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Anvisning/Föreskrift/Beslut

Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen
Statens arbetsmarknadsverk

8.6.2021

VN/5733/2020
VN/5733/2020-VM-23

Ministerier, ämbetsverk och inrättningar

Förlängning av giltighetstiden för anvisningar som gäller coronavirusepidemin
Grund för utfärdande
Statstjänstemannalagen 23 a §, reglementet för statsrådet 17 §, förordningen om statens tjänstekollektivavtal 7 §
Giltighetstid
Genom detta dokument förlängs giltighetstiden för finansministeriets ”Anvisningar till ämbetsverken
om verksamheten under coronavirusepidemin” av den 8 juni 2020 (VN/5733/2020-VM-9) till och med
den 31 december 2021 med de ändringar och preciseringar som anges nedan.
Upphäver
Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen och Statens arbetsmarknadsverks anvisning/föreskrift/beslut VN/5733/2020-VM-17 av den 16 december 2020
PRECISERINGAR TILL TIDIGARE ANVISNINGAR
Ändringarna och preciseringarna i dokumentet av den 8 juni 2020 är:
1. Giltighetstiden för punkt 1.1 ”Befogenheter enligt beredskapslagen (1552/2011)” förlängs
inte.
2. Det undantagsförfarande som beskrivs i punkt 1.2 om styrkande av tjänstemans och arbetstagares sjukdom samt konstaterande av sjukdom hos barn som grund för tillfällig vårdledighet förlängs till och med den 31 december 2021 enligt vad som anges i punkten. Bifogat
statsrådets förordning 459/2021 med stöd av vilken giltigheten av undantagsförfarandet har
förlängts i fråga om tjänstemän.
3. Giltigheten av punkt 1.3 ”Distansarbete” har upphört redan tidigare. Finansministeriets allmänna anvisning om distansarbete ”Principer för distansarbete och anställningsvillkor”
(VN/24414/2020-VM-1) av den 5 november 2020 innehåller anvisningar om distansarbete
även under coronavirusepidemin.
4. De anvisningar och rekommendationer som är i kraft vad gäller ordnandet av den frivilliga
karantän som nämns i punkt 1.5 andra stycket ska kontrolleras hos Institutet för hälsa och
välfärd på institutets webbplats (https://tinyurl.com/rfxzdrvp)
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CORONAVACCINATIONER
Enligt 45 § i lagen om smittsamma sjukdomar är coronavaccinationerna allmänna frivilliga vaccinationer baserade på statsrådets beslut. Enligt 4 mom. i samma lagrum har anställda rätt att vaccinera
sig under arbetstid, om det inte utan svårigheter är möjligt vid någon annan tidpunkt. Om vaccinationstiden dessutom är under personens ordinarie arbetstid räknas vaccinationstiden, inklusive den
tid det tar att resa till och från vaccinationsstället, som arbetstid. Arbetstiden per dygn blir emellertid
inte längre på grund av vaccinationen, utan den är lika lång som den ordinarie arbetstiden det dygnet.
Vaccinationerna genomförs ofta vid tidpunkter som för statsanställda är daglig ordinarie arbetstid
åtminstone under kontorstid, dvs. vaccinationerna ordnas i huvudsak på vardagar under dagtid. Med
beaktande av den betydelse som vaccinationerna har när det gäller att hejda och bekämpa pandemin är det motiverat att anställda vid ämbetsverken har flexibel tillgång till vaccinationer. Detta för att
främja att statsanställda snabbt ska få ett täckande vaccinskydd. Det finns anledning att be en anställd boka tid till vaccination utanför arbetstid endast när detta är nödvändigt för att säkerställa att
tjänsteuppgifterna kan utföras.
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