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BESLUT ENLIGT 58 § I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR FÖR KOMMUNERNAS OM-
RÅDEN I EGENTLIGA FINLAND OCH SATAKUNTA

BAKGRUND
Världshälsoorganisationen WHO har 11.3.2020 klassificerat coronavirus-
epidemin som en pandemi. Coronaviruset är en allmänfarlig smittsam
sjukdom. Enligt statsrådets första rekommendation 16.3.2020 skulle of-
fentliga sammankomster begränsas för att förhindra spridning av den in-
fektion (covid-19) som det nya coronaviruset orsakade.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 17.3, 8.4, 8.5, 19.5,
16.6, 1.7, 24.8, 22.9, 22.10, 19.11, 2.12 och 10.12.2020 samt 7.1, 4.2,
26.2 och 22.3.2021 fattat begränsningsbeslut enligt 58 § 1 momentet i
lagen om smittsamma sjukdomar gällande ordnande av offentliga tillställ-
ningar och allmänna sammankomster inom kommunernas områden i
Egentliga Finland.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 17.3, 8.4, 8.5, 19.5,
16.6, 1.7, 24.8, 22.9, 22.10, 25.11, 2.12 och 16.12.2020 samt 20.1, 17.2,
19.2, 26.2 och 22.3.2021 fattat begränsningsbeslut enligt 58 § 1 momen-
tet i lagen om smittsamma sjukdomar gällande ordnande av offentliga till-
ställningar och allmänna sammankomster inom kommunernas områden i
Satakunta.

Regionförvaltningsverket meddelade 22.3.2021 med stöd av 58 § 1 mo-
mentet i lagen om smittsamma sjukdomar ett förbud mot alla offentliga
tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller ut-
omhus i kommunernas områden i Egentliga Finland och Satakunta. Inom-
hus och i avgränsade områden utomhus kan offentliga tillställningar och
allmänna sammankomster med högst 6 (sex) personer emellertid ordnas
under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa
undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds
anvisningar av den 21 september 2020 (bilaga 1). Beslutet är i kraft under
tiden 27.3.2021–26.4.2021.

HÖRANDE
En hörandeprocess hade kunnat äventyra syftet med detta beslut. Den
försening hörandet hade medfört skulle ha inneburit betydande olägen-
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heter för människors hälsa och den allmänna säkerheten. Av denna an-
ledning har regionförvaltningsverket med stöd av 34 § 2 mom. 4 punkten
i förvaltningslagen (434/2003) inte ordnat något hörande i ärendet.

REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS BESLUT OCH MOTIVERING

Föreläggande
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förbjuder med stöd av
58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga
tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus
eller utomhus i kommunernas områden i Egentliga Finland och Sa-
takunta.

Inomhus och i avgränsade områden utomhus kan offentliga tillställ-
ningar och allmänna sammankomster med högst 6 (sex) personer
emellertid ordnas under förutsättningen att man kan trygga säker-
heten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets
och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 septem-
ber 2020 (bilaga 1).

Det här föreläggandet är i kraft under tiden 27.4.2021–14.5.2021.

Motivering

Enligt 1 § i lagen om smittsamma sjukdomar är syftet med lagen att före-
bygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem samt deras nega-
tiva konsekvenser för människor och samhället.

I 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar bestäms det att när en
allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks
vara en allmänfarlig smittsam sjukdom som medför omfattande smittrisk
har konstaterats eller med fog kan väntas förekomma, kan regionförvalt-
ningsverket inom sin region fatta beslut om att stänga verksamhetsen-
heter inom socialvården och hälso- och sjukvården, läroanstalter, dag-
hem, bostäder och motsvarande lokaler och förbjuda allmänna samman-
komster eller offentliga tillställningar, om sådana begränsningar behövs
inom flera kommuners område. En ytterligare förutsättning är att åtgärden
är nödvändig för att förhindra spridningen av en allmänfarlig sjukdom eller
en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig sjukdom. Enligt
paragrafens 3 mom. får besluten som avses i 1 mom. meddelas för högst
en månad. Åtgärderna ska genast avslutas när det inte längre finns någon
smittrisk.

Enligt 1 § 1 mom. 14 punkten i statsrådets förordning om smittsamma
sjukdomar är en infektion som orsakas av en ny typ av coronavirus en
allmänfarlig smittsam sjukdom.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) smittar sjukdomen (covid-19)
som coronaviruset orsakar framför allt som droppsmitta när en person
hostar eller nyser. Den globala covid-19-pandemin fortsätter och epide-
min har åter accelererat också i Finland. Man har utvecklat vaccin för att
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förebygga sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset och också i
Finland har vaccineringen inletts i slutet av december 2020 i den vacci-
nationsordning som fastställs i statsrådets förordning (1105/2020). Enligt
Institutet för hälsa och välfärd framskrider coronavaccineringarna bra i
samtliga specialupptagningsområden. Fram till den 19 april 2021 har 23,7
% av Finlands befolkning fått åtminstone en dos vaccin. Enligt THL:s lä-
gesrapport 14.4.2021 har mer än 85 % av personer över 80 år vaccine-
rats, av 75–79-åringar över 85 % och av 70–74-åringar nästan 75 %. THL
bedömer att alla personer i Finland som har fyllt 70 år ska ha fått en dos
vaccin före veckorna 15–16. Vaccineringen bedöms ha minskat behovet
av sjukhusvård för personer som insjuknat i covid-19. Det kommer emel-
lertid ännu att dröja innan alla som vill ha vaccinet har fått möjlighet att ta
det. Genom omfattande testning, isolering av insjuknade, spårning av
smittkedjor och karantän för exponerade är det möjligt att i viss mån, men
inte tillräckligt, förebygga att sjukdomen sprids.

Besluten att begränsa sammankomster grundar sig på en epidemiologisk
bedömning av hur sjukdomen sprids i situationer där antalet sociala kon-
takter är stort. Statsrådet har i sitt principbeslut av den 3 september 2020
förordat social- och hälsovårdsministeriets handlingsplan för genomfö-
rande av rekommendationer och begränsningar enligt hybridstrategin för
hantering av coronakrisen efter covid-19-epidemins första fas (Social- och
hälsovårdsministeriets publikationer 2020:27). Syftet med handlingspla-
nen är att i enlighet med hybridstrategin förhindra att viruset sprids i sam-
hället, att trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården och att skydda
särskilt de människor som hör till riskgrupperna. Enligt planen är utgångs-
punkten för hanteringen av epidemin åtgärder och beslut som enligt lagen
om smittsamma sjukdomar fattas av lokala och regionala myndigheter. I
handlingsplanen beskrivs tre epidemifaser (basnivån, accelerationsfasen,
samhällsspridningsfasen) med hjälp av vilka man bedömer behovet och
inriktningen av rekommendationer och begränsningar och som regionalt
och nationellt används till stöd för beslutsfattandet.

 THL har den 30 november 2020 gett regionförvaltningsverken en bedöm-
ning av behovet av sammankomstbegränsningar utgående från det epi-
demiologiska läget (THL/6391/4.00.00/2020). Enligt THL:s rekommendat-
ion tillåts i områden som befinner sig samhällsspridningsfasen att högst
10 personer samlas i offentliga tillställningar och allmänna sammankoms-
ter som ordnas utomhus eller inomhus. Enligt rekommendationen ska
man i tillåtna sammankomster följa undervisnings- och kulturministeriets
och THL:s rekommendationer om säkert avstånd och försiktighetsåtgär-
der som förebygger smitta.

 Statsrådet har i sitt principbeslut av den 22 december 2020 förordat
social- och hälsovårdsministeriets uppdaterade handlingsplan för genom-
förandet av hybridstrategin för tyglandet av covid-19-epidemin i januari-
maj 2021. Enligt den uppdaterade handlingsplanen ska man vid bedöm-
ningen av läget i ett område ge vikt också vid smittläget i de kringliggande
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områdena och det nationella epidemiologiska läget (social- och hälso-
vårdsministeriets publikationer 2021:4). Accelerationsfasens åtgärder kan
enligt den uppdaterade handlingsplanen vara motiverade redan på basni-
vån om det epidemiologiska läget förvärras nationellt eller i närområdena.
Om det finns hot om samhällsspridning är det motiverat att utan dröjsmål
ta i bruk alla behövliga åtgärder. Enligt den uppdaterade handlingsplanen
får man inte heller för tidigt upphäva begränsningsåtgärderna, utan re-
kommendationerna och begränsningarna ska lindras efter noga övervä-
gande för att hindra nya smittkluster.

Statsrådet har med sitt principbeslut av den 26 januari 2021 förordat att
social- och hälsovårdsministeriet kompletterar handlingsplanen för ge-
nomförandet av hybridstrategin. Social- och hälsovårdsministeriet har den
28 januari 2021 skickat ett brev angående kompletteringen av handlings-
planen till THL, kommunerna, sjukvårdsdistrikten och andra samkommu-
ner samt till regionförvaltningsverken och Valvira (VN/909/2021). I kom-
pletteringen av handlingsplanen 1/2021 beskrivs tre åtgärdsnivåer som i
olika lägen ska förhindra snabb eskalering av epidemin och risk för sam-
hällsspridning i hela landet (social- och hälsovårdsministeriets publikat-
ioner 2021:12). Syftet med åtgärdshelheterna i kompletteringen av hand-
lingsplanen är att motverka att epidemin accelererar på nytt och att de nya
smittsammare varianterna sprider sig och att på så sätt få mera tid för att
genomföra vaccinationerna samtidigt som årstidsväxlingarna medverkar
till att bromsa epidemins framfart. Med åtgärdsplanen stöder man de reg-
ionala åtgärderna för att hindra att epidemin sprids. Enligt kompletteringen
till handlingsplanen är det nödvändigt att de restriktioner på de olika epi-
deminivåerna som gäller i regionerna hålls åtminstone på nuvarande nivå
tills omfattningen av virusvariantens utbredning och effekten av de åtgär-
der som vidtagits för att förhindra dess spridning har kunnat bedömas.

I kompletteringen till handlingsplanen beskrivs tre åtgärdsnivåer som i
olika lägen ska förhindra snabb eskalering av epidemin och risk för sam-
hällsspridning i hela landet.

Nivå 1: Nuvarande restriktionsnivå upprätthålls och alla åtgärder som
finns att tillgå för samhällsspridningsfasen införs i områden med samhälls-
spridning.

Nivå 2: Styrning av tidsbegränsat och fullskaligt införande av åtgärder för
samhällsspridningsfasen. För att övergå till nivå två krävs ett särskilt för-
ordnande av statsrådet.

Nivå 3: Undantagstillstånd utlyses och begränsningar av den fria rörlig-
heten införs.

Om epidemin hotar att accelerera eller om en ny virusvariant hotar att
sprida sig kan social- och hälsovårdsministeriet på basis av ett utlåtande
från Institutet för hälsa och välfärd styra regionerna till att ta i bruk rekom-
mendationer och åtgärder för samhällsspridningsfasen i proportionerlig
omfattning. I synnerhet för att minska risken för att virusvarianter sprider
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sig kan det vara motiverat att vidta vissa tilläggsåtgärder för samhälls-
spridningsfasen, för att på så sätt uppnå en snabb och effektiv minskning
av kontakterna på önskvärt sätt. I kompletteringen av handlingsplanen för
hybridstrategin rekommenderas som ytterligare åtgärd på nivå 2 vid sam-
hällsspridning att regionförvaltningsverken överväger att vidare begränsa
publikantalet till högst sex (6) personer eller i sista hand förbjuda ordnan-
det av tillställningar så att tillställningar med högst sex personer är tillåtna
bara av tvingande lagstadgade skäl.

Statsrådet har 25.2.2021 på basis av ett utlåtande av Institutet för hälsa
och välfärd konstaterat att det finns grunder för en övergång till åtgärds-
nivå två i enlighet med kompletteringen av handlingsplanen för hybridstra-
tegin och har fattat ett principbeslut om övergång till nivå två
(STM/2021/32). Som fortsatt åtgärd styr social- och hälsovårdsministeriet
alla de områden som enligt Institutet för hälsa och välfärds och ministeri-
ets bedömning befinner sig i samhällsspridningsfasen att införa de åtgär-
der för samhällsspridningsfasen (inklusive de nya befogenheterna enligt
lagen om smittsamma sjukdomar) och de tilläggsåtgärder som anges i
handlingsplanen och den kompletterande handlingsplanen för genomfö-
randet av hybridstrategin.

Den 1 mars 2021 har statsrådet i samverkan med republikens president
konstaterat att det råder undantagsförhållanden i Finland (VNK/2021/21).
I motiveringspromemorian till statsrådets beslut konstateras det att när
syftet är att bekämpa covid-19 och trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft
kan situationen inte fås under kontroll med myndigheternas normala be-
fogenheter. Social- och hälsovårdsministeriet har i sitt styrbrev
(VN/5229/2021) 1.3.2021 styrt alla de områden som enligt THL:s och mi-
nisteriets bedömning uppfyller kriterierna för samhällsspridningsfasen el-
ler som med tanke på behovet av åtgärder kan anses befinna sig i denna
fas att införa de åtgärder för samhällsspridningsfasen (inkl. de nya befo-
genheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar) och de tilläggsåtgär-
der på nivå två som anges i handlingsplanen och den kompletterande
handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin. Social- och hälso-
vårdsministeriet har 5.3.2021 sänt regionförvaltningsverken ett precise-
rande meddelande om styrbrevet och tolkningen av det. I meddelandet
beskrivs regeringens riktlinjer om en tre veckors nedstängning 8 -
28.3.2021, allvaret i det nationella epidemiologiska läget och inriktningen
av restriktionerna i synnerhet mot vuxna.

Social- och hälsovårdsministeriet styr med sitt brev 9.4.2021 alla de reg-
ioner som enligt THL:s och ministeriets bedömning uppfyller kriterierna för
samhällsspridningsfasen eller regioner som av andra orsaker kan jämstäl-
las med dem när det gäller åtgärdsbehov (bl.a. Egentliga Finland) att till
och med 30.4.2021 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 (VN/9358/2021).
Dessutom rekommenderas att dessa åtgärder också införs i alla regioner
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som befinner sig i accelerationsfasen eller de regioner som kan jämställas
med dem när det gäller åtgärdsbehov (bl.a. Satakunta). Åtgärderna på
nivå 2 syftar till att snabbt och kraftfullt försöka stoppa virusvariantens
spridning bland befolkningen i hela landet. Utifrån den information som
finns att tillgå sprids virusvarianten mycket snabbt och delvis oförutsäg-
bart via olika sociala kontakter. Smittrisken är förhöjd särskilt i sådan verk-
samhet och växelverkan mellan människor där det finns en möjlighet till
droppsmitta. Åtgärdshelheterna strävar efter att på förhand minimera möj-
ligheterna till att dessa kontakter uppstår i så stor utsträckning som den
nuvarande lagstiftningen och den tillgängliga informationen möjliggör.

Statsrådet har 9.4.2021 publicerat riktlinjer för en kontrollerad avveckling
av de restriktioner och rekommendationer som införts till följd av covid-19-
epidemin (Statsrådets publikationer 2021:30). I planen konstateras det att
när undantagsförhållandena upphör och undantagslagarna om stängning
av förplägnadsrörelserna slutar att gälla, är följande steg i avvecklingen
av restriktioner regeringens förordnande att slopa den riksomfattande in-
delningen i åtgärdsnivåerna 1–3 enligt kompletteringen av handlingspla-
nen för hybridstrategin av den 26 januari 2021. Därefter övergår man till
regionalt beslutsfattande i enlighet med hybridstrategin och fortsätter att
följa och utvärdera epidemiläget. Helheten har också ett nära samband
med bedömningen och beredningen av gränsbeslut. I planen som stats-
rådet publicerat konstateras det att enligt de nuvarande bedömningarna
kan ett förordande att slopa den riksomfattande indelningen i åtgärdsni-
våerna 1–3 göras senast i slutet av maj i en situation då man anser att ett
hot om samhällsspridning i hela landet inte föreligger. Efter slopandet av
åtgärdsnivåerna styr social- och hälsovårdsministeriet områdena genom
sina styrningsbrev. Enligt statsrådets plan kan utgångspunkten  anses
vara att offentliga tillställningar ska ordnas först när de åtgärdsnivåer som
anges i hybridstrategin har slopats. Det har begärts utlåtanden och kom-
mentarer om planen som statsrådet publicerade 9.4.2021 och dessa kom-
mer att utnyttjas för att färdigställa planen.

 Enligt THL:s riksomfattande lägesrapport den 14 april 2021 om uppfölj-
ningen av hybridstrategin producerar den av social- och hälsovårdsmi-
nisteriet tillsatta gruppen för lägesbilder och modeller för covid-19-epide-
min varje vecka en lägesrapport om uppföljningen av hybridstrategin. Syf-
tet med rapporten är att genom att följa centrala indikatorer upprätthålla
den epidemiologiska och medicinska lägesbilden samt att utarbeta och
uppdatera prognoser och modeller för epidemiförloppet. Exempel på indi-
katorer är förekomsten av covid-19-fall, antalet tester, andelen positiva
prov av de undersökta proven samt antalet patienter som behöver sjuk-
husvård. Enligt lägesrapporten försämrades det nationella epidemiolo-
giska läget avsevärt med början från medlet av februari. Antalet nya covid-
19-fall har under de senaste fyra veckorna klart börjat minska som ett
tecken på att epidemiläget tills vidare håller på att förbättras i Finland.
Rekommendationerna och begränsningarna samt stängningen av restau-
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ranger har enligt lägesrapporten klart gett resultat och förhindrat smitt-
spridning. Antalet konstaterade infektioner per vecka och dag närmar sig
läget som rådde i höstas. Det konstateras emellertid fortfarande så många
infektioner att läget snabbt åter kan försämras om kontakterna mellan
människor ökar avsevärt och smittan kan spridas mer fritt bland befolk-
ningen. Vecka 14 konstaterades sammanlagt 2 507 nya covid-19-fall, vil-
ket är över 700 fall mindre än veckan innan. Incidensen under de senaste
två veckorna var 104 per 100 000 invånare, jämfört med 160 under de två
föregående veckorna. Antalet prover som togs minskade något vecka 14.
Å andra sidan har andelen positiva prov av de testade proven också mins-
kat under de senaste fyra veckorna och uppgick till ca 2,1 % vecka 14. I
mars ökade behovet av specialiserad sjukvård och intensivvård. Under de
senaste två veckorna har behovet av såväl sjukvård som intensivvård
minskat avsevärt.

Epidemiläget karakteriseras enligt THL:s lägesrapport av stora regionala
skillnader och är fortfarande sämst i landets södra och sydvästra delar. I
hela landet kunde smittkällan för nya inhemska smittor utredas i 73 % av
fallen. Av de nya smittorna konstaterades nästan 40 % hos personer som
var i karantän då smittan diagnostiserades. Vecka 14 var incidensen
störst i åldersgruppen 10–19 åringar. I åldersgrupper som riskerar in-
sjukna allvarligt i covid-19 (över 70-åringar) har incidensen hållits på en
låg nivå under hela början av året. Det är viktigt att skydda riskgrupper för
att förebygga allvarliga covid-19-fall och dödsfall. Genom vaccinationer
kan äldre och riskgrupper skyddas effektivt. Vaccineringen av de här grup-
perna har framskridit bra.  Vecka 14 härstammade merparten av smittorna
från hemlandet. Andelen smittor från utlandet var 4,4 %. De fortsatta smit-
torna som orsakades av dessa utgjorde 1,4 % av alla smittfall.

Enligt THL:s lägesrapport konstateras det fortfarande så många infekt-
ioner att spridningen av epidemin också i fortsättningen måste förhindras
effektivt och rekommendationerna och begränsningarna avvecklas med
måtta. Också under undantagsförhållanden bekämpas epidemin främst
med lokala och regionala åtgärder med stöd av lagen om smittsamma
sjukdomar. De rekommendationer och restriktioner som är i bruk och
stängningen av restauranger har förhindrat smitta. Även om epidemiläget
har förbättrats är det motiverat att man i regionerna upprätthåller och vid
behov proaktivt tar i bruk fler effektiva och heltäckande metoder för att
förhindra smitta, om det finns tecken på en regional försämring av epide-
miläget. Genom proportionella begränsningsåtgärder samt effektiv test-
ning och snabb smittspårning kan man främja och upprätthålla en gynn-
sam utveckling av epidemiläget. En fortsatt gynnsam utveckling är en för-
utsättning för att restriktionerna gradvis ska kunna mildras och avvecklas.

 Syftet med regionförvaltningsverkets begränsande beslut är att så som
det föreskrivs i 1 § i lagen om smittsamma sjukdomar förebygga att sjuk-
domsläget förvärras. Risken för massexponeringar och för att sjukdomen
sprids är särskilt stor i alla situationer med stora folksamlingar där perso-
nerna kan råka i närkontakt med varandra. Därför är det nödvändigt att
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begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster och att
man vidtar åtgärderna för att bekämpa smitta också i små offentliga till-
ställningar och allmänna sammankomster. Då man vid sammankoms-
terna följer tillräckliga säkerhetsanvisningar kan risken för smitta i väsent-
lig grad minskas genom att så lite som möjligt ingripa i församlingsfriheten
och andra fri- och rättigheter.

Det organ som i kommunen eller samkommunen ansvarar för smittsamma
sjukdomar kan besluta om lokala eller regionala restriktioner inom sina
områden. Regionförvaltningsverket kan besluta om restriktioner om de
behövs i flera kommuners områden. Med restriktionerna vill man förhindra
att epidemin sprids regionalt eller mer omfattande bland befolkningen och
göra det möjligt att återgå till utgångsnivån för epidemin. Vid epidemins
samhällsspridningsfas kan de behöriga myndigheternas beslut om mer
omfattande eller striktare regionala rekommendationer eller begräns-
ningar behövas. I 9 § i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs om
kommunens skyldighet att vidta åtgärder för att utreda och bekämpa epi-
demier. Bestämmelser om kommunens behörighet att besluta om åtgär-
der vid omfattande smittrisk finns i 58 § 1 momentet i lagen om smitt-
samma sjukdomar. De lokala och regionala myndigheterna har genom de
ändringar av lagen om smittsamma sjukdomar (147/2021) som trädde i
kraft 22.2.2021 fått fler metoder för att stävja coronaläget. Med stöd av de
temporära ändringarna av lagen om smittsamma sjukdomar kan kommu-
nen eller regionförvaltningsverket meddela regionala begränsningar för
närings- och fritidsverksamhet om det är nödvändigt för att hindra epide-
mispridningen. Skyldigheterna och begränsningarna grundar sig på und-
vikande av fysiska kontakter mellan människor. Regionförvaltningsverket
i Sydvästra Finlands föreläggande som meddelats 31.3.2021 med stöd av
58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar är i kraft under tiden 1.4.2021–
30.4.2021.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 20.4.2021 diskuterat co-
vid-19-läget i Egentliga Finland i en regional samarbetsgrupp som sjuk-
vårdsdistriktet sammankallat för att förebygga infektioner (covid-19) orsa-
kade av coronaviruset. I Egentliga Finland var incidensen för nya smittor
249,7/100 000 invånare/14 dygn veckorna 11–12 och 141,5/100 000 in-
vånare/14 dygn veckorna 13–14 enligt statistiken från THL. Andelen po-
sitiva prov av de undersökta proven var enligt THL:s statistik 5,0 % vecka
12, 4,3 % vecka 13 och 3,3 % vecka 14. Den 19 april 2021 var incidensen
i Egentliga Finland 114,7/100 000 invånare/14 dygn. Andelen positiva
prov av de undersökta proven som ett glidande medelvärde på 14 dygn
var 3,9 % 19.4.2021. I största delen av de positiva proven hittades en vi-
rusvariant. I Egentliga Finlands område kunde smittkällan utredas i 77–
78 % av fallen vecka 14–15. Under vecka 15 kunde en stor del av de nya
fallen alltjämt kopplas till smittor som skett i samma hushåll eller inom den
närmaste kretsen. Dessutom har smittor alltjämt förekommit på arbets-
platser. Antalet patienter som får sjukhusvård eller intensivvård har mins-
kat i april. Enligt den regionala samarbetsgruppens bedömning befinner



LSAVI/4435/2021 9 (11)

sig Egentliga Finland fortfarande epidemiologiskt i samhällsspridningsfa-
sen, trots att läget har utvecklats i en gynnsam riktning.

 Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland diskuterade 15.4.2021 co-
vid-19-läget i Satakunta i en regional arbetsgrupp för bekämpning av
smittsamma sjukdomar som sammankallades av Satakunta sjukvårdsdi-
strikt. I Satakunta fortsätter incidensen att sjunka. I Satakunta var inciden-
sen av nya covid-19-fall 41,8/100 000 invånare/14 dygn veckorna 11-12
och 40,8/100 000 invånare/14 dygn veckorna 13-14 enligt statistik från
THL. Enligt Satakunta sjukvårdsdistrikts egen uppföljning var incidensen
av covid-19 i Satakunta 39,0/100 000 invånare/14 dygn under perioden
31.3–13.4.2021. Andelen positiva prov av de undersökta proven var enligt
THL:s statistik 1,3 % vecka 12, 1,5 % vecka 13 och 0,9 % vecka 14. De
muterade stammarna av coronaviruset utgör de dominerande virusen
också i Satakunta.  Under vecka 14 kunde smittkällan utredas i 91 % av
fallen. Av smittfallen har omkring 50 % konstaterats hos personer som bor
i samma hushåll och i omkring 30 % av fallen har smittkällan varit den
närmaste kretsen eller vänner. Endast 6 % av smittorna har konstaterats
på arbetsplatser. Behovet av sjukhusvård och intensivvård kan uppfyllas
utan särskilda åtgärder. Enligt bedömningen som den regionala arbets-
gruppen för bekämpning av smittsamma sjukdomar gjorde befinner sig
Satakunta epidemiologiskt i accelerationsfasen. Enskilda kommuner an-
ses dock befinna sig i samhällsspridningsfasen (Eura, Euraåminne,
Säkylä och Kumo). Arbetsgruppen föreslår för regionförvaltningsverket att
begränsningen av antalet deltagare i sammankomster till högst sex per-
soner förlängs med 2–3 veckor.

Regionförvaltningsverket känner inte till hur många i verksamhetsområdet
som har insjuknat i covid-19 utan att veta om det eftersom de saknar sym-
tom och därför eventuellt sprider smitta. Dessutom har många en lindrig
form av sjukdomen. Smittspårningen försvåras om de insjuknade inte
genast i början av sjukdomen söker sig till test eller om testresultatet av
andra orsaker fördröjs.

Det epidemiologiska läget har utvecklats i en gynnsam riktning både i
Egentliga Finland och Satakunta. Egentliga Finland befinner sig dock fort-
farande i samhällsspridningsfasen, medan Satakunta epidemiologiskt är i
accelerationsfasen. Virusvarianter hittas i största delen av sjukdomsfallen
både i Egentliga Finland och i Satakunta. Befolkningen rör sig mellan olika
landskap och läget kan därför snabbt försämras även i Satakunta. Trots
att epidemiläget också har förbättrats nationellt måste begränsningarna
enligt SHM och THL avvecklas med måtta. Regionförvaltningsverket an-
ser att risken för en snabb försämring av läget fortfarande föreligger i
bägge landskapen och att det tills vidare inte är möjligt att lindra samman-
komstbegränsningarna i kommunerna i Egentliga Finland och Satakunta.
Regionförvaltningsverket anser att gränsen på högst 6 personer är nöd-
vändig vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ord-
nas inomhus och i avgränsade områden utomhus. Det är nödvändigt att
vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst sex
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personer följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa
och välfärds anvisningar av den 21 september 2020.

På basis av det ovan konstaterade är det här beslutet nödvändigt för att
förhindra att den smittsamma sjukdomen sprids i kommunernas områden
i Egentliga Finland och Satakunta. Om det epidemiologiska läget föränd-
ras gör regionförvaltningsverket en ny bedömning av det här beslutet att
begränsa sammankomsterna.

TILLÄMPADE BESTÄMMELSER

Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 1, 8, 58 och 91 §

Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (146/2017) 1 och 5 §

1 § i statsrådets förordning (69/2020) om ändring av 1 § i statsrådets för-
ordning om smittsamma sjukdomar (146/2017)

SÖKANDE AV ÄNDRING

Enligt 90 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar får detta beslut
överklagas genom besvär hos Åbo förvaltningsdomstol på det sätt som
föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). En be-
svärsanvisning är bifogad.

VERKSTÄLLANDE

Med stöd av 91 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar verkställs
detta beslut omedelbart trots eventuellt överklagande.

YTTERLIGARE INFORMATION

Ytterligare information ges vid behov av länsläkare Maria Raitakari, tfn
0295 018 000 (växeln).

Överdirektör Mikael Luukanen

Länsläkare Maria Raitakari

Beslutet har undertecknats elektroniskt.

BILAGOR Bilaga 1, Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturmi-
nisteriets anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga till-
ställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av of-
fentliga lokaler av den 21 september 2020 (redigerad 4.11.2020,
11.2.2021 och 22.2.2021).
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Bilaga 2, kommunerna i Egentliga Finland

Bilaga 3,  kommunerna i Satakunta

DISTRIBUTION OCH PRESTATIONSAVGIFT

Beslutet delges genom offentlig delgivning

Delgivningen av detta beslut sker genom offentlig delgivning. Beslutet
hålls till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland till
och med den 14 maj 2021. Ett meddelande om att beslutet finns till på-
seende har publicerats i det allmänna datanätet på regionförvaltningsver-
kets webbsida avi.fi/sv/offentliga-delgivningar.

Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att ovan
nämnda meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webb-
sidor.

För kännedom
Kommunerna och samkommunerna i Egentliga Finland och Satakunta

Satakunta och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt som ombes informera
läkarna som ansvarar för smittsamma sjukdomar i dess kommuner om
beslutet

Polisinrättningen i Sydvästra Finland

Räddningsverken i Egentliga Finland och Satakunta

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Institutet för hälsa och välfärd

Social- och hälsovårdsministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Statsrådets kansli, kommunikationsavdelningen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Avgiftsfritt


