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UPPHÄVANDE AV BESLUT (LSAVI/5938/2021) SOM FATTATS MED STÖD AV 58 § I LAGEN 

OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR FÖR KOMMUNERNA I SATAKUNTA  

 

 

BAKGRUND 

Världshälsoorganisationen WHO har 11.3.2020 klassificerat coronavirus-

epidemin som en pandemi. Coronaviruset är en allmänfarlig smittsam 

sjukdom. Enligt statsrådets första rekommendation 12.3.2020 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 med ett beslut 

25.5.2021 som fattades med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smitt-

samma sjukdomar förbjudit alla offentliga tillställningar och allmänna sam-

mankomster inomhus och utomhus i kommunernas områden i Satakunta. 

Enligt beslutet kunde offentliga tillställningar och allmänna sammankoms-

ter med högst 50 (femtio) personer emellertid ordnas inomhus och i av-

gränsade områden utomhus under förutsättningen att man för att trygga 

säkerheten i dem följde undervisnings- och kulturministeriets och Institutet 

för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020. Beslutet är 

i kraft under tiden 26.5.2021–8.6.2021.   

HÖRANDE 

 En hörandeprocess hade kunnat äventyra syftet med det här beslutet och 

därför 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 häver det föreläggande (LSAVI/5938/2021) 

som meddelades 25.5.2021 med stöd av 58 § i lagen om smittsamma 

sjukdomar och som gällde förbud att ordna offentliga tillställningar 

och allmänna sammankomster inom kommunerna i Satakunta under 

tiden 1.6.2021-8.6.2021. 
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Motivering  

Centrala bestämmelser 

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. 

Riksomfattande styrning 

Handlingsplanen för hybridstrategin har uppdaterats på nytt genom stats-

rådets principbeslut 27.5.2021. Social- och hälsovårdsministeriet har med 

sitt brev 27.5.2021 (VN/14345/2021) styrt de behöriga myndigheterna till 

att under juni månad 2021 använda rekommendationer och restriktioner 

som grundar sig på epidemifaserna i hybridstrategin. Social- och hälso-

vårdsministeriet rekommenderar i sitt styrbrev vad gäller sammankomst-

begränsningar enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar att beslut 

enligt 58 § inte ska meddelas för områden som befinner sig på epidemins 

basnivå. Det konstateras däremot att vid ordnande av offentliga tillställ-

ningar gäller de säkerhetskrav som föreskrivs i 58 c § i lagen om smitt-

samma sjukdomar.  

Liksom tidigare under epidemin bör man fortsätta att iaktta god hand- och 

andningshygien, använda munskydd, hålla sociala avstånd och beakta 

andra, även i offentliga och i andra lokaler och utrymmen som är öppna 

för allmänheten. I 58 c § och 58 e § i lagen om smittsamma sjukdomar 

föreskrivs om de allmänna säkerhetskrav som ska uppfyllas i alla epidemi-

faser i lokaler och utrymmen avsedda för kunder och deltagare samt på 
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trafikstationer och inom persontrafiken. Kommunerna ska aktivt informera 

om innehållet i förpliktelserna och övervaka att de följs.  

 

Det epidemiologiska läget och erhållna sakkunnigbedömningar 

 Regionförvaltningsverket har av Satakunta sjukvårdsdistrikts regionala 

coronasamarbetsgrupp fått en bedömning av sjukvårdsdistriktets covid-

19-läge och gruppens synpunkter på vilka regionala begränsningsåtgär-

der som behövs.  

 Den regionala coronasamordningsgruppen i Satakunta konstaterade på 

sitt möte 1.6.2021 att området epidemiologiskt befinner sig på basnivån. 

Raumo och Eura är fortfarande i accelerationsfasen. Incidensen per 

100 000 invånare under 14 dagar är i hela sjukvårdsdistriktets område 

20,4. De positiva testens andel av alla tagna test är 0,7 % under de sen-

aste 7 dygnen. Under den senaste veckan har det inte skett några mass-

exponeringar i Satakunta. Sjukhusbelastningen i området är låg och smitt-

spårningen fungerar snabbt och bra. Gruppen föreslår att regionförvalt-

ningsverket häver beslutet enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar 

så fort som möjligt.  

Slutsats   

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. 

Regionförvaltningsverket konstaterar att Satakunta befinner sig på basni-

vån i coronaepidemin. Av utredningarna i ärendet framgår det att inciden-

sen per 100 000 invånare de senaste 14 dygnen nu är 20,4 i Satakunta. 

De positiva testens andel av alla tagna test var 0,7 % under de senaste 7 

dygnen. På riksnivå började smittfallen minska i början av april. När man 

beaktar handlingsplanen för hybridstrategin som uppdaterades 27.5.2021 

och social- och hälsovårdsministeriets styrning till regionerna 27.5.2021 

om åtgärdsrekommendationerna enligt handlingsplanen anser regionför-

valtningsverket att det inte längre i nuläget är nödvändigt att förbjuda of-

fentliga tillställningar och allmänna sammankomster.  



 LSAVI/6453/2021 4 (5) 
 

På basis av det ovan konstaterade häver regionförvaltningsverket före-

läggandet (LSAVI/5938/2021) som meddelades 25.5.2021 med stöd av 

58 § i lagen om smittsamma sjukdomar för kommunernas områden i Sa-

takunta för tiden 1.6-8.6.2021.  

TILLÄMPADE BESTÄMMELSER 

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

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

1 § i statsrådets förordning (69/2020) om ändring av 1 § i statsrådets 

förordning 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 i ärendet ges vid behov av jurist Tuomo Ollula tfn 

0295 018000 (växeln). 

 

  

 Överdirektörens ställföreträdare, direktör Ilkka Horelli 

 

 Jurist     Tuomo Ollula 

 

 

BILAGOR   

Bilaga 1,  kommunerna i Satakunta 

 

DISTRIBUTION OCH PRESTATIONSAVGIFT 

Beslutet delges genom offentlig delgivning  
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Delgivningen av detta beslut sker genom offentlig delgivning. Beslutet 

hålls till påseende vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland till 

och med 1.7.2021. Ett meddelande om att beslutet finns till påseende 

har publicerats i det allmänna datanätet på regionförvaltningsverkets 

webbsida avi.fi/sv/offentliga-delgivningar. 

Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att ovan 

nämnda meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets 

webbsidor. 

 

För kännedom         

Kommunerna och samkommunerna i Satakunta 

Satakunta sjukvårdsdistrikt som ombes informera kommunernas läkare 

som ansvarar för smittsamma sjukdomar om beslutet 

Polisinrättningen i Sydvästra Finland 

Räddningsverket i 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 

Statskontoret 

 

Avgiftsfritt  

 


