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Vi borde nog lyssnat mer till de äldres egna önskemål om hur de ville ordna coronarestriktionerna på äldreboendena, säger Mika Salminen.

”Hög tid att börja leva normalt”
Med sin lugna och sakkunniga framtoning har
THL:s säkerhetschef
Mika Salminen vunnit
många finländares förtroende. – Nu är det dags att
återgå till våra normala
liv, säger han till God Tid
och spår att detta är den
sista våren med omfattande corona-spridning.
I ett krisläge är information på
modersmålet ovärderlig. Salminen
är fullständigt tvåspråkig.
– Min skolgång och början av
universitetsutbildningen gick på
svenska, som alltså är mitt modersmål. Men jag har också en stor
finskspråkig släkt och lärde mig
finska redan som fyraåring.
Tvåspråkigheten har naturligtvis varit guld värd i hans informationsarbete under pandemin.
– Jag har fått en del positiva
kommentarer, såväl av enskilda
svensktalande som från media.
Det första bekräftade covid-fallet i Finland var en kinesisk turist i

profil
Mika Salminen
• Ålder: 57.
• Bor: I huvudstadsregionen
• Familj: Partner samt vuxna
barn.
• Hobbies: Fotografering och
båtliv samt snickrande ute på
sommarstället i Helsingforsnejden.
• Senast lästa bok: ”Thinking,
Fast and Slow” av Daniel Kahneman.

Ivalo den 29 januari 2020. Knappt
två månader senare inrapporterades första inhemska dödsfallet. Resten är historia.
I samband med att undantagstillstånd utlystes 16 mars uppmanades personer över 70 år att ”undvika kontakt med andra människor
i den mån det är möjligt”. För en
del kändes nog rekommendationen
litet udda...
– Det var ju aldrig meningen att
man inte skulle gå ut och röra på
sig. Men vi visste att risken för dem
med en högre ålder var stor.

– Vi skulle ha varit mer tydliga
med att det inte handlar om att isolera sig, utan om att skydda sig, förklarar Salminen.
Undantagstillståndet upphörde 13 maj. På äldreboenden lättade isoleringen påtagligt först framåt sommaren, i och med möjligheten att träffa anhöriga och vänner
utomhus.
Salminen påpekar att de flesta äldreboenden i vårt land drivs
på entreprenad och att ledningen ogärna vill dra på sig kritik eller
anmälningar för att inte ha skött
säkerhetsarbetet tillräckligt noga.
– Man insåg kanske heller inte
till en början hur länge det här skulle pågå. Samtidigt hade vi ju rapporter från Sverige om hur illa det
gått på en del äldreboenden där.
– Det var väldigt svårt för många
i slutet av sitt liv, som inte fick vara
med sina nära och kära. Samtidigt
fanns aspekten att man måste rädda liv.
Finns här anledning till självkritik?
– Vad man nog skulle ha gjort
var att lyssna mer till de äldres egna
önskemål.

Äldreboendet är ju faktiskt deras
hem. Kanske hade det i grupp gått
att komma överens om regler, det är
ju litet paternalistiskt att bestämma
över huvudet på människor.
Utan att förfalla till paternalism
- vilket betyg ger THL:s säkerhetschef vårt lands pensionärer när det
gäller att möta en så här svår pandemi?
– De har skött detta exemplariskt och till punkt och pricka.
Ibland kanske litet väl mycket till
punkt och pricka...
God Tid berättar för Mika Salminen om ett telefonsamtal från en
läsare, som ännu efter två år inte
vågar gå ut exempelvis till möten.
Ska man som äldre behöva känna
så våren 2022?
– Absolut inte! Det är hög tid att
börja leva normalt igen. Även om
smittspridningen är fortsatt hög,
har vi en mycket god situation i och
med vaccinet som skyddar mot svår
sjukdom.
Har du själv haft corona?
– Nej, men mina vuxna barn och
då bara med litet feber.
Salminen spår att denna vår med
hög sannolikhet är den sista i pan-

demins grepp.
– Coronan försvinner inte helt,
utan återkommer i framtiden i
mindre utsträckning och sannolikt under vintertid. Dess inverkan
blir dock mycket, mycket mindre
tack vare vaccinen.
– Vad den förhoppningsvis lärt
oss är vikten av god handhygien
och kanske får vi även framöver
ibland ta fram munskydden.
Även iförd munskydd är Salminen lätt att känna igen. Får han
vara ifred under snabbköpsrundorna?
– Ja, till 95 procent. Några få vill
prata en kort stund, men jag har så
gott som aldrig mött aggressivitet.
I egenskap av ”kändis” - får vi
snart se dig i riksdagen?
– Nja, jag har ju haft en del
med politik och politiker att göra
och det livet verkar inte så där helt
inbjudande.
Men när Svenska pensionärsförbundet någon gång långt bort
i framtiden byter ordförande,
står du till förfogande?
– Ha ha, varför inte? Det kan jag
nog tänka mig.
Sören Viktorsson

