Beslut
7.2.2022

1 (7)
LSSAVI/1961/2022

Basservice, rättsskydd och tillstånd

UPPHÄVANDE AV BESLUT SOM FATTATS MED STÖD AV 58 § 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 förbjöd senast med ett beslut den 28
januari 2022 (LSSAVI/1321/2021) alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med över 20 (tjugo) personer i kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt. Beslutet är i kraft 1.2.2022–28.2.2022.

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 7.2–28.2.2022
beslutet enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar (LSSAVI/1321/2022) som meddelades den 28 januari 2022 och som gällde inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt. Upphävandet träder i kraft omedelbart.

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND
Postadress: PB 5, 13035 AVI | Besöksadress: Wolffskavägen 35, Vasa
tfn 0295 018 450
registratur.vastra@rfv.fi
www.rfv.fi

Kontoret i Jyväskylä
Hannikaisenkatu 47

Kontoret i Tammerfors
Yliopistonkatu 38
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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.

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.

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.

Det epidemiologiska läget i Vasa sjukvårdsdistrikt och erhållna sakkunnigutlåtanden

Områdena ger regelbundet under ledning av sjukvårdsdistrikten sina egna helhetsutlåtanden om det epidemiologiska läget. Vasa sjukvårdsdistrikt har varit i epidemins samhällsspridningsfas sedan 23.8.2021 (från och med 15.11 område med samhällsspridning).
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Österbottens coronasamordningsgrupp konstaterade på sitt möte den 1 februari 2022
att kriterierna för ett område med samhällsspridning fortfarande uppfylls. Gruppen ansåg även på mötet att begränsningarna av sammankomster bör lättas.

Vasa sjukvårdsdistrikt har inför prövningen av ett restriktionsbeslut gett sitt utlåtande i
ärendet 3.2.2022. I utlåtandet konstaterar man att enligt uppgifter från den 2 februari
uppgår antalet diagnostiserade smittfall under 7 dygn till 2142 och under 14 dagar till
4650. På motsvarande sätt är incidensen under 7 dagar 2386 smittfall per 100 000 invånare. Andelen positiva prov under 7 dagar är 55,78 % och under 14 dagar 53,11 %.

På grund av covid-19-infektion får 2 patienter avdelningsvård inom primärvården, 4 patienter får avdelningsvård inom den specialiserade sjukvården och 2 patienter får intensivvård. I avdelningsvård inom primärvården finns dessutom 6 patienter hos vilka covid19 har konstaterats som ett bifynd.
Enligt sjukvårdsdistriktets bedömning har det epidemiologiska läget som helhet sett
hållits stabilt, även om smittsiffrorna har varit höga. Detta har dock inte märkts som
någon ökning av sjukhusbelastningen. Enligt sjukvårdsdistriktets bedömning verkar det
som att epidemitoppen har nåtts.

Sjukvårdsdistriktets bedömning är att smittorna till stor del sprids inom familjen och
den närmaste kretsen. För närvarande kan det inte göras någon systematisk smittspårning i sjukvårdsdistriktet, utan spårningen inriktas mot social- och hälsovårdspersonal.
Isoleringsbesluten kan i huvudsak fattas.

I sjukvårdsdistriktet har 87,5 procent av alla över 18 år fått två vaccindoser och 56 procent har fått tre vaccindoser. Enligt sjukvårdsdistriktet minskar vaccinationstäckningen
antalet allvarliga sjukdomsfall. Dessutom har många haft covid-19 efter två vaccinationer och därmed fått en starkare immunitet. Isoleringsbesluten kan i huvudsak fattas.
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Sjukhusvården har ingen extra belastning eller behov av specialarrangemang. Kohortavdelningen inom primärvården minskar i viss mån antalet vårdplatser för fortsatt vård.
Antalet tester har minskat, beslut om isolering meddelas per sms med anvisningar, vilket har minskat arbetsmängden i sjukvårdsdistriktet. En avdelning inom primärvården
har stängts som en kohortavdelning för covid-19-patienter. För merparten av patienterna handlar det dock främst om att se till att isoleringen genomförs, och man förväntar sig inte någon ökning av den specialiserade sjukvården.

Enligt sjukvårdsdistriktets bedömning går det inte längre att ändra epidemins riktning
genom stränga restriktioner, och epidemin har framskridit trots gällande restriktioner.
Epidemin vår i vågor i Österbotten och enligt sjukvårdsdistriktets bedömning bör en
eventuell begränsning gälla hela Österbotten till och med den 14 februari.

Vasa sjukvårdsdistrikt har i sin komplettering den 6 februari konstaterat att en sammankomstbegränsning enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar inte längre är nödvändig för att förhindra spridningen av covid-19-epidemin i Vasa sjukvårdsdistrikts område.
Smittan sprids mest inom familjen och den närmaste kretsen. Begränsningen inverkar
inte på hur epidemin framskrider. Till skillnad från det ursprungliga svaret anser Vasa
sjukvårdsdistrikt att begränsningarna inte är nödvändiga om man i enlighet med 58 c §
erbjuder möjlighet till god hygien och använder munskydd på ändamålsenligt sätt och
om avstånd kan hållas. Enligt sjukvårdsdistriktet har belastningen på sjukhusvården
klart planat ut och sjukvårdsdistriktet ser ingen risk för en snabb förändring av läget
eftersom antalet positiva smittfall redan länge har varit högt. Läget är betydligt mer
under kontroll också i hela servicesystemet i och med att det inte är så mycket personal
som är borta.

Slutsats
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjöd med ett beslut den 28 januari
2022 (LSSAVI/1321/2021) alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

LSSAVI/1961/2022

5 (7)

inomhus med över 20 (tjugo) personer i kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt.
Beslutet är i kraft 1.2.2022–28.2.2022.
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 § i lagen om smittsamma sjukdomar
inte längre kan anses vara nödvändigt. På basis av det ovan konstaterade anser regionförvaltningsverket att kriterierna som anges i 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar
inte längre uppfylls inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt och därför måste beslutet upphävas. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland upphäver för tiden 7.2–
28.2.2022 beslutet enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar (LSSAVI/1321/2022)
som meddelades den 28 januari 2022 och som gällde inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt.

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

SÖKANDE AV ÄNDRING
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
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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 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 Vasa sjukvårdsdistrikt
Miljö- och hälsoskyddets tillsynsenheter i regionen
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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
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