
   

  

 

 

 

 

 

 

 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 g § i lagen om 
smittsamma sjukdomar 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att lagen om smittsamma sjukdomar ändras temporärt genom 
en precisering av kommunens och regionförvaltningsverkets möjlighet att för en viss tid stänga 
sådana utrymmen för näringsverksamhet eller annan verksamhet som är avsedda för kunder 
eller deltagare. Möjligheten att för kunder eller deltagare förbjuda tillträde till ett utrymme fö-
reslås även i fortsättningen gälla utrymmen och funktioner där det finns en särskild risk för 
betydande smittkedjor. Enligt förslaget ska lagen inte längre innehålla bestämmelser om det 
antal personer som är en förutsättning för stängning. Bestämmelser om utrymmen och funkt-
ioner som ett beslut om stängning kan gälla finns i den gällande lagen om smittsamma sjukdo-
mar. Till dem hör utrymmen för motion och idrott samt konditionssalar, allmänna bastur, sim-
hallar och badinrättningar, dansställen och utrymmen som används för körsång och amatörtea-
ter, nöjes- och temaparker, inomhuslekparker och inomhuslekplatser samt allmänna utrymmen 
i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhan-
dahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler. Ett beslut om stängning kan enligt för-
slaget fattas oberoende av verksamhetens omfattning. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 30 juni 
2021. 

—————  
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MOTIVERING 

1  Bakgrund och beredning  

I den för viss tid gällande 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) föreskrivs det 
om temporär stängning av utrymmen för kunder och deltagare för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19. Som sista utväg ska kommunen eller regionförvaltningsverket för viss tid 
kunna stänga utrymmen för näringsverksamhet eller annan verksamhet som är avsedda för kun-
der eller deltagare. Ett av syftena med den ändring av lagen som trädde i kraft i februari 2021 
var att stärka de lokala och regionala myndigheternas möjligheter att med framförhållning och 
snabbt vidta nödvändiga och proportionerliga åtgärder för att förhindra spridningen av coro-
naviruset och därmed skydda befolkningens hälsa. Ett annat syfte var att bidra till att trygga 
social- och hälsovårdssystemets bärkraft. 

I det beslut Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade den 26 februari 2021 och det beslut 
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland fattade den 4 mars 2021 gjordes den tolkningen 
av den gällande 58 g § att de utrymmen för näringsverksamhet eller annan verksamhet som 
omfattas av tillämpningsområdet för bestämmelsen får användas, om antalet deltagare i verk-
samhet som bedrivs inomhus begränsas till högst 10 personer och utomhus till högst 50 perso-
ner. 

Regionförvaltningsverkens tolkning motsvarar inte syftet med den lag som stiftades med grund-
lagsutskottets medverkan (GrUU 44/2020 rd). På grund av tolkningen är det inte möjligt att 
tillämpa bestämmelsen fullt ut och på det sätt som avsetts och som varit målsättningen för den. 
Bestämmelsen behöver därför preciseras, för att myndigheterna ska ha en i lag reglerad, entydig 
möjlighet att vidta alla nödvändiga och proportionerliga åtgärder för att förhindra spridningen 
av covid-19-epidemin. Som en sista åtgärd ska myndigheterna ha möjligheten att stänga vissa i 
lag fastställda utrymmen för kunder och deltagare samt väntsalar. 

Propositionen har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet. Vid beredningen har sakkunniga 
vid justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet och regionförvaltningsverken hörts. 

Eftersom ärendet är brådskande har det varit nödvändigt att avvika från anvisningarna om hö-
rande vid beredning av författningar. En omfattande remissbehandling av regeringens proposit-
ion 245/2020 rd genomfördes hösten 2020. 

Ett skriftligt utlåtande begärdes också av Ålands landskapsregering. 

De skriftliga utlåtanden om propositionen som begärts av justitieministeriet, arbets- och nä-
ringsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och regionförvaltningsverken inkom den 10 
mars 2021. 

2  Nuläge och bedömning av nuläget  

Spridningen av covid-19-epidemin är fortsatt kraftig ute i världen. Dessutom har de nya virus-
varianterna spridit sig i mycket stor utsträckning globalt sett. Enligt uppgifter som Världshälso-
organisationen (WHO) publicerat hade man fram till den 8 februari 2021 hittat virusvarianten 
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från Storbritannien i 86 olika länder, virusvarianten från Sydafrika i 44 olika länder och virus-
varianten från Brasilien i 15 olika länder.1 

I den uppdaterade lägesbild Institutet för hälsa och välfärd presenterade den 5 mars 2021 var 
det rapporterade antalet sjukdomsfall i Finland sammanlagt 60 904. Sammanlagt har 1 295 fall 
som orsakats av varianter av viruset anmälts. Enligt den uppdaterade lägesbilden var antalet 
patienter på avdelningar inom den specialiserade sjukvården den 4 mars 2021 105, på avdel-
ningar inom primärvården 96 och på intensivvårdsavdelningar 38. Sammanlagt 767 dödsfall 
relaterade till covid-19 har rapporterats. 

Enligt Institutet för hälsa och välfärd har den regionala incidensen under de senaste 14 dagarnas 
uppföljningsperiod (från den 17 februari till den 2 mars) jämfört med uppföljningsperioden 
dessförinnan (från den 3 till den 16 februari) ökat i 15 av de 21 sjukvårdsdistrikten. Under upp-
följningsperioden konstaterades över 100 nya fall i Helsingfors och Nylands, Egentliga Fin-
lands, Satakunta, Birkalands, Norra Österbottens, Vasa, Päijät-Häme, Södra Karelens, Centrala 
Tavastlands, Södra Savolax och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt samt i landskapet Åland. 
Under den senaste uppföljningsperioden på 14 dagar konstaterade nya fall i samtliga sjukvårds-
distrikt. Epidemiläget är för närvarande (den 6 mars 2021) allvarligast i Helsingfors och Ny-
lands (med en incidens på 281/100 000), Egentliga Finlands (med en incidens på 173,4/100 000) 
och Satakunta sjukvårdsdistrikt (med en incidens på 215,3/100 000) samt i landskapet Åland 
(med en incidens på 427,7/100 000). 

Genom den ändring av lagen om smittsamma sjukdomar som trädde i kraft den 22 februari 2021 
fogades temporärt en ny 58 g § till lagen, vars syfte var att göra det möjligt att helt och hållet 
stänga utrymmen för kunder och deltagare. Det har senare framgått att paragrafen delvis ger 
utrymme för tolkning på grund av dess hänvisning till 58 d § 3 mom. 

I fråga om de utrymmen för kunder eller deltagare och väntsalar enligt 58 d § 3 mom. som är 
öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse och 
som enligt den nya bestämmelsen ska kunna stängas hänvisas till den definition som ingår i 58 
d § 3 mom. I 58 d § 3 mom. föreskrivs det att utrymmen för kunder eller deltagare och väntsalar, 
för det första, är utrymmen inomhus som används för samtidig vistelse av fler än 10 kunder eller 
deltagare och, för det andra, regionalt och verksamhetsmässigt begränsade utrymmen utomhus 
som används för samtidig vistelse av fler än 50 kunder eller deltagare och för vilka arrangören 
svarar vid en viss tidpunkt. I specialmotiveringen till bestämmelsen (RP 245/2020 rd, s. 88) 
konstateras det att de utrymmen som avses är sådana utrymmen i vilka mer än 10 personer 
vanligen (kursiveringen tillagd i denna proposition) vistas samtidigt i fortlöpande verksamhet. 
Det konstateras vidare att syftet med bestämmelsen är att förhindra att omfattande smittkedjor 
uppkommer. Ett regionalt beslut gäller inte näringsidkare med utrymmen inomhus eller på ett 
avgränsat område utomhus där vanligen (kursiveringen tillagd i denna proposition) ett litet antal 
personer vistas (RP 245/2020 rd, s. 128). 

Den tolkning regionalförvaltningsmyndigheterna gjort, och som redovisas i avsnitt 1 har lett till 
att 58 g § om stängning av utrymmen inte har kunnat tillämpas fullt ut, trots det förvärrade 
epidemiläget. Det har på grund av hänvisningen inte på ett tillräckligt entydigt sätt framgått om 
de utrymmen som avses i 58 g § 4 mom. kan stängas helt för kunder och deltagare eller om 

                                                      
1 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 
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aktörerna fortfarande i denna situation kan begränsa antalet kunder och deltagare så att det un-
derstiger det antal som anges i den definitionsbestämmelse som är en förutsättning för tillämp-
ningen av den bestämmelsen, dvs. så att 58 g § inte kan tillämpas. 

Det rådande rättsläget kan inte anses vara tillfredsställande med tanke på förhindrandet av den 
fortsatta spridningen av covid-19-epidemin. 

3  Målsättning  

Syftet med propositionen är att den för viss tid gällande lagen och de bestämmelser om temporär 
stängning av utrymmen avsedda för kunder och deltagare som ingår i den och som ska tillämpas 
i syfte att förhindra spridningen av covid-19-epidemin ska förtydligas. Målet är att trygga be-
folkningens hälsa och i sista hand rätten till liv samt tillräckliga social- och hälsovårdstjänster 
genom att se till att det som en sista åtgärd för att förhindra spridningen av covid-19-epidemin 
ska vara möjligt att på det sätt som anges i lagen helt och hållet stänga sådana utrymmen för 
kunder och deltagare där smittorisken är hög. Genom ett myndighetsbeslut om stängning av 
sådana verksamheter där smittorisken är hög kan spridningen av den smittsamma sjukdomen 
förhindras effektivt. 

Ett viktigt syfte med lagen är att vidare att stärka de lokala och regionala myndigheternas möj-
ligheter att med framförhållning och snabbt vidta nödvändiga och proportionerliga åtgärder för 
att förhindra spridning av coronaviruset och därmed skydda befolkningen mot sjukdomen co-
vid-19 och samtidigt trygga social- och hälsovårdssystemets bärkraft. 

4  Förslagen och deras konsekvenser  

4.1 De viktigaste förslagen 

Det föreslås att lagen ändras med en precisering av den bestämmelse som ger kommunerna och 
regionförvaltningsverken den möjlighet de redan i nuläget har att temporärt stänga sådana ut-
rymmen för kunder, utrymmen för deltagare och väntsalar som är öppna för allmänheten eller 
avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse och som är förknippade med en 
högre risk för spridning av en smittsam sjukdom, för att på så vis förhindra spridningen av 
covid-19-epidemin. 

Det föreslås i propositionen att kommunen eller regionförvaltningsverket för viss tid helt ska 
kunna stänga ett utrymme för näringsverksamhet eller annan verksamhet som är avsett för kun-
der eller deltagare. Möjligheten att förbjuda att klienter eller deltagare släpps in i en viss lokal 
ska endast gälla sådana verksamheter där det finns en särskild risk att betydande smittkedjor 
uppkommer med beaktande av den fysiska närheten mellan personer och antalet personer som 
är närvarande samtidigt eller en risk för att sjukdomen sprids via ytor i utrymmena. De verk-
samheter och utrymmen som ett sådant beslut kan gälla räknas upp i det gällande 58 g § 4 mom., 
och det föreslås inte några ändringar i fråga om dem. 

De hänvisningar till 58 d § 3 mom. som ingår i 58 g § 1 och 4 mom. ska enligt förslaget strykas, 
varefter tillämpningsområdet för 58 g § gäller samtliga verksamheter och utrymmen som räknas 
upp i 58 g § 4 mom., oavsett för vilket antal kunder eller deltagare verksamheten är avsedd eller 
utrymmet används. Merparten av de verksamheter och utrymmen som ingår i tillämpningsom-
rådet för den gällande regleringen är sådana där tröskeln för att tillämpa definitionen enligt 58 
d § 3 mom. redan överskrids. 
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4.2 De huvudsakliga konsekvenserna 

En heltäckande bedömning av konsekvenserna av en temporär stängning av utrymmen för kun-
der och deltagare för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 har redan gjorts i samband 
med regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär änd-
ring av lagen om smittsamma sjukdomar (RP 245/2020 rd), och den nu föreslagna ändringen 
bedöms inte ha några betydande konsekvenser som självständig proposition. 

Syftet med regleringen är såväl enligt RP 245/2020 rd som riksdagens arbetsdokument (bl.a. 
ShUB 1/2021 rd och GrUU 44/2020 rd) att som en sista utväg stänga sådana utrymmen avsedda 
för kunder eller deltagare i fråga om vissa verksamheter som faller inom tillämpningsområdet 
för regleringen. Tillämpningsområdet för lagen utvidgas i och med förslaget i någon mån jäm-
fört med tidigare genom att också de verksamheter och utrymmen som räknas upp i 58 g § 4 
mom. och som normalt riktar sig till eller används för syften med färre än 10 kunder eller del-
tagare (inomhus) eller färre än 50 kunder eller deltagare (utomhus). Särskilt i förhållande till 
vad som föreskrivs i den gällande 58 g § bedöms konsekvenserna av denna utvidgning vara 
små. 

Utvidgningen kommer enligt bedömning att i huvudsak gälla sådana utrymmen som avses i 58 
g § 4 mom. 1 punkten. Som exempel på sådana verksamheter och utrymmen som omfattas av 
den föreslagna ändringen kan nämnas små yogasalar eller små lokaler avsedda för utövare av 
kontaktsporter. Exempelvis gym är dock av affärsekonomiska skäl i allmänhet dimensionerade 
för fler än 10 personer. Den bedömningen stöds också av de uppgifter om gymens verksamhets-
yta som anmälts till den av Jyväskylä universitet administrerade databasen Lipas. 

Det är epidemiologiskt motiverat att utvidga tillämpningsområdet till att omfatta dessa med 
hänvisning till den allmänt kända spridningsmekanismen för covid-19. Risken för spridning är 
i princip större i mindre utrymmen än i större. Eftersom sjukdomen covid-19 i första hand sprids 
via droppsmitta när den som insjuknat hostar eller nyser och kan smitta också via smutsiga 
händer och ytor, är det motiverat att utvidga tillämpningsområdet för den föreslagna regleringen 
till att också omfatta mindre utrymmen.  Den utvidgade regleringen förhindrar också sådana 
eventuella sporadiska sjukdomsfall där ett större antal personer än planerat vistas i samma små 
utrymmen i och med att efterfrågan ökar på de tjänster som tillhandahålls av mindre aktörer då 
övriga utrymmen stängs och tillgången på deras tjänster försvinner. 

Konsekvenserna sträcker sig också till sådana små aktörer som inte omfattas av tillämpnings-
området för gällande reglering.  Det är sannolikt att dessa aktörer i praktiken redan har drabbats 
av de negativa konsekvenserna av de gällande bestämmelserna och giltighetstiden för region-
förvaltningsmyndigheternas beslut, eftersom begränsningarna och den offentliga debatten om 
dessa i sig har kunnat minska konsumenternas intresse för och efterfrågan på tjänsterna i fråga. 

I fråga de verksamheter och utrymmen som kommer att omfattas av de nu förslagna bestäm-
melserna hänvisas också till det som konstateras i det uttalande som godkändes av riksdagen. 
Riksdagen förutsatte att statsrådet snabbt bereder bestämmelser om att ekonomiska förluster till 
följd av stängning av kundutrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar ersätts 
näringsidkarna genom ett allmänt kostnadsstöd eller som en särskild ersättning, om man har 
varit tvungen att förlänga en stängning som pågått i 14 dygn. Arbets- och näringsministeriet 
håller på att bereda bestämmelser om ersättning via systemet för kostnadsstöd av de ekonomiska 
förluster som näringsidkarna orsakas då de tvingas stänga kundutrymmen. 

Såsom konstaterats omfattas merparten av de verksamheter och utrymmen som avses i 58 g § 4 
mom. av den stängning som redan är i kraft. Därmed hänvisas det i fråga om bedömningen av 
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bestämmelsernas konsekvenser till RP 245/2020 rd, s. 39–62). Det bör särskilt noteras att man 
i konsekvensbedömningen i detalj gick in på konsekvenserna av en total stängning av olika 
utrymmen (se t.ex. s. 43 och s. 48). Det konstateras bl.a. att en total stängning av kundutrymmen 
som används i näringsverksamhet i praktiken innebär att en enskild näringsidkares verksamhet 
temporärt förbjuds, om inte verksamhetsutövaren kan ordna sin verksamhet på annat sätt, såsom 
i form av hämt- eller distansservice RP 245/2020 rd, s. 49). 

5  Alternativa handlingsvägar  

Det har inte gjorts någon heltäckande bedömning av alternativa handlingsvägar, eftersom syftet 
endast är att precisera bestämmelserna i 58 g § 1 och 4 mom. för att lagstiftningens ändamål 
och syfte ska uppfyllas fullt ut också i myndigheternas beslutsfattande. 

Som en alternativ lösning gjordes det vid beredningen av regeringens proposition i fråga om 58 
d § 3 mom. en bedömning av att bestämmelsen preciseras och ordet ”vanligen” fogas till den 
(se t.ex. RP 245/2020 rd, s. 88). I enlighet med den utredning som regionförvaltningsverket har 
lämnat förblir det emellertid oklart huruvida ett tillägg av ordet i fråga leder till det önskade 
slutresultatet eller till att utrymmena stängs på basis av myndigheternas beslut utan ett sådant 
ytterligare tillägg i det beslut som nämns i avsnitt 1 om att utrymmen avsedda för sådan närings-
verksamhet eller annan verksamhet som omfattas av bestämmelserna inte behöver stängas utan 
kan användas om antalet deltagare begränsas till högst 10 personer inomhus och högst 50 per-
soner inomhus. 

Alternativt kan en stängning av olika utrymmen uttryckligen under undantagsförhållanden ge-
nomföras genom en komplettering av bestämmelserna i beredskapslagen (1552/2011). De sak-
kunniga i statsförfattningsrätt som grundlagsutskottet har hört har ansett det vara motiverat att 
ta in bestämmelser om tillvägagångssättet vid en stängning uttryckligen i beredskapslagen. Pro-
fessor Ojanen2 konstaterade i sitt yttrande till grundlagsutskottet att de bestämmelser som före-
slagits i regeringens proposition 245/2020 rd och som i sak innebär ett väsentliga och djupgå-
ende ingrepp i de grundläggande fri- och rättigheterna under sådana förhållanden som till sin 
karaktär är undantagsförhållanden såväl som sådana förhållanden som råder under samhälls-
spridningsfasen bör regleras med stöd av 23 § i grundlagen och genomföras i praktiken genom 
en ändring av beredskapslagen eller en temporär speciallag (s. 5, endast på finska). Också pro-
fessor Tuori3 konstaterade i sitt yttrande att den bästa lösningen med tanke på skyddet av de 
grundläggande fri- och rättigheterna och tryggandet av riksdagens möjligheter påverkansmöj-
ligheter vid införandet av ytterligare befogenheter för bekämpning av covid-19-epidemin är att 
införa bestämmelserna i beredskapslagen, och att de befogenheter som regeringen föreslagit i 
lagen om smittsamma sjukdomar i stället tas in i beredskapslagen genom en ändring som ge-
nomförs i vanlig lagstiftningsordning (s. 3, endast på finska). 

Med beaktande av den tidsbundna bestämmelsen om stängning av utrymmen som redan ingår i 
lagen om smittsamma sjukdomar, anses det i detta skede trots allt vara ett bättre alternativ att 
precisera de gällande bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar. 

                                                      
2 https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2021-AK-344869.pdf  
3 https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2021-AK-344791.pdf  
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6  Remissvar  

När det gäller ändamål och syfte med stängningen av utrymmen hänvisas det till de remissvar 
som inkommit i samband med behandlingen av regeringens proposition med förslag till lagar 
om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (RP 245/2020 rd)4. 

Utlåtanden om den nu föreslagna ändringen begärdes dock av justitieministeriet, arbets- och 
näringsministeriet, regionförvaltningsverken och Landskapet Åland. Motiveringen till proposit-
ionen har kompletterats till följd av remissvaren. 

7  Specialmotiver ing  

58 g §. Temporär stängning av utrymmen för kunder och deltagare i syfte att förhindra sprid-
ning av covid-19-epidemin. Enligt den gällande bestämmelse kan kommunen eller regionför-
valtningsverket som en sista utväg i situationer där covid-19-epidemin lokalt eller regionalt be-
finner sig i samhällsspridningsfasen och det är uppenbart att spridningen inte längre kan för-
hindras med andra åtgärder, för en viss tid stänga sådana utrymmen för näringsverksamhet eller 
annan verksamhet som är avsedda för kunder eller deltagare. När ett sådant beslut fattas ska 
hänsyn tas till känd sakkunskap om huruvida kundernas eller deltagarnas fysiska närhet till 
varandra eller antalet personer som samtidigt befinner sig på plats eller annan placering i ett 
utrymme eller spridning av sjukdomen via ytor utgör en särskild risk för spridning av sjukdomen 
covid-19, samt om det i verksamheten eller i de utrymmen som används för den finns en särskild 
risk för att betydande smittkedjor uppkommer. 

Bestämmelsen ska preciseras så att den hänvisning till 58 d § 3 mom. som för närvarande ingår 
i 1 och 4 mom. ska slopas. Hänvisningen definierar vad som avses med utrymmen som är öppna 
för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse. Bestämmel-
sen gör det möjligt att temporärt stänga utrymmen för näringsverksamhet och annan verksamhet 
för kunder och andra som deltar i verksamheten. I de situationer där den föreslagna bestämmel-
sen kan tillämpas är enbart undvikande av fysisk närkontakt mellan personer genom att t.ex. 
begränsa antalet kunder eller deltagare inte en tillräcklig åtgärd för att hindra epidemin från att 
sprida sig. 

Tillämpningen av den föreslagna 58 g § är inte avhängig av hur stort antal kunder eller deltagare 
lokalerna i fråga är avsedda för, utan stängningen gäller alla utrymmen som anges i 58 g § 4 
mom. Verksamhet som utövas i de utrymmen som avses i 4 mom. i paragrafen ska vara sådan 
verksamhet där det finns en särskild risk att betydande smittkedjor uppkommer då förekomsten 
av fysisk närkontakt och antalet samtidigt närvarande personer eller risken för att sjukdomen 
sprids via ytor i lokalerna beaktas. 

I fråga om riskbedömningen hänvisas till specialmotiveringen i RP 245/2020 rd, s. 98–101). 
Det svårförutsebara smittmönster sjukdomen covid-19 uppvisar innebär att omfattande smitt-
kedjor kan uppstå också vid enskilda kontakter och smittfall. 

                                                      
4 https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=d52927fa-9c2e-4c31-9051-

3693fe47f698  
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8  Ikraftträdande  

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. Önskemålet om att propositionen ska behandlas 
i brådskande ordning motiveras med att syftet med bestämmelserna är att få covid-19-epidemin 
under kontroll. 

Det föreslås att lagen ska vara i kraft till den 30 juni 2021 precis som den gällande 58 g § i 
övrigt. 

9  Verkstäl l ighet  och uppföljning  

För verkställigheten av de ändringar som föreslås i 58 g § 1 och 4 mom. svarar de organ som i 
kommunerna ansvarar för bekämpning av smittsamma sjukdomar samt regionförvaltningsver-
ken. 

Verkställigheten av lagen och hur dess ändamål och syfte uppfylls samt dess konsekvenser 
kommer att följas på regional nivå och även på statsrådsnivå som ett led i det pågående arbetet 
för att hindra spridningen av covid-19. 

10  Förhållande t i l l  grundlagen samt lagst if tningsordning  

För att hindra spridningen av covid-19 behöver en kompletterande ändring göras i tillämpnings-
området för 58 g § för att säkerställa de lokala och regionala myndigheternas möjligheter att 
med framförhållning och snabbt vidta nödvändiga och proportionerliga åtgärder för att för-
hindra spridning av coronaviruset och därmed skydda befolkningens hälsa. Vid behandlingen 
av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om smitt-
samma sjukdomar (RP 15/2021 rd) konstaterade grundlagsutskottet uttryckligen att det står klart 
att en på lag grundad befogenhet ska tillämpas när förutsättningarna för dess användning upp-
fylls. Det allmänna har en skyldighet att se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och 
de mänskliga rättigheterna tillgodoses (bl.a. 19 § i grundlagen; GrUU 7/2021 rd s. 4). 

Syftet med den föreslagna ändringen är fortsättningsvis att förhindra spridningen av covid-19-
epidemin, dvs. att skydda människors hälsa och i sista hand rätten till liv för de människor som 
har en förhöjd risk att insjukna allvarligt till följd av smitta av sjukdomen covid-19. Förslaget 
syftar också till att trygga social- och hälsovårdssystemets bärkraft genom att förhindra en okon-
trollerad spridning av epidemin så att människors rätt till tillräcklig omsorg och tillräckliga 
social- och hälsovårdstjänster kan tillgodoses. 

Syftet med de föreslagna bestämmelserna är således fortfarande att bidra till fullgörandet av det 
allmännas skyldighet att se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga 
rättigheterna tillgodoses. De föreslagna bestämmelserna gör det möjligt för myndigheterna att 
genomföra de skyldigheter som hänför sig till skyddet av befolkningens hälsa. Syftet med de 
bestämmelser i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller covid-19-epidemin är förutom att 
förutsätta hälsosäkerhet och det fysiska avstånd den kräver också att ge juridiska instrument för 
en total stängning av utrymmen. Då kan fysisk närkontakt mellan dem som vistas i de utrymmen 
som avses i bestämmelserna undvikas, liksom spridningen av covid-19 via ytor. Den allra kraf-
tigaste begränsningsåtgärden, dvs. tillämpningen av 58 g § och den stängning av utrymmen som 
avses i paragrafen, blir aktuell i situationer där det är uppenbart att de sammantagna allmänna 
regionala åtgärder som vidtagits inte längre räcker. Också nödvändighet och proportionalitet 
måste i en sådan situation bedömas utifrån hur nödvändigt det är att kraftigt begränsa just fysisk 
närkontakt och därmed nödvändigheten i att stänga utrymmen. 
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Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande GrUU 44/2020 rd bedömt grundlagsenligheten i fråga om 
stängningen av de utrymmen som avses i 58 g §. Dessutom har grundlagsutskottet i sitt utlåtande 
om regeringens proposition om en temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förpläg-
nadsverksamhet (GrUU 6/2021 rd) konstaterat att det inte finns något konstitutionellt hinder för 
att reglera tillfällig stängning av förplägnadsrörelsers lokaler som en begränsning av de grund-
läggande fri- och rättigheterna på samma sätt som i fråga om vissa andra näringar (58 g § i lagen 
om smittsamma sjukdomar). Det kan därför anses att grundlagsutskottet redan en gång tidigare 
har bedömt uttryckligen frågan om att stänga sådana utrymmen, och det finns därför inte något 
behov av att särskilt göra en ny bedömning av grunderna för den föreslagna ändringen med 
avseende på grundlagen. I fråga om grundlagsbedömningen hänvisas till det som konstaterats i 
avsnittet om lagstiftningsordningen i RP 245/2020 rd. 

Genom att i 58 g § 1 och 4 mom. stryka hänvisningen till 58 d § 3 mom. och den definition som 
ingår i det momentet utvidgas tillämpningsområdet för lagens bestämmelser om stängning av 
utrymmen i viss mån. Merparten av de utrymmen som anges i 58 g § 4 mom. är sådana som 
används för samtidig vistelse av fler än 10 deltagare (inomhusutrymmen) eller som används för 
samtidig vistelse av fler än 50 deltagare och för vilka arrangören svarar vid en viss tidpunkt 
(regionalt och verksamhetsmässigt begränsade utrymmen utomhus). Utvidgningen av tillämp-
ningsområdet bedöms inte vara av någon större betydelse. 

Bestämmelserna kommer att omfatta t.ex. små yogasalar avsedda för färre än 10 personer eller 
små salar avsedda för utövare av kampsporter. Det är med tanke på förhindrandet av spridningen 
av epidemin motiverat att alla aktörer och utrymmen, oberoende av storlek, i sista hand omfattas 
av bestämmelserna om stängning. I princip är risken att covid-19 sprids i små lokaler större (se 
t.ex. GrUU 44/2020 rd s. 5). På grund av den föreslagna ändringen kommer aktörer av olika 
storlek att sinsemellan befinna sig i jämlik ställning i en situation där det är nödvändigt att stänga 
utrymmen för kunder och deltagare. Beslutet om stängning ska grunda sig på en epidemiologisk 
bedömning av åtgärdens nödvändighet som omfattar alla aktörer. Det ursprungliga ändamålet 
och syftet med bestämmelsen uppfylls på ett rättvist och jämlikt sätt. Propositionen kan fortsätt-
ningsvis bedömas stödja tillgodoseendet av jämlikhetsprincipen, eftersom det är möjligt att rikta 
åläggandet så att det innefattar olika aktörer på lika villkor. 

Såsom det har konstaterats är åtgärderna för bekämpning av epidemier i lagen om smittsamma 
sjukdomar (58 c–58 h §) graderade enligt hur allvarligt epidemiläget är så att lokala och region-
ala myndigheter ska ha möjlighet att vidta tillräckliga föregripande och nödvändiga åtgärder för 
att förhindra spridningen av epidemin. Vid bedömningen av åtgärdernas nödvändighet och pro-
portionalitet övervägs åtgärderna i sak och deras tidsmässiga och regionala omfattning. När 
åtgärderna övervägs i sak bör det bedömas om allmänna hälsosäkerhetsåtgärder (t.ex. 58 c §) 
eller skyldigheten att undvika närkontakt (t.ex. 58 d §) räcker, eller om det är nödvändigt med 
en total stängning av utrymmen för kunder och deltagare. När det gäller den regionala tillämp-
ningen av åtgärder bör det bedömas hur nödvändiga och proportionerliga åtgärderna är med 
hänsyn till epidemiläget i regionen. På regional nivå kan myndigheternas åtgärder vara i kraft 
endast så länge som de är nödvändiga i varje given situation. 

När proportionaliteten i fråga om en utvidgning av tillämpningsområdet för bestämmelsen be-
döms är det skäl att beakta att riksdagen i sitt svar (RSv 3/2021 rd) förutsatte att statsrådet snabbt 
bereder bestämmelser om att ekonomiska förluster till följd av stängning av kundutrymmen 
enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar ersätts näringsidkarna genom ett allmänt kost-
nadsstöd eller som en särskild ersättning, om man har varit tvungen att förlänga en stängning 
som pågått i 14 dygn. Också de aktörer som i och med den föreslagna ändringen kommer att 
omfattas av 58 g § ska i princip omfattas av de ersättningar som bereds. 
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Det föreslås att giltigheten för ett myndighetsbeslut fortsättningsvis ska begränsas noga både 
tidsmässigt och i områdesmässigt hänseende till enbart det nödvändiga. Beslutet föreslås gälla 
högst två veckor åt gången, och det får endast fattas i fråga om sådana områden där villkoren i 
fråga om sjukdomens incidens och kapaciteten för sjukhusvård uppfylls. Tröskeln för att till-
lämpa lagförslaget är mycket hög. 

Nyttan av en noga avgränsad åtgärd för stängning av kund- och deltagarutrymmen kan bedömas 
vara större än den ekonomiska skada sådana åtgärder i allmänhet medför för den näringsverk-
samhet den berör. Åtgärdens syfte är att förhindra virusets spridning under sådana omständig-
heter när det finns risk för en okontrollerad smittspridning bland befolkningen som kan leda till 
förlust av människoliv och äventyrad sjukhuskapacitet. Under sådana omständigheter när åtgär-
derna kan tas i bruk är de proportionella i förhållande till sitt syfte, det vill säga skyddandet av 
befolkningens hälsa och välbefinnande. 

På de grunder som anges ovan kan lagförslaget behandlas i vanlig lagstiftningsordning. Det är 
dock motiverat att inhämta grundlagsutskottets utlåtande i frågan. 

 
Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 

Lag 

om ändring av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 58 g § 1 och 4 mom. som följer: 

 
58 g § 

Temporär stängning av utrymmen för kunder och deltagare i syfte att förhindra spridning av 
covid-19-epidemin 

Om det är uppenbart att åtgärderna enligt 58 d § och andra åtgärder som redan har vidtagits 
inte kan anses vara tillräckliga på grund av en särskild spridningsrisk i anslutning till verksam-
heten och om det när de kriterier som anges i 2 mom. uppfylls är nödvändigt för att förhindra 
en okontrollerad spridning av covid-19-epidemin, kan det kommunala organ som ansvarar för 
bekämpningen av smittsamma sjukdomar meddela ett sådant beslut inom sitt verksamhetsom-
råde som förpliktar alla aktörer som utövar i 4 mom. avsedd verksamhet och disponerar över 
utrymmen, enligt vilket sådana utrymmen för kunder, utrymmen för deltagare och väntsalar som 
är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse ska 
stängas för kunder och deltagare.  Utöver det som föreskrivs i 44 § i förvaltningslagen ska det i 
beslutet anges vad som avses med verksamhet som utgör en särskild risk för spridning av sjuk-
domen covid-19 och med utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begrän-
sad kund- eller deltagargrupps vistelse.  Regionförvaltningsverket kan fatta motsvarande beslut 
inom sitt område, om åtgärder är nödvändiga inom flera kommuners område. Skyldigheterna 
enligt ett samtidigt gällande beslut av kommunen kompletterar de skyldigheter som fastställts i 
ett beslut av regionförvaltningsverket som är i kraft inom kommunens område. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Ett beslut som avses i 1 mom. förpliktar aktörer som disponerar över utrymmen när de bedri-
ver idrotts- eller sportverksamhet som avses i 1 punkten eller nöjes- eller rekreationsverksamhet 
som avses i 2–6 punkten i följande utrymmen: 

1) utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter 
och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande 
utrymmen för inomhusidrott, 

2) allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt 
omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem, 

3) dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande 
hobbyverksamhet i grupp, 

4) nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus, 
5) inomhuslekparker och inomhuslekplatser, 
6) allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler 

som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Denna lag träder i kraft den    2021   och gäller till och med den 30 juni 2021. 

————— 
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Helsingfors den 11 mars 2021 

 
Statsminister 

Sanna Marin 

 
 
 
 

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

Lag 

om ändring av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 58 g § 1 och 4 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

58 g § 

Temporär stängning av utrymmen för kunder 
och deltagare i syfte att förhindra spridning 

av covid-19-epidemin 

Temporär stängning av utrymmen för kun-
der och deltagare i syfte att förhindra sprid-
ning av covid-19-epidemin. Om det är uppen-
bart att åtgärderna enligt 58 d § och andra åt-
gärder som redan har vidtagits inte kan anses 
vara tillräckliga på grund av en särskild sprid-
ningsrisk i anslutning till verksamheten och 
om det när de kriterier som anges i 2 mom. 
uppfylls är nödvändigt för att förhindra en 
okontrollerad spridning av covid-19-epide-
min, kan det kommunala organ som ansvarar 
för bekämpningen av smittsamma sjukdomar 
meddela ett sådant beslut inom sitt verksam-
hetsområde som förpliktar alla aktörer som ut-
övar i 4 mom. avsedd verksamhet och dispo-
nerar över utrymmen, enligt vilket utrymmen 
för kunder, utrymmen för deltagare och vänt-
salar enligt 58 d § 3 mom. som är öppna för 
allmänheten eller avsedda för en begränsad 
kund- eller deltagargrupps vistelse ska stängas 
för kunder och deltagare. Utöver det som fö-
reskrivs i 44 § i förvaltningslagen ska det i be-
slutet anges vad som avses med verksamhet 
som utgör en särskild risk för spridning av 
sjukdomen covid-19 och med utrymmen som 
är öppna för allmänheten eller avsedda för en 
begränsad kund eller deltagargrupps vistelse. 
Regionförvaltningsverket kan fatta motsva-
rande beslut inom sitt område, om åtgärder är 
nödvändiga inom flera kommuners område. 
Skyldigheterna enligt ett samtidigt gällande 

58 g § 

Temporär stängning av utrymmen för kunder 
och deltagare i syfte att förhindra spridning 

av covid-19-epidemin 

Om det är uppenbart att åtgärderna enligt 58 
d § och andra åtgärder som redan har vidtagits 
inte kan anses vara tillräckliga på grund av en 
särskild spridningsrisk i anslutning till verk-
samheten och om det när de kriterier som 
anges i 2 mom. uppfylls är nödvändigt för att 
förhindra en okontrollerad spridning av covid-
19-epidemin, kan det kommunala organ som 
ansvarar för bekämpningen av smittsamma 
sjukdomar meddela ett sådant beslut inom sitt 
verksamhetsområde som förpliktar alla aktö-
rer som utövar i 4 mom. avsedd verksamhet 
och disponerar över utrymmen, enligt vilket 
sådana utrymmen för kunder, utrymmen för 
deltagare och väntsalar som är öppna för all-
mänheten eller avsedda för en begränsad 
kund- eller deltagargrupps vistelse ska stängas 
för kunder och deltagare.  Utöver det som fö-
reskrivs i 44 § i förvaltningslagen ska det i be-
slutet anges vad som avses med verksamhet 
som utgör en särskild risk för spridning av 
sjukdomen covid-19 och med utrymmen som 
är öppna för allmänheten eller avsedda för en 
begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse.  
Regionförvaltningsverket kan fatta motsva-
rande beslut inom sitt område, om åtgärder är 
nödvändiga inom flera kommuners område. 
Skyldigheterna enligt ett samtidigt gällande 
beslut av kommunen kompletterar de skyldig-
heter som fastställts i ett beslut av regionför-
valtningsverket som är i kraft inom kommu-
nens område. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

beslut av kommunen kompletterar de skyldig-
heter som fastställts i ett beslut av regionför-
valtningsverket som är i kraft inom kommu-
nens område. 
— — — — — — — — — — — — — — 

Ett beslut som avses i 1 mom. förpliktar i 
58 d § 3 mom. avsedda aktörer som disponerar 
över utrymmen när de utövar idrotts- eller 
sportverksamhet som avses nedan i 1 punkten 
eller nöjes- eller rekreationsverksamhet som 
avses nedan i 2–6 punkten i följande utrym-
men: 

1) utrymmen inomhus som används för 
lagsport, gruppträning, utövande av kontakt-
sporter och andra motsvarande former av 
sport eller idrott samt träningslokaler och 
andra motsvarande utrymmen för inom-
husidrott, 

2) allmänna bastur och simhallars, frilufts-
bads och badinrättningars bassängområden 
samt omklädningsrum som finns i omedelbar 
anslutning till dem, 

3) dansställen och utrymmen som används 
för körsång, amatörteater och annan motsva-
rande hobbyverksamhet i grupp, 

4) nöjes- och temaparker, tivolin samt djur-
parkers utrymmen inomhus, 

5) inomhuslekparker och inomhuslekplat-
ser, 

6) allmänna utrymmen i köpcentra, med un-
dantag för affärslokaler i detaljhandeln och lo-
kaler som används för tillhandahållande av 
tjänster samt passager till dessa lokaler. 

 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

Ett beslut som avses i 1 mom. förpliktar ak-
törer som disponerar över utrymmen när de 
bedriver idrotts- eller sportverksamhet som 
avses i 1 punkten eller nöjes- eller rekreations-
verksamhet som avses i 2–6 punkten i föl-
jande utrymmen: 
 

1) utrymmen inomhus som används för 
lagsport, gruppträning, utövande av kontakt-
sporter och andra motsvarande former av 
sport eller idrott samt träningslokaler och 
andra motsvarande utrymmen för inom-
husidrott, 

2) allmänna bastur och simhallars, frilufts-
bads och badinrättningars bassängområden 
samt omklädningsrum som finns i omedelbar 
anslutning till dem, 

3) dansställen och utrymmen som används 
för körsång, amatörteater och annan motsva-
rande hobbyverksamhet i grupp, 

4) nöjes- och temaparker, tivolin samt djur-
parkers utrymmen inomhus, 

5) inomhuslekparker och inomhuslekplat-
ser, 

6) allmänna utrymmen i köpcentra, med un-
dantag för affärslokaler i detaljhandeln och lo-
kaler som används för tillhandahållande av 
tjänster samt passager till dessa lokaler. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Denna lag träder i kraft den    2021 och gäl-

ler till och med den 30 juni 2021. 
————— 
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