Svar på skriftligt spörsmål SSS 574/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om karantänanvisningar för dem som återvänt från utlandet samt om kostnader och ersättningar för dem som
hållit sig i karantän för att förebygga spridning av coronavirus
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 574/2020 rd, undertecknat av riksdagsledamot Arja Juvonen/saf:
Har regeringen tillkännagivit officiella anvisningar och bestämmelser om karantän efter
resa till de semesterfirare som återvänder från olika håll av världen,
framförs de regionala skillnaderna i anvisningarna och bestämmelserna tydligt för återvändande resenärer under resans gång,
är den frivilliga karantänen, som syftar till att förhindra att människor exponeras för ett
eventuellt virus, oavlönad ledighet för arbetstagaren, ledighet som ersätts av FPA eller
sjukledighet som arbetsgivaren ska ersätta och
har den frivilliga karantänen på grund av semesterresa konstaterats orsaka problem för
arbetsgivaren?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Regeringen kontrollerar regelbundet epidemisituationen gällande coronaviruset och tar vid behov
beslut om begränsningar angående gränstrafiken. Begränsningarna gällande inresor till landet slopades i juli för trafiken mellan Finland och sådana länder där incidensen av coronavirus varit
högst 8–10 nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de föregående 14 dygnen. Även tidigare
upphävda begränsningar kan vid behov snabbt återinföras om epidemisituationen försämras betydligt i något land.
Regeringen har 13–14.8 diskuterat hälsosäkerheten särskilt i anslutning till gränstrafiken och har
bett Institutet för hälsa och välfärd (THL) bereda en så kallad trafikljusmodell, där man kommunikativt åskådliggör för såväl medborgare, företag som andra aktörer i samhället hurdana åtgärder
som sannolikt kommer i fråga när man anländer från olika länder. Institutet för hälsa och välfärd
publicerade 26.8.2020 trafikljusmodellen.
För att bekämpa coronasmitta som kommer över gränsen och förhindra att den sprids delas hygienanvisningar ut till alla resenärer som anländer till Finland från länder där incidensen av coro-
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navirusfall överskrider de fastställda gränsvärdena, och de rekommenderas följa hygienanvisningar och iaktta frivillig karantän i 14 dygn efter ankomsten till Finland. Dessutom uppmanas
resenärerna att låta testa sig om symtom uppkommer. Anvisningarna och rekommendationerna
finns på flera olika språk.
Förlorad inkomst under frivillig karantän omfattas inte av dagpenning vid smittsam sjukdom. Inte
heller kan det tillfälliga stödet (det så kallade epidemistödet) för dem som är frånvarande utan lön
från arbetet på grund av coronavirusepidemin längre betalas, eftersom utbetalningen av stödet var
kopplat till gällande undantagsförhållanden. Den som håller frivillig karantän ska därför avtala
med sin arbetsgivare om arbetsarrangemangen, till exempel utförande av distansarbete eller uttag
av semester eller oavlönad ledighet. Det är inte fråga om sjukledighet om personen inte är arbetsoförmögen.
Beroende på situationen kan arbetstagarnas frånvaro även orsaka besvär för arbetsgivaren. Om
det handlar om frånvaro på grund av frivillig karantän ska arbetstagaren förhandla om frånvaron
med arbetsgivaren och det finns ingen lönebetalningsskyldighet för frånvarotiden. I denna situation är det ändå viktigt för hela samhället att myndigheternas rekommendationer och bestämmelser
iakttas.
Till skillnad från frivillig karantän berättigar ett officiellt karantänsbeslut till full ersättning för
förlorad inkomst. Tillämpningen av frivillig karantän är också fortsättningsvis i kraft för alla som
rest i riskländer.
Helsingfors 1.9.2020

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

