Svar på skriftligt spörsmål SSS 377/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om tillgång till tydliga anvisningar för coronakarantän och påföljder för brott mot förordnande av karantän
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 377/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Arja Juvonen /saf:
Hur åläggs att coronakarantän ska efterlevas,
vilka är påföljderna för brott mot förordnande av karantän och
hur ämnar regeringen ingripa i problemet så att epidemin inte sprids i onödan som följd
av brott mot karantän?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Ett beslut om karantän enligt 60 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) fattas av den
läkare i tjänsteförhållande som i kommunen eller samkommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar. Ett beslut om karantän är förpliktande, och det kan meddelas den som konstaterats eller
med fog misstänks ha utsatts för en allmänfarlig smittsam sjukdom och för högst en månad. Om
karantän fattas alltid ett beslut eftersom karantänen begränsar personens grundläggande fri- och
rättigheter och av dem särskilt rörelsefrihet. Beslut om karantän kan också fattas oberoende av
personens vilja. Dessutom behövs ett beslut om karantän för att personen som ersättning för inkomstbortfall ska få dagpenning vid smittsam sjukdom enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004).
Karantänen ska hävas omedelbart om förutsättningar inte längre föreligger.
Personen kan vara i karantän i sin bostad eller på någon annan plats som den som meddelat beslutet har godkänt eller anvisat. Läkaren ska ge den som meddelats beslut om karantän instruktioner för hur smittspridning kan förhindras och säkerställa att personen i fråga är beredd och klarar
av att följa dem. Karantän ska genomföras så att personens rättigheter inte ska inskränkas i onödan, men patientens rätt att träffa personer utanför hälso- och sjukvårdsenheten kan begränsas,
om det är nödvändigt. Likaså får dörren till karantänrummet låsas från utsidan. I regel genomförs
en karantän i samförstånd med personen utan tvång.
Brott mot karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar är enligt 44 kap. 2 § i strafflagen
(39/1889) en hälsoskyddsförseelse för vilken man kan dömas till böter eller fängelse i högst tre
månader. Syftet med bestämmelsen är att skydda människor mot sjukdomar eller smitta som avses
i lagen om smittsamma sjukdomar och förhindra att smittsamma sjukdomar sprids. Ett straff enligt
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strafflagen kan komma i fråga till exempel om en person i strid mot ett beslut om karantän utan
tillstånd avlägsnar sig från en plats där han eller hon hålls i karantän.
Institutet för hälsa och välfärd har informerat på sin webbplats om allmänna anvisningar för karantän och isolering.
Helsingfors 27.5.2020

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

