Avsiktsförklaring för tillvägagångssätt med anknytning till plockning
av naturprodukter av medborgare från viseringsskyldiga och viseringsfria stater
Fjärde revisionen den 21 januari 2019

I. Avsiktsförklaringens syfte och mål
Syftet med denna avsiktsförklaring är att förbättra och harmonisera de verksamhetssätt som tillämpas på medborgare från viseringsskyldiga och viseringsfria länder som kommer för att plocka naturprodukter (plockare) och som kommer för uppgifter förknippade med plockningen (stöd- och underhållspersonal).
Målet med avsiktsförklaringen är att förbättra plockarnas samt stöd- och underhållspersonalens
rättsliga ställning och förtjäningsmöjligheter och att förutsättningarna för verksamheten av de inbjudande ansvariga företagen (företag) skulle utvecklas på ett hållbart sätt.

II. Avsiktsförklaringens parter, rapportering och uppföljning
1. Parterna i avsiktsförklaringen är arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet och företag. Innehållet i avsiktsförklaringen är en del av visumprövningen av Finlands beskickningar
utomlands vid ansökningen av visum för plockning av naturprodukter.
2. Företagen åtar sig att följa de verksamhetssätt som beskrivs i denna avsiktsförklaring. Företagen åtar sig också att se till att avtalspartnerna (koordinatorer, underleverantörer osv.) följer de tillvägagångssätt som beskrivs i avsiktsförklaringen. Myndigheterna åtar sig att beakta
innehållet i avsiktsförklaringen inom det egna verksamhetsområdet.
3. De tillvägagångssätt som definieras i avsiktsförklaringen kommer att följas som en del av
viseringsförfarandet. Under den avtalade perioden före plocksäsongen kommer företagen att
utfärda en helt ifylld förhandsredogörelse och, i slutet av plocksäsongen, en helt ifylld slutrapport till Norra Österbottens TE-byrå. Förhandsredogörelsen och slutrapporteringen sker
samtidigt.
4. Uppföljningen av tillvägagångssätten sker genom frågeformulär som riktas till plockarna
samt till stöd- och underhållspersonalen. Företagen åtar sig att tillåta Norra Österbottens TEbyrå oanmäld tillgång till plockarnas läger två gånger under plocksäsongen för att övervaka
verksamheten.
5. Exemplarisk efterlevnad av de tillvägagångssätt som beskrivs i avsiktsförklaringen beaktas i
viseringsförfarandet på så sätt att det utifrån företagets visuminbjudan beviljas högst 10 %
flera visum jämfört med föregående plocksäsong. Försummelse av tillvägagångssätten leder
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till att antalet beviljade visum minskar med 25 % jämfört med föregående plocksäsong. Företagets allvarliga eller upprepade försummelser kan leda till att utfärdandet av visum förhindras under nästa plocksäsong.

III. I ursprungslandet före resan till Finland
6. Företagen ansvarar för inskolningen av plockare samt stöd- och underhållspersonal som
kommer till Finland. Inskolningen gäller plockning, arbete och omständigheter i Finland,
rättsförhållanden, rättigheter och skyldigheter mellan företaget, koordinatorn och plockarna i
Finland, tillgänglig hälsovård och vägledning till den, agerande i nödsituationer och det centrala innehållet i denna avsiktsförklaring. Informationsinnehållet ska också distribueras
skriftligen till varje plockare. Det skriftliga materialet som ska distribueras eller dess sammanfattning ska bifogas förhandsredogörelsen. Slutrapporten ska bifogas den skolades bekräftelse om inskolningen som erhållits. Även om inskolningen görs av en koordinator eller
någon annan aktör, ansvarar företaget för att informationsinnehållet i inskolningen är korrekt
och att kostnaderna för inskolning i ursprungslandet inte debiteras plockarna eller stöd- och
underhållspersonalen.
7. Det exakta innehållet i rekryteringskostnaderna specificeras i förhandsredogörelsen. Rekryteringskostnader som debiteras plockarna får inte vara orimliga. Ingen avgift för arbetsförmedling får debiteras kontraktsanställda. Kostnadernas otillbörlighet bedöms som en del av
viseringsförfarandet genom att jämföra de avgifter som tas ut av företagen med varandra och
med beaktande av plockarnas faktiska lönenivåer. Företagen ansvarar för att koordinatorn,
stödkoordinatorn eller någon annan aktör inte debiterar plockarna eller stöd- och underhållspersonalen på andra avgifter som rekryteringskostnader än de faktiska och rimliga kostnaderna för rekryteringen av varje person. Också resan till Finland och det totala beloppet för
återkraven meddelas i förhandsredogörelsen.
8. Om företaget bidrar till att finansiera plockarnas eller stöd- och underhållspersonalens resa,
ska det ansvara för att företaget, koordinatorn, stödkoordinatorn eller någon aktör som agerar för företagets räkning inte tar ut ränta på finansieringen och att villkoren för finansieringen är tydliga och begripliga för mottagaren.
9. Företagen förbinder sig till att se till att varje plockare samt stöd- och underhållsperson genomgår en tillförlitlig hälsokontroll och att ersättningsbeloppet för reseförsäkringen uppgår
till minst 30 000 euro. Den personliga självriskandelen för försäkringen, som inte får vara
otillbörligt hög, anges i förhandsredogörelsen. Otillbörligheten utvärderas genom att jämföra
försäkringar i olika företag.
10. Utrikesministeriet kommer att se till att den engelska översättningen av denna avsiktsförklaring, thailändska i Thailand, utdelas tillsammans med viseringsbeslutet när visum har ansökts för arbete som avses i avsiktsförklaringen.

IV I Finland under plocksäsongen
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11. Företagen ser till att plockarna under sin vistelse i Finland har möjlighet att tjäna minst 30
€/plockningsdag. Dessutom ska plockaren ha möjlighet att tjäna tillräckligt för att täcka inkvarterings- och flygkostnader. Formel: (totala inkomster – flygbiljett – inkvartering) ÷ vistelsedagar.
12. Enligt beslut från Helsingfors förvaltningsdomstol från december 2018 har en person som
plockar naturprodukter med en visering rätt att flytta sig bort från det inbjudande företagets
ansvar, förutsatt att inresesyftet förblir detsamma som angetts vid ansökan om visum. Det
inbjudande företaget har rätt att på förhand komma överens med plockaren om återbetalning
av kostnader förknippade med organisationen av resan, resekostnader och andra faktiska
kostnader som redan uppstått till det inbjudande företaget. Inga andra kostnader eller bestraffande betalningar får debiteras. Valutadagen för inkomsterna och kostnaderna som ska
återbetalas är den dag på vilken plockaren flyttar sig bort från företagets ansvar, och de
skrivs in i säsongens slutrapport.

13. Företagen ser till att inköpspriset för varje naturprodukttyp är känt för plockarna innan de tar
sig till plockningsplatserna och att priset inte faller före köpet. Företagen ansvarar för att de
vågar som används för att väga de plockade naturprodukterna är verifieringsmärkta.
14. Plockarens samt stöd- och underhållspersonalens pass och eventuella andra värdesaker kan
endast tas i förvar under plocksäsongen på initiativ av personen i fråga. Ett kvitto måste utfärdas för förvaringen, och de artiklar som tas i förvar måste omedelbart returneras till personen på begäran.
15. Företagen ska se till att det informationsinnehåll som avses i ovanstående punkt 6 är känt
och förstått av plockare samt stöd- och underhållspersonal även under plocksäsongen.
16. Företagen är ansvariga för att plockarna är medvetna om allemansrätten och att de känner
till de lämpliga tillvägagångssätten om de i misstag kommer alltför nära bosättningar. Minimiavståndet till tomtar är 200 m. Företagen är ansvariga för att plockarna är medvetna om
gränszonens placering och att plockarna har med sig det nödvändiga gränszonstillståndet när
de rör sig vid gränszonen. Företagen är ansvariga för att det inte blir kvar skräp eller synlig
avföring i naturen.
17. Företagen ansvarar för att plockarnas grundläggande klädutrustning är tillräcklig och lämplig för väderförhållandena i Finland. Plockarna ska erbjudas möjligheten att hyra varm utrustning som skyddar mot regn. Plockarna ska bära säkerhetskläder försedda med företagets
namn och kontaktuppgifter. Eventuell hyreskostnad ska inte vara otillbörlig och ska anges i
förhandsredogörelsen. Otillbörlighet bedöms och övervakas såsom ovan.
18. Om företaget eller företagets avtalspartner anskaffar plockningsredskapen, får plockarna debiteras en rimlig ersättning för deras uthyrning, vilken är högst 50 % av redskapens faktiska
anskaffningsvärde. Det får inte förutsättas att plockningsredskapen ska köpas separat och
ingen avgift får tas ut som en del av rekryteringskostnaderna. Ingen avgift får tas ut för anskaffandet av mobiltelefoner eller mobilabonnemang.
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19. Företagen eller deras företrädare ska övervaka skördesituationen för de naturprodukter som
ska plockas och plockarnas etablering samt se till att varje plockare har möjlighet till högsta
möjliga inkomst för plockningen.
20. Inkvarteringsutrymmen för plockarna samt stöd- och underhållspersonalen ska åtminstone
ha god standard för tillfälligt boende. Inkvarteringsutrymmet ska vara varmt, brandsäkert
och ha tillräckligt med sanitära inrättningar och varmt tvättvatten för alla. Det måste finnas
tillräckligt med sanitära inrättningar. För varje 15 personer bör det finnas en toalett, som
också kan vara flyttbar. Boendet ska vara försett med utrustning för första hjälpen och handlingsinstruktioner för brand och andra nödsituationer. Varje boende ska vara godkänt av en
behörig myndighet. De aktuella kontaktuppgifterna för boendena ska rapporteras till Norra
Österbottens TE-byrå.
21. Plockarnas samt stöd- och underhållspersonalens matlagningsutrymmen ska åtminstone ha
god hygienstandard inomhus. Med tanke på den fysiska påfrestningen som orsakas av plockningsarbetet ska det vara möjligt att tillreda hälsosam mat med tillräckligt näringsinnehåll
utav ingredienserna som ingår i matavgiften. I förhandsredogörelsen ska det inkluderas en
uppskattning över hur mycket livsmedel plockarna samt stöd- och underhållspersonalen
själva måste skaffa från butikerna.
22. Den bil- och släpvagnsutrustning som används av plockarna ska vara besiktad och renoverad
för att motsvara påfrestningen under plocksäsongen. Trasig utrustning ska ersättas så snabbt
som möjligt med funktionerande utrustning. Kostnaderna för bilunderhåll och reparationer
omfattas av den avgift som tas ut av plockarna för bilens användning, och får inte debiteras
separat. Endast faktiska bränslekostnader får tas ut av plockare. Bilarna måste märkas med
företagets namn och telefonnummer på ett tydligt och synligt sätt.
23. Plockarna samt stöd- och underhållspersonalen ska kunna ge respons till företaget och Finlands myndigheter.
24. Företagen ska se till att stöd- och underhållspersonal som bedriver annan verksamhet än
verksamhet som kan bedrivas enligt allemansrätten (kockar, bilreparatörer, skördesökare,
vaktmästare, gruppledare, bokförare, osv.) har det uppehållstillstånd som krävs för arbetet.
Arbets- och näringsministeriet instruerar TE-byråer som behandlar ansökningar om arbetstagares uppehållstillstånd att behandla ansökningarna som brådskande.

V. Utbetalning av plockningsinkomst
25. Företaget ska betala plockarna för de naturprodukter som det köpt så snabbt som möjligt under plocksäsongen. Alla betalningar måste ha utförts innan plockarna lämnar landet. Ändå
kan företaget betala ut inkomsterna för de 7 sista plockningsdagarna, högst 10 % av de totala
plockningsinkomsterna, som överföring direkt till plockaren senast 7 dagar efter att plockaren lämnat landet.
26. I förhandsredogörelsen måste företaget bifoga en plan över hur det tänker finansiera betalningen av de köpta naturprodukterna till plockarna under plocksäsongen. En plan kan till exempel bestå av kontanter, försäljningsavtal eller ett finansieringsavtal.
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VI Efter att ha lämnat Finland
27. Företagen ser till att plockarna samt stöd- och underhållspersonalen förstår att de har möjlighet att ge respons till de finska myndigheterna även efter hemkomsten.

VII. Ikraftträdande och underskrifter av den reviderade avsiktsförklaringen
Den ursprungliga avsiktsförklaringen trädde i kraft den 18 december 2014. Denna reviderade avsiktsförklaring träder i kraft på dagen för undertecknandet den 29 januari 2019. Underskrifterna finns i bilagan. Innehållet i avsiktsförklaringen kommer att granskas igen efter
plocksäsongen 2019.
Det är möjligt att utträda ur avsiktsförklaringen genom att skriftligen informera övriga parter. Det är möjligt att även senare ansluta sig till avsiktsförklaringen genom att skriftligen
informera arbets- och näringsministeriet samt utrikesministeriet.

