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Social- och hälsovårdsministeriets och undervisnings- och kulturministeriets rekommendation 
 
Social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet ger en rekommendation 
till personalen inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken och utbildningen samt vid 
högskolorna. För att hindra att coronaviruset sprider sig rekommenderar ministerierna att perso-
nalen som har återvänt från resor i coronavirusets epidemiområde eller känner symtom på influ-
ensa stannar hemma med låg tröskel. Rekommendationen gäller personalen inom social- och häl-
sovården, småbarnspedagogiken och utbildningen samt vid högskolorna. 
 
Ministerierna rekommenderar att arbetsgivaren vid misstanke om exponering för coronavirus hos 
en anställd inom den kommunala social- och hälsovården, småbarnspedagogiken och det kommu-
nala undervisningsväsendet vidtar behövliga åtgärder för att hindra spridning av en eventuell 
smitta. Arbetsgivaren rekommenderas att vidta de åtgärder som lagen om tjänsteinnehavare, ar-
betsavtalslagen samt arbets- och tjänstekollektivavtalet möjliggör för att genomföra dessa ar-
rangemang och trygga serviceförmågan.  
 
Ministerierna rekommenderar att arbetsgivaren ger personalen möjlighet att genom en egen an-
mälan arbeta på distans så länge som det enligt arbetsgivaren är nödvändigt. Med nödvändig tid 
avses den tid som det behövs för att utesluta misstanke om coronavirus. 
 
Om den anställdas nuvarande arbetsuppgifter inte kan utföras på distans, rekommenderar mini-
sterierna att arbetsgivaren inom ramen för sin direktionsrätt ger den anställda andra arbetsuppgif-
ter som motsvarar hens kompetens och som möjliggör distansarbete eller uppgifter där den an-
ställdas eventuella exponering för coronaviruset inte medför någon smittrisk för andra.  
 
Enligt nuvarande uppgifter är coronavirussjukdomen (COVID-19) en risk särskilt för äldre och mul-
tisjuka personer. Särskild vikt ska därför fästas vid de verksamhetsenheter som har klienter och 
patienter som hör till dessa riskgrupper.   
 
Kommunerna och samkommunerna följer sina planer och anvisningar när det gäller epidemins 
konsekvenser för utförandet av arbetet och skyddsåtgärderna. 
 
Sjukvårdsdistrikten, kommunerna och samkommunerna för social- och hälsovården följer sina pla-
ner för regional beredskap för storolyckor och exceptionella situationer inom hälso- och sjukvår-
den. Socialvård tillhandahålls i särskilda situationer i enlighet med socialvårdslagen.  
 
På grund av coronaviruset kan man ställvis bli tvungen att omorganisera det normala skolarbetet. I 

praktiken kan detta gälla till exempel ändringar i platser och sätt att ordna undervisning, samman-

slagning av undervisningsgrupper, ändringar i arbetstiderna, distansundervisning samt beredskap 

att ordna stödundervisning för dem som blivit efter i studierna.  

 
Det är också viktigt att komma ihåg den gamla grundläggande regeln: om du känner influensalik-
nande symtom eller andra symptom går du inte till skolan eller till en hobby.  
 
Social- och hälsovårdsministeriets och Kommunförbundets anvisning den 4 mars 2020 till kommu-
nerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken om beredskapen för coronaviruset: 
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https://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/kuntainfo-ohje-kuntiin-sairaanhoitopiireihin-ja-alue-
hallintovirastoihin-koronavirustilanteeseen-varautumisessa  
 
Kommunala arbetsmarknadsverkets anvisning den 4 mars 2020 till arbetsgivare om distansarbete 
och omorganisering av personalens uppgifter vid en eventuell coronavirusepidemi: 
https://www.kt.fi/sv/avtal/anvisningar/akta/coronavirus-pa-kommunala-arbetsplatser  
 
På utbildningsstyrelsens och studentexamensnämndens webbplatser finns information för skolor, 

läroanstalter och anordnare av småbarnspedagogik om beredskapen för coronaviruset:   

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/undervisningsvasendet-och-coronaviruset 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/beredskap-gallande-coronaviruset  

https://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/kuntainfo-ohje-kuntiin-sairaanhoitopiireihin-ja-aluehallintovirastoihin-koronavirustilanteeseen-varautumisessa
https://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/kuntainfo-ohje-kuntiin-sairaanhoitopiireihin-ja-aluehallintovirastoihin-koronavirustilanteeseen-varautumisessa
https://www.kt.fi/sv/avtal/anvisningar/akta/coronavirus-pa-kommunala-arbetsplatser
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/undervisningsvasendet-och-coronaviruset
https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/beredskap-gallande-coronaviruset

