
TEM 9.2.2021 Lomake työnantajalle: välttämätön maahantulo Fi/Sv/En 

Työnantajan tai toimeksiantajan perustelut työntekijän maahantulon 
välttämättömyydestä 
Suomeen pyrkivä työntekijä esittää muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi tämän perustelulomak-
keen Suomen rajalla rajatarkastusviranomaiselle, jonka toimivaltaan kuuluu päätös siitä, täyttääkö henkilö kriteerit 
välttämättömästä liikenteestä ja sallitaanko maahantulo. 

HUOMIO! Rajatarkastusviranomainen ei myönnä ennakkopäätöstä rajanylityksestä. 

Arbetsgivarens motivering till arbetstagarens nödvändiga inresa under 
undantagstillståndet 
Utöver de handlingar som krävs för gränsövergången ska de arbetstagare som anländer till Finland visa upp en 
motiveringsblankett till den gränsbevakningsmyndighet vid Finlands gräns som har befogenheter att besluta om en 
person uppfyller de kriterier om nödvändig trafik som gäller under undantagstillståndet och om inresan ska tillåtas. 
Om personen uppfyller förutsättningarna för inresa och inresan tillåts, ska personen omedelbart efter det hålla sig 
14 dagar i förhållanden som motsvarar karantän. 

OBS! Gränsbevakningsmyndigheterna fattar inga förhandsbeslut gällande gränsövergång. 

Employer’s or client’s justification for the necessity of an employee 
entering the country 
In addition to the other documents required for crossing the border, an employee seeking to enter Finland must 
submit this justification form at the Finnish border to the border control authority, which is responsible for deciding 
whether a person meets the criteria for necessary travel and whether their entry into the country will be permitted. 

PLEASE NOTE: Border control authorities do not issue preliminary rulings on border crossing. 

• Työnantaja tai toimeksiantaja /Arbetsgivare eller uppdragsgivare
• Employer or client

• Y-tunnus / FO-nummer
• Business identity code

• Työntekijä / Arbetstagare
• Employee

• Syntymäaika (samassa muodossa kuin passissa) / Födelsedatum (exakt så som det står i passet)
• Date of birth (in same the form as in passport)

• Ala ja työtehtävä / Bransch och arbetsuppgift
• Sector and task
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• Kuuluuko työtehtävä ministeriöiden välisessä yhteisessä valmistelussa kuvattuihin aloihin tai työtehtäviin, jotka ovat
huoltovarmuuden kannalta akuutteja tai toimialan toiminnan kannalta kriittisiä? Listaus kriittisistä aloista ja työtehtävistä

• Hör arbetsuppgiften till de branscher eller arbetsuppgifter som ministerierna har kommit överens om att ska betraktas som
akuta med tanke på försörjningsberedskapen eller kritiska för verksamheten i branschen?
Kritiska branscher och arbetsuppgifter

• Does the task fall within the tasks or functions identified as vital in terms of security of supply or critical for the activities
of the sector in question on the list prepared jointly between the ministries? List of critical sectors and tasks

• Perustelut sille, että työsuoritus ei siedä viivästystä ja sille, että työsuorituksen suorittamatta jättämisellä olisi merkittävä
vaikutus huoltovarmuuteen tai toimialan toimintaan.

• Motiveringarna till att arbetsprestationen inte tål att fördröjas och till att försörjningsberedskapen eller verksamheten skulle
påverkas väsentligt om arbetet inte skulle bli gjort.

• Justification for the fact that the work must be performed without delay and that failure to do so would have a significant
impact on security of supply or on the activities of the sector.

Koskee vain alkutuotannon toimijoita. 
• Työnantaja on laatinut terveysturvallisuussuunnitelman yhteistyössä paikallisen tartuntatautiviranomaisen kanssa
Gäller endast aktörer inom primärproduktionen.
• Arbetsgivaren har utarbetat en hälsosäkerhetsplan i samarbete med den lokala myndighet som ansvarar för bekämpning

av smittsamma sjukdomar.
Applies to operators in primary production only. 
• The employer has drawn up a health security plan together with the local infectious disease authority.

  Kyllä / Ja / Yes   Ei / Nej / No 

https://tem.fi/documents/1410877/21219682/Kriittiset_tyotehtavat_25012021_FI.pdf/d147fe96-ee49-cf7e-4fe6-49cefa1def7e/Kriittiset_tyotehtavat_25012021_FI.pdf?t=1611578441631
https://tem.fi/documents/1410877/21219682/Kriittiset_tyotehtavat_26012021_SV.pdf/a51c08d9-c9f4-18fe-bbbc-68360576e85e/Kriittiset_tyotehtavat_26012021_SV.pdf?t=1611730427280
https://tem.fi/documents/1410877/21219682/Kriittiset_tyotehtavat_26012021_ENG+%281%29.pdf/3b2b9587-eb6b-b48d-abe5-12b734364366/Kriittiset_tyotehtavat_26012021_ENG+%281%29.pdf?t=1611675468909
https://tem.fi/documents/1410877/21605805/Virkamiesten%2Barvio%2Bv%C3%A4ltt%C3%A4m%C3%A4tt%C3%B6m%C3%A4st%C3%A4%2Bmaahantulosta_listaus_EN/d14ee47a-5d43-abc2-0cb6-6add463ca2fd/Virkamiesten%2Barvio%2Bv%C3%A4ltt%C3%A4m%C3%A4tt%C3%B6m%C3%A4st%C3%A4%2Bmaahantulosta_listaus_E
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• Miten maahan saapuvan työntekijän siirtyminen karanteenia vastaaviin olosuhteisiin 14 vuorokauden ajaksi on järjestetty 
ja sovittu työntekijän kanssa? 

• Hur har övergången av en arbetstagare som anländer till landet till förhållanden som motsvarar karantän i 14 dygn ordnats 
och avtalats med arbetstagaren? 

• How has the transfer of an employee arriving in the country to quarantine-like conditions for a period of 14 days been  
arranged and agreed with the employee? 

      

• Työnantajan tai toimeksiantajan edustajan nimi, puhelinnumero ja muut mahdolliset yhteystiedot. 
• Företrädaren för arbetsgivaren - namn, telefonnummer och andra eventuella kontaktuppgifter. 
• Name, telephone number and any other contact details of the employer’s or client’s representative. 

      

• Paikka / Plats 
• Place 

      

• Päiväys / Datum 
• Date 

      

• Työnantajan tai toimeksiantajan edustajan allekirjoitus 
• Underskrift av företrädaren för arbetsgivaren 
• Signature of the employer’s or client’s representative 

      

• Nimenselvennys 
• Namnförtydligande 
• Name in block letters 
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