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Basservice, rättsskydd och tillstånd

UPPHÄVANDE AV BESLUT SOM FATTATS MED STÖD AV 58 G § I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR FÖR KOMMUNERNAS OMRÅDEN I VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT
BAKGRUND
Världshälsoorganisationen WHO har 11.3.2020 klassificerat coronavirusepidemin som
en pandemi. Coronaviruset är en allmänfarlig smittsam sjukdom. Världshälsoorganisationen WHO har den 26 november 2021 lagt den nya virusvarianten omikron (B.1.1.529)
till förteckningen över oroväckande varianter (VOC, variant of concern).

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har senast den 19 januari 2022 för
kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt fattat ett begränsningsbeslut enligt
58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar (LSSAVI/490/2022), genom vilket det har bestämts att i 58 g § 4 momentet avsedda utrymmen för kunder, utrymmen för deltagare
och väntsalar som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller
deltagargrupps vistelse ska stängas. Beslutet är i kraft under perioden 21.1–3.2.2022.

HÖRANDE
Ett hörande är uppenbart onödigt, och därför 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 i Västra och Inre Finland upphäver för tiden 31.1.2022–
3.2.2022 beslutet enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar (LSSAVI/490/2021)
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som meddelades den 19 januari 2022 och som gällde inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Motivering
Centrala bestämmelser
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.

Genom lagen om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
(447/2021) har till lagen om smittsamma sjukdomar bland annat temporärt lagts till paragraferna 58 c– 58 h och 59 a – 59 e. De ovan nämnda temporära paragraferna är i
kraft till och med 31.12.2021. Genom lagen om ändring och temporär ändring av lagen
om smittsamma sjukdomar (876/2021) har till lagen om smittsamma sjukdomar dessutom lagts till paragraferna 58 i – 58 k. De ovan nämnda temporära paragraferna är i kraft
till och med 31.12.2021. Genom lagen om temporär ändring av lagen om smittsamma
sjukdomar läggs bland annat 58 a – 58 m och 59 a – 59 c § temporärt till lagen. Paragraferna ovan är i kraft 1.1.2022 – 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
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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 paragrafens 2 moment 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 social- och hälsovårdssystemet.

Enligt 4 momentet i den aktuella paragrafen förpliktar ett beslut som avses i 1 momentet aktörer som disponerar över utrymmen när de utövar 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,
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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.

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 paragrafen inte längre uppfylls.

Enligt 8 momentet i samma paragraf 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 i Vasa sjukvårdsdistrikt och erhållna sakkunnigutlåtanden

Enligt Vasa sjukvårdsdistrikts utlåtande av den 30 januari 2022 finns det fortfarande
många smittfall i sjukvårdsdistriktet och andelen positiva fall av alla testade överstiger
50 %. Den 29 januari 2022 var incidensen för 14 dygn 2429 fall per 100 000 invånare.
Enligt sjukvårdsdistriktet ökar incidensen inte längre och håller på att minska något.

Enligt sjukvårdsdistriktet har belastningen på vårdavdelningarna inom den specialiserade sjukvården och primärvården hållits lugn. Covid-19 har inte krävt specialarrangemang på grund av antalet patienter, men däremot har sjukskrivning och karantäner
bland personalen orsakat en viss minskning av planerad verksamhet. Sjukvårdsdistriktet
konstaterar att i intensivvården används 40 % av isoleringskapaciteten för covidpatienter och läget är stabilt. På avdelning används på motsvarande sätt 30 % av isoleringskapaciteten. Avdelningsvården sker inom ramen för den normala verksamheten.

I området förekommer det enligt sjukvårdsdistriktet betydande smittkluster vilkas
smittkedjor inte går att spåra på ett tillförlitligt sätt. Enligt sjukvårdsdistriktet förekommer det många smittfall inom familjen och i den närmaste kretsen. Sjukvårdsdistriktet
anser inte att det är sannolikt att antalet smittor skulle leda till en betydande ökning av
behovet av sjukhus- och intensivvård, men social- och hälsovårdspersonalens tillräcklighet är dock för närvarande äventyrad.

Enligt sjukvårdsdistriktets bedömning är åtgärderna enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar för närvarande tillräckliga för att förhindra okontrollerad spridning
av covid-19-epidemin. Sjukvårdsdistriktet anser i nuläget att ett beslut enligt 58 g § i
lagen om smittsamma sjukdomar inte skulle dämpa epidemins gång och att beslutet
inte är nödvändigt i området.

Slutsats
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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.
Ett beslut som avses i 1 momentet får fattas endast 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
social- och hälsovårdssystemet.
Enligt 58 g § 7 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar ska det noga följas upp att
beslutet som avses i 1 momentet är aktuellt och beslutet ska omedelbart upphävas om
de kriterier som anges i denna paragraf inte längre uppfylls.
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Regionförvaltningsverket har genom ett beslut 19.1.2022 (LSSAVI/490/2022) med stöd
av 58 g § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar bestämt att vissa 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- eller deltagargrupps vistelse ska stängas för kunder och deltagare. Utrymmena kan dock användas
för ledd hobbyverksamhet för barn och unga födda 2003 eller senare och för tillhandahållande av lagstadgade tjänster. Beslutet gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet. Beslutet är i kraft under tiden 21.1–3.2.2022.
Man har fram till nu bedömt att kriterierna för beslutet uppfylls och beslutet har också
i övrigt bedömts vara nödvändigt inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt.
Regionförvaltningsverket konstaterar att coronavirusepidemin alltjämt är i samhällsspridningsfasen i Vasa sjukvårdsdistrikt. Enligt erhållen ny utredning är epidemiläget i
området emellertid sådant att ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar
inte längre kan anses vara nödvändigt. Åtgärderna enligt 58 d § i lagen om smittsamma
sjukdomar och andra redan vidtagna åtgärder kan anses vara tillräckliga. På basis av det
ovan konstaterade anser regionförvaltningsverket att alla kriterier som anges i 58 g § i
lagen om smittsamma sjukdomar inte längre uppfylls inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt och därför måste beslutet upphävas omedelbart. Regionförvaltningsverket
upphäver för tiden 31.1.2022–3.2.2022 beslutet enligt 58 g § i lagen om smittsamma
sjukdomar (LSSAVI/490/2021) som meddelades den 19 januari 2022 och som gällde
inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt.

TILLÄMPADE BESTÄMMELSER
Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 1, 8, 58 g och 91 §
Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (146/2017) 1 och 5 §

SÖKANDE AV ÄNDRING
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Enligt 90 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar får detta beslut överklagas
genom besvär hos Vasa 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
Regionförvaltningsverkets kundservice (mån-fre klockan 10−15): tfn 0295 016 780. Ytterligare information ges vid behov av jurist Markus Heinänen, tfn 0295 018 450 (växeln).

överdirektör

Marko Pukkinen

jurist

Markus Heinänen

BILAGOR
Förteckning över de kommuner där beslutet gäller

DISTRIBUTION OCH PRESTATIONSAVGIFT

Beslutet delges genom offentlig delgivning
Delgivningen av det här beslutet sker genom offentlig delgivning. Beslutet hålls till påseende vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland till och med 15.2.2022.
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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 Vasa sjukvårdsdistrikt
Miljö- och hälsoskyddets tillsynsenheter i regionen
Vasa sjukvårdsdistrikt
Polisinrättningen i Österbotten
Österbottens räddningsverk
Räddningsverken i Mellersta Österbotten och Jakobstad
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Institutet för hälsa och välfärd
Social- och hälsovårdsministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Statsrådets kansli, kommunikationsavdelningen
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Avgiftsfritt

