PLOCKARE AV VILDA BÄR FRÅN LÄNDER MED VISUMTVÅNG 2019
Plockning av vilda bär
Sådan plockning av vilda bär som avses i denna anvisning lyder inte under den nya säsongsanställningslagen.
Utlänningar från sådana länder med visumtvång som på förhand fastställts av utrikesministeriet kan på inbjudan av det ansvariga företaget, som ska verka med tillstånd i branschen
och iaktta villkoren i den ingångna avsiktsförklaringen, med stöd av visum och utan uppehållstillstånd komma till Finland för att plocka vilda bär för högst 90 dagar under en period
på 180 dagar.
Artikel 21.3 b i Schengenviseringskodexen och artikel 5.1 c i kodexen om Schengengränserna
tillåter inresa i området.
Om ovan nämnda bärplockning räcker över 90 dagar under en period på 180 dagar, ska personen ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare innan arbetet i Finland inleds. Migrationsverket svarar för handläggningen av ansökningar om uppehållstillstånd:
http://www.migri.fi/att_arbeta_i_finland
Grundläggande krav på inbjudande bärplockarföretag
Bärplockarföretag som till Finland bjuder in plockare av vilda bär från ett land med visumtvång ska ha tillräcklig soliditet för att klara av sina skyldigheter gentemot bärplockare med
visum för plockning av vilda bär och dessutom ett kontor med personresurser i Finland.
Branschen ska anknyta till vilda bär, och det inbjudande ansvariga företaget ska förbinda sig
till att iaktta avsiktsförklaringen om utlänningars plockning av vilda bär.
Iakttagande av avsiktsförklaringen om plockning av vilda bär
Varje inbjudande företag ska iaktta avsiktsförklaringen om plockning av vilda bär av den 29
januari 2019, som har undertecknats av arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet
och merparten av de ansvariga företag som bjuder in bärplockare.
Avsiktsförklaringens syfte är att





förbättra och förenhetliga de tillvägagångssätt som tillämpas på sådana medborgare
från länder med visumtvång som kommer för att plocka vilda naturprodukter och
sköta uppgifter i samband med verksamheten
förbättra ställningen och inkomstmöjligheterna för plockare av vilda bär och personer som sköter tillhörande uppgifter
förenhetliga tillvägagångssätten hos de inbjudande ansvariga företagen.

Närmare information om avsiktsförklaringen om plockning av vilda bär och iakttagandet av
denna finns på finska på arbets- och näringsbyrån i Norra Österbottens webbplats
http://toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa/metsamarjanpoiminta#Aiesopimus.

Vid prövningen av visum för plockare av vilda bär från länder med visumtvång ska de finska
ambassaderna iaktta avsiktsförklaringen oavsett om det inbjudande ansvariga företaget har
undertecknat avsiktsförklaringen eller inte.
Utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet samt arbets- och näringsbyrån i Norra Österbotten har i samråd utfärdat rekommendationer om kriterier, genom vilka man kan bedöma de inom plockning av vilda bär verkande företagens förmåga att svara för det planerade antalet anländande plockare av vilda bär med visum i enlighet med avsiktsförklaringen
av den 29 januari 2019. Kriterierna omfattar bland annat










bärplockarföretagens efter- och tilläggsredovisningar för 2018 samt förhandsredovisningar för 2019
företagsspecifika utlåtanden om verksamheten 2018
uppgivna plockdagar i förhållande till inrese- och avresedatumen i visumen
plockarnas genomsnittliga nettoinkomst per plocksäsong samt för plockdagarna
2018
plockarnas medianinkomst per plocksäsong samt för plockdagarna 2018
plockare som gått på förlust och de utbetalda kompensationerna 2018
plockare som fått mindre än minimiinkomsten 30 euro/plockdag och utbetalda
kompensationer 2018
företagets ekonomiska ställning.

Ovan nämnda redovisningar ska lämnas in till arbets- och näringsbyrån i Norra Österbotten.
Krav på att bärplockarna efter sina utlägg ska ha tillräckliga medel för uppehället i enlighet
med avsiktsförklaringen
Enligt Schengenviseringskodexen ska den som ansöker om visum ha tillräckliga medel för
sitt uppehälle med beaktande av såväl den planerade vistelsens längd som återresan till ursprungslandet eller bosättningslandet eller under vistelsen vara i stånd att på laglig väg
skaffa sådana medel.
Enligt artikel 5.3 i kodexen om Schengengränserna fastställer medlemsstaterna den summa
som behövs för uppehället per vistelsedag. I Finland ska den som ansöker om visum ha 30
euro per vistelsedag för kostnaderna i anslutning till resan i förhållande till vistelsens längd
och syfte samt levnadskostnaderna på destinationen. Denna summa anses täcka den visumsökandes logi, kost och övriga nödvändiga dagliga utgifter.
Enligt avsiktsförklaringen som uppdaterades den 29 januari 2019, ska de inbjudande företagen som verkar inom plockning av vilda bär följa upp skördeläget för de vilda naturprodukter som plockas och se till att varje plockare av vilda bär under plocksäsongen har möjlighet till en så stor plockinkomst som möjligt.
Företagen uppmuntras att utveckla tillvägagångssätt genom vilka plockarna av vilda bär garanteras inkomster oavsett bärskördens kvantitet och kvalitet under plocksäsongen.
På arbetarskyddsförvaltningens webbplats finns närmare information om avsiktsförklaringen och tillsynen över genomförandet av denna.
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De finska ambassaderna ska på sina webbplatser ge dem som ansöker om visum för
plockning av vilda bär och de inbjudande företagen anvisningar i frågor som gäller
ansökan om visum
Ett visum för plockning av vilda bär är avsett endast för bärplockning i Finland och kan inte
sökas vid något annat Schengenlands beskickning som representerar Finland.
Exempelvis kan medborgare i Vitryssland inte ansöka om visum för plockning av vilda bär
vid Estlands ambassad i Minsk utan måste göra det vid Finlands ambassad i Moskva.
Visumansökningar från thailändska bärplockare handläggs av Finlands ambassad i Bangkok.
Enligt Schengenviseringskodexen kan visum i regel ansökas tre månader innan en resa börjar.

Grundläggande villkor för visum för plockning av vilda bär
Enligt Schengenviseringskodexen omfattar de grundläggande villkoren för visum följande:








personligt besök på den finska ambassaden eller viseringscentralen, varvid sökandens fingeravtryck tas
giltig resehandling, som ska vara giltig minst tre månader efter resans slut
ett omsorgsfullt ifyllt, daterat och av sökanden undertecknat formulär för ansökan
om Schengenvisum
ett passfoto enligt den finska polisens anvisningar för passfoto
tur–returbiljett eller annan redogörelse för återresan till avreselandet
medicinsk reseförsäkring, som täcker kostnaderna för såväl vård som hemtransport
också vid dödsfall och allvarliga sjukdomsfall upp till minst 30 000 euro
redogörelse över att den sökande har tillräckliga ekonomiska medel vid inresan i
landet och/eller över den sökandes möjlighet att på laglig väg kunna skaffa sig tillräckliga medel under vistelsen i landet.

Visum för plockare av vilda bär
För plockning av vilda bär beviljas i regel engångsvisum.
Vid visumprövningen försöker man hindra personer från att stanna kvar i Schengenområdet
utan tillstånd, arbeta utan tillstånd och förhindra människohandel samt att personer med
visumtvång inte utnyttjas i arbete.
Vid visumprövningen ska de finska ambassaderna ta hänsyn inte bara till bärplockarföretagens soliditet utan dessutom till bland annat de uppgifter om föregående och kommande
bärplockssäsonger som lämnats till arbets- och näringsbyrån i förhands- och efterredovisningarna, marknadsläget i branschen för vilda bär och eventuella verifierade fall av oegentligheter.
Visum för bärplockare från Thailand
Det thailändska arbetsministeriet reglerar antalet plockare av vilda bär som åker utomlands
och fastställer årligen en rekommendation om dessa. Det antal som överstiger antalet i rekommendationen beviljas inte utresevisum från Thailand.
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I början av varje år ska plockarföretagen i branschen för vilda bär alltid lämna till arbetsoch näringsbyrån i Norra Österbotten en redovisning om sina årliga planer på att bjuda in
bärplockare från Thailand.
Om bärplockarföretagens planerade antal plockare av vilda bär överstiger den rekommendation som det thailändska arbetsministeriet har fastställt, sköter arbets- och näringsbyrån i
Norra Finland i samråd med det finska utrikesministeriet fördelningen av antalet visumansökningar på de företag som bjuder in bärplockarna.
Enligt artikel 19 i viseringskodexen ska Finlands ambassad i Bangkok ta upp till prövning
alla visumansökningar som lämnats in enligt kodexen. Det bör dock beaktas att om antalet
ansökningar är fler än det antal personer för vilka de thailändska arbetsmyndigheterna beviljar utresevisum för plockning av vilda bär i Finland, uppfylls inte resans syfte att plocka
vilda bär.
Anmälan om missbruk
Om någon som fått visum för plockning av vilda bär inte infinner sig på plockplatsen och situationen kan tolkas som missbruk av Schengenvisum ska det inbjudande företaget omedelbart meddela detta till polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet (PTG-samarbetet) i Finland, enheten för inreseärenden vid utrikesministeriet samt arbets- och näringsbyrån i
Norra Österbotten.
Företagen ska också omedelbart meddela misstankar om människohandel eller andra brott
till polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet (PTG-samarbetet) i Finland, enheten för inreseärenden vid utrikesministeriet samt arbets- och näringsbyrån i Norra Österbotten.
Myndigheternas kontaktinformation




Samarbetet mellan polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet i Finland: ptr-rikostiedustelu@poliisi.fi
Enheten för inreseärenden vid utrikesministeriet: visas.mfa@formin.fi
Arbets- och näringsbyrån i Norra Österbotten: marjanpoiminta.pohjoispohjanmaa@te-toimisto.fi

Närmare information om utlänningars plockning av vilda bär med stöd av visum i Finland
Bärplockare, ansvariga företag och övriga som behöver mer information om plockning av
vilda bär med stöd av visum kan sända in sina frågor på ovan nämnda e-postadress till arbets- och näringsbyrån i Norra Österbotten.
Också medborgarna kan lämna in kommentarer om sådant som gäller bärplockning till arbets- och näringsbyrån i Norra Österbotten.
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