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Säker inresa för säsongsarbetskraft inom primärproduktion – anvisning för arbetsgivare

Regeringen tillåter hälsosäkra inresor för säsongsarbetskraft inom primärproduktion under
vegetationsperioden 2021. Det finns ingen lands- eller arbetsgivarspecifik kvot för
säsongsarbetare 2021.
Den här anvisningen gäller enbart kortvarigt säsongsarbete. På personer som reser in i Finland
med stöd av uppehållstillstånd tillämpas allmänna inresebestämmelser.

1. Hälsosäker inresa för säsongsarbetare – anvisningarna från Institutet för hälsa och
välfärd ska följas
Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utarbetat anvisningar om en hälsosäker ankomst för
säsongsarbetare inom primärproduktionen, karantän och utarbetande av en hälsosäkerhetsplan
(bilaga 1). Den här anvisningen innehåller information om hur coronatester och karantän ska ordnas vad
gäller isolering av säsongsarbetare inom primärproduktionen. Varje arbetsgivare ska följa dessa
anvisningar och se till att säsongsarbetarnas inresa till landet är säker.
Det är arbetsgivarens ansvar att sköta om och se till att de arrangemang som gäller karantänen
följs samt att en hälsosäkerhetsplan utarbetas.
Arbetsgivaren ska se till att de säsongsarbetare som kommer från utlandet transporteras från gränsen till
karantänslokalerna direkt och tryggt. Arbetstagaren och arbetsgivaren ansvarar för att se till att
transporten sker i förhållanden som motsvarar en karantän och för de kostnader som uppstår därav.
Myndigheterna ordnar inga transporter av arbetskraft till Finland eller inom Finlands gränser.

2. Kontroll av att karantän upprätthålls
Det är viktigt att arbetsgivaren ser till att alla utländska säsongsarbetstagare på gården fullgör frivillig
karantän. Arbetsgivaren ska informera alla säsongsarbetstagare om ärenden som gäller frivillig karantän
(se anvisning, bilaga 1) samt tilldela alla säsongsarbetstagare anvisningar för hälsosäkerhet (bilaga 2)
Producentorganisationerna har skapat ett system för egenkontroll för att övervaka karantän för
säsongsarbetare. Med hjälp av detta system säkerställs det att bekämpningen av sjukdomen inte
riskeras.
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Jord- och skogsbruksministeriet rekommenderar starkt att arbetsgivaren använder systemet för
egenkontroll och meddelar om karantän för säsongsarbetare på webbplatsen för tjänsten Töitä
Suomessa (www.töitäsuomesta.fi/maahantulo > välj ”Ilmoitus karanteenin omavalvonnasta”).

3. Dokument och blanketter som är nödvändiga vid inresa
En säsongsarbetare som reser in i landet ska vid gränsen visa:
−

Blanketten arbetsgivarens motivering till arbetstagarens nödvändiga inresa under
undantagstillståndet (tem.fi) (bilaga 2) som fyllts i av arbetsgivaren

−

I blanketten riktad till arbetsgivaren finns en hänvisning till en förteckning som baserar
sig på myndigheternas bedömning av nödvändiga arbetsuppgifter som är akuta med
tanke på försörjningsberedskapen eller kritiska med tanke på verksamheten inom
branschen (www.tem.fi) (bilaga 4). Denna förteckning omfattar vissa arbeten inom
jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling och fiske. Arbetsgivaren ska kontrollera att
arbetsuppgiften finns i förteckningen över nödvändiga arbetsuppgifter.

−

de resedokument som krävs (vanligtvis pass) samt

−

intyg för säsongsarbete (från visumfria länder), visum för säsongsarbete (från länder
med visumplikt) eller uppehållstillstånd för säsongsarbete om säsongsarbetet varar
över 90 dagar. Detta gäller säsongsarbetare som är tredjelandsmedborgare.

Tillstånd för säsongsarbete ska ha beviljats före inresan.
Det är alltid det avsändande landet som ger en utländsk säsongsarbetare slutgiltigt tillstånd att lämna
landet. Det är gränsmyndigheten som fattar det slutgiltiga beslutet att bevilja inresa.
Gränsbevakningsväsendet fattar inte förhandsbeslut om inresa.
På Gränsbevakningsväsendets webbplats finns anvisningar om gränsövergång under
coronapandemin (raja.fi).
Migrationsverket (Migri) ansvarar för beviljandet av tillstånd för säsongsarbete och
utrikesförvaltningen (Finlands beskickningar i olika länder) ansvarar beviljandet av visum
för säsongsarbete.

Mer information om hur man ansöker om tillstånd för säsongsarbete finns på
Migrationsverkets webbsida om säsongsarbete (migri.fi) samt på sidan med vanliga frågor
(migri.fi).
På Migrationsverkets videosida finns också ett webbseminarium om säsongsarbete
där det bland annat
−

informeras om olika typer av tillstånd för säsongsarbete

−

finns en genomgång av vilka uppgifter som är nödvändiga i tillstånden för
säsongsarbete och

−

visas hur man lätt kan söka tillstånd för säsongsarbete i tjänsten Enter Finland.

Mer information om hur man söker visum för säsongsarbete finns på
utrikesministeriets webbsida Visum till Finland (um.fi)

Jord- och skogsbruksministeriet har inte behörighet i tillstånds- eller gränsfrågor.
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4. Transporter från utlandet
Myndigheterna ordnar inga transporter av arbetskraft till Finland eller inom Finlands gränser.
Jord- och skogsbruksministeriet rekommenderar att man använder centraliserade charterflyg, särskilt för
säsongsarbetare från Ukraina. Flyg kan bokas via tjänsten Töitä Suomesta
(www.töitäsuomesta.fi/maahantulo).
För att säkerställa att inresan är coronasäker bör man undvika en situation där säsongsarbetarna
kommer på egna vägar via flera olika länder. För att minska riskerna i samband med coronapandemin
rekommenderas det att arbetsgivaren gemensamt med arbetstagarna på förhand planerar en säker rutt
från utreselandet till den plats där arbetet ska utföras.

5. Se till arbetstagarens bästa – kontakt mellan arbetsgivaren och säsongsarbetaren
Det rekommenderas att arbetsgivaren tar direktkontakt med den säsongsarbetare som kommer till
Finland, detta för att minska riskerna i samband med coronapandemin. På så sätt kan oetisk
förmedlarverksamhet begränsas och minskas. I det här läget rekommenderas det att man bland annat
använder ovan nämnda charterflyg.

6. Tillgång på inhemsk säsongsarbetskraft
Tjänsten Töitä Suomesta och arbets- och näringstjänsterna erbjuder service knuten till tillgången på
inhemsk säsongsarbetskraft.

7. Införsel av livsmedel
Det är förbjudet att föra in kött och köttprodukter samt mjölk och mejeriprodukter i EU. Detta i syfte att
stoppa spridning av djursjukdomar. Säsongsarbetare som kommer till Finland från utlandet bör
påminnas om detta.
Även importen från EU-länder berörs av begränsningar. Detta är en mycket aktuell fråga när afrikansk
svinpest (ASF) sprids över hela världen.
Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats:
−

När du reser till Finland från länder utanför EU

−

Import av livsmedel

−

Skydd mot djursjukdomar

−

Sjukdomsskydd på svingårdar (engelska/ryska)

8. Mer information och rådgivning
Coronaviruset, vanliga frågor (mmm.fi)
Kontaktuppgifter för tjänsten Töitä Suomesta (töitasuomesta.fi).
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Bilagor

Anvisningar om en hälsosäker ankomst för säsongsarbetare inom
primärproduktionen, karantän och utarbetande av en hälsosäkerhetsplan
Anvisning för hälsosäkerhet för säsongsarbetare inom primärproduktionen
Blankett som arbetsgivaren ska fylla i: Arbetsgivarens motivering till arbetstagaren

