ANVISNING

VN/5 772/2 020
24.8.2020
Restriktioner

Regionförvaltningsverken
Ålands landskapsregering
Denna anvisning ersätter anvisningen ”Restriktioner” av den 11 augusti 2020 och ska
tillämpas omedelbart.

RESTRIKTIONER
Social- och hälsovårdsministeriet har den 11 augusti 2020 gett
regionförvaltningsverken och Ålands landskapsregering en anvisning om att i
september 2020 fortsätta åtgärderna enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar
(1227/2016) för att förhindra spridningen av den infektion (covid-19) som
coronaviruset orsakar. Regionförvaltningsverken har med stöd av lagen om
smittsamma sjukdomar befogenheter att förbjuda offentliga tillställningar och
allmänna sammankomster för högst en månad åt gången.
I ministeriets anvisning har man felaktigt uppmanat ämbetsverken att överväga
att införa den anvisning som Institutet för hälsa och välfärd utarbetat om
säkerheten vid ordnande av tillställningar som ett villkor för att få ordna
offentliga tillställningar för över 50 personer.
Ministeriet hade för avsikt att utifrån det rådande epidemiologiska läget
uppmana ämbetsverken att i sak fortsätta med samma
begränsningsåtgärder som gällde i augusti 2020, och ministeriets
anvisning innehåller till denna del ett skrivfel i fråga om det tillåtna antalet
personer. Avsikten var att uppmana ämbetsverken att överväga att införa
den anvisning som Institutet för hälsa och välfärd utarbetat om säkerheten
vid ordnande av tillställningar som ett villkor för att få ordna offentliga
tillställningar för över 500 (femhundra) personer.
Ministeriet beklagar felet och uppmanar regionförvaltningsverken att utan
dröjsmål göra en ny beslutsprövning enligt följande:
Ämbetsverken uppmanas att utan dröjsmål utreda om de förutsättningar
som avses i 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar uppfylls och att fatta de
beslut som behövs för att införa de restriktioner för allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar som är nödvändiga fram till
den 30 september 2020.
Offentliga tillställningar får ordnas, förutsatt att säkerheten kan tryggas
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genom begränsning av antalet besökare samt säkra avstånd och
hygienanvisningar.
Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat bifogade (bilaga 1)
anvisningar om hur tillställningar ska ordnas på ett säkert sätt.
Ämbetsverken uppmanas att överväga att införa dessa anvisningar som ett
villkor för att få ordna offentliga tillställningar för över 500 personer.
Ämbetsverken uppmanas att bereda sig på att fatta de beslut som behövs.
Regionförvaltningsverken bör också vara beredda på att man när besluten
upphör att gälla kan behöva överväga nya motsvarande beslut.
Regionförvaltningsverken ska också utan dröjsmål informera om besluten i sina
egna områden och ordna så att de som ansvarar för lokalerna och andra som
ärendet berör kan få svar på sina frågor.
Ministeriet ber att förvaltningsverken beaktar att beslutens giltighetstid och
åtgärderna i enlighet med dem omedelbart ska upphöra, om det inte längre finns
sådana förutsättningar för restriktionerna som avses i lagen.
Lagstiftning
Regionförvaltningsverket ska samordna och övervaka bekämpningen av
smittsamma sjukdomar inom sitt område i enlighet med 8 § i lagen om
smittsamma sjukdomar. Samkommunen för sjukvårdsdistriktet ska styra och
stödja bekämpningen av smittsamma sjukdomar i kommunerna och
verksamhetsenheterna inom socialvården och hälso- och sjukvården, utveckla
diagnostiseringen och behandlingen av smittsamma sjukdomar på regional nivå
samt utreda epidemier i samarbete med kommunerna. Regionförvaltningsverket
och samkommunerna för sjukvårdsdistrikten i dess område ska samarbeta vid
bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Regionförvaltningsverket fattar de
administrativa besluten enligt lagen om smittsamma sjukdomar med hjälp av den
expertis som finns i samkommunen för sjukvårdsdistriktet,
specialupptagningsområdet och Institutet för hälsa och välfärd.
Enligt 9 § i lagen om smittsamma sjukdomar ska kommunerna inom sina
områden organisera bekämpningen av smittsamma sjukdomar enligt denna lag
som en del av folkhälsoarbetet på det sätt som föreskrivs i folkhälsolagen
(66/1972), hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och lagen om smittsamma
sjukdomar. Bekämpande av smittsamma sjukdomar omfattar i lagen
förebyggande, tidigt konstaterande och uppföljning av smittsamma sjukdomar,
behövliga åtgärder för utredning eller bekämpning av epidemier samt
undersökning, vård och medicinsk rehabilitering av den som insjuknat eller
misstänks ha insjuknat i en smittsam sjukdom samt bekämpning av
vårdrelaterade infektioner.
Enligt 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar kan
regionförvaltningsverket, när en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom
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som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom som medför
omfattande smittorisk har konstaterats eller med fog kan väntas förekomma,
inom sitt verksamhetsområde 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 det är nödvändigt att införa restriktionerna 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 58 § 3 mom. meddelas de
beslut som avses i 1 mom. för högst en månad. Åtgärderna ska genast avslutas
när det inte längre finns någon smittorisk.
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Direktör
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1) Anvisning för arrangörer av evenemang, Institutet för hälsa och välfärd och utbildnings- och
kulturministeriet av den 14 maj 2020
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