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Svar på skriftligt spörsmål om regeringens coronastrategi
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 1001/2020 rd undertecknat av
riksdagsledamot Jussi Wihonen /saf:
Ingår det inte i regeringens coronastrategi ett åtgärdsprogram, vars verktyg uppdateras till
följd av erfarenheter,
hur ämnar regeringen tillsammans med övriga aktörer se till att coronatestning kan
genomföras i en större omfattning än för närvarande bland resenärer som reser in i landet
och vid behov hänvisa personer till coronakarantän,
hur har fall av coronasmitta bland gästarbetare åtgärdats, och har företag som sysselsatt
dessa fått hjälp med testning och spårning av fallen, och
hur ämnar regeringen i fortsättningen se till att det då säsongarbetare inom jordbruk
kommer till landet, till exempel när det blir vår, finns tillgängliga verktyg och åtgärder med
vilka coronasmittornas inresa kan dämpas utan behov av ytterligare nya, långa och
tidskrävande förhandlingar och planer?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Den 6 maj 2020 fattade statsrådet ett principbeslut om att hantera coronakrisen genom en
hybridstrategi. Effektiviteten av hybridstrategin och åtgärderna i dess handlingsplan bedöms och
uppdateras kontinuerligt i förhållande till epidemiläget. . Med stöd av statsrådets principbeslut av
den 3 september 2020 publicerade social- och hälsovårdsministeriet (SHM) den 7 september 2020
en handlingsplan för genomförande av rekommendationer och begränsningar enligt
hybridstrategin (SHM 2020:27). Handlingsplanen styr myndigheterna som ansvarar för
genomförandet av lagen om smittsamma sjukdomar i den epidemiologiskt ändamålsenliga
användningen av rekommendationer och begränsningar vars syfte är att bekämpa covid-19epidemin. Social- och hälsovårdsministeriet har enligt statsrådets principbeslut av den 22
december 2020 uppdaterat handlingsplanen i hybridstrategin för perioden januari–maj 2021. På
grund av det epidemiologiska läget samt för att hindra att virusvarianter blir vanligare har
regeringen i sina förhandlingar den 25 januari 2021 dragit upp en riktlinje om att komplettera
handlingsplanen i hybridstrategin. Statsrådet fattade ett principbeslut i frågan under sitt extra
sammanträde den 26 januari 2021.
I det extra statsrådssammanträdet den 22 januari 2021 fattade regeringen ett beslut om att
begränsa gränstrafiken och skärpa rekommendationerna för testning och karantän. De nya
begränsningarna trädde i kraft den 27 januari 2021 och gäller till och med den 25 februari 2021.

Enligt nya beslut som begränsar gränstrafiken ska inresa på grund av pendling begränsas till
endast det nödvändiga. Vid inre gränser tillåts som pendling endast pendling som är nödvändig
för försörjningsberedskapen och samhällets funktion och inresa för vissa specialgrupper som har
fastställts separat.
Ansvaret för att ordna och genomföra konkreta åtgärder vid
gränsövergångsställen ligger hos kommunen i området på det sätt som förutsätts av lagstiftningen
och den innehållsstyrning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gett enligt denna samt den
lagenliga bedömningen som kommunen utfört.
I fråga om arbetsplatser är det enligt arbetarskyddslagen arbetsgivaren som ansvarar för
arbetsplatsens och arbetstagarnas arbetarskydd. Arbetsgivaren ska se till att nödvändiga åtgärder
vidtas för att begränsa risken för exponering. Åtgärderna på arbetsplatserna grundar sig på en
bedömning av riskerna i arbetet enligt arbetarskyddslagen. Bedömningen ska uppdateras med
hänsyn till coronaläget. Arbetsgivaren kan begära ett negativt testresultat innan arbetstagaren
kommer till arbetsplatsen. Det nära samarbetet mellan myndigheter som ansvarar för smittsamma
sjukdomar och arbetsgivare framhävs i skötseln och hanteringen av så kallade smittokluster. I
Arbetshälsoinstitutets anvisning har åtgärdsrekommendationer för arbetsgivare sammanställts
(https://www.ttl.fi/sv/arbetshalsoinstitutets-coronavirus-instruktioner/).
Arbetshälsoinstitutets
anvisningar har utarbetats i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för
hälsa och välfärd.
Regeringen tillåter inresa för arbetskraft som är kritisk för försörjningsberedskapen under
vegetationsperioden 2021. Arbetsgivare bör iaktta den karantänanvisning som Institutet för hälsa
och välfärd har utfärdat. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för anvisningen om hälsosäker
inresa för säsongsarbetare, som grundar sig på den anvisning om hälsosäkerhet vid gränser som
Institutet för hälsa och välfärd utfärdat.
Helsingfors 4.2.2021
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

