Svar på skriftligt spörsmål SSS 427/2021 rd

Svar på skriftligt spörsmål om säker hyttinkvartering för förare av
tunga fordon och om förebyggande av spridning av coronavirussmitta
i Finlands handelsflotta under covid-19-epidemin
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 427/2021 rd undertecknat av riksdagsledamot Arja Juvonen /saf:
Vad ämnar regeringen göra för att säkerställa säker hyttinkvartering för förare av tunga
fordon och för att förebygga spridning av coronavirussmitta i Finlands handelsflotta under
covid-19-epidemin?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Enligt arbetarskyddslagen (738/2002) är arbetsgivaren skyldig att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa även under arbetsresor. Utöver de allmänna säkerhetskraven ska arbetsgivaren beakta arbetstagarnas personliga förutsättningar (t.ex. ålder och hälsotillstånd) som är av betydelse
med tanke på säkerheten och hälsan i arbetet. Inkvartering som hör till arbetet och kostnaderna
för den avtalas genom arbets- och tjänstekollektivavtal.
Arbetsgivaren är dessutom skyldig att utreda riskerna i anslutning till arbetarskyddet och även
bedöma riskerna med beaktande av coronavirussituationen. Dessa skyldigheter grundar sig på
ändringen av statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser 747/2020. Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet övervakar som arbetarskyddsmyndighet att arbetet på arbetsplatsen är säkert och hälsosamt även under
coronapandemin.
Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) innehåller bestämmelser om hälsosäkra tillvägagångssätt i trafikmedel. Enligt 58 e § i lagen om smittsamma sjukdomar rengörs utrymmen och
ytor som är avsedda att användas av trafikmedlets passagerare regelbundet och passagerarna erbjuds möjlighet att bibehålla en tillräcklig hygiennivå i trafikmedlet samt ges instruktioner om
upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna, om användning av ansiktsskydd och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta i trafikmedlet.
16 c § i lagen om smittsamma sjukdomar innehåller en bestämmelse om att det inte krävs vaccinations- eller testintyg för förare inom person- eller godstransporter som är verksamma i transport- eller logistikbranschen i deras arbetsuppgifter. Detta har kunnat föreskrivas för att risken

för att smittan sprids av förare inom person- eller godstransporter i transport- eller logistikbranschen bedöms vara låg. Institutet för hälsa och välfärd har i alla fall utarbetat en separat anvisning om hälsosäkerhet för anställda inom branschen.
Lagstiftningen innehåller till exempel inga bestämmelser om att transportföretag ska reservera
en egen hytt för varje förare under båtresan. Enligt de uppgifter som erhållits har man dock strävat efter att tillämpa sådan praxis inom fartygstrafiken.
Helsingfors 12.8.2021
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

