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Offentligt

UPPHÄVANDE AV BESLUT ENLIGT 58 G § I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR
(ESAVI/2066/2022) INOM KOMMUNERNA I HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

BAKGRUND
Världshälsoorganisationen WHO har 11.3.2020 klassificerat coronavirusepidemin som en pandemi. Coronaviruset är en allmänfarlig smittsam
sjukdom. Enligt statsrådets första rekommendation 12.3.2020 skulle offentliga sammankomster begränsas för att förhindra spridning av den
infektion (covid-19) som det nya coronaviruset orsakade.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har under tiden 13.3.2020–
26.1.2022 fattat beslut om sammankomstbegränsningar och villkor för
användning av utrymmen enligt lagen om smittsamma sjukdomar för sin
region.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med ett beslut 7.1.2022
(ESAVI/560/2022) med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar förbjudit alla offentliga tillställningar och allmänna
sammankomster som ordnas inomhus inom kommunerna i Helsingfors
och Nylands sjukvårdsdistrikt. Dessutom har regionförvaltningsverket
med samma beslut med stöd av 58 d § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar förpliktat de aktörer som avses i 58 d § 4 momentet
att ordna användningen av sådana utrymmen i kommunernas områden
inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som avses i 3 momentet
och som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad
kund- eller deltagargrupps vistelse på så sätt att man kan förebygga risk
för smitta till följd av närkontakt mellan kunder, de som deltar i verksamheten eller sällskap. Beslutet är i kraft 18.1.2022–31.1.2022.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har genom ett beslut
21.1.2022 (ESAVI/2066/2022) med stöd av 58 g § 1 momentet i lagen
om smittsamma sjukdomar bestämt att alla i 58 g § 4 momentet i lagen
avsedda utrymmen för kunder, utrymmen för deltagare och väntsalar
som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- el-
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ler deltagargrupps vistelse och som finns inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ska stängas för kunder och deltagare
till den del utrymmena används för sådan verksamhet som avses i 58
g § 4 momentet. Beslutet är i kraft 25.1.2022–7.2.2022.
HÖRANDE
En hörandeprocess hade kunnat äventyra syftet med det här beslutet.
Den försening hörandet hade medfört skulle ha inneburit betydande olägenheter för människors hälsa och den allmänna säkerheten. Av denna
anledning har regionförvaltningsverket med stöd av 34 § 2 mom. 5
punkten i förvaltningslagen (434/2003) inte ordnat något hörande i ärendet.

REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS BESLUT OCH MOTIVERING
Förordnande
Regionförvaltningsverket upphäver för tiden 1.2.2022-7.2.2022 beslutet enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar
(ESAVI/2066/2021) som meddelades 21.1.2022 och som gällde
stängning av sådana utrymmen för kunder, utrymmen för deltagare
och väntsalar som är öppna för allmänheten eller avsedda för en
begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse som avses i 58 g § 4
mom. i lagen om smittsamma sjukdomar.
Motivering
Tillämpade bestämmelser
Enligt 1 § i lagen om smittsamma sjukdomar är syftet med lagen att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem samt deras negativa konsekvenser för människor och samhället.
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
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 besluten som avses i 1 mom. meddelas för högst en månad. Åtgärderna ska genast avslutas när det inte
längre finns någon smittrisk.

ESAVI/3171/2022

3 (12)

Genom lagen om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (1221/2021) har till lagen om smittsamma sjukdomar
bland annat temporärt lagts till paragraferna 58 c–58 m och 59 a – 59 e.
De ovan nämnda temporära paragraferna är i kraft till och med
30.6.2022.
I 58 g § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar bestäms det att
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 verksamheten 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 aktörer
som utövar i 4 mom. avsedd verksamhet och disponerar över utrymmen,
enligt vilket 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
sjukdomen covid-19 och med utrymmen som är öppna för allmänheten
eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse. Regionförvaltningsverken kan fatta motsvarande beslut inom sina regioner
när åtgärderna är nödvändiga inom flera kommuners områden. 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.
Enligt 2 momentet i samma paragraf får ett beslut som avses i 1 momentet endast fattas om:
1) det inom kommunens eller sjukvårdsdistriktets område konstateras
betydande sjukdomskluster vars smittkedjor inte kan spåras på ett tillförlitligt sätt och som enligt en sakkunnigbedömning medför en betydande
risk för omfattande spridning av nya smittor inom området, och
2) antalet smittfall inom sjukvårdsdistriktets område enligt en sakkunnigbedömning bedöms leda till att behovet av sjukhusvård och intensivvård
ökar i betydande grad, till att social- och hälsovårdspersonalens tillräcklighet eller omsorgen om klienter eller vården av patienter väsentligt
äventyras eller till någon annan motsvarande överbelastning av socialoch hälsovårdssystemet.
Enligt paragrafens 3 moment ska samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt utan dröjsmål meddela kommunerna och regionförvaltningsverket
inom sitt område om att en situation som avses i 2 mom. föreligger eller
att det finns en motiverad risk för att en sådan situation uppkommer.
Enligt paragrafens 4 moment förpliktar ett beslut som avses i 1 momentet aktörer som disponerar över utrymmen när de utövar idrotts- eller
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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) dansplatser samt utrymmen som används för körsång, amatörteater
eller 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.
I paragrafens 5 moment föreskrivs det att när ett beslut som avses i 1
momentet fattas ska hänsyn tas till känd sakkunskap om huruvida kundernas eller deltagarnas fysiska närhet till varandra, antalet personer
som samtidigt befinner sig på plats eller deras placering i utrymmet i övrigt eller spridning av sjukdomen via ytor utgör en särskild risk för spridning av sjukdomen covid-19, samt till om det i verksamheten eller i de
utrymmen som används för den finns en särskild risk för att betydande
smittkedjor uppkommer.
Enligt paragrafens 6 moment gäller ett beslut som avses i 1 momentet
inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.
Enligt 7 momentet i paragrafen får ett beslut som avses i 1 momentet
fattas för högst två veckor åt gången. Det ska noga följas upp att beslutet är aktuellt och beslutet ska omedelbart upphävas om de kriterier som
anges i denna paragraf inte längre uppfylls.
Enligt paragrafens 8 moment får närmare bestämmelser om den verksamhet och de utrymmen som avses i 4 momentet utfärdas genom förordning av statsrådet.
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.
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Det epidemiologiska läget och sakkunnigbedömningar
Sjukvårdsdistrikten inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde har i enlighet med den styrning som getts i social- och
hälsovårdsministeriets brev den 10 september 2020 inrättat regionala
samarbetsgrupper för covid-19. Samarbetsgrupperna beaktar i sina lägesbedömningar utöver epidemiläget också de totala konsekvenserna
av smittbekämpningsåtgärderna, inklusive ekonomiska konsekvenser
och konsekvenser som hänför sig till näringslivet. Regionförvaltningsverket deltar i arbetsgrupperna, liksom också företrädare för Institutet för
hälsa och välfärd samt närings-, trafik- och miljöcentralerna i respektive
region.
Regionförvaltningsverket har fått bedömningar av lägesbilden och vilka
restriktioner som behövs av huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp, lägesbildsmötet för de nyländska kommunerna utanför huvudstadsregionen samt Nylands regionala samordningsgrupp. Dessutom
har regionförvaltningsverket begärt ett separat utlåtande av Helsingfors
och Nylands sjukvårdsdistrikt.
Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupps möte 25.1.2022
Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp konstaterade på sitt
möte den 25 januari 2022 att ökningen av belastningen på social- och
hälsovården och sjukhuskapaciteten har stannat av och börjat minska i
hela huvudstadsregionen under den senaste veckan. Belastningen på
tjänsterna är dock fortfarande på en hög nivå och icke-brådskande verksamhet har i stor utsträckning körts ner för att trygga vården av covidpatienter. Om antalet smittfall fortsätter ligga på samma höga nivå eller
ökar överbelastas social- och hälsovårdstjänsterna avsevärt.
Enligt gruppen har stängningen av offentliga tillställningar och platser för
fritidsaktiviteter förhindrat många av de vuxnas långvariga kontakter,
vilka kan bedömas ha inverkat på den snabba smittspridningen i december-januari.
Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp rekommenderade att
regionförvaltningsverket efter 31.1.2022 förlänger det gällande begränsningsbeslutet enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som rör offentliga tillställningar och allmänna sammankomster så att det är tillåtet
att under tiden 1 - 15.2.2022 ordna inomhustillställningar för högst 50
personer med sittplats.
-

Tillställningar inomhus utan sittplatser skulle vara helt förbjudna.

-

efter 31.1.2022 förlänger det gällande beslutet om restriktioner för
kundutrymmen enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar för
två veckors tid 1 - 15.2.2022.

-

från och med 1.2.2022 upphäver stängningsbeslutet enligt 58 g § i
lagen om smittsamma sjukdomar för utrymmen som är förknippade
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med lägre risk på så sätt att under de följande två veckorna (1 14.2.2022) förblir följande utrymmen stängda:
o

utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning,
utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former
av sport eller idrott

o

dansplatser och utrymmen som används för körsång

Enligt gruppen har man vid bedömningen av nödvändigheten och proportionaliteten hos beslutet enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar använt THL:s bedömning av risken för coronaviruset vid evenemang och sammankomster.
Lägesbildsmöte 26.1.2022 för kommunerna i Nyland som inte hör till huvudstadsregionen
Lägesbildsmötet godkände på sitt möte den 26 januari 2022 enhälligt de
avvecklingar av restriktionerna som föreslogs av Huvudstadsregionens
coronasamordningsgrupp.
Nylands regionala coronasamordningsgrupps möte 27.1.2022
Nylands regionala coronasamordningsgrupp konstaterade på sitt möte
den 27 januari 2022 att det inom HNS-området har konstaterats 27 000
laboratorieverifierade smittfall per vecka. I HNS-området konstateras
3000 - 4000 positiva laboratorieresultat per dygn. Andelen positiva prov
av alla testade är 45 procent. HNS-sjukhusen har 105 covidpositiva patienter på vårdavdelningar och 17 på intensivvårdsavdelningar. Av dessa
patienter har cirka 27 procent ursprungligen blivit inlagda för specialiserad sjukvård av någon annan orsak. Enligt gruppen finns det många
positiva fall bland personal och patienter i vårdinrättningar.
Enligt gruppen har behovet av sjukhusvård sakta minskat i två veckor
och åtgärderna för att återställa en del av kohortavdelningarna till normal
verksamhet har inletts, men sjukhusbelastningen är fortfarande hög och
bedöms belasta sjukhusets övriga verksamhet under lång tid. Dessutom
finns det i allt högre grad personalbrist i hemvården, vilket leder till att
klienterna hänvisas till sjukhusvård. Enligt gruppen finns det också regionala skillnader i belastningen på sjukhusen, läget har lättat i alla städer
i huvudstadsregionen.
Gruppen konstaterar att ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma
sjukdomar kan fattas om det i området konstateras betydande smittkluster vilkas smittkedjor inte går att spåra på ett tillförlitligt sätt och som enligt en sakkunnigbedömning utgör en betydande risk för omfattande
spridning av nya smittor i området samt om antalet smittfall inom sjukvårdsdistriktets område enligt en sakkunnigbedömning bedöms leda till
att behovet av sjukhusvård och intensivvård ökar i betydande grad, till
att social- och hälsovårdspersonalens tillräcklighet eller omsorgen om
klienter eller vården av patienter väsentligt äventyras eller till någon annan motsvarande överbelastning av social- och hälsovårdssystemet.
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Gruppen konstaterar att 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar inte
kräver att siffrorna som utgör kriterier för beslutet ökar hela tiden, men
att läget måste vara allvarligt och förutspås fortsätta så. Utöver att kriterierna uppfylls måste man bedöma beslutets nödvändighet och eventuella
negativa konsekvenser.
Gruppen konstaterar att antalet covidpatienter inom den specialiserade
sjukvården har minskat och att man har minskat antalet kohorter. Också
antalet patienter inom primärvården har minskat. I Östra Nyland har man
ännu inte upptäckt någon minskning i antalet fall. Inom omsorgen, hemsjukvården och hälsocentralen är personal sjuk. Enligt gruppens bedömning är risken för en ökning av belastningen på den specialiserade sjukvården dock inte stor.
Gruppen ansåg att en gradvis avveckling av restriktionerna är viktig för
att undvika att läget förvärras.
THL rekommenderade under mötet att man betonar begränsningarna av
verksamheter med hög risk och noga överväger begränsningsåtgärderna.
Gruppen bedömde utgående från diskussionen under mötet att om läget
inte försämras och utvecklingen fortsätter att vara gynnsam kommer kriterierna för och behovet av restriktioner för användning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar inte längre att uppfyllas
från och med den 1 februari 2022. Nylands regionala samordningsgrupp
rekommenderade på sitt möte att regionförvaltningsverket upphäver restriktionsbeslutet enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar från
och med den 1 februari 2022.
Dessutom rekommenderade gruppen att regionförvaltningsverket
31.1.2022 förlänger begränsningsbeslutet enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som rör offentliga tillställningar och allmänna sammankomster så att det under tiden 1 - 15.2.2022 är tillåtet att ordna inomhustillställningar för högst 50 personer med sittplats. Dessutom bör
beslutet enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar fortfarande vara
i kraft.
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts utlåtande 28.1.2022
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt konstaterar i sitt utlåtande av
den 28 januari 2022 att antalet smittfall som diagnostiseras i test inom
hälso- och sjukvården varje vecka i HNS-området redan i fem veckors
tid (innevarande vecka medräknad) har uppgått till cirka 30 000 fall, vilket är ungefär tio gånger högre än de högsta siffrorna under tidigare epidemivågor och bara en del av det faktiska antalet smittor, eftersom endast de som tillhör en riskgrupp hänvisas till test. Risken för till och med
en katastrofal belastning av hälso- och sjukvården har därför varit uppenbar och behovet att minska smittorna har varit entydigt för att trygga
hälso- och sjukvårdens funktion. Omikronvågen har enligt matematiska
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modeller bedömts ta 3-5 veckor, men med hjälp av restriktionerna har
man mer sannolikt lyckats göra smittoppen avsevärt lägre, men samtidigt längre. Man antar att smittoppen redan har passerats, men antalet
smittfall kommer att ligga på en hög nivå ännu i flera veckor.
Enligt utlåtandet har smittfallen i huvudsak koncentrerats till personer
under 50 år och i åldersgrupperna med högre risk för sjukhusvård har
antalet smittfall tillsvidare varit få. Under den senaste veckan har visserligen antalet epidemier som diagnostiserats även bland äldre i sjukhusoch anstaltsvården ökat. Dessutom finns det fortsättningsvis så många
som är ovaccinerade att en snabb smittspridning kan leda till att det blir
så många insjuknade äldre och ovaccinerade som behöver sjukhusvård
att hälso- och sjukvårdens förmåga att ge omsorg och behandla sjukdomar som kräver akutvård allvarligt kan störas. På detta inverkar också
starkt den alltjämt höga sjukfrånvaron bland hälso- och sjukvårdspersonal, som enligt kommunerna har ökat särskilt bland personalen i hemvården och dygnetruntomsorgen. Därför är det skäl att fortsättningsvis
försöka begränsa befolkningens möten och smittmöjligheterna i samband med dem, även om läget för närvarande kan anses ha stabiliserats
när det gäller hälso- och sjukvården.
I utlåtandet konstateras det att smittorna sprids endemiskt och kan inte
förhindras med hjälp av smittspårning eller ens diagnostiseras med hjälp
av hälso- och sjukvårdens tester. Smittspridningen har varit omfattande
och kommer att fortsätta att vara det tills en tillräcklig del av befolkningen
har fått motståndskraft mot smitta efter att ha smittats av den nya
omikronvarianten.
Enligt utlåtandet har smittspårningen i kommunerna inom HNS-området
riktats enbart till högrisksituationer, såsom vårdinrättningar och personal
inom social- och hälsovården. Det går inte att spåra andra smittor, och
smittspårningen får inte ens information om största delen av smittfallen
eftersom antalet smittor har överskridit provtagningskapaciteten. Personer som inte har riskfaktorer för att insjukna allvarligt eller kontakter inom
social- och hälsovården har inte längre hänvisats till testning.
Enligt utlåtandet har behovet av sjukhusvård på grund av covid-19-smittor planat ut. Inom den specialiserade sjukvården har det redan i två
veckors tid skett en liten nedgång och under den här veckan även på
avdelningarna inom primärvården. På morgnarna under den gångna
veckan har antalet lediga vårdplatser på HNS-sjukhusen varit 150-100,
även om antalet vårdplatser mot slutet av innevarande vecka verkar
vara färre än i början av veckan. En större del av covid-19-smittorna diagnostiseras hos patienter som också behöver annan sjukhusvård. Sjukhusvård som främst ges i form av andningsstöd i samband med covid-19
har minskat tydligare och belastningen som covid-19-smittorna orsakat
den specialiserade sjukvården har därför fördelats jämnare mellan olika
specialområden. Det verkar därför för närvarande inte finnas någon
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omedelbar risk för att hälso- och sjukvården överbelastas, men detta
kan ske om smittspridningens hastighet ökar snabbt och kraftigt.
Det konstateras i utlåtandet att behovet av sjukhus- och intensivvård på
grund av covid-19 inte kan bedömas öka så mycket att det omedelbart
hotar hälso- och sjukvårdens kapacitet. Hälso- och sjukvårdspersonalens sjukfrånvaro är alltjämt hög, men om läget fortsätter över det kommande veckoslutet både vad gäller behovet av sjukhusvård och sjukfrånvaro bland personalen finns det inte längre förutsättningar för att förlänga beslutet enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Man förutspår att utvecklingen kommer att fortsätta i den här riktningen. Enligt
utlåtandet anser man att ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma
sjukdomar efter att beslutet har upphört att gälla inte längre är nödvändigt i någon kommun inom HNS-området. Enligt utlåtandet kan beslutet
hävas den 1 februari 2022.
Regionförvaltningsverket konstaterar att innan det här beslutet fattades har Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt inte meddelat att läget
inte skulle ha utvecklats på det sätt som man förutsåg.
Slutsatser
I 58 g § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar bestäms det att
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 verksamheten 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 aktörer
som utövar i 4 mom. avsedd verksamhet och disponerar över utrymmen,
enligt vilket 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
sjukdomen covid-19 och med utrymmen som är öppna för allmänheten
eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse. Regionförvaltningsverken kan fatta motsvarande beslut inom sina regioner
när åtgärderna är nödvändiga inom flera kommuners områden. 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.
Enligt 2 momentet i samma paragraf får ett beslut som avses i 1 momentet endast fattas om:
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1) det inom kommunens eller sjukvårdsdistriktets område konstateras
betydande sjukdomskluster vars smittkedjor inte kan spåras på ett tillförlitligt sätt och som enligt en sakkunnigbedömning medför en betydande
risk för omfattande spridning av nya smittor inom området, och
2) antalet smittfall inom sjukvårdsdistriktets område enligt en sakkunnigbedömning bedöms leda till att behovet av sjukhusvård och intensivvård
ökar i betydande grad, till att social- och hälsovårdspersonalens tillräcklighet eller omsorgen om klienter eller vården av patienter väsentligt
äventyras eller till någon annan motsvarande överbelastning av socialoch hälsovårdssystemet.
Enligt 7 momentet i paragrafen får ett beslut som avses i 1 momentet
fattas för högst två veckor åt gången. Det ska noga följas upp att beslutet är aktuellt och beslutet ska omedelbart upphävas om de kriterier som
anges i denna paragraf inte längre uppfylls.
Enligt mötet som Nyland regionala coronasamarbetsgrupp höll
27.1.2022 har behovet av sjukhusvård sakta minskat i två veckor och
åtgärderna för att återställa en del av kohortavdelningarna till normal
verksamhet har inletts, men sjukhusbelastningen är fortfarande hög och
den bedöms belasta sjukhusets övriga verksamhet under lång tid. Dessutom finns det i allt högre grad personalbrist i hemvården, vilket leder till
att klienterna hänvisas till sjukhusvård. Enligt gruppen finns det också
regionala skillnader i belastningen på sjukhusen, läget har lättat i alla
städer i huvudstadsregionen.
Nylands regionala coronasamarbetsgrupp bedömde utgående från diskussionen under mötet 27.1.2022 att om läget inte försämras och utvecklingen fortsätter att vara gynnsam kommer kriterierna för och behovet av restriktioner för användning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om
smittsamma sjukdomar inte längre att uppfyllas från och med den 1 februari 2022. Nylands regionala samordningsgrupp rekommenderade på
sitt möte att regionförvaltningsverket upphäver restriktionsbeslutet enligt
58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar från och med den 1 februari
2022.
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt konstaterar i sitt utlåtande
28.1.2022 att behovet av sjukhus- och intensivvård på grund av covid-19
inte kan bedömas öka så mycket att det omedelbart hotar hälso- och
sjukvårdens kapacitet. Hälso- och sjukvårdspersonalens sjukfrånvaro är
alltjämt hög, men om läget fortsätter över det kommande veckoslutet
både vad gäller behovet av sjukhusvård och sjukfrånvaro bland personalen finns det inte längre förutsättningar för att förlänga beslutet enligt 58
g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Man förutspår att utvecklingen
kommer att fortsätta i den här riktningen. Enligt utlåtandet anser man att
ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar efter att beslutet har upphört att gälla inte längre är nödvändigt i någon kommun inom
HNS-området. Enligt utlåtandet kan beslutet hävas den 1 februari 2022.
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Regionförvaltningsverket konstaterar att innan det här beslutet fattades
har Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt inte meddelat att läget inte
skulle ha utvecklats på det sätt som man förutsåg.
Med beaktande av det ovan nämnda och sakkunnigrekommendationerna av Nylands regionala coronasamarbetsgrupp och Helsingfors och
Nylands sjukvårdsdistrikt anser Regionförvaltningsverket i Södra Finland
att ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar inte längre
är motiverat inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
Regionförvaltningsverket upphäver för tiden 1.2.2022–7.2.2022 beslutet
enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar (ESAVI/2066/2021) som
meddelades den 21 januari 2022 för kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
TILLÄMPADE BESTÄMMELSER
Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 1, 58 g §
Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (146/2017) 1 och 5 §
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
det här beslutet omedelbart trots eventuellt överklagande.
MER INFORMATION
Ytterligare information i ärendet ges vid behov av överinspektör Oona
Mölsä, tfn 0295 016 000 (växeln).

BILAGOR

överdirektör

Merja Ekqvist

överinspektör

Oona Mölsä

Bilaga 1, Kommunerna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
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DISTRIBUTION OCH PRESTATIONSAVGIFT
Beslutet delges genom offentlig delgivning
Delgivningen av det här beslutet sker genom offentlig delgivning. Beslutet hålls framlagt hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland till och
med den 28 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
Kommunerna och samkommunerna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som ombes informera kommunernas läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar om beslutet
Polisinrättningarna i Helsingfors, Östra Nyland och Västra Nyland
Räddningsverken i Helsingfors stad, Östra Nyland, Mellersta Nyland
och Västra Nyland
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Institutet för hälsa och välfärd
Social- och hälsovårdsministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Statsrådets kanslis kommunikationsavdelning
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Statskontoret
Avgiftsfritt

