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Alkutuotannon kausityövoiman turvallinen maahantulo – ohjeistus työnantajille

Hallitus sallii alkutuotannon kausityövoiman terveysturvallisen maahantulon kasvukautena 2021.
Kausityöntekijöiden osalta ei ole vuonna 2021 käytössä maa- tai työnantajakohtaista kiintiötä.
Tämä ohjeistus koskee vain lyhytaikaista kausityötä. Oleskeluluvalla maahan tulevia henkilöitä
koskevat yleiset maahantulomääräykset.

1. Kausityöntekijöiden terveysturvallinen maahantulo – THL:n ohjeita on
noudatettava
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) laatinut ohjeet terveysturvallisesta maahantulosta,
karanteenista ja terveysturvallisuussuunnitelman laatimisesta (liite 1). Kyseisissä ohjeissa
kerrotaan, miten koronatestaus ja karanteeni on järjestettävä sekä mitä työnantajan laadittava
terveysturvallisuussuunnitelma sisältää. Jokaisen työnantajan on noudattava kyseisiä ohjeita
kausityöntekijöiden turvallisen maahantulon toteuttamiseksi.
Karanteeniin liittyvien asioiden järjestäminen ja noudattaminen sekä
terveysturvallisuussuunnitelman tekeminen ovat työnantajan vastuulla.
Työnantajan on varmistettava, että ulkomailta tuleva kausityöntekijä siirtyy rajalta karanteenitiloihin
suoraan ja turvallisesti. Vastuu karanteeninomaisesta kuljetuksesta ja sen kustannuksista on
työntekijällä ja työnantajalla. Viranomaiset eivät järjestä työvoiman kuljetuksia Suomeen tai Suomen
rajojen sisällä.

2. Karanteenin toteutumisen seuranta
Työnantajien on tärkeää huolehtia, että tilan kaikki alkutuotannon ulkomaiset työntekijät noudattavat
omaehtoista karanteenia. Työnantajien on informoitava kaikkia kausityöntekijöitä omaehtoiseen
karanteeniin liittyvistä asioista (ohjeessa, liite 1) ja annettava kaikille kausityöntekijöille ohjeet
alkutuotannon terveysturvallisuudesta (liite 2).
Tuottajajärjestöt ovat luoneet omavalvontajärjestelmän ulkomailta tulevien kausityöntekijöiden
karanteenin seurantaan. Järjestelmän avulla varmistetaan, ettei taudin torjunta vaarannu.
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Maa- ja metsätalousministeriö suosittelee vahvasti, että työnantaja hyödyntää omavalvontajärjestelmää
ja ilmoittaa kausityöntekijän karanteenista Töitä Suomessa –palvelun sivuilla
(www.töitäsuomesta.fi/maahantulo > valitse Ilmoitus karanteenin omavalvonnasta).

3. Maahantuloon tarvittavat asiakirjat ja lomakkeet
Kausityöntekijän on maahan tullessaan esitettävä rajalla:


Työnantajan täyttämä Työnantajan tai toimeksiantajan perustelut työntekijän
maahantulon välttämättömyydestä –lomake (www.tem.fi) (liite 3)



Työnantajan lomakkeessa viitataan viranomaisten arvion pohjalta tehtyyn listaukseen
välttämättömistä huoltovarmuuden kannalta akuuteista tai toimialan toiminnan kannalta
kriittisistä työtehtävistä (www.tem.fi). Tähän listaukseen kuuluvat maa-, puutarha-,
metsä- ja kalatalouden tietyt työt. Työnantajan tulee tarkistaa, että työtehtävä on
listattujen tehtävien joukossa.



vaadittava matkustusasiakirja (yleensä passi) sekä



kolmannen maan kansalaisella kausityötodistus (viisumivapaat), kausityöviisumi
(viisumivelvolliset) tai kausityöoleskelupa, kun kausityön kesto on yli 90 pv.

Kausityöluvan tulee olla myönnetty ennen maahantuloa.
Lopullisen luvan ulkomaisen kausityöntekijän maasta poistumiselle antaa aina lähettäjämaa. Lopullisen
päätöksen maahanpääsystä tekee rajanylitystilanteessa rajaviranomainen. Rajavartiolaitos ei tee
ennakkopäätöksiä maahanpääsystä.
Rajavartiolaitoksen sivuilta löytyy ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana (raja.fi).
Kausityölupien myöntämisestä vastaa Maahanmuuttovirasto (Migri) ja kausityöviisumien
myöntämisestä ulkoasiainhallinto (Suomen edustustot eri maissa).
Lisätietoja kausityöluvan hakemisesta Migrin kausityö –sivulta (migri.fi) sekä ukk-sivulta
(migri.fi).
Lisäksi Migrin Videot-sivulla on katsottavissa verkkoseminaari kausityöstä, jossa muun
muassa


tutustutaan eri kausityölupatyyppeihin,



käydään läpi kausityöluvissa tarvittavia tietoja ja



katsotaan, kuinka kausityölupien haku onnistuu helposti Enter Finland –palvelussa.

Lisätietoja kausityöviisumin hakemisesta ulkoministeriön sivuilta Viisumi Suomeen (um.fi).
Maa- ja metsätalousministeriöllä ei ole toimivaltaa lupa- tai raja-asioissa.

4. Kuljetukset ulkomailta
Viranomaiset eivät järjestä työvoiman kuljetuksia Suomeen tai Suomen rajojen sisällä.

3 (4)

Maa- ja metsätalousministeriö suosittaa keskitettyjen tilauslentojen käyttämistä, erityisesti Ukrainasta
tulevien kausityöntekijöiden osalta. Lentoja on varattavissa Töitä Suomesta –palvelun kautta
(www.töitäsuomesta.fi/maahantulo).
Koronaturvallisen maahantulon varmistamiseksi on syytä välttää tilannetta, jossa kausityöntekijät
kiertävät omia reittejään usean maan kautta. Koronapandemiaan liittyvien riskien minimoimiseksi on
suositeltavaa, että työnantaja suunnittelee etukäteen työntekijöiden kanssa turvallisen matkareitin
lähtömaasta työskentelypaikalle.

5. Huolehdi työntekijästä - yhteys työnantajan ja kausityöntekijän välillä
Koronapandemiasta aiheutuvien riskien minimoimiseksi suositellaan vahvasti, että työnantaja on
suoraan yhteydessä maahan saapuvaan kausityöntekijään. Näin pystytään osaltaan rajoittamaan ja
minimoimaan epäeettistä välittäjätoimintaa. Tässä tilanteessa on suotavaa muun muassa hyödyntää
edellä mainittuja suoria tilauslentoja.

6. Kotimaisen kausityövoiman saatavuus
Kotimaisen kausityövoiman saatavuuteen liittyviä palveluita tarjoavat Töitä Suomesta –palvelu sekä TEpalvelut.

7. Elintarvikkeiden tuonti
Kaiken lihan ja lihatuotteiden sekä maidon ja maitotuotteiden tuominen mukana EU:n alueelle on
kiellettyä eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi. Ulkomailta tulevia kausityöntekijöitä on syytä
muistuttaa tästä.
Myös EU-maista tapahtuvaan tuontiin kohdistuu rajoituksia. Tämä on erittäin ajankohtainen asia
afrikkalaisen sikaruton (ASF) levitessä maailmalla.
Lisää tietoa asiasta Ruokaviraston sivuilta:


Kun matkustat EU:n ulkopuolelta Suomeen



Elintarvikkeiden tuliaistuonti



Eläintaudeilta suojautuminen



Sikatilojen tautisuojaus (en/ru)

8. Lisätietoja ja neuvontaa
Usein kysyttyjä kysymyksiä (www.mmm.fi)
Töitä Suomesta -palvelun yhteystiedot –sivulta.
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