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UPPHÄVANDE AV FÖRORDNANDET (ESAVI/ 37717/2021) ENLIGT 16 § I LAGEN OM 

SMITTSAMMA SJUKDOMAR GÄLLANDE HELSINKI SHIPYARD OY:S VERKSAMHETSSTÄLLE 

 

BAKGRUND 

 

Världshälsoorganisationen WHO klassificerade coronavirusepidemin som 

en pandemi den 11 mars 2020. Coronaviruset är en allmänfarlig smittsam 

sjukdom. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland blev 12 oktober 2021 informerad 

om att det hade förekommit covid-19-smittkluster vid Helsinki Shipyard 

Oy:s verksamhetsställe vid Skeppsgatan 1. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelade 20 oktober 2021 

beslutet (ESAVI/35013/2021) som med stöd av lagen om smittsamma 

sjukdomar förordnade alla arbetstagare som vistas i området vid Helsinki 

Shipyard Oy:s verksamhetsställe att delta i den hälsokontroll som 

Helsingfors stad ordnar med stöd av 14 § i lagen om smittsamma 

sjukdomar för att förhindra spridningen av den allmänfarliga smittsamma 

sjukdomen covid-19 som orsakas av SARS-CoV-2-viruset. Beslutet skrevs 

så att det var i kraft 21.10.2021–31.1.2022. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelade 3 november 2021 ett 

förordnande (ESAVI/37717/2021) som utvidgade beslutet till att gälla alla 

personer som vistas i Helsingfors Shipyard Oy:s verksamhetsställe. 

Beslutet skrevs så att det var i kraft 10.11.2021–31.1.2022. Det aktuella 

förordnandet ersatte Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut av 20 

oktober 2021 (ESAVI/35013/2021) för perioden 10.11.2021-31.1.2022. 

        

UTREDNING AV ÄRENDET 

 Den 5 januari 2022 meddelade Helsingfors stad Regionförvaltningsverket 

i Södra Finland att förordnandet om obligatorisk hälsokontroll enligt stadens 

bedömning inte längre är nödvändigt i Helsingforsvarvets område. 

 Enligt erhållen bedömning har coronavirusepidemiläget i 

Helsingforsområdet ändrat i och med omikronvarianten och läget vid varvet 

kan inte längre anses vara värre än i övriga Helsingfors. 
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HÖRANDE  

 Parter har inte getts tillfälle att bli hörda, eftersom hörandet med stöd av 34 

§ 2 momentet 5 punkten i förvaltningslagen (434/2003) av annan orsak är 

uppenbart onödigt. 

 

REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS BESLUT OCH MOTIVERING 

Beslut   

Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver beslutet 

(ESAVI/37717/2021) enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar av 

den 3 november 2021 som förordnade alla personer som vistas i 

området vid Helsinki Shipyard Oy:s verksamhetsställe att delta i den 

hälsokontroll som Helsingfors stad ordnar för att förhindra 

spridningen av den allmänfarliga smittsamma sjukdomen covid-19.  

Förordnandet upphävs för perioden 8.1.2022–31.1.2022.  

Motivering  

Tillämpade bestämmelser 

 Enligt 7 § i grundlagen (731/1999) har alla rätt till liv och till personlig frihet, 

integritet och trygghet. 

  Enligt 10 § i grundlagen är vars och ens privatliv, heder och hemfrid 

tryggade.  

 Enligt 22 § i grundlagen ska det allmänna se till att de grundläggande fri- 

och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. 

 Enligt 1 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) är syftet med 

lagen att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem samt 

deras negativa konsekvenser för människor och samhället.  

 Enligt 6 § i lagen om smittsamma sjukdomar ska statliga myndigheter och 

sakkunniginrättningar samt kommunerna och samkommunerna 

systematiskt bekämpa smittsamma sjukdomar och förbereda sig på 

störningar inom hälso- och sjukvården. De ska inom sitt 

verksamhetsområde vidta omedelbara åtgärder efter att ha fått vetskap om 

förekomsten av eller risken för en smittsam sjukdom som kräver 

bekämpningsåtgärder.  

 Enligt 8 § i lagen om smittsamma sjukdomar samordnar och övervakar 

regionförvaltningsverket bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt 

område. Regionförvaltningsverket övervakar att samkommunerna för 

sjukvårdsdistrikten har regional beredskap för störningar inom hälso- och 

sjukvården. Regionförvaltningsverket övervakar att bekämpningsarbetet 
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genomförs enligt bestämmelserna samt att de nationella planerna och 

social- och hälsovårdsministeriets beslut verkställs. Vid 

regionförvaltningsverket ska det finnas en läkare som står i 

tjänsteförhållande till regionförvaltningsverket och ansvarar för smittsamma 

sjukdomar. 

 Enligt 2 momentet i samma paragraf bestäms det att samkommunen för 

sjukvårdsdistriktet styr och stöder kommunerna och verksamhetsenheterna 

inom socialvården och hälso- och sjukvården med sin medicinska 

sakkunskap inom bekämpning av smittsamma sjukdomar, utvecklar 

regionalt diagnostiken och behandlingen av smittsamma sjukdomar och 

utreder epidemier tillsammans med kommunerna. Sjukvårdsdistriktet 

förbereder bekämpning av och vård och behandling vid exceptionella 

epidemier samt har hand om utvecklingen av bekämpningen av 

vårdrelaterade infektioner vid verksamhetsenheterna inom socialvården 

och hälso- och sjukvården i sitt område. I samkommunen för 

sjukvårdsdistriktet ska det finnas en läkare som står i tjänsteförhållande till 

samkommunen och ansvarar för smittsamma sjukdomar.  

 Enligt 3 momentet i samma paragraf ska regionförvaltningsverket och 

samkommunerna för sjukvårdsdistrikten inom dess verksamhetsområde 

samarbeta för att bekämpa smittsamma sjukdomar. 

Regionförvaltningsverket ska fatta de administrativa beslut som föreskrivs i 

denna lag genom att utnyttja den sakkunskap som finns i samkommunen 

för sjukvårdsdistriktet, i specialupptagningsområdet och vid Institutet för 

hälsa och välfärd. Den regionala beredskapen och beredskapsplaneringen 

för bekämpning av smittsamma sjukdomar ska genomföras så som 

föreskrivs i 38 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) med beaktande 

också av verksamheten inom företagshälsovården och den privata hälso- 

och sjukvården.  

 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 i 

denna lag. I kommunen ska det finnas en läkare som står i 

tjänsteförhållande till kommunen och ansvarar för smittsamma sjukdomar. 

Den läkare som vid hälsovårdscentralen ansvarar för smittsamma 

sjukdomar ska utreda arten och utbredningen av en misstänkt eller 

konstaterad smittsam sjukdom samt vidta behövliga åtgärder för att 

förhindra att sjukdomen sprids. Bekämpande av smittsamma sjukdomar 

omfattar i denna lag 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. Närmare bestämmelser om 
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kommunernas tjänster för att förebygga spridningen av smittsamma 

sjukdomar utfärdas genom förordning av statsrådet. 

 Enligt 14 § i samma lag ska kommunen anordna allmänna vaccinationer 

och hälsokontroller för att förebygga smittsamma sjukdomar. Det är frivilligt 

att delta i vaccinationer eller hälsokontroller.  

 Enligt 15 § i lagen om smittsamma sjukdomar kan regionförvaltningsverket 

förordna om hälsokontroll av personer som vistas på någon ort inom dess 

verksamhetsområde eller på vissa arbetsplatser, i vissa inrättningar, i 

färdmedel eller på liknande ställen, om undersökningen behövs för att 

förhindra att en allmänfarlig smittsam sjukdom sprids. Det är frivilligt att 

delta i hälsokontrollen.   

 Enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar kan regionförvaltningsverket 

besluta att det är obligatoriskt att delta i hälsokontroller som avses i 14 och 

15 §, om det är nödvändigt för att förebygga spridningen av en allmänfarlig 

smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en 

allmänfarlig smittsam sjukdom. Beslutet kan riktas till en enskild person 

eller till flera personer.   

 Enligt 1 § 1 momentet 14 punkten i statsrådets förordning om smittsamma 

sjukdomar är infektionen som orsakas av den nya typen av coronavirus en 

allmänfarlig smittsam sjukdom. 

Slutsats  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland blev 12 oktober 2021 informerad 

om att det hade förekommit covid-19-smittkluster vid Helsinki Shipyard 

Oy:s driftställe vid Skeppsgatan 1. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelade 20 oktober 2021 

beslutet (ESAVI/35013/2021) som med stöd av lagen om smittsamma 

sjukdomar förordnade alla arbetstagare som vistas i området vid Helsinki 

Shipyard Oy:s verksamhetsställe att delta i den hälsokontroll som 

Helsingfors stad ordnar med stöd av 14 § i lagen om smittsamma 

sjukdomar för att förhindra spridningen av den allmänfarliga smittsamma 

sjukdomen covid-19 som orsakas av SARS-CoV-2-viruset. Beslutet skrevs 

så att det var i kraft 21.10.2021–31.1.2022. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelade 3 november 2021 ett 

förordnande (ESAVI/37717/2021) som utvidgade beslutet till att gälla alla 

personer som vistas i Helsingfors Shipyard Oy:s verksamhetsställe. 

Beslutet skrevs så att det var i kraft 10.11.2021–31.1.2022. Det aktuella 

förordnandet ersatte Södra Finlands beslut av 20 oktober 2021 

(ESAVI/35013/2021) för perioden 10.11.2021–31.1.2022. 
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Regionförvaltningsverkets förordnande har baserat sig på 16 § i lagen om 

smittsamma sjukdomar enligt vilket regionförvaltningsverket kan besluta att 

det är obligatoriskt att delta i hälsokontroller som avses i lagen om 

smittsamma sjukdomar 14 och 15 §, om det är nödvändigt för att förebygga 

spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom som 

med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom.  

Regionförvaltningsverket bedömde då förordnandet meddelades att det för 

att hindra spridningen av covid-19-smittor var nödvändigt att förordna att 

det är obligatoriskt att delta i hälsokontrollen vid Helsinki Shipyard Oy:s 

verksamhetsställe och rikta beslutet till alla personer som vistas i Helsinki 

Shipyard Oy:s verksamhetsställe. Utlåtandena som 

regionförvaltningsverket fick i ärendet förordade obligatoriska 

hälsokontroller och att de var nödvändiga.  

Regionförvaltningsverket har dessutom i sitt beslut fastställt att det 

upphäver beslutet omedelbart när det inte längre bedöms vara nödvändigt. 

 Den 5 januari 2022 meddelade Helsingfors stad Regionförvaltningsverket i 

Södra Finland att förordnandet om obligatorisk hälsokontroll enligt stadens 

bedömning inte längre är nödvändigt i Helsingforsvarvets område. Enligt 

erhållen bedömning har coronavirusepidemiläget i Helsingforsområdet 

förändrats i och med omikronvarianten och läget vid varvet kan inte längre 

anses vara värre än i övriga Helsingfors och det är därför motiverat att 

upphäva beslutet. Gällande lägesbilden för coronavirusepidemin i 

huvudstadsregionen hänvisar regionförvaltningsverket till uppgifterna i 

huvudstadsregionens coronasamordningsgrupps memorandum från mötet 

3 januari 2022 som det dessutom har haft tillgång till då det här beslutet 

fattades.  

Regionförvaltningsverket konstaterar att det, med beaktande av 

sakkunnigutlåtandet från Helsingfors stad om att förordnandet om 

obligatorisk hälsokontroll inte längre kan anses vara nödvändigt, genom det 

här beslutet upphäver förordnandet (ESAVI/37717/2021) enligt 16 § i lagen 

om smittsamma sjukdomar av 3 november 2021 om att personer som 

vistas i området vid Helsinki Shipyard Oy:s verksamhetsställe ska delta i 

hälsokontrollen som Helsingfors stad ordnar för att hindra spridningen av 

den allmänfarliga smittsamma sjukdomen covid-19. Förordnandet upphävs 

för perioden 8.1.2022–31.1.2022.  

TILLÄMPADE BESTÄMMELSER 

 Finlands grundlag (731/1999) 7, 22 § 

 Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 1, 1, 6, 8, 9, 14, 15, 16 §  

 Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (146/2017) 1 § 
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SÖKANDE AV ÄNDRING   

 Ändring i det här beslutet får med stöd av 90 § 1 momentet i lagen om 

smittsamma sjukdomar sökas genom besvär hos Tavastehus 

förvaltningsdomstol. En besvärsanvisning är bifogad. 

VERKSTÄLLANDE  

 Detta beslut verkställs omedelbart med stöd av 91 § i lagen om 

smittsamma sjukdomar trots eventuellt överklagande. 

 

MER INFORMATION  

 Ytterligare information ges vid behov av överinspektör Meiju Heikkinen, tfn 

0295 016 000 (växeln). 

 

 överdirektörens ställföreträdare, Kristiina Poikajärvi  

 direktör    

 

 

 överinspektör  Meiju Heikkinen 

 

DISTRIBUTION OCH PRESTATIONSAVGIFT 

 Beslutet delges genom offentlig delgivning 

 Delgivningen av beslutet sker genom offentlig delgivning. Beslutet hålls 

framlagt hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland till och med den 7 

februari 2022. Ett meddelande om att beslutet hålls framlagt har publicerats 

i det allmänna datanätet på regionförvaltningsverkets webbplats www.rfv.fi. 

 Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att ovan 

nämnda meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets 

webbplats.  

För kännedom  

 Helsinki Shipyard Oy  

 Helsingfors stad  

 Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt  

 Helsingfors polisinrättning 

 Helsingfors stads räddningsverk 

 Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 

 Institutet för hälsa och välfärd 

 Social- och hälsovårdsministeriet 

Avgiftsfritt  


