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Alkutuotannon kausityövoiman turvallinen
maahantulo -ohjeistus työnantajille
Tämä ohjeistus koskee lyhytaikaista kausityötä. Oleskeluluvalla maahan tulevia
henkilöitä koskevat yleiset maahantulo- ja terveysturvallisuusmääräykset.

1. Kausityöntekijöiden terveysturvallinen maahantulo
Työnantajan on varmistettava, että ulkomailta tuleva kausityöntekijä siirtyy rajalta majoitukseen/
työpaikalle turvallisesti. Vastuu turvallisesta kuljetuksesta ja sen kustannuksista on työntekijällä
ja työnantajalla. Viranomaiset eivät järjestä työvoiman kuljetuksia Suomeen tai Suomen rajojen
sisällä.
Kausityöhön on mahdollista tulla kolmansista maista Suomeen, jos maahantulon edellytykset
täyttyvät joko niin, että työntekijällä on todistus rokotuksista tai sairastetusta taudista (ks. myös
rajavartiolaitoksen sivuilta kohta 3. Saapuminen Suomeen ulkorajaliikenteessä) tai työntekijä on
tulossa työhön, joka on listattu 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. Lista hyväksyttävistä rokotteista löytyy THL:n sivulta.
Maa- ja metsätalousministeriö suosittelee kaikille kausityöntekijöille rokotusten ottamista ennen
maahan saapumista. Jos henkilö tulee rokottamatta Suomeen, ministeriö suosittelee vahvasti,
että henkilöllä on todistus enintään 72 h ennen maahan saapumista otetun koronatestin
negatiivisesta tuloksesta
Työnantajalla on velvollisuus valvoa terveysturvallisuusohjeiden noudattamista, kuten esim.
testaukset, kontaktien välttäminen ja suojautuminen koronalta.

2. Maahantuloon tarvittavat asiakirjat ja lomakkeet
Kausityöntekijän on maahan tullessaan esitettävä rajalla:
Postiosoite
Postadress
Postal Address
Maa- ja metsätalousministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

PL 30
00023 Valtioneuvosto

Hallituskatu 3 A
Helsinki

0295 16001
+358 295 16001

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet
kirjaamo.mmm@gov.fi
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− työnantajan täyttämä Työnantajan tai toimeksiantajan perustelut työntekijän
maahantulon välttämättömyydestä –lomake (www.tem.fi) (liite), jos työntekijällä ei ole
tarvittavaa todistusta rokotuksista tai sairastetusta taudista (ks. myös
rajavartiolaitoksen sivuilta kohta 3. Saapuminen Suomeen ulkorajaliikenteessä).
Maa- ja metsätalousministeriö suosittelee lomakkeen käyttöä kaikille kausityöhön
maahan tuleville kausityöntekijöille maahantuloepäselvyyksien välttämiseksi.
− vaadittava matkustusasiakirja (yleensä passi) sekä
− kolmannen maan kansalaisella kausityötodistus (viisumivapaat), kausityöviisumi
(viisumivelvolliset) tai kausityöoleskelulupa, 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 löytyvät 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 usein kysytyt
kysymykset -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 (formin.fi).
Maa- ja metsätalousministeriöllä ei ole toimivaltaa lupa- tai raja-asioissa.

3. Kuljetukset ulkomailta Suomeen ja Suomessa
Viranomaiset eivät järjestä työvoiman kuljetuksia Suomeen tai Suomen rajojen sisällä.
Koronapandemiaan liittyvien riskien minimoimiseksi on suositeltavaa, että työnantaja
suunnittelee etukäteen työntekijöiden kanssa turvallisen matkareitin lähtömaasta
työskentelypaikalle.

4. 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.
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5. Elintarvikkeiden tuonti
Työnantajan on hyvä tiedottaa maahan saapuvia työntekijöitä jo etukäteen elintarviketuonnin
rajoituksista ja siitä, mitä elintarvikkeita on sallittua tuoda maahan.
Tulli valvoo Suomeen saapuvia matkustajia ja heidän matkatavaroitaan. Matkustajan tulee
luovuttaa pois kaikki kielletyt elintarvikkeet saapuessaan maahan. Määräysten rikkomisesta voi
seurata rangaistusmaksu.
Kielletty elintarviketuonti:
Kaiken lihan ja lihatuotteiden (esim. raaka liha, kypsennetyt lihatuotteet, makkarat, eläinten
rasva, lihasäilykkeet ym.) sekä maidon ja maitotuotteiden (esim. juustot, jugurtit, smetana, maito
ja maitojuomat ym.) tuominen mukana EU:n alueelle on kokonaan kiellettyä eläintautien
leviämisen ehkäisemiseksi. Useat helposti leviävät ja vaaralliset eläintaudit leviävät myös lihaja maitotuotteiden mukana. Ulkomailta tulevia kausityöntekijöitä on muistutettava tuontikiellosta.
Tämä on erittäin ajankohtainen asia afrikkalaisen sikaruton (ASF) levitessä maailmalla.
Myös EU-maista tapahtuvaan lihan tuontiin kohdistuu rajoituksia.
EU:n alueelle ei saa tuoda mukanaan tuoreita hedelmiä (vain alla ’Sallittu elintarviketuonti’
-kohdassa mainittuja hedelmiä saa tuoda), marjoja, vihanneksia, juureksia ja yrttejä ilman
kasvinterveystodistusta.
Sallittu elintarviketuonti:
EU:n alueelle saa tuoda mukanaan kalastustuotteita (esim. tuoretta suolistettua kalaa,
suolattua, kuivattua tai savustettua kalastustuotetta) henkilöä kohti enintään 20 kg tai yhden
kalan paino, sen mukaan kumpi paino on suurempi.
Hunajaa, eläviä ostereita, eläviä simpukoita ja etanoita saa tuoda enintään 2 kg henkilöä kohti.
Huoneenlämmössä säilyviä yhdistelmätuotteita (tuotteet, jotka sisältävät sekä kasviperäistä
elintarviketta että prosessoitua eläinperäistä elintarviketta) saa tuoda kunhan ko. tuotteet eivät
sisällä mitään lihavalmisteita, ne on varustettu merkinnöillä, joiden mukaisesti ne on tarkoitettu
ihmisravinnoksi, ne on pakattu tai sinetöity turvallisesti ja ne kuuluvat seuraaviin tuotteisiin:
— sokerileipomotuotteet (myös makeiset), suklaa ja muut kaakaota sisältävät
elintarvikevalmisteet;
— makaronivalmisteet, nuudelit ja couscous;
— leipä, kakut, keksit ja pikkuleivät, vohvelit ja vohvelikeksit, korput, paahdettu leipä ja niiden
kaltaiset paahdetut tuotteet;
— kalalla täytetyt oliivit;
— kahvi-, tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai
mateen perustuvat valmisteet;
— paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja
tiivisteet;
— loppukuluttajaa varten pakatut kirkkaat lihaliemet ja aromiaineet;
— loppukuluttajaa varten pakatut ravintolisät, jotka sisältävät jalostettuja eläinperäisiä tuotteita
(mukaan lukien glukosamiini, kondroitiini tai kitosaani);
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Matkustaja saa tuoda EU:n alueelle saapuessaan tuoda ilman kasvinterveystodistusvaatimusta
tuoreista hedelmistä vain ananaksia, banaaneja, durioita, kookospähkinöitä ja taateleita.
Sallittua matkustajatuontia ovat myös kuivatut, pakastetut, säilötyt tai muuten elintarvikkeeksi
jalostetut kasvituotteet (esim. tee, kahvi, kuivatut tai paahdetut pähkinät ja siemenet, mausteet,
kuivatut yrtit, säilykkeet, riisi sekä jauhot ja hiutaleet).
Lisätietoja asiasta Ruokaviraston sivuilta:
− Kun matkustat EU:n ulkopuolelta Suomeen, ohjeet matkailijoille
− Eläinperäisten elintarvikkeiden matkustajatuonnin rajoitukset ja ohjeet
(ko. sivuilta löytyvien monikielisten maksuttomien esitteiden tilaus:
tilaukset@ruokavirasto.fi )
− Eläintaudeilta suojautuminen eläinten pitopaikoissa
− Sikatilojen tautisuojaus, ohjeet sikatilojen työntekijöille (fi/sv), (en/ru)
− Kasvituotteiden matkustajatuonnin ohjeet

6. Lisätietoja ja neuvontaa
THL: Matkustaminen Suomeen
THL: Hyväksyttävät rokotussarjat
THL: Koronatodistus (rokotukset, sairastettu tauti, testi) - mitä sen tulee sisältää
THL: Tarttuminen ja suojautuminen
THL: Karanteeni ja eristys
Töitä Suomesta -palvelun yhteystiedot

Liite

Työnantajan tai toimeksiantajan perustelut työntekijän maahantulon
välttämättömyydestä –lomake

