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UPPHÄVNING AV FÖRELÄGGANDE ENLIGT 58 § I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR 

(ESAVI/21391/2021) I KOMMUNERNAS OMRÅDEN I PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS 

SJUKVÅRDSDISTRIKT MED UNDANTAG FÖR KÄRKÖLÄ, LAHTIS OCH ORIMATTILA 

 

 

BAKGRUND 

Världshälsoorganisationen WHO klassificerade coronavirusepidemin 

som en pandemi den 11 mars 2020. Coronaviruset är en allmänfarlig 

smittsam sjukdom. Enligt statsrådets första rekommendation 12.3.2020 

skulle offentliga sammankomster begränsas för att förhindra spridning 

av den infektion (covid-19) som det nya coronaviruset orsakade.  

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 13.3.2020–15.6.2021 fattat 

beslut om restriktioner enligt lagen om smittsamma sjukdomar för sin 

region. 

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelade 15.6.2021 ett 

beslut med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar 

som förbjöd (ESAVI/21391/2021) alla offentliga tillställningar och 

allmänna sammankomster som ordnas inomhus med över tio personer 

och i avgränsade utrymmen utomhus med över 50 personer i 

kommunernas områden inom Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. I 

kommunernas områden i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt har 

offentliga tillställningar och allmänna sammankomster emellertid kunnat 

ordnas inomhus med högst 10 personer och i avgränsade utrymmen 

utomhus med högst 50 personer förutsatt att kunder och de som deltar i 

verksamheten och sällskap de facto kan undvika närkontakt med 

varandra och säkerheten kan tryggas genom att följa undervisnings- och 

kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 

31 maj 2021. 

Beslutet är i kraft 16.6.2021–14.7.2021. 
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HÖRANDE 

 En hörandeprocess hade kunnat äventyra syftet med det här beslutet 

och därför har regionförvaltningsverket med stöd av 34 § 2 momentet 4 

punkten i förvaltningslagen (434/2003) inte ordnat något hörande i 

ärendet. 

 

REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS BESLUT OCH MOTIVERING 

Föreläggande 

Regionförvaltningsverket upphäver för perioden 23.6.2021–

14.7.2021 föreläggandet enligt 58 § i lagen om smittsamma 

sjukdomar som meddelades den 15 juni 2021 (ESAVI/21391/2021) 

gällande förbud av offentliga tillställningar och allmänna 

sammankomster i kommunernas områden i Päijänne-Tavastlands 

sjukvårdsdistrikt, emellertid så att beslutet inte upphävs för 

kommunerna i Kärkölä, Lahtis och Orimattila. 

Motivering  

Väsentliga bestämmelser 

Enligt 1 § i lagen om smittsamma sjukdomar är syftet med lagen att 

förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem samt deras 

negativa konsekvenser för människor och samhället. 

 I 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar bestäms 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 

regionförvaltningsverket inom sin region fatta beslut om att stänga 

verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården, 

läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler och förbjuda 

allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, om sådana 

begränsningar behövs i flera kommuners områden. 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 moment får besluten som 

avses i 1 momentet meddelas för högst en månad. Åtgärderna ska 

genast avslutas när det inte längre finns någon smittrisk. 

Enligt 59 a § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar övervakar 

regionförvaltningsverket och kommunen inom sina verksamhetsområden 

fullgörandet av de skyldigheter och iakttagandet av de begränsningar 

som det föreskrivs om i 58 §, 58 c § 1 och 2 momentet, 58 d samt 58 h § 

1 momentet samt iakttagandet av beslut som gäller dessa. I 59 b § i 

lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs om inspektioner som görs 

för att genomföra övervakningen och i 59 c § om behörigheten att 

meddela förelägganden och tvångsmedel. 
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 Enligt 1 § 1 momentet 14 punkten i statsrådets förordning om 

smittsamma sjukdomar är infektionen som orsakas av den nya typen av 

coronavirus en allmänfarlig smittsam sjukdom. 

Riksomfattande styrning 

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdade den 27 maj 2021 ett 

styrningsbrev om Åtgärdsrekommendationer enligt den uppdaterade 

handlingsplanen för hybridstrategin för att förhindra spridningen av 

epidemin (VN/14345/2021). Ministeriet rekommenderar inga 

förelägganden enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar för regioner 

som är på basnivån.  

Det epidemiologiska läget och sakkunnigutlåtanden 

 Sjukvårdsdistrikten inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands 

verksamhetsområde har i enlighet med den styrning som getts i social- 

och hälsovårdsministeriets brev den 10 september 2020 inrättat 

regionala samarbetsgrupper för covid-19. Samarbetsgrupperna beaktar i 

sina lägesbedömningar utöver epidemiläget också de totala 

konsekvenserna av smittbekämpningsåtgärderna, inklusive ekonomiska 

konsekvenser och konsekvenser som hänför sig till 

näringslivet. Regionförvaltningsverket deltar i arbetsgrupperna, liksom 

också företrädare för Institutet för hälsa och välfärd samt närings-, trafik- 

och miljöcentralerna i respektive region. 

 Regionförvaltningsverket har av den regionala 

coronasamordningsgruppen i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt fått 

ett utlåtande om covid-19-läget i sjukvårdsdistriktet och gruppens 

synpunkter på nödvändiga begränsningsåtgärder.  

 Under Päijänne-Tavastlands regionala coronasamarbetsgrupps möte 

den 21 juni 2916 konstaterades att coronavirusepidemin i Päijänne-

Tavastlands område från och med 21 juni har övergått till basnivån, med 

undantag för Lahtis, Orimattila och Kärkölä som ännu är i 

accelerationsfasen. Enligt vad som sades under mötet så har de nya 

smittorna koncentrerats till Lahtis, Orimattila och Kärkölä. Incidensen per 

100 000 invånare över 14 dagar är i hela sjukvårdsdistriktets område 35. 

Enligt vad som sades på mötet är incidensen i Lahtis 41, i Orimattila 38 

och i Kärkölä 92. Andelen positiva prov av alla FIM-lab-testade är 1,3 %. 

Spårbarhetsläget har förbättrats, smittkällan är identifierad i 70 % av 

förra veckans covid-19-fall. En covid-19-patient vårdas på sjukhus. 

Antalet covid-19-fall ökade förra veckan med en fjärdedel jämfört med 

veckan innan. Vid mötet konstaterades, att även om coronaläget inte har 

fortsatt den gynnsamma trenden så är det sannolikt fråga om epidemins 

naturliga fluktuationer och det epidemiologiska läget har enligt dagens 

uppgifter inte i övrigt försämrats. 

 Coronasamarbetsgruppen rekommenderar regionförvaltningsverket att 

beslutet enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar upphävs utom i 
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Lahtis, Orimattila och Kärkölä. Enligt gruppen är beslutet enligt 58 § i 

lagen om smittsamma sjukdomar fortsättningsvis nödvändigt i Lahtis, 

Orimattila och Kärkölä. Beslutet skulle i de här tre kommunerna vara i 

kraft till 14 juli 2021.  

 Enligt Institutet för hälsa och välfärds riksomfattande lägesrapporter för 

uppföljningen av hybridstrategin var incidensen per 100 000 invånare 

över 14 dagar i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt 70.1, (veckorna 

20 och 21) och 29.1 (veckorna 22 och 23) medan den procentuella 

andelen positiva prov av alla testade veckorna 20–23 var 1.9, 1.6, 1.0 

och 0.9. Enligt THL:s coronakarta 21.6.2021 var incidensen per 100 000 

invånare över 14 dygn i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt 26.7. 

Slutsats   

I 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar bestäms 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 

regionförvaltningsverket inom sin region fatta beslut om att stänga 

verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården, 

läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler och förbjuda 

allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, om sådana 

begränsningar behövs i flera kommuners områden. 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 moment får besluten som 

avses i 1 momentet meddelas för högst en månad. Åtgärderna ska 

genast avslutas när det inte längre finns någon smittrisk. 

Regionförvaltningsverket konstaterar att coronavirusepidemin i Päijänne-

Tavastlands sjukvårdsdistrikt är på basnivån med undantag för Kärkölä, 

Lahtis och Orimattila, som är i accelerationsfasen. Av utredningarna i 

ärendet framgår det att incidensen per 100 000 invånare över de 

senaste 14 dygnen nu är 35 i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Av 

smittfallen kan man spåra 70 %. Enligt erhållna utredningar ökade 

antalet nya covid-19-fall i regionen med en fjärdedel vecka 25 jämfört 

med veckan innan. De nya smittorna koncentrerades emellertid till 

städerna Lahtis och Orimattila och Kärkölä kommun. Med beaktande av 

ovan och social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev och 

sjukvårdsdistriktets rekommendation i egenskap av sakkunnig anser 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland att ett beslut enligt 58 § i lagen 

om smittsamma sjukdomar inte är motiverat i kommunernas områden i 

Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt, med undantag för Kärkölä, 

Lahtis och Orimattila. Regionförvaltningsverket anser att ett 

föreläggande enligt 50 § i lagen om smittsamma sjukdomar 

fortsättningsvis är nödvändigt i Kärkölä, Lahtis och Orimattila. 
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Regionförvaltningsverket upphäver för perioden 23.6–14.7.2021 beslutet 

enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar (ESAVI/21391/2021) som 

meddelades den 15 juni 2021 gällande kommunernas områden i 

Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt med undantag för Kärkölä, Lahtis 

och Orimattila.  

TILLÄMPADE BESTÄMMELSER 

Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 1 §, 58 § 59 a § 

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

SÖKANDE AV ÄNDRING 

 Enligt 90 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar får det här 

beslutet överklagas genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol 

på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden 

(808/2019). En besvärsanvisning är bifogad. 

VERKSTÄLLANDE 

 Med stöd av 91 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar 

verkställs det här beslutet omedelbart trots eventuellt överklagande.  

MER INFORMATION  

 Mer information ges vid behov av regionförvaltningsöverläkare Laura 

Nikunen tfn, 029 501 6000 (växeln). 

  

  

 överdirektörens ställföreträdare, 

 direktör     Kristiina Poikajärvi 

 

 regionförvaltningsöverläkare   Laura Nikunen 

 

 

BILAGOR   

Bilaga 1, Kommunerna inom Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt 

 

DISTRIBUTION OCH PRESTATIONSAVGIFT 

Beslutet delges genom offentlig delgivning  

Delgivningen av det här beslutet sker genom offentlig delgivning. 

Beslutet hålls till påseende vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

till och med den 22 juli 2021. Ett meddelande om att beslutet finns till 
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påseende har publicerats i det allmänna datanätet på 

regionförvaltningsverkets webbplats www.rfv.fi. 

Delfåendet av detta beslut anses ha skett den sjunde dagen efter att 

ovan nämnda meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets 

webbsidor.  

För kännedom         

Kommunerna och samkommunerna inom Päijänne-Tavastlands 

sjukvårdsdistrikt 

Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt som ombes informera läkarna 

som ansvarar för smittsamma sjukdomar i dess område om beslutet 

Polisinrättningen i Tavastland 

Päijänne Tavastlands räddningsverk 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 

Institutet för hälsa och välfärd 

Social- och hälsovårdsministeriet 

Undervisnings- och kulturministeriet 

Statsrådets kanslis kommunikationsavdelning 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 

Statskontoret 

Avgiftsfritt  

 


