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Offentligt

BESLUT ENLIGT 58 § I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR GÄLLANDE
REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE

BAKGRUND

HÖRANDE

Enligt statsrådets rekommendation 12.3.2020 bör offentliga tillställningar
med över 500 deltagare förbjudas till och med 31.5.2020 för att bromsa
spridningen av coronaviruset (COVID-19).

En hörandeprocess hade kunnat äventyra syftet med detta beslut. Den
försening hörandet hade medfört skulle ha inneburit betydande skada 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
Föreläggande
Regionförvaltningsverket förbjuder med stöd av 58 § 1 mom. i lagen
om smittsamma sjukdomar offentliga tillställningar och allmänna
sammankomster med över 500 deltagare som ordnas inomhus eller
utomhus i kommunerna inom Regionförvaltningsverket i Södra
Finlands verksamhetsområde. Förbudet upphör 12.4.2020 klockan
24.00.
Motivering
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
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Huvudverksamhetsstället i
Tavastehus
Birger Jaarlin katu 15

Verksamhetsstället i
Helsingfors
Bangårdsvägen 9

Verksamhetsstället i
Kouvola
Kauppamiehenkatu 4
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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 ett beslut enligt 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 klassificerat coronavirusepidemin
som en pandemi 11.3.2020. Coronaviruset är en allmänfarlig smittsam
sjukdom. Enligt Institutet för hälsa och välfärd har antalet smittade ökat
snabbt i Finland och man förväntar sig en större epidemi som framskrider
i olika takt på olika håll i landet. Enligt Institutet för hälsa och välfärd sprids
viruset i huvudsak som droppsmitta vid närkontakt. Inom hela
Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde kan alltså
med fog väntas förekomma en av coronaviruset COVID-19 orsakad
allmänfarlig smittsam sjukdom som medför omfattande smittrisk. Detta
föreläggande är nödvändigt för att bromsa spridningen av sjukdomen.
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
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 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.
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YTTERLIGARE INFORMATION
Ytterligare information ges vid behov av regionförvaltningsöverläkare
Laura Nikunen tfn 0295 016 000 (växeln)

BILAGA

överdirektör

Merja Ekqvist

regionförvaltningsöverläkare

Laura Nikunen

Kommunerna inom
verksamhetsområde

Regionförvaltningsverket

i

Södra

Finlands

DISTRIBUTION OCH PRESTATIONSAVGIFT
Beslutet delges genom offentlig delgivning
Delgivningen av detta beslut sker genom offentlig delgivning. Beslutet
hålls till påseende vid Regionförvaltningsverket i Södra Finlands
verksamhetsställe i Tavastehus till och med 14.4.2020. Ett meddelande
om att beslutet finns till påseende har publicerats i det allmänna datanätet
på
regionförvaltningsverkets
webbsida
http://www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot.
Delfåendet av detta beslut anses ha skett den sjunde dagen efter att ovan
nämnda meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets
webbsida.
För kännedom

Kommuner och samkommuner inom Regionförvaltningsverket i Södra
Finlands verksamhetsområde
Sjukvårdsdistrikten inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands
verksamhetsområde, som ombes informera kommunernas läkare som
ansvarar för smittsamma sjukdomar
Polisinrättningar inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands
verksamhetsområde
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Institutet för hälsa och välfärd
Social- och hälsovårdsministeriet

Avgiftsfritt
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BILAGA
Kommunerna inom i Södra Finlands område:
Asikkala
Askola
Esbo
Forssa
Fredrikshamn
Hangö
Hartola
Hattula
Hausjärvi
Heinola
Helsingfors
Hollola
Humppila
Hyvinge
Tavastehus
Itis
Imatra
Ingå
Janakkala
Jockis
Träskända
Karislojo
Högfors
Grankulla
Kervo
Kyrkslätt
Kotka
Kouvola
Kärkölä
Lahtis
Lappträsk
Villmanstrand
Lemi
Lojo
Loppi
Lovisa
Luumäki
Miehikkälä
Mörskom
Mäntsälä
Nurmijärvi
Orimattila
Padasjoki
Parikkala

Borgnäs
Borgå
Pukkila
Pyttis
Raseborg
Rautjärvi
Riihimäki
Ruokolax
Savitaipale
Sibbo
Sjundeå
Sysmä
Taipalsaari
Tammela
Tusby
Vanda
Vichtis
Vederlax
Ypäjä

4 (4)

