MTK-JÄRJESTÖN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN

MTK:n ja MTK-Varsinais-Suomen ohjeistus kevään 2020 koronavirukseen
liittyen
Päivitetty 12.3.2020 - VOIMAAN VÄLITTÖMÄSTI, voimassa toistaiseksi
Koronavirustilanne elää jatkuvasti, minkä vuoksi otamme 12.3. MTK-Varsinais-Suomessa käyttöön
tämän asiaa koskevan MTK:n sisäisen ohjeistuksen. Tätä ohjeistusta päivitetään asian edellyttämällä
taajuudella. Tämä tiivis MTK:n sisäinen ohjeistus kattaa a) henkilöstön, b) oman järjestötoiminnan ja
c) jäsentemme elinkeinotoimintaan liittyvän toiminnan tarvittavilta osin.
Tämä ohjeistus on tarkoitettu avuksi myös MTK-liitoille, MTK-yhdistyksille ja
metsänhoitoyhdistyksille, kun tarvittavista toimista kentällä päätetään.
Pääperiaatteena on koronaviruksen leviämisen rajoittaminen muistuttamalla kaikkia riskien
minimoimisesta, kuitenkin välttäen kohtuutonta haittaa asioiden hoidolle. Lähtökohtana ovat
viranomaisten ohjeet, jonka lisäksi annamme MTK:n omaan toimintaan liittyen määräyksiä,
suosituksia ja ohjeistuksia. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö vastaa tartuntatautien leviämisen
estämisen yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Tietoa löydät mm. www.stm.fi,
www.thl.fi, www.nesa.fi.
1. Yleistä
Seuraamme terveydenhuollon viranomaisten ohjeistuksia tarkasti. Noudatamme annettuja
määräyksiä ja lisäksi pyrimme omien mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan ennaltaehkäisevin
toimin tilanteeseen työyhteisössämme ja ympäristössämme yleisesti.
Keskeinen ohjeistus:
• Huolehditaan käsihygieniasta erityisen hyvin.
• Kättelykielto on voimassa.
• Työpaikalle tullaan ja työpaikalla ollaan vain ehdottoman terveenä.
• Hyödynnetään Teamsin/etäkokousjärjestelmien käyttöä kaikissa sisäisissä ja ulkoisissa
kokouksissa/palavereissa, joissa se on mahdollista.
• Mahdollista karanteenia ajatellen varamiesjärjestelyt kriittisiin toimintoihin on sovittava.
• Kaikki työmatkat ulkomaille on toistaiseksi kielletty. Hallituksen ja viranomaissuositusten
mukaan ulkomaille suuntautuvien lomamatkojen siirtämistä suositellaan vahvasti.
• Matkustamista myös kotimaassa vältettävä. Jokaisesta työmatkasta kotimaassa aina
tapauskohtainen kriittinen arviointi.
• Jos on välttämätöntä matkustaa työ- tai vapaa-ajanmatkoissa ulkomaille, tulee henkilön olla
etätyössä vähintään 14 vrk ennen työpaikalle tuloa. Tämä on yleinen suositus useimmilla
tahoilla. Ulkomaanmatkojen osalta on laadittava aina matkustusilmoitus,
um.fi/matkustusilmoitus.
• Ei-välttämättömien vierailuiden ja matkustamisen välttäminen. Ryhmävierailut Simonkadulle
kielletään. Mahdolliset aiemmin tehdyt varaukset pyritään perumaan.
• Tavaratoimituksissa ja -noudoissa kuljettajien kontaktit yrityksen omaan henkilöstöön
minimoidaan. Erityishuomiota kiinnitetään esim. mahdollisten riskialueilta tulevien kuormien
osalta.
• Mikäli saat koronavirukseen viittaavia oireita tai uskot altistuneesi virukselle esim. lähipiirisi
kautta, olethan yhteydessä puhelimitse omaan julkisen terveydenhuollon terveysyksikköön tai
työterveyshuoltoon.

MTK-JÄRJESTÖN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN

THL:n valtakunnallinen puhelinneuvonta palvelee Korona-asioissa numerossa 0295 535 535.
Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. Puhelinneuvonnasta ei saa
terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

2. Järjestölliset tilaisuudet
• Valtioneuvoston ohjeen mukaisesti mitään yli 500 hengen tilaisuuksia ei järjestetä toukokuun
loppuun mennessä. Väkimäärältään tämän rajan allakaan olevia, mutta suurehkoja tilaisuuksia ei
lähtökohtaisesti suositella järjestettävän.
• Nämä valtioneuvoston linjaukset on otettu huomioon seuraavaa ohjeistusta laadittaessa.
2.1. Kokousten järjestäminen
2.1.1. Sääntömääräiset kokoukset
• MTK-yhdistysten ja MHY:sten valtuustojen kokoukset suositellaan siirrettäväksi mahdollisimman
myöhäiseen ajankohtaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tartuntariski on oletettavasti pienempi
ottaen huomioon kokousten pääsääntöisesti pienempi osallistujamäärä ja vähäisempi
matkustustarve.
• MTK-Liittojen kokoukset suositellaan siirrettäväksi mahdollisimman myöhäiseen ajankohtaan
sääntöjen sallimissa rajoissa.
• MTK:n kevätvaltuuskunnan ja ylimääräisen metsävaltuuskunnan osalta varaudutaan kokousten
siirtämiseen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. MTK:n johtokunta ja metsäjohtokunta
valmistelevat asiat kuitenkin normaaliin tapaan.
2.1.2. Muut luottamushenkilökokoukset
• Johtokuntien, valiokuntien, verkostojen ja työryhmien kokoukset, jotka edellyttäisivät
normaalitilanteessa matkustamista, siirretään sähköisiin kanaviin.
• MHY-päivät 19.-20.3. Jyväskylässä on jo peruttu.
• Koska tartuntariski on pääkaupunkiseudulla suurempi, keskusliiton henkilöstö osallistuu
mahdollisuuksien mukaan videoyhteydellä. Samaa käytäntöä suositellaan järjestön muillekin
toimihenkilöille.
2.2. Koulutus
• Keväälle 2020 suunnitellut koulutukset siirretään tai korvataan mahdollisuuksien mukaan
webinaareilla.
2.3. Messut ja muut tapahtumat
• Suosittelemme, että välttäisimme yli 100 henkilön tapahtumien järjestämistä ja osallistumista
niihin.
• Koululaisten ja päiväkotilasten metsä- ja maatilavierailuja ei suositella järjestettävän toistaiseksi.
• Mm. MTK-Lounais-Hämeen järjestämät Peltotreffit, joihin odotettiin lähes 1 000 henkilöä, on jo
peruttu, kesän Farmari-näyttelyn osalta ratkaisu tehdään myöhemmin.
3. Jäsenten elinkeinotoiminta
Tähän aiheeseen liittyen avataan 13.3. www.mtk.fi/korona, johon kerätään keskeistä korona-tietoa
jäsentemme edustamiin elinkeinoihin liittyen.
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Suosituksia maatilojen varautumiseksi (12.3.2020)
Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3. ja on varsin
todennäköistä, että tilanne uhkaa muodostua epidemiaksi lähiaikoina myös Suomessa.
Terveydenhuollon ja elintarvikehuollon jatkuvuuden varmistaminen ovat tärkeitä yhteiskunnan
toimivuuden kannalta.
Kehotamme maatilayrityksiä seuraamaan viranomaisviestintää aktiivisesti ja toimimaan suositusten
ja määräysten mukaisesti. Erityisesti sosiaalisessa mediassa liikkuu viestejä, joiden
todenperäisyydestä ei ole tietoa.
MTK seuraa tilanteen kehittymistä ja viestii järjestön eri kanavia hyödyntäen. www.MTK.fi/korona sivut avataan 13.3. Avaamme näille sivuille myös palautekanavan, joilla kerätään tilanteeseen
liittyvää tietoa. Järjestö tiedottaa asiasta myös Facebookissa ja Twitterissä säännöllisesti.
Tässä vaiheessa keskeistä on välttää tartuntariskiä. Virus ei leviä elävien eläinten eikä
elintarvikkeiden välityksellä, vaan ihmisestä toiseen. Taudin estotoimenpiteet kohdistuvat
ihmisiin.
Eläinten terveyden ja hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää kaikissa tilanteissa. Kotieläintilalla
tulee omitusjärjestelmän lisäksi osana riskienhallintasuunnitelmaa olla varahenkilöt, jotka
vastaavat eläinten hoidosta siinä tilanteessa, jossa yrittäjät eivät voi sitä esim. Corona-viruksen
vuoksi tehdä, eikä lomituspalveluja ole saatavilla.
Mikäli epäilet saaneesi tartunnan ota yhteyttä työterveyshuoltoon tai terveyskeskukseen.
-Maailmalla nopeasti leviävä koronavirustartunta COVID-19 ei nykytiedon mukaan tartu
tuotantoeläimiin, eikä leviä elintarvikkeiden välityksellä. Suurin riski eläintuotannolle onkin nyt
tuottajan sairastumisesta tai lähipiirissä ilmenneestä tartunnasta johtuvan karanteenin aiheuttama
työvoimapula. Eläinten hoidosta ja hyvinvoinnista on huolehdittava kaikissa tilanteissa.
ETT:n ohje koronavirustartunnan varalta tuotantoeläintiloille
Alla muutamia esimerkkejä:
Korona-virus huolestuttaa myös maatilallisten joukossa erityisesti kotieläintiloilla, joista olemme
saaneet runsaasti kysymyksiä siitä, miten tulee toimia jos korona-virus sattuisi tilalliseen tai
työntekijään tarttumaan:
Q: Olen kotieläintilallinen, mitä teen jos sairastun koronaan ja joutuu karanteeniin? Voiko tilalle
tulla lomittaja?
Tämän hetkisen tiedon mukaan - vaikka ihmiset olisivat karanteenissa, niin eläimet eivät ole. Joten
maito haetaan normaalisti ja lomittaja voi tulla tilalle normaalisti. Myös teuraseläimet noudetaan.
Q: Entä jos lomituspalveluita ei ole saatavilla ja olen itse karanteenissa, miten voin varmistua, että
kotieläimeni saavat asianmukaista hoitoa?
Kotieläintilalla tulee olla lomitusjärjestelmän lisäksi osana riskienhallintasuunnitelmaa varahenkilöt,
jotka vastaavat eläinten hoidosta siinä tilanteessa jos yrittäjät eivät voi sitä esim. Korona-viruksen

MTK-JÄRJESTÖN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN
vuoksi tehdä eikä lomituspalveluja ole saatavilla. Jos tällaista varasuunnitelmaa ei vielä ole, nyt on
aika se tehdä
Lomitusjärjestelmä on tilan yrittäjien sairastumisen varalta - työntekijöiden sairastumisen vuoksi
tarvittava korvaavan työvoiman saamiseksi kannattaa varautua ja valmistautua
Voit mennä karanteenissa hoitamaan eläimiä (eläimet ei karanteenissa), jollei tilalla on oman
perheen lisäksi työntekijöitä samassa kotieläinrakennuksessa työskentelemässä
Q: Vaikuttaako tilallisen tai tilan työn tekijän koronatartunta jollain tavalla eläinten tai maidon
noutoon?
Toistaiseksi ei vaikuta. Virus ei tartu elintarvikevälitteisesti nykytiedon perusteella. Ruokavirasto
ohjaa eläinten ja eläinperäisten tuotteiden liikkumista, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.
Q: Jos joutuu karanteeniin, niin saakohan ajella kevättyöt tai muutkin maatilan työt traktorilla eli
lasketaanko maataloustyöt karanteenin piiriin siitäkin huolimatta, että niiden parissa ei
välttämättä ole kontaktissa tilan ulkopuolisiin henkilöihin?
Jos on altistunut muttei sairas, niin voi lähteä peltotöihin ja navettaan ihan normaalisti. Se on
tärkeintä, että sairaana ei riskeeraa itseänsä ja muita, eli ei tartuta muita vaan toimii ohjeiden
mukaan
Q: Lomittaja on lähdössä italiaan ensi viikolla ja pitäisi sieltä tultuaan jatkaa suoraan töitä meillä.
Voinko vaatia, että lomittajani vaihdetaan johonkin toiseen henkilöön?
Lomatoimiston kanssa täytyy neuvotella, heidän on syytä kysyä myös työterveyshuollon kantaa. Itse
ajattelisin, että lomittajan ehkä kannattaisi pysyä muutama päivä kotona ja katsoa ettei oireita
ilmaannu, ihan viruksen leviämisen estämiseksi muihin ihmisiin eli tilan väkeen.
•

Suojahanskojen pitoa työtehtävissä navetassa voidaan vahvasti suositella, tiedetään sen
yleisesti vähentävän bakteerien ja virusten leviämistä. Samoin siivouksen ja pintojen
desinfektion tehostamista.

Q: Tarvikemyymälästä on hengityssuojaimet loppu ja työntekijäni tarvitsevat niitä päivittäisten
työtehtäviensä parissa pölyaltistumiselta suojautumiseen, mitä teen?
Mikäli kertakäyttöiset suojaimet loppuvat, on aina parempi vaihtoehto suojautua puolinaamarilla tai
tarvittaessa jopa puhallinsuojaimella. Näitä voi suositella joka tapauksessa useimmille maatiloille
hankittavaksi, torjumaan altistumista erilaisille pölyille (pienhiukkaset, homeet, virukset,
kryptosporidioosia aiheuttava alkueläin, jne.) ja kaasuille ihan normaalin työn aikana.
Q: Voiko kotieläimeni tai lemmikkini olla koronaviruksen kantaja?
Eläin voi olla ilmeisesti kantaja, tarkoittaen sitä, että virus voi jäädä hetkeksi esim sen limakalvoilla.
Asiasta ei ole olemassa (vielä) tutkittua tietoa. Kun emme tiedä, miten virus leviää muitten
eläinlajien kuin ihmislajin sisällä tai lajien välillä, niin mennään kotieläintiloillakin THL:n
tämänhetkistä ohjeistusta noudattaen.
Q: Korvaako vakuutus lomituskustannukset jos minut määrätään karanteeniin enkä pääse
hoitamaan karjaa?
Selvitä omasta vakuutusyhtiöstä!

