BESLUT
12.11.2021

1 (13)
LSSAVI/17067/2021

Basservice, rättsskydd och tillstånd
Västra och Inre Finland

BESLUT ENLIGT 58 § I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR FÖR KOMMUNERNA INOM MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SJUKVÅRDSDISTRIKT

BAKGRUND
Världshälsoorganisationen WHO har 11.3.2020 klassificerat coronavirusepidemin som en pandemi. 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.
HÖRANDE
En hörandeprocess hade kunnat äventyra syftet med detta beslut. Den försening hörandet hade medfört skulle ha inneburit betydande olägenheter för
människors hälsa och den allmänna säkerheten. Av denna anledning har regionförvaltningsverket med stöd av 34 § 2 mom. 4 punkten i förvaltningslagen
(434/2003) inte ordnat något hörande i ärendet.

REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS BESLUT OCH MOTIVERING
Beslut
Regionförvaltningsverket förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen
om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar som ordnas inomhus inom kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi) och i vilka det deltar mer än 100 (hundra) personer och
i vilka


1) det finns läktarutrymmen där alla deltagare inte har bestämda sittplatser, eller



2) det är fråga om allsångstillställningar som hör till offentliga tillställningar.
Beslutet är i kraft under tiden 15.11–5.12.2021.
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Motivering
Centrala 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 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 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 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.
Genom lagen om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma
sjukdomar (447/2021) har till lagen om smittsamma sjukdomar bland annat
temporärt lagts till paragraferna 58 c–58 i och 59 a – 59 e. Ovan nämnda temporära paragrafer är i kraft till och med den 31 december 2021.
I 58 c § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar bestäms det att en i 3
mom. avsedd aktör som disponerar över sådana utrymmen inomhus som är
öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse eller sådana med avseende på område och funktion avgränsade utrymmen utomhus som används för syften som riktar sig till kunder eller deltagare och för vars användning för verksamheten i fråga verksamhetsarrangören ansvarar vid en viss tidpunkt ska, för att förhindra spridning av covid-19-epidemin, i sin verksamhet se till att:
1) kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna,
2) kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner
som förhindrar spridning av smitta och
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3) rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon
annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller verksamheten i fråga.
I paragrafens 2 moment bestäms det att en i 3 momentet avsedd aktör som
disponerar över utrymmen som avses i denna paragraf ska dessutom ordna
kundernas och deltagarnas vistelse så att personerna fördelas så glest som
möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag och placera eventuella
kundplatser tillräckligt långt från varandra.
I paragrafens 3 moment föreskrivs om de aktörer som omfattas av skyldigheterna som förskrivs i paragraf 58 c. Enligt 4–5 momenten i paragrafen gäller
skyldigheterna som föreskrivs i 1 momentet dock inte verksamhet som hör till
privatlivet eller familjelivet och de får inte hindra rätten till lagstadgade tjänster eller rätten att få sin sak behandlad av en behörig myndighet eller hindra
en tjänsteman eller tjänsteinnehavare från att sköta sina tjänsteåligganden.
Enligt 7 momentet i den aktuella paragrafen får närmare bestämmelser om
ordnande av möjlighet att rengöra händerna, om instruktioner till kunder och
deltagare samt om rengöring av utrymmen och ytor utfärdas genom förordning av statsrådet.
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 §, 58 h § 1 momentet och
58 i § 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.
Enligt 58 i § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar ska EU:s digitala
covidintyg vid nationell tillämpning visa att en person har fått en full vaccinationsserie som avses i 16 g § 1 mom. minst sju dagar tidigare, har fått ett negativt coronatestresultat högst 72 timmar tidigare eller har genomgått sjukdomen covid-19 högst sex månader tidigare.
I 58 i § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs det att om en
verksamhetsutövare i sin verksamhet förutsätter att kunder eller deltagare i
verksamheten som är 16 år eller äldre för att få tillträde till en offentlig till-
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ställning eller ett utrymme visar upp ett intyg enligt 1 mom., tillämpas inte restriktioner som berör kunders ankomst och vistelse, placeringen av kundplatser samt användning av ljudåtergivning som överröstar kundernas tal samt
musik, begränsning av antalet kundplatser inomhus och utomhus samt begränsning av öppettider och serveringstider som det föreskrivits om i förordningar som utfärdats med stöd av 58 a § 2 och 3 mom. eller restriktioner som
berör begränsning av antalet deltagare eller deras placering och som meddelats genom myndighetsbeslut enligt 58 eller 58 d § i syfte att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, på den offentliga tillställningen, det utrymmet
eller den verksamheten.
Om det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma
sjukdomar eller regionförvaltningsverket med stöd av 58 § helt har förbjudit
att en offentlig tillställning ordnas, får dock inga undantag från de restriktioner som meddelats i beslutet göras genom krav på att intyg visas upp. Verksamhetsutövaren ska vägra en kund eller deltagare som inte visar upp ett intyg tillträde till den offentliga tillställningen eller utrymmet.
Enligt 1 § 1 momentet 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
Hanteringen av coronaepidemin har i Finland styrts genom social- och hälsovårdsministeriets handlingsplan för hybridstrategin och genom ministeriets
styrbrev. I dessa har de lokala och regionala myndigheterna fått anvisningar
om åtgärder i de olika faserna av epidemin.
Statsrådet har 9.9.2021 med sitt principbeslut STM/2021/170 förordat socialoch hälsovårdsministeriets uppdaterade handlingsplan för genomförandet av
hybridstrategin för hanteringen av covid-19-epidemin 2021–22, som har publicerats 21.9.2021. Relaterat till detta har social- och hälsovårdsministeriet
med sitt brev 23.9.2021 (VN/22887/2021) gett myndigheterna som ansvarar
för verkställigheten av lagen om smittsamma sjukdomar styrning om en epidemiologiskt ändamålsenlig tillämpning av rekommendationer och restriktioner. Social- och hälsovårdsministeriet har 13.10.2021 med sitt brev
(VN/22887/2021-STM-23) förlängt styrningen som gavs 23.9.2021 till att gälla
till och med 7.11.2021.
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Enligt social- och hälsovårdsministeriets uppdaterade handlingsplan ska riktade rekommendationer och bekämpningsåtgärder gälla lokaler, evenemang
och verksamheter där risken för spridning av viruset på goda grunder kan anses vara förhöjd. Åtgärderna är huvudsakligen lokala eller regionala. I lokala
situationer är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid de ovaccinerade befolkningsgrupperna, grupperna som är särskilt utsatta för en allvarlig form av
sjukdomen samt förändringar i vårdbehovet. Betydelsen och konsekvenserna
av spridningen av sjukdomen ska särskilt bedömas ur medicinskt perspektiv i
förhållande till hurudan risk den medför för individers liv och hälsa, men även
för deras mer omfattande välbefinnande och andra tjänstebehov samt för genomförandet av de grundläggande fri- och rättigheterna. I beslutsfattandet
ska principen om att prioritera barnets bästa beaktas. Om det på lokal nivå
uppstår eller hotar uppstå en specialsituation där utbredd spridning bland befolkningen utgör en tydlig risk för utsatta människors hälsa och övergripande
välbefinnande samt genom dess indirekta konsekvenser risk för allmänna
samhälleliga olägenheter, finns det skäl att vidta riktade effektiviserade åtgärder för att förhindra detta.
Enligt handlingsplanen ska restriktionerna vara nödvändiga och proportionerliga och i tillämpliga delar grunda sig på Institutet för hälsa och välfärds bedömningsmodell för riskpotentialen (riskhierarkin). Endast verksamheter med
den största totala risken är primära föremål för restriktioner, om restriktioner
som grundar sig på förvaltningsbeslut är nödvändiga. Med beaktande av sakkunnigutlåtanden relaterade till förhindrandet av möjlig smitta samt smittspridning och allvarlig sjukdom genom olika metoder för att minska smittrisken vid dessa verksamheter, kan det vara motiverat att begränsa de valda
verksamheterna på ett betonat och omfattande, men noggrant riktat sätt.
Om syftet effektivt kan uppnås i den nya situationen med relativt kortvariga
men stränga exakta restriktioner kan det med beaktande av de övergripande
konsekvenserna vara ett mer godtagbart alternativ än en lokal långvarig men
fint strukturerad partiell restriktion. På grundval av aktuella epidemiologiska
och medicinska data kan vissa former av evenemang och förplägnadsrörelser
vara föremål för situationsenligt utvalda och betonade restriktioner. Det rekommenderas inte att restriktioner riktas till verksamhet med övergripande
låg risk. För verksamhet med måttlig risk rekommenderas betonad informationsstyrning riktad till befolkningsgrupper som bör skyddas.
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Det nationella epidemiologiska läget
Den nationella lägesbilden av coronaepidemin uppdateras varje vecka på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats. THL:s omfattande uppföljningsrapport publiceras varannan vecka på torsdagar på webbsidan Hybridstrategins uppföljningsrapport.
Enligt ett pressmeddelande av SHM-THL 11.11.2021 har 86 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda och äldre, fått åtminstone den första coronavaccindosen, och 80 procent båda vaccindoserna
fram till den 10 november 2021. Uppnåendet av denna milstolpe räcker dock
enligt pressmeddelandet inte i sig till för att minska spridningen av smitta och
behovet av sjukhusvård.
Vaccinationen ger ett mycket bra skydd mot allvarliga former av covid-19 och
bidrar också till att skydda närstående. Risken att bli intagen för specialiserad
sjukvård är betydligt större för dem som inte är vaccinerade än för dem som
har fått båda vaccindoserna. I augusti-oktober 2021 har personer som inte är
vaccinerade tagits in för specialiserad sjukvård 19 gånger oftare än personer
som fått båda vaccindoserna.
Under de två senaste veckorna (25.10–7.11) har det rapporterats 167 nya
smittfall i Finland per 100 000 invånare, vilket är cirka 26 procent mer än de
133 smittfall per 100 000 invånare som rapporterades under de två veckorna
före det (11–24.10). Vecka 44 rapporterades cirka 5100 coronafall, medan
det under de tre föregående veckorna rapporterades cirka 3700–4200 fall per
vecka.
Vecka 44 togs det in sammanlagt 119 nya coronapatienter till vårdavdelningar inom den specialiserade sjukvården. Under de senaste fem veckorna
har antalet nya coronaviruspatienter som tagits in på vårdavdelningar inom
den specialiserade sjukvården varierat mellan 110 och 135 patienter. Förra
veckan blev 20 nya coronapatienter inlagda för intensivvård. Antalet personer som tagits in på intensivvård per vecka har varierat mellan 13 och 28 under de senaste fem veckorna.
I slutet av vecka 44 vårdades sammanlagt 140 coronapatienter inom den specialiserade sjukvården, och av dem var 107 på vårdavdelningar och 33 på intensivvårdsavdelningar. Det fanns fler coronapatienter inom den speciali-
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serade sjukvården än i slutet av vecka 43, då det fanns sammanlagt 115 patienter (91 patienter vårdades på vårdavdelningar och 24 på intensivvårdsavdelningar). Under den senaste månaden har belastningen på sjukhusvården i
genomsnitt hållits på samma nivå. Totalt 1 212 dödsfall till följd av covid-19
har rapporterats till registret över smittsamma sjukdomar fram till den 27 oktober.
Förra veckan togs över 83 000 tester i hela landet. Det är lite mer än de två
föregående veckorna då det togs cirka 76 500–79 500 tester per vecka. Av de
tester som togs förra veckan var 6,2 procent positiva. Detta är en ökning jämfört med vecka 43 då andelen positiva testresultat var 5,2 procent. Veckorna
41 och 42 var andelen 4,5–4,8 procent.
Det epidemiologiska läget inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt och erhållna sakkunnigbedömningar
Regionerna ger varje vecka under ledning av sjukvårdsdistrikten sina egna
helhetsbedömningar av epidemiläget. Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt har sedan den 13 oktober 2021 befunnit sig i samhällsspridningsfasen
av epidemin. Enligt uppgifter från THL 11.11.2021 var incidensen över 14 dagar 308 per 100 000 invånare i Mellersta Österbotten. Under de två föregående veckorna har det konstaterats smittfall i nio (82 %) av kommunerna i
landskapet och i fem av dessa är incidensen högre än 100.
Regionförvaltningsverket har 5.11.2021 fått ett skriftligt utlåtande av Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt där distriktet ger sin bedömning av covid-19-läget i sjukvårdsdistriktet och sina synpunkter på vilka regionala restriktioner som behövs för att stävja epidemin.
Sjukvårdsdistriktet konstaterar i sitt utlåtande att om regionförvaltningsmyndigheten anser att det är nödvändigt att införa restriktioner enligt 58 § i lagen
om smittsamma sjukdomar bör restriktionerna gälla hela området och vara i
kraft åtminstone 3 veckor. Eftersom området bildar ett enhetligt serviceområde bedöms epidemiläget utgöra en betydande risk också i de kommuner
där antalet fall av covid-19 tillsvidare har hållits på en måttlig nivå.
Enligt utlåtandet har smittfall konstaterats runt om i landskapet under de
senaste veckorna, och smittkällorna är många olika. Smittförekomsten ger för
närvarande intrycket av en endemisk spridning bland befolkningen, även om
smittkällorna fortfarande kan spåras i omkring 84 % av fallen. I oktober konstaterades sammanlagt 354 coronafall i området, vilket är det högsta antalet
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under en månad under hela pandemin. På veckonivå har antalet smittade
fortsatt att öka trots åtgärder enligt 58 c 5 i lagen om smittsamma sjukdomar
samt andra gällande rekommendationer i området. Man har strävat efter att
effektivera smittspårningen i området i enlighet med SHM:s rekommendation.
Enligt utlåtandet stiger antalet fall fortfarande. Under vecka 42 upptäcktes
sammanlagt 96 och under vecka 43 sammanlagt 112 nya sjukdomsfall. Eftersom 5,0 % av de fall som konstaterades under oktober har lett till behov av
sjukhusvård uppskattar sjukvårdsdistriktet att den aktuella incidensen leder
till uppskattningsvis 11 nya vårdperioder inom den specialiserade sjukvården.
Under oktober 2021 har flera coronapatienter dagligen vårdats på avdelning
inom den specialiserade sjukvården. Läget orsakar också vårdunderskott som
äventyrar andra patientgruppers vård i rätt tid och enligt vårdgarantin. Utöver ökad belastning på sjukhuset är även hälsocentralernas vårdavdelningar
samt platserna inom långvården för äldre fulla. Läget är oroväckande när det
gäller personalresurserna.
Smittorna sprids för närvarande främst bland barn och unga samt deras föräldrar. Av dem som har smittats var 76 % ovaccinerade och 24 % dubbelvaccinerade. Största delen av smittfallen har utgjorts av personer i samma hushåll
(57 %). Sjukvårdsdistriktets synpunkt är att trots att smittorna föregående
vecka inte i huvudsak kommit från olika sammankomster föreligger det betydande smittrisk vid sammankomster, vilket utgör en stor risk för okontrollerad smittspridning i området.
Enligt sjukvårdsdistriktet är smittspårningens kapacitet för närvarande på
bristningsgränsen och fungerar inte längre i sig tillräckligt effektivt för att
stävja epidemin. Ökade resurser till smittspårningen skulle innebära inskränkningar av icke-brådskande funktioner inom primärvården. När antalet bekräftade smittfall dagligen är mer än 1520 måste man fortsättningsvis bereda sig
på ökat behov av sjukhusvård. Detta orsakar också vårdunderskott som äventyrar andra patientgruppers vård i rätt tid och enligt vårdgarantin. Utöver
ökad belastning på sjukhuset är även hälsocentralernas vårdavdelningar samt
platserna inom långvården för äldre fulla. Läget är oroväckande när det gäller
personalresurserna. Om antalet smittfall i området fortsätter att öka kan
detta äventyra hälso- och sjukvårdens kapacitet.
Enligt THL:s statistik 11.11.2021 är vaccinationstäckningen hos målgruppen i
området, dvs. 12 år fyllda, bland de högsta i landet (andelen dubbelvaccine-
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rade är 80,7 %). På grund av befolkningens åldersfördelning är vaccinationstäckningen hos hela befolkningen i området ändå sämre än landets genomsnitt (andelen dubbelvaccinerade är 69,2 %).
Restriktionerna av restaurangernas verksamhet genom förordning av statsrådet trädde i kraft i Mellersta Österbotten 22.10.2021. I området gäller även
flera rekommendationer som syftar till att begränsa epidemin, bl.a. rekommenderas omfattande användning av munskydd för alla som har fyllt 12 år,
och 18.10.2021 gavs en rekommendation om distansarbete som är i kraft till
och med 31.12.2021. I området gäller också rekommendationen att ordna
privata tillställningar på ett hälsosäkert sätt och i så liten skala som möjligt.
Även evenemangsarrangörerna i området har fått aktiv vägledning om hur de
ska agera på ett hälsosäkert sätt.
Slutsats
Syftet med regionförvaltningsverkets begränsande beslut är att så som det
föreskrivs i 1 § i lagen om smittsamma sjukdomar förebygga att sjukdomsläget förvärras. Risken för massexponeringar och för att covid-19-smitta sprids
är särskilt stor i alla situationer med stora folksamlingar där personerna kan
råka i närkontakt med varandra. Det är därmed nödvändigt att vidta åtgärder
för att bekämpa smittor i offentliga tillställningar.
Vad gäller den rättsliga lägesbedömningen enligt handlingsplanen för hybridstrategin konstaterar regionförvaltningsverket att lagen om smittsamma sjukdomar förutsätter att myndigheterna vidtar omedelbara åtgärder efter att ha
fått vetskap om förekomsten av en smittsam sjukdom som kräver bekämpningsåtgärder. Myndighetsåtgärderna ska vara snabba och förutspå situationen. Införandet av restriktioner kräver en helhetsbedömning där besluten
vägs i förhållande till sina epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till de grundläggande fri- och rättigheterna. I
grundlagens 19 § 3 moment åläggs det allmänna en skyldighet att tillförsäkra
var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster samt främja
befolkningens hälsa. Dessutom ska det allmänna i enlighet med 7 § i grundlagen trygga vars och ens rätt till liv och till personlig frihet, integritet och trygghet. De grundläggande fri- och rättigheternas allmänna begränsningsförutsättningar styr omfattningen av och innehållet i restriktionerna. Kraven på restriktionernas godtagbarhet och proportionalitet samt restriktionernas exakthet och precision samt lagstiftning till den del det är fråga om begränsning av
frihet är väsentliga.
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Regionförvaltningsverket konstaterar att den nödvändighetsbedömning som
avses i 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar är en helhetsprövning där enbart incidensen av covid-19 eller någon annan enskild faktor inte kan ges avgörande betydelse.
Grunderna för inskränkningar måste vara godtagbara och i linje med principerna om proportionalitet och ändamålsenlighet. Enligt den erhållna redogörelsen har myndigheternas rekommendationer och restriktioner som gäller i
kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt inte varit tillräckliga
för att trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet och kontrollen av epidemin i
området. Följaktligen äventyras en god vård av patienterna och vårdpersonalens arbetsförmåga.
Med det här beslutet begränsas verksamheten endast till den del det enligt
sakkunnigbedömningarna och erhållen styrning är nödvändigt. I enlighet med
handlingsplanen för hybridstrategin är åtgärderna för bekämpningen av epidemin mer begränsade än tidigare både med avseende på föremål, innehåll,
varaktighet och område och de riktas och prioriteras enligt riskpotentialen för
föremålet som ska begränsas. Vid identifieringen av situationer och miljöer
som är särskilt riskfyllda eller där risken är låg har regionförvaltningsverket
tillämpat den tabell för bedömning av riskpotentialen som Institutet för hälsa
och välfärd har publicerat 1.10.2021. Eftersom bedömningstabellen emellertid inte syftar till att vara heltäckande, utan riktgivande, gäller beslutet inte
enbart de exempel på tillställningar med betydande risk som ges i tabellen.
Beslutet inriktas på basis av epidemiologiska och medicinska uppgifter på sådana offentliga tillställningar där riskpotentialen för coronasmitta och smittspridning bedöms vara betydande. I nödvändighetsprövningen har regionförvaltningsverket även beaktat de samhälleliga konsekvenserna av restriktionen samt linjedragningen enligt den nationella hybridstrategin som anger
att begränsningsåtgärder endast ska vidtas om den totala nyttan av dem
överskrider nackdelarna.
Av ovan nämnda skäl är det nödvändigt att med det här beslutet begränsa offentliga tillställningar i kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi) för att förhindra mer omfattande spridning
av coronaviruset, för att skydda riskgrupper och trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet. När den lokala situationen kräver det är det möjligt att genom
kommunala beslut skärpa eller komplettera de begränsningar som regionför-
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valtningsverket fattat beslut om. Om det epidemiologiska läget i regionen eller den riksomfattande bedömningen av behovet av restriktioner väsentligt
förändras gör regionförvaltningsverket en ny bedömning av beslutet att begränsa sammankomsterna.
På basis av det ovan konstaterade är det här beslutet nödvändigt för att
hindra att den smittsamma sjukdomen sprids inom kommunerna i Mellersta
Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi).
Verksamhetsarrangören kan i enlighet med 58 i § i lagen om smittsamma
sjukdomar ta i bruk EU:s digitala covidintyg, dvs. det så kallade coronapasset.
Verksamhetsarrangören får kräva att en kund eller deltagare som är 16 år eller äldre ska uppvisa covidintyg.

TILLÄMPADE BESTÄMMELSER
Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 1 §, 8 §, 58 §, 59 a-c § och
91 §
Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (146/2017) 1 § och 5 §

SÖKANDE AV ÄNDRING
Enligt 90 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar kan detta beslut överklagas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol på det sätt som föreskrivs
i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). En besvärsanvisning
är bifogad.

VERKSTÄLLANDE
Med stöd av 91 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar verkställs detta
beslut omedelbart trots eventuellt överklagande.
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YTTERLIGARE INFORMATION
Ytterligare information i ärendet ges vid behov av regionförvaltningsöverläkare Eeva Mäkinen, tfn 0295 018 786, fornamn.efternamn@rfv.fi.

Överdirektör

Marko Pukkinen

Regionförvaltningsöverläkare

Eeva Mäkinen

BILAGOR
Förteckning över de kommuner som omfattas av beslutet

DISTRIBUTION OCH PRESTATIONSAVGIFT
Beslutet delges genom offentlig delgivning
Delgivningen av detta beslut sker genom offentlig delgivning. Beslutet hålls
till påseende vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands huvudkontor i Vasa till och med 5.12.2021. Ett meddelande om att beslutet finns till
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 Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt
Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun
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Miljö- och hälsoskyddets tillsynsenheter i regionen
Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt
Polisinrättningen i Österbotten
Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk
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

