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Oikeudenmukaisen 
kausityön opas

OIKEUKSIA  
YMPÄRI VUODEN

OIKEUDENMUKAISEN KAUSITYÖN 
TARKISTUSLISTA:  

1 Tiedätkö, kuka on työnantajasi ja onko sinut  
palkattu laillisesti? 

2 Oletko saanut kirjallisen työsopimuksen?

3 Tiedätkö, paljonko sinulle maksetaan tunnin  
työstä?

4 Tiedätkö, onko sinulla oikeus lomakorvaukseen?

5 Kirjaako työnantaja työtuntisi?

6 Työskenteletkö oikean (laillisesti sallitun) tuntimäärän?

7 Onko työpäivän aikana riittävästi lepotaukoja?

8 Jos maksat asumisesta, kuljetuksesta ja sairausvakuutuksesta  
– ovatko maksut lainmukaisia?

9 Ovatko elinolosi asianmukaiset?

10 Onko työpaikallasi käytössä suojatoimenpiteitä?

11 Onko sinulla tallessa työnantajasi antamat asiakirjat ja kirjaatko ylös  
työnantajasi kanssa (suullisesti) sovitut asiat?

12 Tiedätkö, kenen puoleen kääntyä, jos sinulla on ongelmia työpaikalla?  
Tiedätkö, miten saat yhteyden ammattiliittoihin? 

http://www.ela.europa.eu


#Rights4AllSeasons

TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUDET

 

OIKEUDENMUKAISEN 
KAUSITYÖN OPAS

Olet kausityöntekijä, jos olet 
ottanut vastaan määräaikaisen 
työn erityisinä vuodenaikoina.

Olet liikkuva kausityöntekijä, jos 
muutat työn vuoksi EU-maahan, joka 
ei ole vakituinen asuinpaikkasi.
 
Tässä lehtisessä esitellyt oikeudet koskevat 
EU:n kansalaisia tai EU-maassa laillisesti 
asuvia muiden maiden kansalaisia.

   TASA-ARVOINEN KOHTELU  

EU:n kansalaisena sinulla on oikeus etsiä työtä, myös kausityötä, toisesta 
EU-maasta. Työsuhteeseesi sovelletaan samoja ehtoja kuin vastaanot-
tavan EU-maan kansalaisiin, ja sinulla on oikeus saada samaa tukea 
kansallisilta työvoimatoimistoilta. Kausityöntekijöillä on myös oikeus 

samaan sosiaalisen suojelun tasoon kuin muilla kyseisessä maassa 
vakuutetuilla henkilöillä.

 LAILLINEN TYÖ 

Varmista, että sinut on palkattu laillisesti kausityöntekijäksi, 
jotta olet oikeutettu samoihin oikeuksiin ja samaan sosi-
aaliseen suojeluun kuin kyseisen maan kansalaiset. 
Joissakin EU-maissa on erityisiä työllistämismuotoja kau-
sityöntekijöille. Lisätietoja kaikkien EU-mai-
den työsopimuksista löytyy osoitteesta  

https://ec.europa.eu/eures/main

 LÄHETETYT 
 KAUSITYÖNTEKIJÄT 

Jos sinut on lähetetty töihin toiseen EU-maahan, 
sinuun sovelletaan vastaanottavan maan työehtoja 
koskien muun muassa palkkausta (palkka ja 

muut etuudet), enimmäistyöaikoja, vähim-
mäislepoaikoja, majoitusoloja, terveyttä 

sekä työsuojelua ja hygieniaoloja työpaikalla. 

Olet lähetetty työntekijä myös silloin, jos 
yhdessä EU-maassa toimiva vuokratyö-

toimisto palkkaa sinut töihin toiseen EU:n 
jäsenvaltioon. 

Tarkista vastaanottavan maan kansalliselta 
verkkosivustolta lähetettyjen työntekijöiden 
työehdot ja paikallisten viranomais-
ten yhteistiedot: https://europa.eu/
youreurope/citizens/work/work- 
abroad/posted-workers/index_fi.htm

  
TYÖ- JA ELINOLOT 

Kausityöntekijänä sinulla on samat oikeudet ja 
sama työsuojelun taso kuin muilla työntekijöillä 
siinä EU-maassa, jossa työskentelet. 

Kausityöntekijöiden asumisen ja kuljetuksen 
on täytettävä kyseisessä EU-maassa voimassa 
olevat terveys- ja turvallisuusstandardit, joihin 
kuuluvat muun muassa sosiaalisen etäisyyden 
varmistaminen sekä koronaviruspandemian 
aikana sovellettavat terveys- ja turvallisuustoimet.

 SOSIAALITURVA

Työntekijänä sinuun sovelletaan työskentely-
maan sosiaaliturvalainsäädäntöä, vaikka asuisit 
toisessa EU-maassa. Sinulla on oikeus samaan 
sosiaaliseen suojeluun kuin muilla kyseisessä 
maassa vakuutetuilla henkilöillä. 

Jos olet lähetetty kausityöntekijä, sinuun sovel-
letaan lähtömaan sosiaaliturvalainsäädäntöä. 
Sinulla on oltava kyseisen maan myöntämä esitet-
tävä asiakirja A1. Sen avulla voit osoittaa, että et 
ole velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja 
EU-maahan, jossa työskentelet.

Lue lisää toiseen jäsenvaltioon lähetettyjen 
työntekijöiden sosiaaliturvasta osoitteesta: 
https://europa.eu/youreurope/
citizens/work/unemployment-and- 
benefits/country-coverage/index_
fi.htm

  KYSYMYKSET JA 
 VALITUKSET 

Jos sinulla on työsuhteesi aikana ongelmia 
tai sinusta tuntuu, että työnantaja ei noudata 
sääntöjä, voit ottaa yhteyttä vastaavaan 
kansalliseen viranomaiseen ja ammatti-
liittoihin: https://europa.eu/your 
europe/citizens/work/work-abroad/ 
cross-border-commuter/index_fi.htm

 LISÄTIETOJA 

Euroopan ammatillisen liikkuvuuden 
EURES-portaalissa (https://ec.europa.
eu/eures/public/fi/homepage) on 
yksityiskohtaista käytännön tietoa 
oikeudellisista ja hallinnollisista menettelyistä sekä 
elin- ja työoloista eri EU-maissa. Elin- ja työolojen 
tietokannasta löytyy tietoa tärkeistä asioista, kuten 
muun muassa asumisesta ja verotuksesta. EURE-
Sin kansallisilla verkkosivustoilla on hyödyllistä 
tietoa kausityöntekijöiden työ- ja elinoloista.
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