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Ainutlaatuinen toimintamalli 

kausityövoiman 

hankkimiseksi marja-, 

vihannes- ja maatiloille  

 

 

Cimson Henkilöstöpalvelut Oy on yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa kehittänyt 

palvelukokonaisuuden, jonka avulla marja-, vihannes- ja maatilat voivat hankkia kausityövoimaa 

Suomesta vaivattomasti, tehokkaasti ja edullisesti.  

Toimintamallissa yhdistyvät henkilöstöpalveluyrityksen osaaminen sekä kevytyrittäjyyden tuomat edut.  

1. Henkilöstöpalvelualan ammattilainen etsii työntekijät 

Tila ilmoittautuu mukaan palveluun ja Cimson aloittaa työvoiman etsinnän.  Cimson huolehtii 

työpaikkailmoitusten laatimisesta, hakijoiden tietojen keräämisestä, esihaastatteluista sekä 

hakemusten toimittamisesta tilalle sovitun aikataulun mukaisesti.  

Hakemukset ovat lyhyitä, ne sisältävät videohaastattelun ja niiden avulla henkilöiden valinnan voi 

tehdä helposti ja nopeasti.  

2. Kevytyrittäjyys työsuhteen vaihtoehtona 

Valittujen henkilöiden kanssa voi tehdä perinteisen työsopimuksen, mutta Cimson suosittelee sen 

sijaan kevytyrittäjäsopimuksen tekemistä.  

Näin marjanpoimijat ja maataloustyöntekijät voivat myydä työpanoksensa tiloille yrittäjänä. Tilan 

resursseja ei kulu työsuhteiden perustamaiseen ja hallintaan, eikä työnantajavastuiden ja 

palkanlaskennan hoitamiseen.  

Kevytyrittäjät laskuttavat tekemistään urakoista sovittavan aikataulun ja hinnaston mukaan. 

Kevytyrittäjäpalvelun toteuttaa Cimsonin yhteistyökumppani Omapaja Oy. 

Ilmoittaudu mukaan palveluun. Saat joustavaa työvoimaa. Säästät aikaa ja vaivaa sekä rahaa. Cimson perii 

töihin valitsemistasi työntekijöistä kertaluontoisen rekrytointipalkkion. Muita kuluja ei ole. Kevytyrittäjät 

huolehtivat itse sivukuluistaan ja palkanlaskennasta. Sinä saat vain laskun tehdystä työstä. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 

Lisätietoja antaa ja ilmoittautumisia ottaa vastaan rekrytointikonsultti Jukka Räsänen, puh. 050 518 8580, 

jukka.rasanen(at)cimson.fi. 

Ilmoittautuessasi kerro mihin tehtäviin henkilöitä haetaan, kuinka monta henkilöä tarvitaan ja milloin työt 

alkavat. Ilmoittautuminen ei sido sinua mihinkään. Laskutamme vain välittämästämme työvoimasta. 

Voit lukea palvelusta myös netistä https://cimsonhp.fi/tilalle/ 
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Eri työnhankintatapojen vertailua: 

 Työsopimussuhde Vuokratyö Kevytyrittäjyys 

Sopimustyyppi Työsopimus Vuokratyösopimus Toimeksiantosopimus 

Sovellettava  
työehtosopimus 

Maaseutuelinkeinojen  
TES 

Maaseutuelinkeinojen  
TES 

Ei ole 

Palkkaus/ työkorvaus TES mukaisesti TES mukaisesti Sovittavissa 

Työaika 8 tuntia/ päivä 8 tuntia/ päivä Sovittavissa 

Työvuoroluettelo Vaaditaan Vaaditaan Sovittavissa 

Työajan seuranta Vaaditaan Vuokrayritys hoitaa Sovittavissa 

Palkanlaskenta Tilan vastuulla Vuokrayritys hoitaa Yrittäjä hoitaa 

Työterveyshuolto Tilan vastuulla Vuokrayritys hoitaa Yrittäjä hoitaa 

Sairasloma-ajan palkka TES mukaan TES mukaan Yrittäjä hoitaa 

Arkipyhäkorvaukset TES mukaan TES mukaan Yrittäjä hoitaa 

Työajan lyhennskorv. TES mukaan TES mukaan Yrittäjä hoitaa 

Lomakorvaus TES mukaan TES mukaan Yrittäjä hoitaa 

Ylityökorvaukset TES mukaan TES mukaan Yrittäjä hoitaa 

Sunnuntaikorvaukset TES mukaan TES mukaan Yrittäjä hoitaa 

Palkan sivukulut  Tilan vastuulla Vuokrayritys hoitaa Yrittäjä hoitaa 

Vakuutus (TEL, tapat.) Tilan vastuulla Vuokrayritys hoitaa Yrittäjä hoitaa 

Laskutus - Vuokrayritys laskuttaa Yrittäjä laskuttaa 

Arvioitu tuntipalkka 10,45 € (8,71 €) 10,45 € (8,71 €) Sopimuksen mukaan 

Arvioitu tuntikustannus 15,00 € (12,50 €) 20,00 € (17,40 €) 15,00 € sop. mukaan 

Arvioitu urakkapalkka 1,05 – 1,20 € /kg 1,05 – 1,20 € /kg - 

Arvioitu kustannus  1,50 – 2,00 € /kg 2,00 – 3,00 € /kg 1,5 € /kg sop. mukaan 

Kustannuksiin ei sisälly sairaslomakulut, 
työterveyshuolto, 
arkipyhä-, sunnuntai- ja 
ylityökorvaukset 

arkipyhä-, sunnuntai- ja 
ylityökorvaukset 

- 

 

 

 

https://cimsonhp.fi/

