Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 574/2020 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen ulkomailta palanneiden karanteeniohjeista sekä koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi karanteeniin jääneen kustannuksista ja korvauksista
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Arja Juvosen /ps näin kuuluvan
kirjallisen kysymyksen KK 574/2020 vp:
Onko hallitus antanut eri puolilta maailmaa palaaville lomalaisille tiedoksi virallisia ohjeistuksia ja määräyksiä matkan jälkeisestä karanteenista,
tuodaanko ohjeistusten ja määräysten alueelliset erot palaaville matkaajille selvästi esille
matkan aikana,
onko omaehtoinen karanteeni, jonka tarkoitus on ennaltaehkäistä altistamasta ihmisiä
mahdolliselle virukselle, työntekijän omaa palkatonta lomaa, kelakorvattavaa vai työnantajan korvattavaksi kuuluvaa sairaslomaa ja
onko vapaaehtoisesta lomamatkasta aiheutuneen karanteenin työnantajille aiheuttamia
ongelmia huomioitu?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Hallitus tarkastelee säännöllisesti koronaviruksen epidemiatilannetta ja tekee tarvittaessa rajaliikenteen rajoituksia koskevia päätöksiä. Maahantulon rajoituksista luovuttiin heinäkuussa Suomen
ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on ollut korkeintaan 8-10 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana. Myös
aiemmin purettuja rajoituksia voidaan tarvittaessa nopeastikin palauttaa, jos epidemiatilanne pahenee merkittävästi jossakin maassa.
Hallitus on keskustellut terveysturvallisuudesta erityisesti rajaliikenteeseen liittyen elokuun 13.14. päivä ja antanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) pyynnön valmistella niin sanotun liikennevalomallin, jossa viestinnällisesti havainnollistetaan niin kansalaisille, yrityksille kuin
muille yhteiskunnan toimijoille sitä, millaiset toimenpiteet todennäköisesti tulevat kysymykseen
eri maista saapuessa. THL julkaisi 26.8.2020 liikennevalomallin.
Rajan yli saapuvien koronatartuntojen torjumiseksi ja leviämisen ehkäisemiseksi kaikille matkailijoille, jotka saapuvat Suomeen maista, joissa koronavirustapausten ilmaantuvuus ylittää asetetut
raja-arvot, suositellaan noudattamaan hygieniaohjeita ja omaehtoista karanteenia 14 vuorokauden
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ajan Suomeen saapumisen jälkeen. Lisäksi matkailijoita kehotetaan hakeutumaan testiin, mikäli
oireita ilmaantuu. Ohjeet ja suositukset ovat useilla eri kielillä.
Omaehtoisen karanteenin ajalta koituva ansionmenetys ei kuulu tartuntatautipäivärahan piiriin.
Myöskään koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissaoleville maksettavaa väliaikaista
tukea (ns. epidemiatuki) ei enää ole mahdollista maksaa, sillä sen maksaminen oli sidottu poikkeusolojen voimassaoloon. Omaehtoisessa karanteenissa olevan tulisi siten sopia työnantajansa
kanssa työjärjestelyistä, esimerkiksi etätöiden tekemisestä taikka vuosiloman tai palkattoman vapaan pitämisestä. Kyse ei ole sairauslomasta, jos henkilö ei ole työkyvytön.
Tilanteesta riippuen työntekijöiden poissaoloista saattaa aiheutua myös työnantajalle hankaluutta.
Jos kyse on poissaolosta omaehtoisen karanteenin vuoksi, on työntekijän neuvoteltava poissaolosta työnantajan kanssa eikä poissaolon ajalta ole palkanmaksuvelvoitetta. Tässä tilanteessa viranomaisten antamien suositusten ja määräysten noudattaminen on kuitenkin tärkeää koko yhteiskunnan kannalta.
Toisin kuin omaehtoinen karanteeni, virallinen karanteenipäätös oikeuttaa täysimääräiseen ansionmenetyksen korvaukseen. Omaehtoisen karanteenin soveltaminen on myös edelleen voimassa
kaikille riskimaissa matkanneille.
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