Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 889/2020 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen kausi- ja ulkomaalaistyöntekijöiden
koronakaranteeneista sekä koronasuositusten ja -rajoitusten valvonnasta
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 889/2020 vp:
Onko ilmaantuneiden koronatapausten myötä tehty laajempia tarkastuksia kausityöntekijöitä työllistäville tiloille, tehtaille ja yrityksille,
miten hallitus ohjeistaa viranomaisia, jotta valvonta on tehokasta ja yleisiä suosituksia ja
rajoituksia noudatetaan ja
miten varmistetaan, että kausityöntekijöiden parissa esiintyvät tartuntatapaukset saadaan
estettyä tulevaisuudessa ja terveysturvallisuus varmistettua?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Tartuntatautilain 1227/2016 mukaan kunnan velvollisuutena on järjestää tartuntatautien vastustamistyö alueellaan. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ohjaa ja tukee kuntia ja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköitä lääketieteellisellä asiantuntemuksellaan tartuntatautien torjunnassa.
Koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti on yleisvaarallinen tartuntatauti, jonka torjumiseksi
tartuntatautilaki antaa viranomaisille toimivaltuuksia esimerkiksi toteuttaa terveystarkastuksia ja
testausta sekä päättää henkilön eristämisestä tai karanteenista. Karanteenin tai eristämisen rikkomisesta voidaan rangaista rikoslain (39/1889) mukaisesti terveydensuojelurikkomuksena. Viranomaispäätösten noudattamista valvovat tartuntatautiviranomaiset kunnissa ja sairaanhoitopiireissä. Aluehallintovirasto sovittaa yhteen ja valvoo tartuntatautien torjuntaa alueellaan.
Työturvallisuuslain 738/2002 mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Koronavirus on lain tarkoittama
biologinen tekijä, jolle altistustumista on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Työterveyshuolto tukee työnantajaa tartuntoja ehkäisevissä toimissa. Lisäksi työsuojeluviranomaiset eli aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet tarjoavat tietoa ja ohjausta työpaikan koronatilanteisiin.
Tartuntatautien torjunnasta vastaavat viranomaiset kunnissa ja sairaanhoitopiireissä ovat tehneet
tartunnanjäljitystyötä sekä järjestäneet tarpeen mukaan terveystarkastuksia ja testausta työpaikoilla, joissa on todettu covid-19-tautitapauksia. Toimet on toteutettu yhteistyössä työnantajien ja

työterveyshuollon kanssa. Kausityöntekijät sekä työskentelevät että majoittuvat usein tiloissa,
joissa koronavirustartuntoja ehkäiseviä toimia, esimerkiksi riittäviä turvavälejä, voi olla hankala
toteuttaa. Tämä edellyttää työnantajilta erityistä suunnitelmallisuutta ja vastuullisuutta.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää tartunnanjäljityksen tilannekuvaa keräämällä tietoja
sairaanhoitopiireistä ja kunnista esimerkiksi joukkoaltistustilanteista. Tilannekuvan perusteella
THL tiedottaa riskitilanteista, joissa tartunnan saamisen riski on erityisen suuri. Riskiarvioon perustuvia tartuntatautilain mukaisia epidemian torjuntakeinoja on kohdistettu myös rajanylityspaikoille ja rajat ylittävään matkustajaliikenteeseen. THL on laatinut ohjeita lukuisilla eri kielillä
tavoittaakseen laajalti myös Suomen monikielistä väestöä.
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