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Regionförvaltningsverken 

Restriktioner 

Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar regionförvaltningsverken att utan dröjsmål inleda 
beredningen av nya åtgärder enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) för att 
förhindra spridningen av den sjukdom som coronaviruset (covid-19) orsakar.  

Bakgrund 

Statsrådet har genom ett principbeslut den 30 april 2020 (länk till bilaga 1) beslutat att avveckla de 
restriktioner inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning som grundar sig på 
beredskapslagen och vars syfte är att förebygga den sjukdom (covid-19) som coronaviruset orsakar.   
I fråga om småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen begränsas spridningen av 
epidemin i samhället med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar. 

Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat en anvisning 
om de arrangemang enligt vilka man kan återvända till småbarnspedagogiken och den 
grundläggande utbildningen. Utbildningsanordnarna får besluta om de praktiska detaljerna. 

Genom ett principbeslut den 6 maj 2020 (länk till bilaga 2) har statsrådet dessutom fastställt riktlinjer 
för restriktionerna i fråga om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Enligt 
principbeslutet kan man från den 1 juni 2020 övergå från begränsningen om 10 personer vid 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till mildare restriktioner.   

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 inom socialvården och hälso- och sjukvården styra och stödja bekämpningen 
av smittsamma sjukdomar i kommunerna och vid verksamhetsenheterna, 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.   

Kommunen ansvarar enligt 9 § i lagen för att ordna det i lagen avsedda arbetet med att bekämpa 
smittsamma sjukdomar som en del av folkhälsoarbetet så som bestäms i folkhälsolagen (66/1972), 
hälso- och sjukvårdslagen och lagen om smittsamma sjukdomar. I lagen om smittsamma sjukdomar 
avses med arbetet med att bekämpa smittsamma sjukdomar 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.  

Åtgärder enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar 

Enligt 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar kan regionförvaltningsverket, när en 
allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig 
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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. 

Ämbetsverken uppmanas att utan dröjsmål utreda om de förutsättningar som avses i 
ovannämnda bestämmelse uppfylls och att fatta de beslut som behövs för att införa de 
restriktioner i användningen av daghemmens och läroanstalternas lokaler inom 
småbarnspedagogik och grundläggande utbildning som är nödvändiga fram till den 13 juni 
2020. I samband med statsrådets principbeslut den 30 april 2020 bedömde man att lokalerna 
kan tas i bruk på det villkor att anvisningen (bilaga 3) från undervisnings- och 
kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd följs vid användningen av lokalerna. Det 
praktiska genomförandet enligt anvisningen hör enligt 9 § i lagen till kommunens egna 
lagstadgade uppgifter i arbetet med att bekämpa smittsamma sjukdomar.  

Ämbetsverken uppmanas också att utreda om de förutsättningar som avses i ovannämnda 
bestämmelse uppfylls och att fatta de nödvändiga beslut som behövs för att förbjuda 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för över 10 personer fram till den 31 
maj 2020. Statsrådets principbeslut baserar sig på den aktuella lägesbilden och en medicinsk 
och juridisk bedömning, och enligt beslutet ska de gällande restriktionerna fortsätta som 
sådana fram till den 31 maj 2020.  

Ämbetsverken uppmanas att bereda sig på att de brådskande beslut som detta kräver ska fattas 
med början den 14 maj 2020. 

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 en svarstjänst för de som ansvarar för lokalerna och för andra som ärendet berör.  

Ministeriet ber ämbetsverken beakta att beslutens giltighetstid och åtgärderna i enlighet med dem 
omedelbart ska upphöra om de i lagen avsedda förutsättningarna för restriktionerna inte längre 
uppfylls. 

Kanslichef Kirsi Varhila 

Direktör Jaska Siikavirta 

Bilagor 1: Statsrådets principbeslut den 30 april 2020 och bakgrundsmaterial: 
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806a78a6 
2: Statsrådets principbeslut den 6 maj 2020 och bakgrundsmaterial: 
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/istunto?sessionId=0b00908f806a9d47 
3: Anvisning från undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd den 
4 maj 2020 till anordnare av undervisning och småbarnspedagogik under 
coronavirusepidemin 

Sändlista Regionförvaltningsverk   
Landskapet Åland 

För kännedom        

Social- och hälsovårdsminister Pekonen 

Familje- och omsorgsminister Kiuru 
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Statssekreterare Mäkipää 

Statssekreterare Ruuth 

Undervisningsminister Andersson 

Forsknings- och kulturminister Kosonen 

Statsministerns specialmedarbetare Haapajärvi 

Kanslichef Lehikoinen 

Finansministeriet/Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen 

Inrikesministeriet/polisavdelningen 

Polisstyrelsen 
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