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BESLUT ENLIGT 58 § I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR GÄLLANDE REGIONFÖR-

VALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE 

 

 

BAKGRUND 

 Enligt statsrådets rekommendation 16.3.2020 ska offentliga samman-

komster begränsas till tio personer för att förhindra spridning av coronavi-

ruset (covid-19). Statsrådet har 30.3.2020 beslutat att förlänga de tidigare 

vidtagna begränsningsåtgärderna till och med 13.5.2020 för att bromsa 

spridningen av coronaviruset och skydda riskgrupperna.   

   

 Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med besluten från 

17.3.2020, 8.4.2020 och 8.5.2020, som är meddelade med stöd av 58 § 

1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar, i kommunerna i verksam-

hetsområdet förbjudit alla offentliga tillställningar och allmänna samman-

komster med över 10 personer som ordnas inomhus eller utomhus till och 

med den 31 maj 2020.  Statsrådet fattade den 6 maj 2020 ett principbeslut 

om en plan för en hybridstrategi för hantering av coronakrisen. Enligt be-

slutet är det fortsättningsvis nödvändigt att begränsa storleken på olika 

sammankomster. 

 

Med ett beslut 19.5.2020 förbjöd regionförvaltningsverket med stöd av 58 

§ 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar 

och allmänna sammankomster med över 50 deltagare som ordnas inom-

hus eller utomhus i kommunerna i verksamhetsområdet. Inomhus och i 

utomhusutrymmen där området är avgränsat kan offentliga tillställningar 

och allmänna sammankomster med över 50 personer men högst 500 per-

soner emellertid ordnas, förutsatt att tillställningen eller sammankomsten 

genomförs så att man följer undervisnings- och kulturministeriets och In-

stitutet för hälsa och välfärds anvisning från den 14 maj 2020. Beslutet är 

i kraft till och med 30.6.2020. 

 

Statsrådet har 11.6.2020 preciserat sina riktlinjer om begränsning av sam-

mankomster från och med 1.7.2020.  
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HÖRANDE 

 En hörandeprocess hade kunnat äventyra syftet med detta beslut. Den 

försening hörandet hade medfört skulle ha inneburit betydande olägen-

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 Södra Finland förbjuder med stöd av 58 § 

1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställ-

ningar och allmänna sammankomster med över 50 personer som 

ordnas inomhus eller utomhus i kommunerna i verksamhetsområ-

det.  

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 

50 personer men högst 500 personer kan emellertid ordnas inomhus 

och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att tillställ-

ningen eller sammankomsten genomförs så att man följer undervis-

nings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds an-

visning från den 14 maj 2020 (bilaga 1).  

Dessutom kan offentliga tillställningar eller allmänna sammankoms-

ter med över 500 personer ordnas i avgränsade områden utomhus 

under förutsättning att  

1. det finns flera läktardelar eller det är möjligt att avgränsa olika 

områden för publiken och det finns ett tydligt skyddsområde mel-

lan varje område, 

 

2. alla i publiken placeras på egna platser i separata läktardelar eller 

andra åskådarutrymmen för högst 500 personer och att varje se-

parat del har en egen ingång och utgång, egna tjänster (t.ex. 

eventuella serveringstjänster och sanitetsutrymmen) samt egen 

personal  

 
 

och 

 
 

3. publikens säkerhet kan tryggas genom att följa ovan nämnda an-

visning från undervisnings- och kulturministeriet och Institutet 

för hälsa och välfärd (bilaga 1). 

 

Det här föreläggandet är i kraft under tiden 1.7.2020–31.7.2020. 

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. 
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 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. 

 Världshälsoorganisationen WHO har 11.3.2020 klassificerat coronavirus-

epidemin som en pandemi. Coronaviruset är en allmänfarlig smittsam 

sjukdom. Enligt Institutet för hälsa och välfärd smittar viruset i första hand 

som droppsmitta när en person hostar eller nyser. Viruset kan även smitta 

vid beröring av ytor där det nyligen kommit luftvägssekret från en smittad 

person.  Tack vare restriktionerna och förbättrad hygien håller coronaepi-

demin på att mattas av i Finland. Det finns ändå fortfarande risk för att 

epidemin får ny fart. Viruset cirkulerar fortfarande både i Finland och an-

nanstans i världen, och största delen av Finlands befolkning är fortfarande 

mottaglig för smitta. Genom omfattande testning, spårning av smittkedjor, 

isolering av insjuknade och karantän för exponerade kan man till viss del, 

men inte enbart, bromsa spridningen av sjukdomen.  

 Statsrådets riktlinjer 11.6.2020 om begränsning av sammankomster ba-

serar sig på den epidemiologiska lägesbilden och på effekterna av att re-

striktionerna avvecklas. Besluten om att begränsa sammankomster grun-

dar sig på en epidemiologisk bedömning av hur sjukdomen sprids i situ-

ationer där antalet sociala kontakter är stort. Den epidemiologiska bedöm-

ningen och prognosen gör att det är möjligt att hålla begränsningen av 

deltagarantalet i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster 

oförändrat. I samband med statsrådets riktlinjer och den nationella epide-

miologiska och medicinska övervägning som riktlinjerna byggde på be-

dömde man att det fortsättningsvis i regel är skäl att förbjuda tillställningar 

och sammankomster med över 500 personer.  

 Enligt Institutet för hälsa och välfärds riksomfattande lägesbedömning 

10.6.2020 av uppföljningen av hybridstrategin har covid-19-epidemin fort-

satt att mattas av. Det genomsnittliga antalet smittade som varje vecka 

rapporteras till registret över smittsamma sjukdomar har sjunkit betydligt, 
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vilket gör det möjligt att ordna offentliga tillställningar och allmänna sam-

mankomster med mer än 500 personer i avgränsade områden utomhus, 

förutsatt att säkerheten kan garanteras med hjälp av begränsning av kun-

dantalet, säkerhetsavstånd och hygienanvisningar. Det är fortfarande 

nödvändigt att begränsa nära kontakter eftersom man vet att coronaviru-

set sprids via dem. Trots det förbättrade läget bidrar dessa åtgärder till att 

tillställningar kan ordnas på ett tryggt sätt. 

 Detta föreläggande är nödvändigt för att bromsa spridningen av sjukdo-

men.   

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 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 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar verkställs 

detta beslut omedelbart trots eventuellt överklagande.  

YTTERLIGARE INFORMATION  

 Ytterligare information ger vid behov regionförvaltningsöverläkare Mikko 

Valkonen, tfn 0295 016 000 (växeln). 

 

Överdirektör   Merja Ekqvist 

 

 

Regionförvaltningsöverläkare Mikko Valkonen 

 

BILAGOR  Bilaga 1, Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturmi-

nisteriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med 

offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid använd-

ningen av offentliga rum 14.5.2020 

Bilaga 2, Kommunerna inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands 

verksamhetsområde 
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DISTRIBUTION OCH PRESTATIONSAVGIFT 

Beslutet delges genom offentlig delgivning  

Delgivningen av detta beslut sker genom offentlig delgivning. Beslutet 

hålls till påseende vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland till och 

med 15.7.2020. Ett meddelande om att beslutet finns till påseende har 

publicerats i det allmänna datanätet på regionförvaltningsverkets webb-

plats www.rfv.fi. 

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

nämnda meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webb-

sidor.  

För kännedom  

Kommuner och samkommuner inom Regionförvaltningsverket i Södra 

Finlands verksamhetsområde 

Sjukvårdsdistrikten inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verk-

samhetsområde, som ombes informera kommunernas läkare som an-

svarar för smittsamma sjukdomar om beslutet 

Polisinrättningar inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verk-

samhetsområde 

Räddningsverken inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verk-

samhetsområde 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 

Institutet för hälsa och välfärd 

Social- och hälsovårdsministeriet 

Undervisnings- och kulturministeriet 

 

Avgiftsfritt  

  

 


