
 

 

 

Pohjoismaiden neuvosto on tehnyt 21. huhtikuuta 2020 Pohjoismaiden hallituksille 

Liselott Blixtin (DF) toiveesta kysymyksen nro E13/2020. Tässä on kysymykseen an-

nettu vastaus. 

 

Kysymys nro E13/2020:  

Norjassa öljynporauslautalla työskentelevää tanskalaista rajatyöntekijää koskee 

sääntö 14 vuorokauden karanteenista ennen kuin hän pääsee työhönsä Pohjanme-

relle. Hän toteaa säännön koskevan kaikkia paitsi Ruotsin ja Suomen kansalaisia, mikä 

on hänestä erikoista. Öljynporauslautoilla työskennellään yleensä 2 ja 4 viikon jak-

soissa, eli työntekijät ovat 2 viikkoa töissä ja 4 viikkoa vapaalla. Karanteenisääntöjen 

mukaan työntekijät joutuvat nyt kuitenkin olemaan 14 päivää karanteenissa norjalai-

sessa hotellissa, ennen kuin he voivat siirtyä öljynporauslautalle 14 päiväksi. Tanskaan 

palatessaan he joutuvat lisäksi kotikaranteeniin. Näin he ovat neljä viikkoa karantee-

nissa ja kaksi viikkoa töissä. 

 

Töiden sujumisen takia työntekijät joutuvat tekemään ylitöitä ja jos he eivät halua 

noudattaa sääntöjä, he joutuvat jäämään kotiin ilman palkkaa. 

 

Edellä esitetyn perusteella kysyn seuraavaa: 

• Millä perusteella Norja soveltaa erilaisia karanteenisääntöjä ruotsalaisiin, 

suomalaisiin ja tanskalaisiin pendelöijiin ja millä perusteella edellä kuvattuja 

sääntöjä sovelletaan vain tanskalaisiin? 

 

• Voisivatko hallitukset harkita asian koordinointia siten, että Pohjoismaissa 

sovellettaisiin samanlaisia karanteenisääntöjä, jotka mahdollistaisivat työvoi-

man kitkattoman pendelöinnin rajojen yli? 

 

Vastaus: 

Norjassa on ollut 27. maaliskuuta 2020 lähtien voimassa maahantulokaranteeni, joka 

koskee kaikkia ulkomailta saapuvia. Tämä johtuu Norjan covid-19-asetuksen §:stä 5, 

jonka mukaan kaikkien Norjaan saapuvien henkilöiden on oltava karanteenissa 10 

vuorokautta maahantulon jälkeen. Asetuksen §:ssä 6 määritellään joitain vapautuksia 

karanteenivelvoitteesta. Pykälästä ilmenee muun muassa, että karanteenivelvoit-

teesta vapautetaan Ruotsin ja Norjan tai Suomen ja Norjan välisen rajan ylittävät hen-

kilöt, jotka matkustavat asuinpaikkansa ja työpaikkansa väliä.  

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470?q=covid-19-forskriften 

 

Suomesta ja Ruotsista tulevat siirtotyöntekijät vapautettiin karanteenivelvoitteesta, 

koska Norjan, Ruotsin ja Suomen välisten rajojen yli liikkuu päivittäin suuri määrä työ-

voimaa. Vapautus koskee sekä niitä, jotka ylittävät rajan päivittäin, että niitä, jotka tu-

levat Ruotsista tai Suomesta Norjaan työskennelläkseen pitempiä aikoja kerrallaan. 
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Side 2 

Norjan hallitus päätti 28. toukokuuta 2020 muuttaa covid-19-asetuksen §:ää 6 niin, 

että vapautus karanteenivelvoitteesta koskee myös Islannista, Tanskasta, Ahvenan-

maalta, Färsaarilta ja Grönlannista saapuvia työntekijöitä heidän ylittäessään näiden 

alueiden ja Norjan välisen rajan asuinpaikan ja työpaikan välisen matkan yhteydessä 

sekä heidän ollessaan työssä. Muutos tulee voimaan 1. kesäkuuta 2020. 

 

Vapautus karanteenivelvoitteesta on voimassa ainoastaan matkalla asuinpaikalta työ-

paikalle sekä sinä aikana, jonka henkilö on työssä. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka 

henkilö olisikin vapautettu karanteenivelvoitteesta työnsä yhteydessä, vapaa-ajalla 

hänen on silti noudatettava karanteenimääräyksiä. 

 

Pohjoismaiden hallitukset ovat yhtä mieltä siitä, että niiden on tärkeää käydä covid-

19:n kaltaisten terveyskriisien yhteydessä tiivistä vuoropuhelua myös toimenpiteistä, 

joihin yksittäiset maat turvautuvat kriisin ratkaisemiseksi.   

 

Tällöin on tärkeää, että maat myös tiedottavat toisilleen karanteenisuosituksistaan, 

jotka koskevat esimerkiksi rajan yli liikkuvia työntekijöitä. Kaikissa tapauksissa ei to-

dennäköisesti pystytä koordinoimaan ja antamaan yhdenmukaisia suosituksia. Epide-

mia voi esimerkiksi edetä eri lailla, ja maiden testaus- ja muut strategiat saattavat 

poiketa toisistaan, joten maissa tarvitaan ehkä myös erilaisia karanteeniohjeita. 

 

 

Ystävällisin terveisin 

 

 

 

 

 

Magnus Heunicke 

 


