Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 605/2020 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen jatkokysymyksestä kirjalliseen kysymykseen KK 393/2020 vp kausi- ja ulkomaalaistyöntekijöiden karanteenista ja suojelemisesta korontartunnoilta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen /ps näin kuuluvan
kirjallisen kysymyksen KK 605/2020 vp:
Voiko hallitus edellyttää riskimaista saapuvilta kausityöntekijöiltä negatiivista koronatestitodistusta maahan saapumisen edellytyksenä, ja mikäli sellaista ei ole, ohjata maahan
saapuvat koronatestiin ja samalla pakolliseen, valvottuun karanteeniin ja
miten kuntia ja aluehallintoviranomaisia on ohjeistettu kausityöntekijöiden työ- ja asumisolosuhteiden valvonnassa ja
miksi ongelmaan ei ole reagoitu?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan hallituksen esitystä, jossa säädettäisiin kuljetusyrityksen tarkastusvelvollisuudesta rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustajan velvollisuudesta
hankkia todistus negatiivisesta tartuntataudin testituloksesta ennen matkaa. Liikenne- ja viestintävirasto tekisi tarkastusvelvollisuudesta päätöksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen esityksestä. Käytännössä viraston päätös olisi luettelo maista ja alueista, joista saapuvilta matkustajilta
todistus edellytettäisiin. Esitys on lausuntokierroksella ja tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuun
aikana.
Hallitus teki 11.9.2020 periaatepäätöksen hybridistrategian toteuttamisesta rajat ylittävässä liikenteessä (VNK/2020/114). Hallituksen periaatepäätöksen mukainen uusi sisärajavalvonnan korvaava ja turvallisuuden ulkorajoilla varmistava toimintamalli rajat ylittävään liikenteeseen perustuu testaukseen. Uudessa toimintamallissa Suomen kansalaisia, Suomessa pysyvästi asuvia ja
eräitä poikkeusryhmiä lukuun ottamatta korkean ilmaantuvuuden maista saapuvilta edellytettäisiin alle 72 tuntia vanhaa negatiivista Covid-testitulosta maahan saavuttaessa. Tämä koskee myös
korkean riskin maista saapuvia kausityöntekijöitä.
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Työntekijöiden asuin- ja majoitusolosuhteisiin sovelletaan ympäristöministeriön asetusta asuin-,
majoitus- ja työtiloista. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä olosuhteiden parantamiseksi terveydensuojelulain nojalla, mikäli majoitus- tai asuinolosuhteissa on sellaisia puutteita, että ne voivat aiheuttaa tilan käyttäjille terveyshaittaa.
Työsuojeluviranomainen valvoo työlainsäädännön noudattamista eli työ- tai virkasuhteessa sekä
niihin rinnastettavissa olosuhteissa työskentelevien työntekijöiden oikeuksia. Työsuojeluviranomainen valvoo, että työskentely työpaikoilla on turvallista ja terveellistä myös koronavirusepidemiatilanteessa. Työsuojeluviranomainen voi tehdä työpaikalle tarkastuksen ja mikäli tarkastuksella katsottaisiin, että tartuntariski olisi merkittävästi kohonnut, voidaan työnantajalle antaa toimintaohje tai kehotus ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin muiden työntekijöiden altistumisen pienentämiseksi.
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