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VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION VIRKAMIEHEN SAIRAUDEN TODISTAMISESTA EPÄILTÄESSÄ KORONAVIRUSTARTUNTAA ANNETUN VALTIONEUVOSTON
ASETUKSEN 2 §:N MUUTTAMISESTA
1 Ehdotuksen sisältö
Asetus koskee sairauden todistamista epäiltäessä COVID-19-koronavirustartuntaa. Valtioneuvoston
asetus määräaikaisista lievennyksistä valtion virkamiehen sairauden todistamiseen epäiltäessä koronavirustartuntaa (108/2020) tuli voimaan 13.3.2020 ja oli alun perin voimassa 12.6.2020 asti. Asetuksen 2 §:n voimassaoloa on jatkettu sen jälkeen kaksi kertaa, ensin 31.12.2020 asti ja sitten
30.6.2021 asti.
Valtion virkamiehen sairauden todistamiseen liittyvien lievennysten voimassaoloa jatkettaisiin tällä
ehdotuksella edelleen 31.12.2021 asti.
2 Ehdotuksen perustelut
Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut koronaviruksen aiheuttaman tartuntataudin (COVID19) kansainväliseksi kansanterveysuhaksi (Public Health Emergency of International Concern,
PHEIC). Virustauti on aiheuttanut maailmanlaajuisen terveydellisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen kriisin. Valtioneuvosto hyväksyi 6.5.2020 periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi. Strategian tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata
terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. COVID-19-epidemian hybridistrategian seuranta – tilannearvioraportin 19.5.2021 mukaan Suomessa uusien Covid19-tapausten määrä kääntyi maaliskuun 2021 puolenvälin jälkeen selvästi laskuun, ja epidemia rauhoittui. Annetut suositukset ja rajoitukset sekä näiden huolellinen noudattaminen ovat raportin mukaan kääntäneet epidemian kehittymisen parempaan suuntaan. Rokotukset ovat myös estäneet tartuntoja. Viikolla 20 on kuitenkin todettu, että viimeisen neljän viikon aikana tapausmäärät eivät ole kuitenkaan jatkaneet yhtä jyrkästi laskuaan, vaan myönteinen kehitys on pysähtynyt. Vaikka kevään ja
kesän edetessä rokotusten eteneminen ja kausivaihtelu tukevat epidemiatilanteen kohenemista, epidemiatilanne on todettu uudelleen heikentyneen osalla alueista. Tartuntojen määrät voivat jälleen
kasvaa, kun rajoituksia on osalla alueista jo lievennetty ja jos ihmisten väliset kontaktit kesän lähestyessä lisääntyvät. Raportin mukaan, vaikka epidemiatilanne on kokonaisuudessaan parantunut, on
perusteltua, että alueilla pidetään yllä tehokkaita ja kattavia keinoja tartuntojen estämiseksi.1
Sairauden todistamiseen liittyvillä asetuksen lievennyksillä pyritään edelleen estämään viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvaamaan terveydenhuollon kantokyky ja suojelemaan erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä sekä varmistamaan valtiohallinnon ja sen henkilöstön toimintakyky.
Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden todistamisesta on normaalisti voimassa seuraavaa:
Valtion virkamieslain 23 a §:ssä säädetään sairauden todistamisesta. Virkamiehen on hakiessaan virkavapautta sairauden perusteella todistettava sairautensa sairausvakuutuslainmukaisen päivärahan
hakemista varten vahvistetun kaavan mukaisella lääkärintodistuksella, terveyskeskuksen terveydenhoitajan antamalla todistuksella taikka viraston osoittaman terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan an-
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tamalla todistuksella. Jos sairaus kestää enintään kolme vuorokautta, virkamies voi todistaa sairautensa myös muulla virkavapauden myöntävän viranomaisen hyväksymällä luotettavalla tavalla. Jos
sairaus kuitenkin kestää yli viisi vuorokautta, on se todistettava edellä tarkoitetulla lääkärintodistuksella.
Lain 23 a §:n 2 momentissa säädetään mahdollisuudesta määrätyn ajanjakson tai alueen tai muulla
tavoin rajoitettujen tapausten osalta valtioneuvoston asetuksella määrätä lievennyksistä virkamiehen
velvollisuuteen sairauden todistamiseen.
Tällä asetuksella jatkettaisiin edelleen valtion virkamiehen sairauden todistamiseen liittyviä lievennyksiä koskien koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19-tartuntaepäilyä. Virkamies voisi hakiessaan
virkavapautta tartuntaepäilyn perusteella todistaa sairautensa enintään seitsemän vuorokauden mittaisen ajan osalta lääkärin, terveyskeskuksen terveydenhoitajan, viraston osoittaman terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan antaman kirjallisen lausunnon nojalla, jonka tämä on antanut virkamiehen
kanssa käymänsä puhelinkeskustelun tai muun vastaavan yhteydenpidon perusteella, vakuututtuaan
kyseisestä sairaudesta ja työkyvyttömyydestä. Jos poissaolo kestäisi enintään viisi vuorokautta, virkamies voisi todistaa sairautensa myös muulla virkavapauden myöntävän viranomaisen hyväksymällä luotettavalla tavalla.
Lievennysten voimassaoloa jatkettaisiin koronaviruksen aiheuttaman tartuntataudin (COVID-19)
vuoksi, mutta lievennys koskisi edelleen myös influenssa- ja muita kuumeisia hengitystieinfektiotapauksia. Tämä johtuu siitä, että koronavirus aiheuttaa influenssaa ja muita kuumeisia hengitystieinfektioita muistuttavia hengitystieoireita. Koska oireet ovat yhtenevät, kaikki niitä omaavat ovat edelleen tartuntaepäiltyjä asetuksessa tarkoitetulla tavalla.
Vastaavat lievennykset on edelleen tarkoitus ulottaa valtiovarainministeriön ohjeistuksella myös valtion työsopimussuhteiseen henkilöstöön. Sairauden todistamista koskevia lievennyksiä sovellettaisiin
valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella myös tilapäisen hoitovapaan perusteena olevan sairauden toteamiseen.
Tämän hetken arvion mukaan sairauden ilmoittamiseen liittyviä poikkeuksellisia järjestelyä on perusteltua jatkaa 31.12.2021 asti. Tällä pyritään myös valtionhallinnon henkilöstöön liittyvien järjestelyjen osalta varmistamaan epidemian tehokas hallinta ja turvaamaan terveydenhuollon kantokyky
vuoden 2021 loppuun asti.
Koronaviruspandemia ei ole toistaiseksi johtanut valtionhallinnon sairauspoissaolojen lisääntymiseen. Maaliskuussa 2020 alkanut etätyöhön siirtyminen ja muut koronavirusepidemian rajoitustoimet
näyttivät huhtikuussa johtavan sairauspoissaolojen merkittävään vähentymiseen alkuvuoteen verrattuna (ei sisällä Puolustusvoimien ja Ahvenanmaan valtion viraston tietoja). Kesälomien päättyessä
elokuussa sairauspoissaolot kääntyivät kasvuun mutta kasvu taittui jo lokakuussa. Tämän jälkeen sairauspoissaolot vähentyivät helmikuuhun 2021 saakka. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet myös, jos
otetaan huomioon mahdollinen kausivaikutus ja henkilöstömäärän muutos. Huhtikuussa 2020 oli
merkittävästi vähemmän sairauspoissaoloja kuin huhtikuussa 2019 ja maaliskuussa 2021 merkittävästi vähemmän kuin maaliskuussa 2020. Lisäksi vuonna 2020 oli 14 % vähemmän sairauspoissaoloja henkilötyövuotta kohti kuin ennen koronapandemiaa vuonna 2019 (sisältää myös Puolustusvoimien ja Ahvenanmaan valtion viraston tiedot).
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Tilanteen kehittymistä seurataan edelleen muun muassa sairauspoissaolojen määrän muutosten
kautta. Mikäli perustetta myös jatkossa ilmenee, voidaan nyt esitetyn asetuksen voimassaoloaikaa
edelleen uudella asetuksella muuttaa.
Valtionhallinnon henkilöstön sairauspoissaolot tammikuusta 2020 maaliskuuhun 2021 (ei sisällä
Puolustusvoimien ja Ahvenanmaan valtion viraston tietoja):

Edellä mainituista syistä johtuen esitetään säädettäväksi tämä valtioneuvoston asetus.
3 Asian valmistelu
Asetus on valmisteltu valtiovarainministeriössä. Asetusehdotus on ollut tarkastettavana oikeusministeriön laintarkastuksessa.
Asetusluonnos on käsitelty yhteistoimintamenettelyssä valtion henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen kanssa.
4 Voimaantulo
Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.7.2021.

