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• TYÖELÄMÄ 

• TYÖMARKKINAT 

• KORONAVIRUS 

• INFEKTIOSAIRAUDET 

• POLITIIKKA 

Suomen ylikuormittunut testaaminen ja jäljittäminen ovat aiheuttaneet 

rahallisia tappioita työnantajille ja työntekijöille, kun karanteenipäätökset 

ovat viipyneet jopa yli kaksi kuukautta. Osa työntekijöistä ei pääse testiin 

ollenkaan. Myös tällöin korvaukset viranomaisilta jäävät kokonaan 

saamatta, EK:n asiantuntijalääkäri kertoo. Hän listaa hallitukselle, 

millaisin toimin tilanne korjataan. 

https://www.uusisuomi.fi/uutiset/hallitukselta-tuli-aivan-mahdoton-yhtalo-tyoelamalle-karanteeniongelma-jattaa-nyt-ihmisia-rahatta-tyonantaja-on-karsinyt-tai-sitten-tyontekija-karsii/cf227cdc-b504-42d4-8d55-6ef8164fe0b2?
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/hallitukselta-tuli-aivan-mahdoton-yhtalo-tyoelamalle-karanteeniongelma-jattaa-nyt-ihmisia-rahatta-tyonantaja-on-karsinyt-tai-sitten-tyontekija-karsii/cf227cdc-b504-42d4-8d55-6ef8164fe0b2?
https://www.uusisuomi.fi/aiheet/tyoelama
https://www.uusisuomi.fi/aiheet/tyomarkkinat
https://www.uusisuomi.fi/aiheet/koronavirus
https://www.uusisuomi.fi/aiheet/infektiosairaudet
https://www.uusisuomi.fi/aiheet/politiikka


 

Koronatilanne. Suomen paheneva epidemiatilanne aiheuttaa haasteita työpaikoilla. 

Kuvituskuva.KUVA: RIITTA HEISKANEN 

Sekä työntekijät että työnantajat ovat kokeneet rahallisia tappioita, kun jäljitys ja 

testaaminen ovat ruuhkautuneet Suomessa pahasti. Asiasta kertoo 

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara. 

Tilaajille 

Tämä sisältö on vain Uuden Suomen tilaajille. Tilaajana saat esimerkiksi: 

• ■ Rajoituksettoman lukuoikeuden kaikkiin artikkeleihin 

• ■ Päivittäiset vain tilaajille suunnatut Tähtijutut 

Kokeile nyt 1. kk 1 €Digitilaaja, kirjaudu tästä 

Lue lisää 

• ”Tämän aallon huippua ei ole vielä nähty” – Nyt tuli uusia linjauksia vastoin 

hallituksen suositusta 

• Kokoomuslaiset: Hallituksen ratkaistava karanteeniongelma pikaisesti – 

”Asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan” 

• Kunnat kypsyivät: ”Kun hallitus linjaa opetuksesta ja koulutuksesta, ne ovat 

todellakin vain suosituksia” 

• Lasten harrastukset: Koronanyrkki linjaa vastoin hallituksen suositusta pk-

seudulla 

• THL:n ylilääkäri arvostelee Ylellä: Krista Kiurun johdolla linjattu uusi käytäntö 

”johtaa etäkouluun” 

• Karkaavatko koronatartunnat pilviin tammikuussa? – Katse kääntyy koululaisten 

rokotuksiin: ”Vanhemmilla on ehkä ollut epätietoisuutta” 

https://www.uusisuomi.fi/tilaus/#/kampanja/onetm?u=https%3A%2F%2Fwww.uusisuomi.fi%2Fuutiset%2Fhallitukselta-tuli-aivan-mahdoton-yhtalo-tyoelamalle-karanteeniongelma-jattaa-nyt-ihmisia-rahatta-tyonantaja-on-karsinyt-tai-sitten-tyontekija-karsii%2Fcf227cdc-b504-42d4-8d55-6ef8164fe0b2%3F
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/taman-aallon-huippua-ei-ole-viela-nahty-nyt-tuli-uusia-linjauksia-vastoin-hallituksen-suositusta/f45ee0f1-9fd8-4adb-87c3-a7518cc56226
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/taman-aallon-huippua-ei-ole-viela-nahty-nyt-tuli-uusia-linjauksia-vastoin-hallituksen-suositusta/f45ee0f1-9fd8-4adb-87c3-a7518cc56226
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/kokoomuslaiset-hallituksen-ratkaistava-karanteeniongelma-pikaisesti-asettaa-ihmiset-eriarvoiseen-asemaan/0b4893b2-8d02-4b69-bccc-2dbd9b110a59
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/kokoomuslaiset-hallituksen-ratkaistava-karanteeniongelma-pikaisesti-asettaa-ihmiset-eriarvoiseen-asemaan/0b4893b2-8d02-4b69-bccc-2dbd9b110a59
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/kunnat-kypsyivat-kun-hallitus-linjaa-opetuksesta-ja-koulutuksesta-ne-ovat-todellakin-vain-suosituksia/d14c1d63-1780-41b6-9c16-7cc82f03f588
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/kunnat-kypsyivat-kun-hallitus-linjaa-opetuksesta-ja-koulutuksesta-ne-ovat-todellakin-vain-suosituksia/d14c1d63-1780-41b6-9c16-7cc82f03f588
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/lasten-harrastukset-koronanyrkki-linjaa-vastoin-hallituksen-suositusta-pk-seudulla/92e57f9a-57ca-4739-9d27-1bfbb5e0f695
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/lasten-harrastukset-koronanyrkki-linjaa-vastoin-hallituksen-suositusta-pk-seudulla/92e57f9a-57ca-4739-9d27-1bfbb5e0f695
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/thln-ylilaakari-arvostelee-ylella-krista-kiurun-johdolla-linjattu-uusi-kaytanto-johtaa-etakouluun/1e3cd00e-5670-499f-a3e4-b2bbffd3ebe1
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/thln-ylilaakari-arvostelee-ylella-krista-kiurun-johdolla-linjattu-uusi-kaytanto-johtaa-etakouluun/1e3cd00e-5670-499f-a3e4-b2bbffd3ebe1
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/karkaavatko-koronatartunnat-pilviin-tammikuussa-katse-kaantyy-koululaisten-rokotuksiin-vanhemmilla-on-ehka-ollut-epatietoisuutta/224690f6-d33d-4abb-aaf8-e715944e7ffd
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/karkaavatko-koronatartunnat-pilviin-tammikuussa-katse-kaantyy-koululaisten-rokotuksiin-vanhemmilla-on-ehka-ollut-epatietoisuutta/224690f6-d33d-4abb-aaf8-e715944e7ffd


• Lasten sisäharrastukset voivat keskeytyä Etelä-Suomessa jo viikon päästä – 

”Parin päivän varoitusaika”, avi sanoo 

• Lasten harrastukset eivät keskeydykään kaikkialla Suomessa – Avi-ylilääkäri: 

”Meillä ei ole lakipohjaa” 

• Juhana Vartiaiselta kovaa kritiikkiä hallituksen koronatoimista: ”Koko maa 

luisumassa” 

• Vakava vetoomus suomalaisille Helsingistä: ”Terveydenhuolto on nyt todella 

kovilla” 

 

https://www.uusisuomi.fi/uutiset/lasten-sisaharrastukset-voivat-keskeytya-etela-suomessa-jo-viikon-paasta-parin-paivan-varoitusaika-avi-sanoo/21990fbb-1ffb-487c-92b9-c37eeedd6b69
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/lasten-sisaharrastukset-voivat-keskeytya-etela-suomessa-jo-viikon-paasta-parin-paivan-varoitusaika-avi-sanoo/21990fbb-1ffb-487c-92b9-c37eeedd6b69
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/lasten-harrastukset-eivat-keskeydykaan-kaikkialla-suomessa-avi-ylilaakari-meilla-ei-ole-lakipohjaa/33c239d2-329e-4ee2-ba3c-1b62c1cf8e34
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/lasten-harrastukset-eivat-keskeydykaan-kaikkialla-suomessa-avi-ylilaakari-meilla-ei-ole-lakipohjaa/33c239d2-329e-4ee2-ba3c-1b62c1cf8e34
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/juhana-vartiaiselta-kovaa-kritiikkia-hallituksen-koronatoimista-koko-maa-luisumassa/f5348b55-664b-489b-a312-69c23d65712b
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/juhana-vartiaiselta-kovaa-kritiikkia-hallituksen-koronatoimista-koko-maa-luisumassa/f5348b55-664b-489b-a312-69c23d65712b
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/vakava-vetoomus-suomalaisille-helsingista-terveydenhuolto-on-nyt-todella-kovilla/7e8b5cb0-5e72-4862-b744-c95a88cd826a
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/vakava-vetoomus-suomalaisille-helsingista-terveydenhuolto-on-nyt-todella-kovilla/7e8b5cb0-5e72-4862-b744-c95a88cd826a

