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

Tämä ohje perustuu Suomen hallituksen 4.2.2021 tekemiin linjauksiin sallia ulkomaisen kausityön maahan 

saapuminen kasvukaudella 2021.  

Kausityöntekijöiden maahantulossa noudatetaan voimassa olevia viranomaispäätöksiä, -ohjeita ja suosituksia. 

Lisäksi työnantajan tulee esittää henkilölle tai ryhmälle oma terveysturvallisuutta koskeva 

toimenpidesuunnitelmansa kansallisia ohjeita noudattaen. Ulkomaisen työvoiman saapumisesta on ilmoitettava 

myös kunnan terveysviranomaisille. Työnantajan tulee laatia yhteistyössä paikallisen tartuntatautiviranomaisen 

kanssa terveysturvallisuussuunnitelma, joka olisi välttämätön edellytys työvoiman maahantulolle. 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. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut ohjeita koskien testausta ja karanteenia Suomeen kohdistuvassa 

rajat ylittävässä liikenteessä covid-19-pandemiatilanteessa. THL:n ohjeiden mukaan edellytyksenä työskentelylle 

alkutuotannon kannalta kriittisissä tehtävissä on Suomeen tuleville muiden EU- maiden tai niiden ulkopuolisten 

maiden kansalaisille on 14 vuorokauden omaehtoinen karanteeni sekä välittömästi maahan saapumisen 

yhteydessä otettu negatiivinen koronatesti.  Omaehtoista karanteenia voi lyhentää käymällä aikaisintaan 72 tuntia 

maahan saapumisen jälkeen toisessa testissä, jos tämä testi osoittautuu negatiiviseksi. Ennen toisen testin 

tuloksen valmistumista matkustajan tulee toimia niin, ettei kontaktia ulkopuolisiin ihmisiin synny (karanteenin 

omaiset olosuhteet). Toimenpiteet karanteeninomaisten olosuhteiden ja muiden terveysturvallisuustoimien 

toteuttamisesta tulee kuvata tarkemmin maahantuloon liittyvässä terveysturvallisuussuunnitelmassa. Oleskelu- tai 

asuinpaikkakunnan viranomaisten tulee huolehtia toiseen testiin liittyvistä toimenpiteistä.  Tartuntataudeista 

vastaava lääkäri voi määrätä oireettoman henkilön karanteeniin, jos tämä on altistunut covid-19-taudille. 

Tartuntataudeista vastaava lääkäri päättää tällöin karanteenin kestosta ja antaa ohjeet toimintaan karanteenin 

aikana. Viranomaispäätöksen mukaisessa karanteenissa siirtymistä karanteeni- tai eristyspaikkaan koskevat ohjeet 

ovat velvoittavia. 

Omaehtoisen karanteenin tavoitteena on estää 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 terveysturvallisuussuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Lähtökohtana on ensisijaisesti järjestää 

työntekijöille yksilölliset karanteeniolosuhteet, esim. oma huone tai vähintään mahdollisimman pienet 

karanteeniyksiköt. Erityistä huolellisuutta on kiinnitettävä etäisyyksiin, hygieniaan ja kasvomaskien käyttöön. 

Karanteeniolosuhteet ja muut terveysturvallisuustoimenpiteet kuvataan tapauskohtaisessa 

terveysturvallisuussuunnitelmassa. 

Omaehtoisessa karanteenissa työntekijä voi mennä ulos tai tehdä työtä tilalla, taimitarhalla tai metsässä 

karanteenijakson aikana, kunhan varmistetaan, ettei lähikontakteja tapahdu. Työnantajan velvollisuus on hankkia 

työntekijöilleen ruokaa ja muutenkin huolehtia asianmukaisista olosuhteista karanteenin aikana.  
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Työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tämä koskee omaehtoisessa 

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

yskimishygieniasta sekä turvaväleistä 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 pyrittävä välttämään myös kuljetusten, ruokailujen, peseytymistilojen ja 

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

luonnollisesti oma karanteeniryhmänsä, jonka kontaktit muihin työntekijöihin tulisi estää. Kaupassa karanteenin 

aikana ei voi käydä, vaan ostokset on välitettävä karanteeniin turvallisesti. 

Jokaisella ulkomaisia kausityöntekijöitä työllistävällä työnantajalla on oltava yrityksessään valvoja eli 

kontaktihenkilö, johon sekä karanteenissa olevat että viranomaiset voivat tarvittaessa olla yhteydessä. Esimerkiksi 

covid-19-näytteiden tulokset ovat terveystietoja, joita ulkopuoliset, kuten työnantajan kontaktihenkilö, eivät saa 

käsitellä. 

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.  

 

Tarpeellisia lisätietoja löytyy seuraavista linkeistä: 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Matkustaminen ja koronaviruspandemia 

Työterveyslaitoksen toimintaohje työnantajille koronavirusepidemiaan varautumiseksi 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Infektioiden ehkäisy- ja torjuntaohjeita 

 

  
         
 

 

  
  

         
 

  
         

 
  

         
 

  
         

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-yrityksille
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita

