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Ministeriöt

VALTIONEUVOSTON VARAUTUMISEN (COVID-19) JATKOTOIMENPITEET

Valtioneuvoston kanslia antaa ministeriöille seuraavat ohjeet ja suositukset COVID-19 viruksen
leviämisen estämiseksi ja tartuntatautitilanteen hallitsemiseksi. Ohjeet ja suositukset koskevat
ministeriöitä työnantajina sekä ministeriöissä työskenteleviä virkamiehiä ja muita työntekijöitä.

Etätyö
Valtioneuvosto teki 13.8.2020 periaatepäätöksen etätyön käyttöä koskevasta suosituksesta. Tämän
lisäksi valtiovarainministeriö tiedotti etätyösuosituksen ja kasvomaskisuosituksen toimeenpanosta
valtionhallinnossa.
Etätyöskentely työn tekemisen muotona jatkuu ministeriöissä mahdollisimman laajana, eikä sitä
aiemmista suunnitelmista poiketen supisteta. Etätyön jatkuminen edellyttää kuitenkin työnantajan
jäljestävän työskentelyn siten, että etätyö on johtamisen ja työn tekemisen kannalta hallittavissa
oleva keino.
Esimiesten tulee olla tietoisia henkilön etätyöskentelystä ja heidän on seurattava työskentelyä ja
jaksamista parhaiten tilanteeseen soveltuvalla tavalla. Yhteydenpito etätyötä tekevään henkilöön
tulee järjestää säännölliseksi ja työyhteisön on syytä pitää yhteyttä jäseniinsä säännöllisesti käytössä
olevilla sähköisillä työskentelyvälineillä. Etätyö on aina työnantajan hyväksymää ja määräämää, eikä
henkilö voi itsenäisesti päättää työskentelymuodostaan.
Työpaikalla työskentely tulee järjestää siten, että edistetään niitä työjärjestelyltä, joilla vähennetään
lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. Työmatkoilla on syytä välttää altistumista tartunnalle ja käyttää
kasvomaskia tilanteen mukaisesti.
Kukin ministeriö määrittelee toiminnoistaan lähtien sen, kuinka laajasti etätyö otetaan käyttöön. Sitä
tulee lähtökohtaisesti käyttää mahdollisimman joustavasti niissä tehtävissä, joissa se työn luonteesta
johtuen ylipäätään on mahdollista. Valtionhallinnon tehtävät sisältävät julkisen vallan käyttöä, joten
tehtävien hoitaminen voi edellyttää siitä syystä virkamiehen läsnäoloa, vaikka se muuten olisi
mahdollista.
Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.
Tästä syystä kunkin ministeriön tulee tehdä vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi pikaisesti
tartuntojen estämiseksi. Ensisijaisia riskienhallintatoimia ovat esimerkiksi työn järjestäminen uudella
tavalla, maskien käyttö, huolehtiminen turvaväleistä, hygieniasta ja hyvästä ilmanvaihdosta. Vaaroja
ja riskejä on syytä seurata ja reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin.
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Työajanseurannan osalta voidaan käyttää sekä etäpäiväpoissaoloa että normaalia reaaliaikaista
työaika leimausta. Ministeriöt päättävät itse miten seuranta kussakin ministeriössä järjestetään.
Lasten tai muiden läheisten tartuntatauti voi olla työstä suoriutumisen kannalta hankalaa ja se tulee
ottaa joustavasti huomioon työtä järjestettäessä. Kuten kaikissa toimenpiteissä, tältäkin osin
noudatetaan palvelussuhteen ehtojen osalta niitä koskevia säädöksiä ja sopimuksia. Ne sallivat
työnantajalle joustavaa tulkintaa ja erilaisia keinoja tilanteen sitä edellyttäessä.
Kasvomaskit

Työpaikalla ja ylipäätään työtehtävissä käytettävät maskit järjestää työnantaja maksutta
henkilöstölle. Kanslia hankkii keskitetysti kasvomaskit. Ensisijaisesti niitä on saatavilla VN
palvelupisteellä (VN-linna, Aleksanterinkatu 3 C).
Mainitun kartoituksen yhtenä tavoitteena on selvittää tarkemmin maskien yleinen käyttötarve ja
erityisemmät tilanteet, joissa niitä on käytettävä. Maskien käyttämisestä eri tilanteissa voidaan antaa
määräys, jota henkilöstön on noudatettava. Pääsääntöisesti kasvomaskia tulee aina käyttää
tilanteissa, joissa lähikontakteja on vaikea välttää.
Esimerkiksi kokoukset ja tapaamiset, joissa on useampi henkilö, voivat edellyttää maskien
käyttämistä turvavälien lisäksi. Kokousten ja muiden tapaamisten tarpeellisuus fyysisesti läsnä ollen
on aina syytä harkita huolella. Sähköisiä kokousvälineitä on syytä käyttää aina kun se on
tarkoituksenmukaista ja mahdollista.
Henkilöstön kodin ja työpaikan välisten matkojen suhteen lähtökohtana on valtiovarainministeriön
kanta, jonka mukaan henkilöstö hankkii maskit omalla kustannuksellaan. Työnantajatoiminnan
yhtenäisyyden ja ministeriöiden henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun johdosta kaikkien
ministeriöiden tulisi toimia tällä tavalla. Työtehtäviä varten annettua maskia voi toki käyttää edelleen
myös kotimatkan aikana.
Tartuntaepäily

Ministeriöiden työterveyshuoltoon sisältyy toistaiseksi koronavirustestaus. Palvelun tuottaa
ministeriöiden (pl. UM) työterveyshuollon palveluntuottaja Mehiläinen.
Työpaikalla esille tulleen tartuntaepäilyn osalta tulee selvittää mahdollisimman kattavasti ne
tilanteet, joissa henkilö on voinut levittää virusta. Tartunnan todennäköisesti saaneet henkilöt
siirtyvät välittömästi etätyöhön ja heille annetaan maskit myös kotiin/testiin siirtymisen ajaksi. Testi
voidaan tehdä vasta oireiden ilmaannuttua. Maskeja on tällaisia tapauksia varten ns.
erityishuoneissa ja valvomoissa. Virustestin tulos on saatavissa nopeimmillaan kuuden tunnin
kuluttua (Mehiläinen, Hernesaari) ja enintään 1-2 päivän aikana. Testiin pääsy ja tuloksen saaminen
voi vaihdella jonkin verran jos tautilanteen laajuus aiheuttaa palveluntuottajalle ylivoimaisia esteitä.
Mikäli etätyö ei työn luonteesta johtuen olisi mahdollista, järjestetään henkilölle muita korvaavia
tehtäviä etänä olon ajaksi.
Matkustaminen

Matkustamisesta on annettu aiemmin sitä koskeva ohjeistus.
Lopuksi

Tarkempia tietoja erilaisista käytännön menettelytavoista ja tilanteista saa THL:n ja TTL:n internet
sivuilta. Monet tilanteet ovat yksittäistapauksia, joissa harkinta tulee tehdä tapauskohtaisesti.
Toimenpiteiden tulee olla oikein mitoitettuja ja niihin on ryhdyttävä pikaisesti. Tärkeintä on estää
tartunnan leviäminen ja suojella henkilöstöä.
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Kanslian johdolla yhteisiä soveltamiskäytäntöjä voidaan käsitellä ja sopia esimerkiksi
hallintojohtaja kokouksissa, ministeriöiden HR-ryhmässä, työsuojelupäälliköiden kesken sekä muussa
yhteistyössä.
Tämä ohje ja suositus on voimassa toistaiseksi.
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VN yhteistoimintaryhmä, Kampus, hallintojohtajat, HR-ryhmä, työsuojelupäälliköt

