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Anvisning
1.3.2022

VN/8723/2020
VN/8723/2020-MMM-10

Säker inresa för säsongsarbetskraft inom
primärproduktion – anvisning för arbetsgivare
Den här anvisningen gäller kortvarigt säsongsarbete. På personer som reser in i Finland
med stöd av uppehållstillstånd tillämpas de allmänna bestämmelserna om inresa och
hälsosäkerhet.

1. Hälsosäker inresa för säsongsarbetare
Arbetsgivaren ska se till att de säsongsarbetare som kommer från utlandet transporteras från
gränsen till inkvarteringsstället/arbetsplatsen på ett säkert sätt. Arbetstagaren och arbetsgivaren
ansvarar för att transporten sker på ett säkert sätt. De ansvarar också för transportkostnaderna.
Myndigheterna ordnar inga transporter av arbetskraft till Finland eller inom Finlands gränser.
Det är möjligt att komma till Finland från tredjeländer för säsongarbete, om villkoren för inresa
uppfylls, antingen genom att arbetstagaren har ett intyg över vaccinationer eller genomgången
sjukdom (se även punkt 3. Inresa från andra länder på Gränsbevakningsväsendets webbplats)
eller att arbetstagaren kommer till Finland för sådana arbetsuppgifter som finns med i
förteckningen över nödvändiga arbetsuppgifter som är akuta med tanke på
försörjningsberedskapen eller kritiska med tanke på verksamheten inom branschen
(www.tem.fi). I den förteckningen ingår vissa arbeten inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling
och fiske. Arbetsgivaren ska kontrollera att arbetsuppgiften finns i förteckningen över
nödvändiga arbetsuppgifter. En förteckning över godkända vacciner finns på Institutet för hälsa
och välfärds webbplats.
Jord- och skogsbruksministeriet rekommenderar att alla säsongarbetare tar vaccin innan de
kommer till Finland. Om en ovaccinerad person kommer till Finland, rekommenderar ministeriet
starkt att personen har ett intyg över negativt resultat av ett covid-19-test som tagits högst 72
timmar före inresan.
Arbetsgivaren är skyldig att övervaka att arbetstagarna följer anvisningarna om hälsosäkerhet,
t.ex. att de testar sig, undviker kontakter och försöker skydda sig mot coronaviruset.
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2. Dokument och blanketter som behövs vid inresa
En säsongsarbetare som reser in i landet ska vid gränsen visa upp följande:
− blanketten Arbetsgivarens motivering till arbetstagarens nödvändiga inresa (www.tem.fi)
(bilaga), ifylld av arbetsgivaren, om arbetstagaren inte har ett intyg över vaccinationer
eller genomgången sjukdom (se även punkt 3. Inresa från andra länder på
Gränsbevakningsväsendets webbplats). Jord- och skogsbruksministeriet rekommenderar
att blanketten används av alla säsongsarbetare som kommer till landet för
säsongsarbete för att undvika oklarheter vid inresan.
− de resedokument som krävs (vanligtvis pass)
− 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 vid gränsövergången fattar det
slutgiltiga beslutet om inresa. Gränsbevakningsväsendet fattar inte förhandsbeslut om
inresa.
På Gränsbevakningsväsendets webbplats finns anvisningar om gränsövergång under covid-19pandemin (raja.fi).
Migrationsverket (Migri) ansvarar för beviljandet av tillstånd för säsongsarbete, och
utrikesförvaltningen (Finlands beskickningar i olika länder) ansvarar för 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
− 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.
3. Transporter från utlandet till Finland och inom Finland
Myndigheterna ordnar inga transporter av arbetskraft till Finland eller inom Finlands gränser.
För att minimera riskerna i samband med covid-19-pandemin rekommenderas det att
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arbetsgivaren tillsammans med arbetstagarna på förhand planerar en säker rutt från
ursprungslandet till den plats där arbetet ska utföras.

4. Se till arbetstagarens bästa – kontakt mellan arbetsgivaren och säsongsarbetaren
För att minimera riskerna i samband med covid-19-pandemin rekommenderas det starkt att
arbetsgivaren själv har kontakt med de säsongsarbetare som ska komma till Finland. Det
hjälper också till att begränsa och minimera oetisk förmedlarverksamhet.

5. Införsel av livsmedel
Det är bra om arbetsgivaren redan på förhand informerar de arbetstagare som ska komma till
Finland om de begränsningar som gäller för införsel av livsmedel och om vilka livsmedel det är
tillåtet att ta med sig in i landet.
Tullen övervakar de resenärer som anländer till Finland och deras resgods. Resenärer måste
ge ifrån sig alla förbjudna livsmedel vid ankomsten till landet. Brott mot bestämmelserna kan
leda till en straffavgift.
Förbjuden införsel av livsmedel:
I syfte att förhindra spridning av djursjukdomar är det helt förbjudet att föra in all slags kött och
köttprodukter (t.ex. rått kött, tillredda köttprodukter, korv, animaliskt fett, köttkonserver m.m.)
samt mjölk och mjölkprodukter (t.ex. ost, yoghurt, smetana, mjölk och mjölkdrycker m.m.) till
EU:s territorium. Många farliga djursjukdomar som lätt sprider sig, sprids också genom kött- och
mejeriprodukter. Säsongsarbetare som kommer till Finland från utlandet ska påminnas om
förbudet mot införsel. Detta är en mycket aktuell fråga i och med att afrikansk svinpest (ASF)
sprider sig över hela världen.
Även införsel av kött från EU-länder är begränsad.
Till EU:s territorium får inte föras in färska frukter (med undantag för de frukter som anges
nedan under ”Tillåten införsel av livsmedel”), bär, grönsaker, rotfrukter eller örter utan
sundhetscertifikat.
Tillåten införsel av livsmedel:
Resenärer får föra in en begränsad mängd fiskeriprodukter (t.ex. färsk, urtagen fisk eller
saltade, torkade eller rökta fiskeriprodukter) till EU:s territorium. Begränsningen är högst 20 kg
per person eller vikten av en fisk, beroende på vilken vikt som är större.
Honung, levande ostron, levande musslor och sniglar får föras in i begränsad mängd.
Begränsningen är högst 2 kg per person.
Sammansatta produkter (produkter som innehåller både vegetabiliskt livsmedel och bearbetat
livsmedel av animaliskt ursprung) som står sig i rumstemperatur får föras in i landet, om
produkterna inte innehåller några köttprodukter, de är försedda med märkningar enligt vilka de
är avsedda att användas som människoföda, de är säkert förpackade och förseglade och de
hör till följande produktkategorier:
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— konfektyrer (även sötsaker), choklad och andra livsmedelspreparat som innehåller kakao
— pastaprodukter, nudlar och couscous
— bröd, kakor, kex, våfflor och rån (wafers), skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter
— oliver fyllda med fisk
— extrakt, essenser och koncentrat av kaffe, te eller mate samt beredningar som baserar sig på
dessa produkter eller på kaffe, te eller mate
— rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakt, essenser och koncentrat av
dessa produkter
— klar köttbuljong och aromämnen som är förpackade för slutkonsumenten
— kosttillskott förpackat för slutkonsumenten som innehåller bearbetade produkter av
animaliskt ursprung (inklusive glukosamin, kondroitin eller kitosan).
Färska frukter som resenärer får föra in till EU:s territorium utan sundhetscertifikat är ananaser,
bananer, durianfrukter, kokosnötter och dadlar.
Tillåten resandeinförsel är också växtprodukter som är torkade, frysta, konserverade eller på
något annat sätt bearbetade till livsmedel (t.ex. te, kaffe, torkade eller rostade nötter och frön,
kryddor, torkade örter, konserver, ris samt mjöl och flingor).
Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats:
− Då du reser från ett land utanför EU till Finland, anvisningar för resande
− Införsel av animaliska livsmedel för eget bruk, begränsningar och anvisningar
(de flerspråkiga avgiftsfria broschyrer som finns på sidan kan beställas från
tilaukset@ruokavirasto.fi)
− Skydd mot djursjukdomar på djurhållningsplatser
− Smittskydd på svingårdar, anvisningar för anställda på svingårdar (fi/sv), (en/ru)
− Anvisningar om resandeinförsel av växtprodukter

6. Ytterligare information och rådgivning
THL: Resor till Finland
THL: Godtagbara vaccinationsserier
THL: Covidintyg (över vaccinationer, genomgången sjukdom, test) – vad ska det innehålla:
THL: Smitta och skydd
THL: Karantän och isolering
Kontaktuppgifter på webbplatsen Töitä Suomesta

Bilaga

Blankett för arbetsgivarens motivering till arbetstagarens nödvändiga inresa
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