkamispäivämäärä 

 lähetä todistuspyyntö yhdellä kertaa ja liitteet mielellään yhtenä 

tiedostona. Jos joudut täydentämään hakemusta myöhemmin, otsikoi 

edellä mainitulla tavalla, jotta liitteet pystytään helposti liittämään 

oikeaan hakemukseen 

 

 



Apua hakemusoppaasta 
 

• Hakemusopas auttaa valitsemaan oikein luvan 

• Löydät hakemusoppaan migri.fin etusivulta kohdasta 

"Haluan hakea" 



Kysymyksiä ja vastauksia 

Miten toimitaan, jos kausityön tarkka alkamispäivä ei ole tiedossa 

vielä hakemusta jätettäessä?  

 

• Oleskelulupahakemus tai todistuspyyntö kausityöhön tulee 

vireyttää vasta siinä vaiheessa, kun tiedossa on, milloin työt 

alkavat 

 

Voiko kausityöluvan aikana siirtyä työskentelemään toiselle tilalle 

samalla luvalla?  

 

• Tämä ei ole mahdollista ilman uutta kausityötodistusta tai -

oleskelulupaa. Kausityöhön myönnettävä lupa on aina 

työnantajakohtainen 

 



Kysymyksiä ja vastauksia 

Miten toimitaan, jos marjasato on huono ja työvoiman tarve on 

suunniteltua pienempi? Voiko kausityöntekijälle myönnetyn luvan 

peruuttaa? 

 

• Muutoksista tulee ilmoittaa Maahanmuuttovirastoon. Mikäli 

työnantaja haluaa peruuttaa kausityöluvan osaltaan, tulee 

peruuttamispyyntö tehdä Maahanmuuttovirastoon kirjallisesti 

 

Miten toimitaan, jos sato on heikko eikä kokopäiväistä työtä ole 

tarjolla koko kausityöluvan ajalle? 

 

• Vaikka työtä ei ole tarjolla kokopäiväisesti, tulee 

kausityöntekijän toimeentulon olla kuitenkin turvattu luvan 

voimassaolon ajan 

 

 



Kysymyksiä ja vastauksia 

Voidaanko lupaa kausityöhön myöntää ympärivuotiseen 

kasvihuonetyöhön? 

 

• Jos kasvihuonetyössä on erotettavissa sesonkeja, jolloin 

lisätyövoiman tarve on perusteltua, voidaan katsoa, että kyseessä on 

kausityö, vaikka kasvihuonetyö muuten olisikin ympärivuotista 

 

Mikä vaikutus maatilan yhtiöittämisellä on lupaprosessiin ja 

kausityölupaan silloin kun y-tunnus vaihtuu? 

 

• Mikäli maatilan yhtiöittäminen tapahtuu kesken lupaprosessin, tulee 

Maahanmuuttovirastoon toimittaa uusi TY6_plus -liitelomake uudella 

y-tunnuksella 

 

• Mikäli maatilan yhtiöittäminen tapahtuu sen jälkeen kun lupa 

kausityöhön on jo myönnetty, kausityöntekijän ei tarvitse tämän 

vuoksi hakea uutta kausityötodistusta tai –oleskelulupaa 

 



Kysymyksiä ja vastauksia 

Onko lupaprosessia helpotettu viime vuodesta (esim. työnantajalta 

vaadittavien lomakkeiden täyttäminen usealle eri kausityöntekijälle)?  

 

• Jokaisesta kausityöntekijästä tulee edelleen täyttää oma TY6_plus –

liitelomake 

 

Onko Migrissä varauduttu siihen, että työnantajat saattavat tarvita 

puhelinneuvontaa hakemusten jättövaiheessa? 

 

• Ennen soittamista kannattaa tutustua huolella migri.fi -sivustoon. 

Verkkosivuilta löytyvät vastaukset yleisimpiin kysymyksiin 

 

• Maahanmuuttoviraston työperusteisten oleskelulupien palvelunumero 

0295 419 621 tarjoaa kausityölupien hakemiseen liittyvää neuvontaa. 

Palveluaika: tiistai, keskiviikko ja torstai klo 10–11 

 



 

 

Kiitos! 



 

 

Kausityöluvan hakeminen  

Enter Finland -palvelun kautta 



Enter Finland 

• Migrin sähköinen asiointipalvelu: enterfinland.fi  

• Palvelukielet suomi, ruotsi ja englanti 

• Sähköinen hakemus on edullisempi 

 

• Enter Finlandista voit hakea: 

 ensimmäistä  oleskelulupaa 

 jatkolupaa 

 pysyvää oleskelulupaa 

 kausityöoleskelulupaa tai –todistusta 

 EU-rekisteröintiä 

 kansalaisuutta 



Kausityöluvan hakeminen EF:stä 

• Kausityöntekijän tulee hakea kausityölupaa itse omalta 

tililtä. Hakemuksen täyttämiseen voi käyttää avustajaa. 

 

• Hakemuksessa tulee ilmoittaa kaikki ajanjaksot, jotka 

työntekijä on viettänyt Suomessa edellisen 12 kuukauden 

ajan kausityössä. 

 

• Kausityölupia, joita voit hakea Enter Finlandista: 

 kausityötodistus (max 90 päivää, viisumivapaus 

Suomeen) 

 oleskelulupa kausityön perusteella (3-9 kk) 

 jatkolupaa kausityön perusteella (lupa päättymässä, 

mutta kausityö jatkuu) 

  

 



Hakuprosessi Enter Finlandissa 

• Palvelun etusivulla voit valita hakemuksen 



• Valitse sopiva lupatyyppi 



• Kausilupaa hakeaksesi et tarvitse muuta kuin 

sähköpostiosoitteen 

 



• EF ohjaa hakemuksen jättäjää vaiheesta toiseen. 

Hakemukseen tulee täyttää tarvittavat tiedot, lisätä pyydetyt 

liitteet ja maksaa lopuksi hakemus.  

 



• EF:sta näet myös, mitä hakemukseen tulee vielä täyttää 

 Vihreät kohdat on täytetty, punaiset kohdat vaativat 

lisätietoja  

 



Hakemuksen maksaminen 

• Voit maksaa hakemuksen:  

 yleisimmillä luottokorteilla 

 suomalaisten pankkien verkkopankkien kautta 

 tilisiirrolla Maahanmuuttoviraston tilille FI5050000121502982  

 Muista merkitä maksuun oma nimesi ja työnantajan nimi. 

 Liitä tosite hakemukseen (mahdollista vain kausityötodistusten 

kohdalla) 

 Edustustossa (vain oleskelulupahakemukset)  

 



Hakemuksen lähettäminen ja 

tunnistautuminen edustustossa 

• Kausityöoleskelulupahakemuksen jättämisen jälkeen käy 

tunnistautumassa edustustossa 3 kk sisällä hakemuksen 

jättämisestä.   

• Kausityötodistuksissa tunnistautumista ei vaadita.  

 



Hakemuksen käsittely EF:ssä 

lähettämisen jälkeen 

• Näet halutessasi asiointitililtäsi: 

 hakemuksesi 

 lähettämäsi asiakirjat sekä Migrin lähettämät 

täydennyspyynnöt ja vastauksesi niihin  

 asian käsittelyvaiheen (oleskeluluvissa) sekä asian 

päätapahtumat 

 





Lisäselvitysten lähettäminen 

• Jos et muistanut liittää kaikkia tarvittavia liitteitä 

hakemukseen, voit tehdä sen myös hakemuksen 

lähettämisen jälkeen  

 



Täydennyspyynnöt 

• Maahanmuuttovirasto saattaa pyytää lisäselvityksiä hakemuksen 

lähettämisen jälkeen 

• Pyyntö lisäselvityksestä saapuu palveluun, jossa siihen voi vastata 

suoraan  



Ilmoitusviestit palvelusta 

• Saat ilmoitusviestin sähköpostiin 

 kun olet saanut täydennyspyynnön asiaan 

 jos täydennyspyyntöön ei ole vastattu, pyynnöstä lähtee 

muistutusviesti 3 päivää ennen vastausmääräajan 

päättymistä 

 kun päätös on tehty ja luettavissa palvelusta 



Päätöksen jälkeen 

• Voit lukea päätöksen Enter Finlandista 

• Oleskelulupakortti toimitetaan edustustoon, jossa 

tunnistautuminen on tehty  

• Et voi jättää valitusta päätöksestä EF:iin. Päätöksen mukana 

lähetetään valitusohjeet, joiden mukaisesti valitus jätetään 

Hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeudella on myös oma sähköinen 

asiointipalvelu. 

 



Luettuasi päätöksen 

• Hakemus siirtyy aikaisempiin hakemuksiin.  

 hakemuksen tietoihin ja asiakirjoihin pääsee käsiksi tämän jälkeen 

vielä 3 kk ajan  

 jos kausityön alkamiseen on pidempi aika, muista printata 

päätös/todistus palvelusta ennen tätä 

• Jos kyseessä on kielteinen päätös, josta on valitettu ja asia palaa 

käsittelyyn Maahanmuuttovirastoon, asia siirtyy automaattisesti jälleen 

aktiiviseksi Enter Finlandissa. 

 



Työnantaja 

• Myös työnantaja voi luoda käyttäjätilin Enter Finlandiin. 

 Työnantaja ei kuitenkaan voi hakea lupaa työntekijän 

puolestasi, vaan hänen on itse jätettävä hakemus 

EF:ssa 

 Työnantajan tulee kirjautua EF:n vahvalla 

tunnistautumisella (esim. suomalaiset pankkitunnukset) 

 

• Jos työnantajia on useampia, kaikki eivät voi käyttää 

palvelua vaan pelkästään yksi työnantaja 

 

• Jos työnantajia on useampi, tulee jokaisesta heistä täyttää 

tarvittavat tiedot ja liitteet (TY_6 PLUS) hakemukseen 

 



• Kausityöntekijä voi antaa työnantajalle luvan käyttää 

palvelua kausityöoleskelulupa-asioissa, jolloin työnantaja 

voi lisätä hakemukseesi liitteitä, esimerkiksi pakollisen 

TY6_plus -lomakkeen 

 Suostumus annetaan hakemuksen lähettämisen 

yhteydessä, eikä sitä voi antaa jälkikäteen  

 Työnantaja ilmoittaa työntekijälle, että on ottanut 

palvelun käyttöön 

 Samoin työntekijän tulisi ilmoittaa työnantajalle, että 

suostumus on annettu 

 

 

Työnantaja 



 

 

Kiitos! 


