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SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS ANVISNINGAR OCH 
REKOMMENDATIONER FÖR ATT FÖRHINDRA SPRIDNING AV EPIDEMIN I 
NYLAND OCH I ANDRA LANDSKAP DÄR DET FINNS RISK FÖR 
SAMHÄLLSSPRIDNING  

 

Den allmänna planeringen, styrningen och tillsynen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar 
hör till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter. Ministeriet svarar för den rikstäckande 
beredskapen för störningar inom hälso- och sjukvården eller för risken om sådana, och för 
ledarskapet i dessa situationer. 

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

Ministeriet har bedömt de åtgärder som de regionala myndigheterna har vidtagit i synnerhet i 
Nyland, men också åtgärderna i accelerations- och samhällsspridningsfasen mer allmänt i hela 
landet. Åtgärderna har rätt fokus, men den snabba utvecklingen av spridningen av sjukdomen visar 
att man inte har lyckats förhindra spridningen på ett effektivt sätt tillräckligt proaktivt  eller i 
tillräcklig omfattning. Risken för en okontrollerad spridning av epidemin är uppenbart särskilt i 
Nyland. 

Ministeriet anser att det inom ramen för sin riksomfattande uppgift måste använda sina 
befogenheter och ge följande anvisningar och rekommendationer direkt till Nyland för att 
förhindra en okontrollerad spridning av epidemin, trygga hälso- och sjukvårdens 
verksamhetskapacitet och därigenom skydda befolkningens liv och hälsa. Att bekämpa epidemin 
och förhindra spridningen förutsätter effektiva åtgärder för att skydda i synnerhet utsatta 
personers rättigheter och hälsa. 

Anvisningarna och rekommendationerna baserar sig på statsrådets principbeslut av den 23 oktober 
2020 om rekommendationer i anslutning till att genomföra handlingsplanen för hybridstrategin. 
Ministeriets anvisningar och rekommendationer är inte juridiskt bindande. 

Målet är att fokusera restriktionsåtgärderna och rekommendationerna proaktivt och verkningsfullt 
på sådant som utifrån den regionala lägesbilden och den allmänna och regionala 
expertinformationen om smittkällorna och smittrisken är effektivast och mest proportionerligt.  

Att genomföra olika regionalt och lokalt riktade åtgärder som stödjer varandra så brett som 
möjligt, skapar som helhet de bästa förutsättningarna för regionerna att bekämpa spridningen av 
epidemin. Exakta och tillfälliga åtgärder som i betydande grad begränsar verksamheten kan vara 
motiverade om epidemin snabbt försvåras. 
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Anvisningarna och rekommendationerna ska gälla 24.11.2020–15.12.2020. Anvisningarna och 
rekommendationerna ges direkt till myndigheterna, befolkningen, verksamhetsutövarna och 
utbildningsanordnarna i landskapet Nyland.  

Motsvarande aktörer i andra landskap där det finns risk för samhällsspridning uppmanas att på ett 
proaktivt sätt beakta dessa anvisningar och rekommendationer i sin egen verksamhet. 

 

1. Anvisningar och rekommendationer till myndigheterna 

Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar myndigheterna, kommunerna, samkommunerna och 
regionförvaltningsverket, som avses i lagen om smittsamma sjukdomar, och som är verksamma i 
landskapet Nyland att vidta följande åtgärder. 

Motsvarande aktörer i andra landskap där det finns risk för samhällsspridning uppmanas att på ett 
proaktivt sätt beakta dessa anvisningar och rekommendationer i sin egen verksamhet. 

Offentliga tillställningar 

Ministeriet uppmanar regionförvaltningsverken och kommunerna att begränsa besökarantalet vid 
offentliga tillställningar till högst tio (10) personer eller i sista hand förbjuda att tillställningar 
ordnas.  

Användning av offentliga lokaler med hög smittorisk 

Ministeriet uppmanar kommunerna och samkommunerna att överväga att tillfälligt helt sluta 
använda offentliga lokaler med hög smittorisk som de besitter och har bestämmanderätt över. 

Med offentliga lokaler avses de kund- och deltagarlokaler och väntrum som är öppna för 
allmänheten eller som är avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupp och som är i ett 
offentligt samfunds besittning och där det uppstår ett stort antal närkontakter som ökar risken för 
smitta eller andra kontakter som möjliggör smitta eller där närkontakter och andra kontakter är 
svåra att undvika genom konstruktions- eller verksamhetsmässiga lösningar i lokalen. 

Åtgärderna får inte begränsa rätten till lagstadgade tjänster, rätten att få sin sak behandlad av den 
behöriga myndigheten eller hindra en tjänsteman från att utföra sina tjänsteåligganden. 

Sådana lokaler är i synnerhet: 

1)  gym och lokaler som används för gruppträning eller kontaktsporter, lagsport eller andra 
motsvarande former av idrott eller sport,  

2) simhallar, friluftsbad, badinrättningars bassängområden och allmänna bastur samt 
omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem,  

3) nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparker, 

4) inomhuslekparker och inomhuslekplatser.  

   
 

 Kopion saajat 
 

2. Rekommendationer till befolkningen, verksamhetsutövarna och utbildningsanordnarna 

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att Nylands befolkning, privata och offentliga 
verksamhetsutövare samt utbildningsanordnare ska vidta följande åtgärder för att förhindra 
spridningen av covid-19. 
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Motsvarande aktörer i andra landskap som löper omedelbar risk för samhällsspridning uppmanas 
att proaktivt beakta dessa anvisningar och rekommendationer i sin egen verksamhet. 

Användning av munskydd 

Ministeriet betonar att det är absolut nödvändigt att befolkningen följer den aktuella 
rekommendationen om användningen av munskydd under samhällsspridningsfasen som getts av 
Institutet för hälsa och välfärd.   

Privata tillställningar och deltagande i offentliga tillställningar 

Ministeriet rekommenderar för befolkningen att de inte ordnar eller deltar i privata tillställningar 
för över tio (10) personer.  

Ministeriet rekommenderar för befolkningen och arrangörerna av tillställningar att de inte ordnar 
eller deltar i offentliga tillställningar för över tio (10) personer. 

Hobbyverksamhet i grupp 

Ministeriet rekommenderar för verksamhetsutövarna och befolkningen att hobbyverksamheten i 
grupp och deltagandet i verksamheten tillfälligt avbryts totalt och i mån av möjlighet genomförs 
endast på distans. 

När det gäller hobbyverksamhet för barn och unga finns det dock skäl att överväga frågan särskilt 
och till dessa delar ska den som svarar för administreringen av lokalerna definitivt ordna vistelsen i 
lokalen eller en del av den genom att begränsa deltagarantalet, genom plats- eller 
lokalarrangemang eller på något annat sätt så att det faktiskt är möjligt för deltagarna och barnens 
följeslagare att undvika nära kontakt med varandra. 

Offentliga lokaler med hög smittorisk 

Ministeriet rekommenderar att verksamhetsutövarna ska överväga att tillfälligt sluta använda 
offentliga högrisklokaler som de besitter och har bestämmanderätt över. 

Med offentliga lokaler avses de kund- och deltagarlokaler och väntrum som är öppna för 
allmänheten eller som är avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupp och där det uppstår 
ett stort antal närkontakter som ökar risken för smitta eller andra kontakter som möjliggör smitta 
eller där närkontakter och andra kontakter är svåra att undvika genom konstruktions- eller 
verksamhetsmässiga lösningar i lokalen.  

Sådana lokaler är i synnerhet: 

1)  gym och lokaler som används för gruppträning eller kontaktsporter, lagsport eller andra 
motsvarande former av idrott eller sport,  

2) simhallar, friluftsbad, badinrättningars bassängområden och allmänna bastur samt 
omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem,  

3) nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparker, 

4) inomhuslekparker och inomhuslekplatser, 

5) allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som 
används för att tillhandahålla tjänster samt passager till dessa lokaler.    

Ministeriet rekommenderar att människor besöker dessa lokaler endast av nödvändiga skäl.  

Skydd av grupper med hög sjukdomsrisk 
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Ministeriet rekommenderar för offentliga och privata tjänsteproducenter inom social- och 
hälsovården att producenterna i sin egen verksamhet vidtar intensifierade skyddsåtgärder för att 
se till att grupper med hög sjukdomsrisk skyddas mot coronavirussmitta. 

I fråga om åtgärderna uppmanas att följa de gällande anvisningarna från Institutet för hälsa och 
välfärd. 

Ministeriet rekommenderar att befolkningen undviker närkontakter eller risken för sådana vid 
verksamhetsenheter inom social- och hälsovården som är avsedda för grupper med hög 
sjukdomsrisk. 

Ordnande av undervisning  

Ministeriet rekommenderar att offentliga och privata utbildningsanordnare helt övergår till 
distansundervisning vid högskolor och i undervisning på andra stadiet (universitet, yrkeshögskolor, 
gymnasieutbildning, yrkesutbildning, grundläggande konstundervisning för vuxna, fritt 
bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna). 

Rekommendationen gäller inte nödvändig närundervisning. Distansundervisningen arrangeras så 
att dess negativa verkningar för att fullfölja studierna kan minimeras. 

Arbetsgivare och anställda 

Ministeriet rekommenderar att arbetsgivarna och de anställda följer den landsomfattande 
rekommendationen om distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter där det även tillfälligt är möjligt. 

Bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att i arbetsuppgifterna kräva användning av personlig 
skyddsutrustning och annan skyddsutrustning samt att i övrigt skydda sina anställda finns i 
arbetarskyddslagen. 

 

  

 

 Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru 

 

 
Kanslichef    Kirsi Varhila 
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För 
kännedom 

Kopion saajat 

 

 Social- och hälsovårdsminister Pekonen 

 Familje- och omsorgsminister Kiuru 

 Statssekreterare Mäkipää 

 Statssekreterare Ruuth 

 Undervisningsminister Andersson 
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 Forsknings- och kulturminister Saarikko 

 Statsministerns specialmedarbetare Haapajärvi 

 Kanslichef Lehikoinen 

 Statsrådets kansli 

 Finansministeriet/Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen 

 Justitieministeriet 

 Inrikesministeriet/Polisavdelningen 

 Polisstyrelsen 

Kommuner och samkommuner 

Regionförvaltningsverken 

Landskapet Åland 
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