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LIITELOMAKE KAUSITYÖTÄ KOSKEVAAN HAKEMUKSEEN

Tämä lomake on tarkoitettu liitteeksi oleskelulupahakemukseen kausityötä varten (OLE_TY6) tai kausityötodistuspyyntöön
(TOD_P_KAUSI). Työnantajan pitää täyttää lomake huolellisesti ja allekirjoittaa se. Hakemukseen tai todistuspyyntöön voi
liittää kopion täytetystä ja allekirjoitetusta liitelomakkeesta, mutta viranomainen voi tarvittaessa pyytää esittämään myös
alkuperäisen lomakkeen.
Puutteellisesti täytetty lomake voi viivästyttää asian käsittelyä tai johtaa hakemuksen tai pyynnön hylkäämiseen. Jos
työnantaja antaa vääriä tietoja tai ei noudata laissa hänelle määrättyjä velvoitteita, Maahanmuuttovirasto voi pidättäytyä
myöntämästä kausityöoleskelulupia kyseisen työnantajan palvelukseen tuleville (Laki kolmansien maiden kansalaisten
maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijänä työskentelyä varten 7 §).

A-OSA
1 Kausityöntekjän tiedot
Sukunimi

Etunimet

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Kansalaisuus

B-OSA
2 Työnantajan tiedot
Nimi

Y-tunnus

Yrityksen kotipaikka ja toimiala

Osoite, jossa kausityöntekijä tulee työskentelemään

Postiosoite, jos eri kuin edellä

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero
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3 Työehdot
Pääasialliset työtehtävät/
ammattinimike
Mikä tekee työstä
kausityötä?
Millä perusteella työ on
kausiluonteista?
Työ alkaa (pp.kk.vvvv)

Työ päättyy (pp.kk.vvvv)

Määräaikaisuuden peruste

Koeaika

Ei

Kyllä, pituus

Irtisanomisaika

Ei

Kyllä, pituus

Työaika (valitse yksi):
tunti/viikko

tunti/kuukausi

tunti/jakso (mikä?)

Vuosiloman määräytyminen:
Vuosilomalaki

Työehtosopimus

Palkka:
euroa/tunti

euroa/kuukausi

Palkanmaksukausi
Urakkapalkka

Ilmoita urakkapalkan perusteet erillisessä liitteessä

Luontoisedut ja niiden verotusarvo/kk:
Osana palkkaa

Rahapalkan lisäksi

Asuminen/majoitus, euroa/kk

Ruoka, euroa/kk

Muu, mikä/mitkä, euroa/kk

Työntekopaikkakunta
Työhön sovellettava
työehtosopimus
Vakuutan, että edellä mainitulle työntekijälle on järjestetty asianmukainen majoitus.
Majoituksen osoite:
Katuosoite

Postinumero

Kaupunki

TY6_plus_240518PP

+

MAAHANMUUTTOVIRASTO

-

MIGRATIONSVERKET

-

FINNISH IMMIGR ATION SERVICE

+

TY6_plus

3

+

+

C-OSA
4 Vakuutus ja allekirjoitus
Vakuutan, että olen toimivaltainen allekirjoittamaan tämän lomakkeen, että ilmoittamani tiedot ovat oikeat, ja että edellä
mainittuun työntekijään sovelletaan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja vastaavissa tehtävissä toimiviin
työntekijöihin noudatettavaa käytäntöä. Virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen viranomaiselle on
rangaistava työnantajan ulkomaalaisrikkomuksena (Ulkomaalaislaki 186 §).
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

_____________________________________

______________________________________________

Nimen selvennys

Arvo ja asema

Tällä lomakkeella antamasi tiedot tallennetaan Maahanmuuttoviraston sähköiseen asiankäsittelyjärjestelmään (UMA).
UMA-järjestelmää käytetään ulkomaalaislain ja kansalaisuuslain mukaisten asioiden käsittelyyn, päätöksentekoon ja valvontaa
varten. UMA-järjestelmään arkistoidaan asiasi käsittelyyn liittyvät asiakirjat. Kerromme tarkemmin sinulle henkilötietojesi
käsittelystä ja käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi UMA-järjestelmän tietosuojaselosteessa. Voit lukea selosteen verkkosivultamme
www.migri.fi/rekisterit tai saada paperisen selosteen, kun jätät hakemuksesi.
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