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Statsrådets principbeslut om övergång till nivå två (Nivå 2) enligt den kompletterande handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin

Syftet med och bakgrunden till statsrådets principbeslut
Social- och hälsovårdsministeriet har i enlighet med vad som förordas i statsrådets principbeslut av
den 26 januari 2021 gjort en komplettering av handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin. Målet med de åtgärdshelheter som presenteras i denna komplettering av handlingsplanen
är att motverka att epidemin accelererar på nytt och att smittsammare virusvarianter sprider sig.
De föreslagna åtgärderna ska ge tilläggstid för att genomföra vaccinationerna samtidigt som årstidsväxlingarna medverkar till att bromsa epidemins framfart. Åtgärderna ska genomföras i de situationer som beskrivs i planen i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Åtgärdshelheterna är indelade i tre nivåer:
1. Nuvarande restriktionsnivå upprätthålls och alla åtgärder som finns att tillgå för
samhällsspridningsfasen införs i områden med samhällsspridning.
2. Social- och hälsovårdsministeriet styr ett tidsbegränsat och fullskaligt införande av
åtgärder för samhällsspridningsfasen.
3. Undantagstillstånd utlyses och begränsningar av den fria rörligheten införs.
Hittills har åtgärderna för bekämpning av covid-19-epidemin genomförts på nivå ett.
Om epidemin hotar att accelerera eller om en virusvariant hotar att sprida sig kan social- och hälsovårdsministeriet utifrån ett utlåtande från Institutet för hälsa och välfärd styra alla områden till
att på åtgärdsnivå två (Nivå 2) ta i bruk rekommendationer och åtgärder för samhällsspridningsfasen, oberoende av vilka de epidemiologiska nyckeltalen är i de enskilda områdena. Rekommendationer som anknyter till tilläggsåtgärder kan tillämpas antingen nationellt eller i särskilt angivna områden.
Institutet för hälsa och välfärd bedömer hotet att epidemin utvecklas mot samhällsspridning i hela
landet utifrån följande kriterier:
1. virusvarianten B.1.1.7 förekommer regionalt och ökar kvantitativt ELLER
2. kriterierna för samhällsspridningsfasen uppfylls i ungefär hälften av sjukvårdsdistrikten (inklusive Åland)
3. OCH vaccinationerna har ännu inte uppnått tillräckligt omfattande täckning
Institutet för hälsa och välfärd bedömde i ett utlåtande den 23 februari 2021 att det är nödvändigt
att vidta åtgärder på nivå två i synnerhet i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Även i andra
sjukvårdsdistrikt som Institutet för hälsa och välfärd bedömer att befinner sig i samhällsspridningsfasen (Centrala Tavastlands, Satakunta, Vasa och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt samt landskapet Åland) är det motiverat att införa åtgärder på nivå två, dock med beaktande av att de åtgärder som i synnerhet riktar sig till barn och unga ska genomföras som yttersta åtgärd i förhållande till andra åtgärder. Situationen i Lapplands sjukvårdsdistrikt kräver särskild uppföljning, och
det kan vara motiverat att övergå till nivå två, eftersom semesterresor snabbt kan öka antalet
smittfall. Åtgärderna på nivå två ska särskilt förhindra att epidemin accelererar till följd av att virusvarianter sprids.
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Social- och hälsovårdsministeriet instämmer i Institutet för hälsa och välfärds utlåtande och bedömer för egen del epidemifasen i olika områden.

Statsrådets principbeslut
Statsrådet konstaterar att det finns grunder för att övergå till åtgärdsnivå två (Nivå 2).
Fortsatta åtgärder
Social- och hälsovårdsministeriet styr alla de områden som enligt Institutet för hälsa och välfärds
och ministeriets bedömning befinner sig i samhällsspridningsfasen att införa de åtgärder för samhällsspridningsfasen (inkl. de nya befogenheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar) och de
tilläggsåtgärder som anges i handlingsplanen och den kompletterande handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin. I fråga om de befogenheter som hör till Transport- och kommunikationsverkets uppgiftsområde svarar kommunikationsministeriet för styrningen. De områden
som avses i bedömningen samt de besluts- och rekommendationsbaserade åtgärder som ska införas i enlighet med kompletteringen av handlingsplanen behandlas nedan. Dessutom rekommenderas att dessa åtgärder också införs i alla områden som befinner sig i accelerationsfasen.
Åtgärdshelheten ska fastställas regionalt och bedömas med framförhållning så att den är så täckande som det är motiverat med tanke på åtgärdernas nödvändighet och proportionalitet.
Social- och hälsovårdsministeriet ska utfärda ett styrningsbrev i syfte att säkerställa att åtgärderna
inleds på lika grunder och på ett enhetligt sätt. Brevet ska innehålla en motivering av åtgärdernas
nödvändighet och proportionalitet och en beskrivning av den eftersträvade tidsplanen, de bedömda epidemiologiska och övergripande konsekvenserna och sättet på vilket övervakningen ska
genomföras. I tidsplanen beaktas de regionala möjligheterna att genomföra åtgärdshelheten.
Social- och hälsovårdsministeriet kan i fortsättningen utifrån en bedömning av gruppen för lägesbilder och modeller fatta beslut om att styra en ny region till nivå två och om att den ska införa tilläggsåtgärder. På motsvarande sätt görs också en bedömning av behovet av att förlänga tilläggsåtgärderna på nivå två.
Områden i samhällsspridningsfasen och accelerationsfasen
Följande områden befinner sig enligt Institutet för hälsa och välfärds och ministeriets bedömning i
samhällsspridningsfasen respektive accelerationsfasen den 24 februari 2021:
Områden i samhällsspridningsfasen (7):
• Helsingfors och Nyland
• Egentliga Finland
• Satakunta
• Egentliga Tavastland
• Vasa
• Åland
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•

Lappland

Områden i accelerationsfasen (9):
• Södra Karelen
• Kymmenedalen
• Päijänne-Tavastland
• Birkaland
• Mellersta Finland
• Södra Österbotten
• Östra Savolax
• Norra Österbotten
• Länsi-Pohja

Åtgärder enligt handlingsplanen och den kompletterande handlingsplanen för genomförandet av
hybridstrategin
Åtgärder under samhällsspridningsfasen
Rekommendation om omfattande distansarbete samt användning av munskydd som riktas till befolkningen och till arbetsgivarna (ansvariga: SHM, FM, THL, kommunerna)
Rekommendationer till befolkningen samt praxis för att effektivisera skyddet av riskgrupper (ansvariga: kommunerna)
Självständiga beslut om omfattande distansundervisning vid högskolorna och på andra stadiet (ansvarig: utbildningsanordnaren)
Rekommendationer och självständiga beslut om avbrytande av användningen av offentliga utrymmen med hög spridningsrisk (ansvariga: kommunerna)
Beslut (58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar) om uppställande av villkor för användningen av
utrymmen avsedda för kunder och deltagare, när de förutsättningar som avses i bestämmelsen
uppfylls (ansvariga: regionförvaltningsverket/kommunen inom sitt område)
Rekommendationer till befolkningen och verksamhetsutövarna om avbrytande av hobbyverksamhet i grupp för vuxna och av deltagande i sådan verksamhet (ansvariga: kommunerna)
Beslut (58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar) om temporär stängning av utrymmen med hög
spridningsrisk när de förutsättningar som avses i bestämmelsen uppfylls och, till den del som gäller
hobbyverksamhet i grupp, i fråga om den vuxna befolkningen (ansvariga: regionförvaltningsverket/kommunen inom sitt område)
Beslut (58 § i lagen om smittsamma sjukdomar) om förbud mot offentliga tillställningar för fler än
tio (10) personer (ansvariga: regionförvaltningsverket/kommunen inom sitt område)
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Rekommendationer till befolkningen om undvikande av privata tillställningar med fler än tio (10)
personer (ansvariga: kommunerna)
Beslut (58 f § i lagen om smittsamma sjukdomar) om eventuell temporär begränsning av antalet
passagerare i persontrafik (ansvarig: Transport- och kommunikationsverket)

Ytterligare åtgärder
Beslut (58 § i lagen om smittsamma sjukdomar) om förbud mot offentliga tillställningar för fler än
sex (6) personer (ansvariga: regionförvaltningsverket/kommunen inom sitt område)
Rekommendationer till befolkningen om undvikande av privata tillställningar med fler än sex (6)
personer (ansvariga: kommunerna)
Rekommendationer till befolkningen och verksamhetsutövarna om avbrytande av hobbyverksamhet i grupp och av deltagande i sådan verksamhet för barn över 12 år i sådana fall där det inte är
möjligt att följa fastställda principer för trygg hobbyverksamhet (ansvariga: kommunerna)
Beslut (58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar) om temporär stängning av utrymmen med hög
spridningsrisk för hobbyverksamhet i grupp för barn över 12 år när de förutsättningar som avses i
bestämmelsen uppfylls, om man inte i utrymmena kan följa fastställda principer för trygg hobbyverksamhet (ansvariga: regionförvaltningsverket/kommunen inom sitt område)
Anvisningar för effektivare uppföljning av verkställigheten av karantän och isolering (ansvariga:
kommunerna och sjukvårdsdistrikten).
Som yttersta åtgärd: Beslut (58 § i lagen om smittsamma sjukdomar och 20 a § i lagen om grundläggande utbildning) om temporär övergång till distansundervisning i klasserna 7–9 i grundskolan
(ansvariga: regionförvaltningsverket/kommunen inom sitt område i fråga om användningen av
läroanstaltslokaler, utbildningsanordnaren i fråga om exceptionella undervisningsarrangemang)

Bilaga: Utlåtande från Institutet för hälsa och välfärd om de åtgärdsnivåer inom bekämpningen av covid19-epidemin som anges i social- och hälsovårdsministeriets handlingsplan

