HML Kyselytunti - Kausityö

16.4.2021 Teams
Klo 10.00 – 11.00

• HML:n kyselytunti on osa liiton uutta
toimintamallia. Tilaisuuden tarkoitus on olla
mahdollisimman vapaa ja keskusteleva

Kyselytunnin
käytännön
ohjeet:

• Puheenvuoron saa kättä nostamalla, tai chatruudun kautta (pvp)
• Toivomme paljon kysymyksiä
• Kyselytuntia ei nauhoiteta
• Keskustelluista asioista koostetaan Usein
Kysytyt kysymykset kooste HML:n jäsensivuille
• Pidetään kamerat pois päältä

Sisältö:

• Usein kysytyt kysymykset
• Karanteenien skenaario-mallit
• Työntekijän testaus lentokentällä -lomake
• Välttämättömän työvoiman saapuminen
Suomeen
• Lomakkeen täyttövinkit

Usein kysytyt kysymykset
• Saako työntekijä tulla Suomeen viettämään karanteenia, ennen kuin
kausityötodistuksella ilmoitettu työ alkaa?
• Rajanviranomaiset ovat linjanneet, että myönnetyllä kausityötodistuksella
saapuvat työntekijät (biometrinen passi) saavat tulla Suomeen aikaisintaan 14
vuorokautta aiemmin kuin työ kausityötodistuksella alkaa. Tämä mahdollistaa
karanteenin vieton Suomessa. Tärkeää kuitenkin muistaa, että Suomessa saa olla
kausityötodistuksella korkeintaan 90 päivää, eli jos työntekijä on tullut 14
vuorokautta aiemmin Suomeen, joutuu hän lähtemään Suomesta myös 14
vuorokautta aiemmin. Kausityöntekijä, jonka kausityötodistus on vasta vireillä, ei
saa tulla Suomeen, vaan hänet käännytetään rajalta.
• Löytyykö virallisia ohjeita myös ukrainaksi ja venäjäksi?
• Terveysturvallisuussuunnitelmasta, ohjeistuksesta maahantulosta, karanteenista
sekä työntekijöiden virallisia ohjeita ukrainaksi, venäjäksi ja englanniksi löytyy
täältä: https://mmm.fi/en/coronavirus. Käännöksistä on vastannut Maa- ja
metsätalousministeriö.

Usein kysytyt
kysymykset

• Korvataanko kunnille ulkomaalaisten kausityöntekijöiden
testauksesta aiheutuneet kulut?
• Tartuntatautilain testauskriteerit täyttyvät, jos on syytä
epäillä, että ulkomaalaisella työntekijällä on tai saattaa
olla tartunta. Silloin testi on testattavalle maksuton
(laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
(1992/734)). Kunnat saavat korvauksen kriteerit
täyttävistä testikuluista. Korvausmenettelyä ja
tarkempia kriteerejä ei ole vielä vahvistettu, mutta
kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että voi osoittaa
kulujen kohdentumisen asianmukaisesti. Lähde:
https://stm.fi/korona-kustannusten-korvaukset
• Kenellä on oikeus tartuntatautipäivärahaan?
• Jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista
vastaava lääkäri tekee virallisen karanteenipäätöksen,
eikä henkilö pysty työskentelemään etänä kotoa käsin,
vaan hänelle tulee karanteenin vuoksi tulonmenetystä,
on mahdollista saada tartuntatautipäivärahaa. Tässä
linkki Kelan sivuille, jossa asiasta tarkempaa tietoa:
https://www.kela.fi/tyonantajattartuntatautipaivaraha

Usein kysytyt kysymykset
• Pääsevätkö kaikki työntekijät Helsinki-Vantaan lentokentällä koronatestiin?
• Päätöksen myötä jokaisen Helsingin satamien, Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Vaalimaan
rajanylityspaikan kautta maahan tulevan henkilön täytyy osallistua välittömästi maahantulon
jälkeen terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirustesti. Lähde:
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69903893. Työnantajan on hyvä kehottaa Suomeen saapuvia
työntekijöitä ohjautumaan koronatestiin kentällä.
• Pääseekö autolla Ukrainasta Suomeen
• Ei suositella, sillä jokin maa Suomen ja Ukrainan välillä voi kieltää läpimatkustuksen. Viime
vuonna esimerkiksi Latvia ei päästänyt kausityöntekijöitä maahan. Kausityötodistuksella ei pääse
lainkaan.
• Kotimaassa sairastettu korona – miten toimitaan Suomeen tulon suhteen ja Suomessa?
• Työnantaja: Keskustele asiasta kunnan tartuntatautilääkärin kanssa. Ohjeistus tulee
viranomaiselta (tartuntatautilääkäri)
• Työlupien jatkaminen Suomessa. Esim. kausityötodistus, jota jatketaan
• Kausityötodistuksen jälkeen haetaan ensimmäistä kausityöoleskelulupaa (ei jatkolupaa!)

Usein kysytyt kysymykset

• KELA hoito-oikeus lomakkeet SV141, jos työntekijä sairastuu
• Kannattaa täyttää valtakirja KELA asiointiin lomake VAL3
https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/VAL3.pdf
• Tartuntatautipäivärahan hakulomake kelasta, Y17
https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/Y17.pdf
• Haettava 2 kk kuluessa

Skenaariomallit:
• Yleinen malli
• Skenaariot A, B ja C

TESTI

Koronatesti
lentokentällä

Positiivinen

TESTI

Negatiivinen

Karanteeniin
odottamaan
seuraavaa testiä

Altistuneiden
kartoitus

Eristykseen

Jokainen altistunut
1 hlön huoneisiin
karanteeniin 14
vuorokaudeksi

10 päivää eristys tai
oireiden jatkuttua
2 tervettä päivää

Voinnin seurantaa,
testi viimeistään 14
vuorokauden
kuluttua

TESTI
Positiivinen

Negatiivinen

Altistuneiden
kartoitus

Eristykseen

Karanteeniin 1
henkilön huoneisiin

10 päivää eristys tai
oireiden jatkuttua
2 tervettä päivää

Työt voi aloittaa,
mutta erityistä
huolellisuutta
seuraavat 10 pvää.

Lentokenttätesti

Positiivinen →
Eristykseen 10
pv vähintään.

SKENAARIO A
10 hlö saapuu
tilalle → kuljetus
on väljä
(turvavälit) ja
majoittuminen
tapahtuu 1 hlö
huoneissa.

Oireeton vapautuu 10
pv jälkeen. Pitää olla
oireeton vähintään 2
pv. → työ voi alkaa.

Altistuneita ei
ole.

Positiivinen → eristykseen min. 10 pv.
Kaikki
negatiivisia →
karanteenissa ja
testiin 72 h
kuluttua.

TESTI
2.

Altistuneita ei ole, kun ovat asuneet yksin.

Negatiivinen. Työ voi alkaa.

Lentokenttätesti
Positiivinen →
Eristykseen 10
pv vähintään.
Voi yhdistää.

SKENAARIO B
10 hlö saapuu
tilalle → kuljetus
on väljä (turvavälit
+ maski) ja
majoitus 2 hlö
huoneissa.

Altistuneita
huonetoveri →
karanteenissa 14
pv. Testi lopussa
tai oireista. Asuu
yksin.
Negatiivinen →
karanteenissa ja
testiin 72 h
kuluttua. Asuu 2
hlö huone.

Oireeton vapautuu 10
pv jälkeen. Pitää olla
oireeton väh. 2 pv. →
työ voi alkaa.

Positiivinen → eristykseen min. 10 pv.
TESTI 2.
(14 pv)

Negatiivinen. Työ voi alkaa.

Positiivinen → eristykseen min. 10 pv.
TESTI
2.

altistuneita huonetoveri → karanteenissa 14 pv. Testi lopussa tai kun tulee oireita.
Jatkaa majoittumista yksin.
Kaikki negatiivisia. Työ voi alkaa.

TESTI
3. jne.

Lentokenttätesti

SKENAARIO C
10 hlö saapuu
tilalle → kuljetus
on ahdas ja kaikki
majoittuvat
yhteisiin tiloihin

Positiivinen →
Eristykseen 10
pv vähintään.

Oireeton vapautuu 10
pv jälkeen. Pitää olla
oireeton väh. 2 pv. →
työ voi alkaa.

Kaikki ovat
altistuneita ja
karanteenissa 14
pv. Testi lopussa
tai kun tulee
oireita.

Positiivinen → eristykseen min. 10 pv.

Positiivinen → eristykseen min. 10 pv.

Loput altistuneita → karanteenissa 21
pv. Testi lopussa tai kun tulee oireita.

Loput altistuneita → karanteenissa 21
pv. Testi lopussa tai kun tulee oireita.

Kaikki negatiivisia. Työ voi alkaa.

Kaikki negatiivisia. Työ voi alkaa.

Kaikki
negatiivisia →
karanteenissa ja
testiin 72 h
kuluttua.

Positiivinen → eristykseen min. 10 pv.
TESTI
2.

Loput altistuneita → karanteenissa 21 pv.
Testi lopussa tai kun tulee oireita.
Kaikki negatiivisia. Työ voi alkaa.

Jne. voi
toistua
niin kauan
kuin
ihmisiä
riittää

Jne. voi
toistua
niin kauan
kuin
ihmisiä
riittää

Vaadi testausta kentällä

• Mallilomake liiton verkkosivuilla:

• Lomakkeen täyttövinkit liiton verkkosivuilla:

Välttämättömän
työvoiman
saapuminen
Suomeen

Työsuhteessa huomioitavaa 2021

• Uutta: liite työsopimukseen urakkapalkan muodostumisesta
• Muista työaikakirjanpito ja työaikasuunnitelma
• Kirjallinen työsopimus kaikille
• Perehdytyksen tärkeys

• Ei sairaana matkaan ja edellisestä sairastumisesta vähintään
10 päivää
• Hygienia kuntoon (käytä maskeja ja käsidesiä tarjolle)
• Kuljetukset lentokentältä (ei julkisilla), omalla autolla suoraan
tilalle
• Majoitus mahdollisimman väljästi, huom. Sosiaalitilat ja
keittiöt

Maahantulo

• Karanteeniaikana ei saa työskennellä!
• Testi rajalla ja 72 h kuluttua TAI 14 vrk:tta karanteenissa
(omaehtoinen).
• Positiiviset eristykseen ja altistuneet määrättyyn karanteeniin
→ lääkärin todistus → tartuntatautipäiväraha mahdollisuus.
• Työnantajan on velvollisuus järjestää ruokahuolto
karanteenissa oleville

Terveysturvallisuussuunnitelma
• Kontaktihenkilö (työntekijöille ja viranomaisille)
• Ilmoitus saapuvista ryhmistä ja henkilömääristä ajoissa
viranomaiselle
• Kertoo miten huolehdit; kasvomaskit, käsidesit, käsienpesupaikat,
roskat majoitustiloissa
• Kontaktihenkilötieto yhteystietoineen majoitustiloihin
seinälle/annettuun ohjeeseen
• Kuka varaa ajat testiin ja huolehtia kuljetuksista testiin?
• Miten huolehdit terveystietojen tietoturvasta?

• Miten valvot tulovaiheen testien toteutumista ja niiden tuloksia?

Uusimmat
Luken
puutarhatilastot

• 2019 Mansikka

• 2020 Mansikka

• 4397 ha

• 4438 ha

• 1125 yritystä

• 1100 yritystä

• Tunneli 38 ha

• Tunneli 44 ha

• 17,75 milj kg.

• 15,22 milj kg.

Mansikan tuotanto ja viljelijähintataso
2010-2020
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• Tulevia tapahtumia:

Kiitos kaikille
osallistujille

• 28.4. Migri + TEM: Uusi
kausityölaki, klo 9.00 –
9.45
• 28.4.
Henkilöstöhallinnon
edistäminen
puutarhatiloilla webinaariin
keskiviikkona 28.4.2021
klo 10.00 – 12.30

