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Begränsningsåtgärdernaför att hindra spridningen av den nya virusvarianten och
bekämpa epidemin
Bakgrund
Social-och hälsovårdsministeriethar i enlighet med vad som förordadesi statsrådetsprincipbeslutav den
22 december2020uppdaterat handlingsplanenför hybridstrategin.
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De nya varianter av SARS-CoV-2som har upptäcktsutgör ett nytt potentiellt betydandeepidemiologiskt
hot. Europeiskacentrumet för förebyggandeoch kontroll av sjukdomar(ECDC)uppskattari sin
riskbedömningden 29 december2020att den nya varianten(SARS-CoV-2med beteckningenVOC
202012/01)spridersig betydligt snabbareän coronavirusetstidigare subtyper.Faständödligheten inte
verkaröka kan den nya virusvariantenleda till en epidemi som spridsbetydligt snabbareän förut, och på
grund av det ökadeantalet sjukdomsfallallvarligt hota hälso-och sjukvårdssystemetsbärkraft. Den nya
virusvariantenutgör följaktligen ett allvarligt nytt hot och dessspridningi Finlandmåste bekämpas
effektivt. Med anledningav detta har handlingsplanenkompletterats den 26 januari 2021.Statsrådethar
förordat kompletteringen genom sitt principbeslut.

H

De åtgärdsrekommendationersom ministeriernagav den 23 oktober 2020med stöd av ministeriets
handlingsplanav den 22 december2020och den föregåendehandlingsplanengäller fortfarande.
Handlingsplaneninnehållerbeskrivningarav epideminstre faser,som styr bedömningenav behovet av
rekommendationeroch begränsningaroch som användssom stöd för beslutsfattandetpå regionaloch
nationell nivå. I rekommendationernafrån den 23 oktober 2020beskrivså andrasidande åtgärdshelheter
som baserarsig på lagstiftningen och som rekommenderasi respektiveepidemifas.
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Syftet med kompletteringen av handlingsplanenär att styra och stödja samt delviskontrollera hur
åtgärdshelheternaanvändsi de nya situationer som de muterade virusenhar orsakateller eventuellt kan
orsaka.Syftet med åtgärdshelheternai kompletteringen av handlingsplanenär att motverka att epidemin
accelererarpå nytt och att de nya smittsammarevarianternaspridersig och att på så sätt få mera tid för
att genomföravaccinationernasamtidigt som årstidsväxlingarnamedverkartill att bromsaepidemins
framfart.
Åtgärdernaskagenomförasi de situationer som beskrivsi planen och följa lagstiftningen om dem.
Behövligaåtgärder januari2021
Enligt handlingsplanenskamyndigheternamed stöd av 6 § i lagen om smittsammasjukdomarvidta
omedelbaraåtgärder efter att ha fått vetskapom förekomstenav eller riskenför en smittsam sjukdom
som kräver bekämpningsåtgärder.För att effektivt kunnahindra smittspridning måste åtgärdernaenligt
hybridstrateginvarapreventivaoch tillräckligt omfattande.
Handlingsplaneninnehålleren beskrivningav den lagstadgadebehörigheteni sambandmed
genomförandetav åtgärder,av myndighetsrollernaoch myndigheternasbeslutsfattandesamt av
åtgärdernasart och innehåll.
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När det regionalaläget bedömsmåste ocksåsmittläget i de omkringliggandeområdenaoch det nationella
epidemilägetbeaktas.Mer omfattande åtgärderkan vara motiveraderedan på epideminsbasnivåi det fall
att det nationellaläget eller närområdenasepidemiologiskaläge försämras.Om epidemintrots alla
försiktighetsåtgärdervisartecken på samhällsspridningbör det införas mer övergripandeoch strängare
regionalaoch riksomfattande rekommendationeroch begränsningar.Det måste ävenfinnas beredskapatt
höja vårdkapaciteten.Om samhällsspridninghotar är det motiverat att omedelbartvidta alla dessa
åtgärder.
Restriktionernafår inte heller avvecklasför tidigt, utan rekommendationernaoch restriktionernaska
lindrasefter noga övervägandesåatt det inte uppstårnya smittokluster.
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I nuläget, då epidemin fortfarande fortgår i stora delar av Finland och särskilt då det finns en risk att
det muterade viruset sprids, är risken för en accelererandeoch omfattande spridning av epidemin
uppenbar, och därför är det nödvändigt att de restriktioner på de olika epideminivåerna som gäller i
regionerna hålls åtminstone på nuvarande nivå tills omfattningen av virusvariantens utbredning och
effekten av de åtgärder som vidtagits för att förhindra dessspridning har kunnat bedömas.
Enligt ministeriets rekommendation finns det tillsvidare tillräckliga skäl för de regioner som befinner
sig i samhällsspridningsfasenatt till fullo ta i bruk alla de åtgärder för samhällsspridningsfasensom
kan hindra att epidemin eskalerar snabbt.
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De viktigaste begränsningsåtgärderna
i samhällsspridningsfasen:
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•
En så omfattande nationell rekommendationom användningav munskyddoch
distansarbetesom möjligt samt att rekommendationernaföljs i praktiken
•
Frivillig stängningav statliga, kommunalaoch andraoffentliga samfundsoffentliga lokaler
med hög smittrisk samt rekommendationom att privata aktörer skastängamotsvarandelokaler
•
Frivilligt avbrott i hobbyverksamheteni grupp för vuxnai verksamhetoch lokaler inom den
offentliga sektorn samt motsvaranderekommendationerför privata arrangörer
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•
Beslut om begränsningav offentliga tillställningar samt rekommendationom begränsning
av privata tillställningar till högst 10 personer
•

Fullskaligdistansundervisningi högskoloroch läroanstalterpå andrastadiet

Dessabegränsningaroch rekommendationerbaserarsig på smittskyddsmyndigheternasoch
kommunernaslagstadgadeuppgift enligt 9 och 6 § i lagen om smittsammasjukdomarsom gäller att
bekämpaspridningav och förebyggasmittsammasjukdomar.Myndigheternaoch kommunernahar med
stöd av dessabestämmelserbådebehörighet och skyldighetatt vidta alla nödvändigaåtgärderpå eget
initiativ för att uppnåmålet. De kan ävenutfärda omfattande rekommendationertill befolkningenoch
andraaktörer om frivilliga åtgärder. Begränsningenav offentliga tillställningar grundarsig på
bestämmelsernai 58 § i lagen om smittsammasjukdomar.I situationer som sträckersig över
kommungränsernaär det regionförvaltningsverketsom fattar beslut.
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Åtgärder som behövsnär epideminaccelererar:
I kompletteringen av handlingsplanenbeskrivshur två olika situationer där epideminaccelererarkan se ut
och åtgärdshelheternaför dessasituationer.Kriterierna och innehålleni åtgärdshelheternaför dessa
situationer samt de sannolikakonsekvensernager information som stöder myndigheternasberedskap.
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Nödvändighetenav att införa åtgärdernaoch tidpunkten för införandet bedömskontinuerligt i samarbete
med de styrandeinstanserna(SHM,Institutet för hälsaoch välfärd) samt de regionalamyndigheterna.
Med statsrådetsmedverkanska social-och hälsovårdsministerietocksåutfärda ett styrningsbrevi syfte
att säkerställaatt de regionalamyndigheternavidtar åtgärdernapå lika grunderoch på ett enhetligt sätt.
Brevet skainnehållaen motivering av åtgärdernasnödvändighetoch proportionalitet, beskrivningarav
den planeradetidtabellen samt bedömningarav de epidemiologiskaoch övergripandekonsekvenserna
och av sättet på vilket uppföljningenska genomföras.Tidtabellenbör beakta möjligheternaatt genomföra
de regionalaåtgärdernai fråga.
Åtgärdshelheter:
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Social- och hälsovårdsministeriet styr ett tidsbegränsat och fullskaligt införande av åtgärder för
samhällsspridningsfasen:
Om epidemin hotar att accelereraeller om en ny virusvarianthotar att spridasig kan ministeriet på basen
av ett utlåtande från Institutet för hälsaoch välfärd styra regionernatill att ta i bruk rekommendationerna
och åtgärdernaför samhällsspridningsfasen
i en omfattning som är proportionerlig. I synnerhetför att
minskariskenför att virusvarianterspridersig kan det vara motiverat att vidta vissaytterligare åtgärderför
samhällsspridningsfasen,
för att på så sätt uppnåen snabboch effektiv minskningav socialakontakter på
önskvärtsätt. I kompletteringenav handlingsplanenbeskrivsde ytterligare åtgärdernaoch kriterierna för
dem noggrant. De regionalamyndigheternaska fatta beslut och ge rekommendationeri enlighet med det
förfarandeoch den behörighet som beskrivsi handlingsplanenav den 22 december2020.För att inleda
åtgärdshelhetenkrävsett separatbeslut av statsrådet.
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När det gäller den hobbyverksamheti grupp för barn och unga som avsesi rekommendationernages
närmareanvisningarav undervisnings-och kulturministeriet, social-och hälsovårdsministerietoch
Institutet för hälsaoch välfärd. Undervisnings-och kulturministeriet kan ge närmareanvisningaroch
rekommendationerom organiseringenav undervisningvia distansförbindelser.Undervisnings-och
kulturministeriet, social-och hälsovårdsministerietoch Institutet för hälsaoch välfärd utreder vilka
proaktiva åtgärder som skavidtas till stöd för barn och unga så att de negativaeffekterna för barnsoch
ungasfunktionsförmågaoch välbefinnandekan minimeras.
Undantagstillstånd utlyses och begränsningar av den fria rörligheten införs: Undantagsförhållanden
gäller och olika grader av begränsningarav den fria rörligheten införs utöver de åtgärdersom nämnsovan.
Det är fråga om en extrem åtgärd som är motiverad endastom alla de åtgärder som beskrivsovan
antingen har visat sig otillräckliga och det kan påvisasatt epidemilägetutgör en omedelbarrisk för att
hälso-och sjukvårdensbärkraft överskridseller om det av någon annanorsakär nödvändigt för att trygga
befolkningensliv eller hälsa.Begränsningarnaverkställsmed stöd av den beredskapslagsom gäller i
undantagsförhållandeneller bestämmelsernai 23 § i grundlagen.
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Kanslichef

Kirsi Varhila

Direktör

JaskaSiikavirta

Distribution
Institutet för hälsaoch välfärd
Kommunerna,sjukvårdsdistriktenoch samkommunerna
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Regionförvaltningsverken
Tillstånds-och tillsynsverketför social-och hälsovården
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För kännedom

Aino-KaisaPekonenSocial-och hälsovårdsminister
Krista Kiuru Familje-och omsorgsminister
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Eila MäkipääStatssekreterare
SailaRuuth Statssekreterare

JussiSaramoUndervisningsminister
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Annika SaarikkoForsknings-och kulturminister

HaapajärviStatsministernsspecialmedarbetare
LehikoinenKanslichef
Statsrådetskansli
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Finansministeriet/Avdelningenför utveckling av statsförvaltningen
Justitieministeriet
Inrikesministeriet/Polisavdelningen
Polisstyrelsen
LandskapetÅland
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