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Ministeriöt, virastot ja laitokset

Koronavirusepidemiaa koskevien ohjeiden voimassaolon jatkaminen
Asiakirjan antamisen perusta
Valtion virkamieslaki 23 a §, Valtioneuvoston ohjesääntö 17 §, valtion virkaehtosopimusasetus7 §
Asiakirjan voimassaoloaika
Tällä asiakirjalla jatketaan 8.6.2020 valtiovarainministeriön antaman ”Ohjeita virastoille toiminnasta
koronavirusepidemian aikana” –asiakirjan (VN/5733/2020-VM-9) voimassaoloaikaa 31.12.2021
saakka jäljempänä mainituin muutoksin ja tarkennuksin.
Kumoaa asiakirjan
Valtionhallinnon kehittämisosaston ja Valtion työmarkkinalaitoksen antama ohje/määräys/päätös
VN/5733/2020-VM-17, 16.12.2020
TARKENNUKSET AIEMPAAN OHJEISTUKSEEN
Muutokset ja tarkennukset 8.6.2020 annetun asiakirjan sisältöön ovat:
1. Kohdan 1.1 ”Valmiuslain (1552/2011) toimivaltuudet” voimassaoloa ei jatketa.
2. Kohdassa 1.2 kuvattua poikkeusmenettelyä virkamiehen ja työntekijän sairauden todistamiseksi sekä tilapäisen hoitovapaan perusteena olevan lapsen sairauden toteamiseksi jatketaan 31.12.2021 saakka kohdassa ohjeistetulla tavoin. Liitteenä on valtioneuvoston asetus 459/2021, jolla poikkeusmenettelyn voimassaoloa on virkamiehiä koskien jatkettu.
3. Kohdan 1.3 ”Etätyö” voimassaolo on jo aiemmin lakannut. Myös koronaepidemian aikana
tehtävää etätyötä ohjeistaa valtiovarainministeriön 5.11.2020 antama yleinen etätyötä koskeva ohje ”Etätyön periaatteet ja palvelussuhteen ehdot” (VN/24414/2020-VM-1).
4. Kohdassa 1.5 sen toisessa kappaleessa mainitun omaehtoisen karanteenin järjestelyihin
liittyvät kulloinkin voimassa olevat ohjeistukset ja suositukset tulee tarkastaa Terveyden- ja
hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta (https://tinyurl.com/rfxzdrvp)
KORONAROKOTUKSET
Tartuntatautilain 45 §:n mukaan koronarokotukset ovat valtioneuvoston päätökseen pohjautuvia yleisiä vapaaehtoisia rokotuksia. Saman lainkohdan 4 momentin mukaan tällaisessa rokotuksessa on
oikeus käydä työaikana, jollei se ole vaikeudetta mahdollista muuna aikana. Lisäksi, jos rokotusaika
osuu henkilön säännölliselle työajalle, luetaan rokotuksessa käyntiaika työssäoloajaksi mukaan lukien rokotuspaikalle meno- ja paluumatkaan kulunut aika. Vuorokautinen työaika ei rokotuksessa
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käynnin vuoksi kuitenkaan pitene vaan on aina enintään kyseisen vuorokauden säännöllisen työajan
mittainen.
Rokotus toteutetaan usein ajankohtina, joka on valtion palveluksessa olevan henkilöstön päivittäistä
tavanomaista säännöllistä työaikaa ainakin virastotyöajassa eli rokotuksia järjestetään pääosin arkipäivisin päiväaikaan. Ottaen huomioon rokotusten merkityksen pandemian hillitsemisessä ja torjumisessa, on perusteltua mahdollistaa virastoissa joustava pääsy rokotuksiin valtion palveluksessa olevan henkilöstön nopean ja kattavan rokotusturvan saamisen edistämiseksi. Rokotusaikojen varaamisen ohjaamista työajan ulkopuoliseen aikaan on syytä tehdä vain silloin, kun se on välttämätöntä
virkatehtävien suorittamisen varmistamiseksi.
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