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Ukrainalainen suojelussa oleva työtön

• Maa- ja Puutarhatalous

• Työ on useimmiten osa-aikainen

• Kielivaatimus ei kovin suuri koska työssä on usein kavereita jotka osaavat työn ja puhuvat ukrainaa tai venäjä ja työnantajat ovat 
tottuneet toimimaan ulkomaalaisen vähän kieltä taitavan parissa.

• Viime kevät oli poikkeava kun ihmisiä saapui suojeluun ja he pääsivät omille tutuille työpaikoilleen sekä valtiovalta oli suopea
lupapolitiikan kanssa, henkilöt työllistyivät nopeasti. Ongelmana oli osaavien miesten puute, noin 30% osaavasta työvoimasta 
puutui

• Ensi kevät tulee olemaan haasteellinen. Monet nyt olleet etsivät vakituista työtä tai koulutusta.

• Muu työnsaanti:

• Vähäisellä kielitaidolla ei ole mahdollista saada kuin linja työtä, jossa on kielitaitoinen työnohjaaja.

• Suojelussa olevien olisi hankittava kohtuullinen suomen tai englanninkielen taito päästäkseen kunnolla yhteiskuntaan kiinni.



Meidän menettelytavat

• Sopivan henkilön valitseminen

• Työvoimatoimistot, vastaanottokeskus auttavat

• Meillä suojelussa olevat ovat töissä olevien perheenjäseniä 

• 1 Oleskeluluvasta työoikeuden tarkastaminen

• 2 Työsopimuksen laatiminen ja työntekijälle sopimuksen sisällön selvittäminen sellaisella kiellä, että 
hän ymmärtää



3 Viranomaisvaihe:

• Työsopimus vastaanottokeskukselle, että tietävät mitä asiakkaat tekevät

• Työsopimus ja Ulkomaalaislain 72 pykälän mukainen vakuus, että työehdot noudattavat      

• sopimuksia TE-keskukseen

• Migrille henkilötietojen ilmoitus työntekemisestä TEM 0.54 lomakkeella



4   Työhön perehdyttäminen
• sellaisella kielellä mitä työntekijä ymmärtää

• ja työntekijän kuittaus siitä, että on ymmärtänyt ohjeet



5 Palkan maksu
• olettaen, että henkilöllä on suomalainen henkilötunnus, jos ei, se täytyy   

• hankkia verotoimistosta (lähin Lappeenranta tai Dvv.: toimistosta). Saamiseen kannattaa varata aikaa.

• Verokortti joudutaan hakemaan henkilökohtaisesti verotoimistosta. Suosittelisin valtakirjaa.

• Suomenkieltä osaavalle henkilölle.

• Verokorteissa kaksi mahdollisuutta:

• Työntekoajalla ei merkitystä, vaan Suomessa oleskeluaika merkitsee

• Alle 6kk Ulkomailla asuneen verokortti ja siihen pyyntö progressiiviseen verotukseen pääsemiseksi

• Yli 6kk Normaali ulkomailta asuneen verokortti

• Työsopimus mukaan



6 Mihin maksaa palkka, käteinen maksu ei 
suotavaa

• Vaihtoehto 1 hankkia pankkitili, ongelma kuukausimaksu

• Vaihtoehto 2 vastaanottokeskuksen asiakkaalla on prepaid-kortti johon on 
mahdollisuus maksaa

• siihen tarvitaan vastaanottokeskuksen lupa. Lupaa varten he tarvitsevat tiedon, 
kuka maksaa millaiselta tililtä ja työsopimus.

• Prepaid-kortilta laskujen maksu tai rahan lähettäminen kotimaahan on 
vaikeampaa kuin pankkitililtä

• Ensimmäisen kerran palkan maksu on hankala, pankki on Irlantilainen ja tilin 
omistaa Migri

• ohjeita tavaamalla onnistuu.
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