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MMM; COVID-19; Ohje alkutuotannon kausityöntekijöiden karanteenissa oloa varten 

 

Edellytyksenä työskentelylle alkutuotannon kannalta kriittisissä tehtävissä on Suomeen tuleville muiden EU- maiden 

tai niiden ulkopuolisten maiden kansalaisille kahden viikon karanteeni. Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön 

liikkumisvapauden rajoittamista. Karanteenilla estetään tartuntoja mahdolliselta oireettomalta tartunnan kantajalta 

muihin henkilöihin. 

Käytännössä karanteenissa olevan henkilön on vältettävä lähikontaktia kaikkiin muihin henkilöihin. Jos henkilö on 

saapunut maahan matkustaen Suomeen ja karanteenioloihin yhdessä toisten samaan karanteenipaikkaan 

sijoittuvien henkilöiden kanssa, he voivat majoittua yhteisiin tiloihin muodostaen yhteisen karanteeniyksikön.  

Työntekijät voivat mennä ulos ja myös tehdä työtä tilalla, taimitarhalla tai metsässä, jos työ on täysin erillään muista 

henkilöistä. Esimerkkinä erillinen kasvihuone, pelto, metsä ja vastaava. Suurissa kasvihuoneissa tilassa voi olla muita 

työntekijöitä, esim. eri käytävillä tai osastoissa, kun huolehditaan vähintään 10 metrin työskentelyetäisyyksistä ja 

siitä, että kulkureitit eivät risteä. Käytännössä siis sitä, että ihmiset eivät kävellessään kohtaa muita työntekijöitä. 

Tämä tarkoittaa myös työvälineiden tai taimilaatikoiden kuljetusta ja muuta tavaroiden välittämistä.  

Kaikessa toiminnassa, ml tavaroiden välittäminen työntekijöille ja heiltä pois, on noudatettava erityisen hyvää 

hygieniaa. Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tämä 

koskee karanteenissa olevia sekä kaikkia muita tilalla tai vastaavassa työyhteisössä toimivia. THL:n ohjeita hyvästä 

käsihygieniasta on ehdottomasti noudatettava. Siivousohjeistus löytyy Työterveyslaitoksen sivuilta. Työntekijät on 

perehdytettävä näihin ohjeisiin huolella. Samalla on syytä huomioida lisääntyvän yksintyöskentelyn vaarojen arviointi. 

Työterveyslaitokselta löytyy lisäohjeistusta yleisesti työhyvinvointiin ja -terveyteen liittyen. 

Ihmiskontakti karanteenin ulkopuolisiin on ehdottomasti estettävä myös kuljetusten, ruokailujen, peseytymistilojen ja 

muiden mahdollisten sosiaalitilojen osalta. Mikäli tilalle tulee myöhemmin uusia ulkomaisia työntekijöitä, he ovat 

luonnollisesti oma kahden viikon karanteeniryhmänsä. Kaupassa karanteenin aikana ei voi käydä, vaan ostokset on 

välitettävä karanteeniin turvallisesti. 

Tuottajajärjestöt ovat luoneet Töitäsuomesta.fi -palvelun yhteyteen karanteenin omavalvontaa koskevan linkin. 

Jokaisella ulkomaisia kausityöntekijöitä työllistävällä työnantajalla on syytä olla valvoja eli kontaktihenkilö, johon sekä 

karanteenissa olevat että viranomaiset voivat tarvittaessa olla yhteydessä. 

Jos työntekijällä epäillään karanteeniaikana tai sen jälkeen oireiden perusteella koronavirustartuntaa, toimitaan aivan 

vastaavalla tavalla kuin kotimaisten työntekijöiden tai yrittäjien itsensä osalta. Tartuntatautilain mukaan myös 

ulkomaiset työntekijät saavat Suomessa asianmukaisen hoidon koronatartunnassa. Ulkomaisen työvoiman 

saapumisesta on syytä ilmoittaa kunnan terveysviranomaisille. THL:n suosituksen mukaan kunnan johtavan lääkärin 

tai hänen valtuuttamansa henkilön kanssa on myös syytä varautumistoimenpiteenä käydä läpi, miten kunnassa 

hoidetaan virustartunnan saaneiden kausityössä olevien henkilöiden hoitotoimenpiteet 
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Asiaan liittyviä 
sivustoja:  

Työterveyslaitoksen toimintaohje työnantajille koronavirusepidemiaan varautumiseksi: 
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-yrityksille 
 
THL:n sivusto -käsien pesu ja yskiminen: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-
ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen 
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