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FÖRHINDRANDE AV EPIDEMINS SPRIDNING I LANDSKAP 
SOM BEFINNER SIG I ELLER NÄRMAR SIG ACCELERATIONS- 
ELLER SAMHÄLLSSPRIDNINGSFASEN 

 

Den allmänna planeringen, styrningen och tillsynen av insatserna mot smittsamma sjukdomar hör till 
social- och hälsovårdsministeriets uppgifter och ansvar. Ministeriet ansvarar för den nationella 
beredskapen för kriser eller hot om kriser i hälso- och sjukvården, och för ledarskapet i dessa 
situationer. 

Enligt 6 § lagen om smittsamma sjukdomar ska myndigheterna, inklusive social- och 
hälsovårdsministeriet, vidta omedelbara åtgärder efter att ha fått vetskap om förekomsten av eller 
risken för en smittsam sjukdom som kräver bekämpningsåtgärder. 

I Finland konstateras fortfarande många fall av coronavirus, och viruset sprider sig nu bland 
människor i olika åldrar i alla delar av landet. Det som är mycket oroväckande är att antalet 
infektioner ökar bland äldre personer och att det finns klart fler patienter som behöver sjukhusvård. 
På vilket sätt de strikta rekommendationer och begränsningsåtgärder som regionerna infört under de 
senaste veckorna inverkar på behovet av sjukhusvård syns med några veckors fördröjning. 

Det finns fortsättningsvis en påtaglig risk att spridningen blir okontrollerad och vården överbelastad. 
Enbart med hjälp av snabba, proaktiva, målmedvetna och omfattande åtgärder kan spridningen av 
sjukdomen och den risk den utgör mot människors hälsa och grundläggande rättigheter förhindras.  

Genomförandet av dessa åtgärder är det allmännas, det vill säga kommunernas, 
samkommunernas och statens skyldighet enligt grundlagen och lagen om smittsamma 
sjukdomar.  

Det bör beaktas att accelerationsfasens åtgärder kan vara motiverade redan på epidemins basnivå i 
det fall att det nationella eller närområdets epidemiologiska läge försämras. När det regionala läget 
bedöms måste också de omkringliggande områdenas och det nationella läget beaktas. 
Restriktionerna får inte heller avvecklas för tidigt utan rekommendationerna och 
begränsningsåtgärderna ska lättas efter noga övervägande så att nya smittokluster inte uppstår. 

Enligt ministeriet bör myndigheterna i alla landskap som befinner sig i eller närmar sig 
accelerationsfasen utan dröjsmål överväga att vidta alla de åtgärder som ingår i deras 
behörighet och i statsrådets principbeslut av den 23 oktober 2020 om genomförandet 
hybridstrategin. 

Enligt ministeriet bör myndigheterna i alla landskap som befinner sig i eller närmar sig 
samhällsspridningsfasen utan dröjsmål överväga att vidta alla de åtgärder som ingår i deras 
behörighet och i statsrådets principbeslut av den 23 oktober 2020 om genomförandet 
hybridstrategin. 

 

Avsikten är främst att begränsa och förhindra smittorisken i situationer då människor är i nära 
kontakt med varandra, vilket ökar risken för smitta.  
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Därför bör i synnerhet de restriktioner och rekommendationer som gäller offentliga och 
privata tillställningar och lokaler omedelbart ses över så att det endast är tillåtet att ordna 
sådant som är absolut nödvändigt med tanke på de grundläggande rättigheterna. Ni bör 
överväga att ställa in evenemang och tillställningar och begränsa användningen av lokaler 
under jul- och nyårshelgen. 

Vi vet att coronavirussjukdomen är farlig för människor som är äldre eller hör till en riskgrupp. Nu när 
spridningen är snabb i många delar av landet är risken stor att sjukdomen sprids inom den service 
som riktar sig till riskgrupperna.  

Ministeriet påminner om att ni ska fästa särskild uppmärksamhet vid att boendeservicen och 
institutionsvården för personer i riskgrupperna genomförs på ett säkert sätt och med beaktande av 
alla förfaranden som förhindrar smittspridning, i enlighet med anvisningarna av Institutet för hälsa 
och välfärd (https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-
19/coronavirusinfektioner-anvisningar-till-social-och-halsovardspersonal). Anvisningarna gäller bland 
annat god hand- och andningshygien, användning av ändamålsenlig skyddsutrustning, tillräcklig 
testning, organisering av verksamheten på ett tryggt sätt och omsorg om lokalers hygien och 
säkerhet. Klienterna har rätt att träffa sina närstående, men mötena ska ordnas enligt THL:s 
anvisningar. 

Ministeriet vill därtill särskilt fästa er uppmärksamhet vid vikten av tydlig och lättillgänglig 
kommunikation till allmänheten om begränsningarna och rekommendationerna. För att målet 
med begränsningarna och rekommendationerna ska uppfyllas är det avgörande att informationen om 
dem och deras mening når ut. I synnerhet de riktlinjer som gäller julens fester och evenemang och 
kontakten med andra än de allra närmaste är centrala för att förhindra epidemins spridning och 
vårdens överbelastning. Informationen om dessa rekommendationer ska spridas aktivt och vara 
tydlig, tillräckligt lätt och tillgänglig för alla, också olika språkgrupper. 

 

Med önskan om en fridfull jul och god hälsa, 

 

 KIRSI VARHILA 
Kanslichef    Kirsi Varhila 

 
  
 JASKA SIIKAVIRTA 
Direktör Jaska Siikavirta 
 

 

 

Distribution Kommunerna, sjukvårdsdistrikten och samkommunerna 
Regionförvaltningsverken         
 

För kännedom          
 

 Social- och hälsovårdsminister Pekonen 

 Familje- och omsorgsminister Kiuru 

 Statssekreterare Mäkipää 

 Statssekreterare Ruuth 

 Undervisningsminister Saramo 

 Forsknings- och kulturminister Saarikko 

 Statsministerns specialmedarbetare Haapajärvi 

 Kanslichef Lehikoinen 

 Statsrådets kansli 
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 Finansministeriet/Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen 

 Justitieministeriet 

 Inrikesministeriet/Polisavdelningen 

 Polisstyrelsen 

Landskapet Åland 
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