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Detta är en förkortning av det ursprungliga beslutet som finns på regionförvaltningsverkets 
webbplats www.rfv.fi på finska under avsnittet Koronapäätökset eller på svenska under 
punkten Coronadelgivningar. 
 
BESLUT OM OBLIGATORISK HÄLSOKONTROLL ENLIGT 16 § I LAGEN OM SMITTSAMMA 
SJUKDOMAR VID HELSINKI SHIPYARD OY:S VERKSAMHETSSTÄLLE 
 
 
BAKGRUND 
 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 12 oktober2021 fått 

kännedom om att det  vid Helsinki Shipyard Oy:s verksamhetsställe på 

Skeppsgatan 1 har förekommit covid-19.  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har genom sitt beslut 

(ESAVI/35013/2021) 20.10.2021 förordnat med stöd av lagen om 

smittsamma sjukdomar alla arbetstagare som vistas på 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 covid-19 

som orsakas av SARS-CoV-2-viruset.  

 

 Detta föreläggande gäller arbetstagare i anställningsförhållande till 

Helsinki Shipyard Oy, arbetstagare hos underleverantörer till Helsinki 

Shipyard Oy samt eventuella arbetstagare som på andra grunder vistas 

på Helsinki Shipyard Oy:s varvsområde.  

Helsinki Shipyard Oy har sitt verksamhetsställe i Helsingfors stad på 

adressen Skeppsgatan 1, 00151 Helsingfors.  

 

Föreläggandet skrevs så att det var i kraft under tiden 21.10.2021–

31.1.2022. 

 

Genom detta beslut (ESAVI/37717/2021) utvidgas beslutet om 

obligatorisk hälsokontroll enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar 

som fattades 20.10.2021 till att gälla alla personer som vistas på 

Helsingfors Shipyard Oy:s verksamhetsställe enligt föreläggandedelen.  

 

  

        

https://avi.fi/sv/hem
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UTREDNING AV ÄRENDET 

 

 Regionförvaltningsverket har den 14 oktober 2021 begärt om utlåtanden 

i ärendet från Helsingfors stad och Helsingfors och Nylands 

sjukvårdsdistrikt (HUS) samt den 15 oktober 2021 från Institutet för 

hälsa och välfärd (THL). Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 

dessutom hållit ett samarbetsmöte med Helsingfors stad 1.11.2021. 

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. Därför 

har regionförvaltningsverket med stöd av 34 § 2 momentet 4 punkten i 

förvaltningslagen (434/2003) inte ordnat något hörande i ärendet.  

REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS BESLUT 

Föreläggande  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förordnar med stöd av 16 

§ i lagen om smittsamma sjukdomar alla personer som vistas på 

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 covid-19 som orsakas av SARS-CoV-2-viruset.  

Helsinki Shipyard Oy har sitt verksamhetsställe i Helsingfors stad 

på adressen Skeppsgatan 1, 00151 Helsingfors. 

Föreläggandet är i kraft under perioden 10.11.2021–31.1.2022. 

Detta beslut ersätter föreläggandet (ESAVI/35013/2021) enligt 16 § i 

lagen om smittsamma sjukdomar som Regionförvaltningsverket i 

Södra Finland meddelade 20.10.2021 för tiden 10.11.2021–

31.1.2022. 

 

SLUTSATSER 

 Enligt 14 § i lagen om smittsamma sjukdomar ska kommunen anordna 

allmänna vaccinationer och hälsokontroller för att förebygga smittsamma 

sjukdomar. Det är frivilligt att delta i vaccinationer eller hälsokontroller.   

 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.  



 ESAVI/37717/2021 3 (7) 
 

 

 Den läkare i tjänsteförhållande som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet 

ansvarar för smittsamma sjukdomar fatta beslut om obligatorisk 

hälsokontroll av en enskild person, 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.  

 I 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar bestäms det att den som har 

insjuknat eller med fog misstänks ha insjuknat i en allmänfarlig eller 

övervakningspliktig smittsam sjukdom och den som har utsatts eller med 

fog misstänks ha utsatts för smitta av en sådan sjukdom ska för den 

yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som utreder saken 

uppge sitt namn, sitt födelsedatum eller sin personbeteckning, sina 

kontaktuppgifter, sin hemkommun och eventuell annan vistelseort samt 

andra nödvändiga uppgifter som behövs för att förhindra spridningen av 

den smittsamma sjukdomen. Den som insjuknat eller med fog misstänks 

ha insjuknat i en allmänfarlig eller övervakningspliktig smittsam sjukdom 

ska, för att förhindra att den smittsamma sjukdomen sprids, för den 

yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som utreder saken 

uppge sin uppfattning om hur, när och var han eller hon har smittats 

samt namnen på de personer som eventuellt kan ha varit smittkälla eller 

kan ha blivit smittade.   

 I 88 § i lagen om smittsamma sjukdomar hänvisas till 44 kapitlet 2 § i 

strafflagen (39/1889) som innehåller bestämmelser om straff för 

hälsoskyddsförseelse. Enligt bestämmelsen i strafflagen ska den som 

uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot den skyldighet som 

påförts enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar dömas till böter 

eller fängelse i högst tre månader för hälsoskyddsförseelse. 

 Ur ett samhälleligt perspektiv är det viktigt att förebygga spridningen av 

den smittsamma sjukdomen covid-19 för att medborgarnas 

grundläggande rätt till liv och trygghet ska kunna säkras. När det gäller 

att förebygga spridningen av covid-19-smitta består de centrala 

metoderna av att identifiera smittkällor och dem som har exponerats för 

smitta samt att förhindra fortsatt smittspridning.  

 Enligt de uppgifter som regionförvaltningsverket fått har det konstaterats 

rikligt med covid-19-infektioner på Helsinki Shipyard Oy:s 

verksamhetsställe i Helsingfors stad. Under tiden 18.9–13.10.2021 har 

många fall av smitta observerats Vid Helsinki Shipyard Oy:s 

verksamhetsställe, sammanlagt 200 covid-19-fall. På verksamhetsstället 

arbetar cirka 1 100 anställda. Tidigare har det inte förekommit 

omfattande coronavirusepidemier på Helsinki Shipyard Oy:s 

verksamhetsställe.  

 Enligt en utredning som lämnats till regionförvaltningsverket har det 

förekommit problem med att spåra den coronavirussmitta som är 

kopplad till Helsinki Shipyard Oy:s verksamhetsställe. Dessutom bor de 

som arbetar på Helsinki Shipyard Oy:s verksamhetsställe inom flera 
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kommuners område, ofta också i gemensam inkvartering och de 

använder samtransport. Helsinki Shipyard Oy har utfört 

coronavirustester på verksamhetsstället, men mängderna har varit små, 

i synnerhet med beaktande av den aktuella epidemisituationen.  

 Enligt Helsingfors stads utlåtande löper i synnerhet de gästarbetare som 

kommer från länder med låg vaccinationstäckning, som arbetar i 

rotationer och bor i gemensam inkvartering en betydande risk för SARS-

CoV-2-smitta. Att förelägga om obligatoriska hälsokontroller är en 

proportionell åtgärd, som gör det möjligt att upptäcka smitta, varvid 

smittkedjor kan förhindras genom smittspårning. Utan en obligatorisk 

hälsokontroll kan till exempel nya arbetstagare eller exponerade 

arbetstagare inte testas på ett heltäckande sätt. 

 Helsingfors stad hänvisar i sitt utlåtande av den 19 oktober 2021 till 

sjukvårdsdistriktets bedömning att antalet infektioner på varvet utgör ett 

hot mot att smitta i större utsträckning sprids till samhället. I ljuset av de 

siffror som utredningen hänvisar till är belastningen på sjukhusvården för 

närvarande betydande vid HUS. Antalet covid-19-fall inom den 

specialiserade sjukvården har fortsatt att öka vid HUS och den 18 

oktober 2021 hade antalet patienter ökat till 55 patienter, vilket är det 

högsta antalet patienter sedan våren 2021. Antalet patienter som fick 

intensivvård var 13, men ökningen av antalet personer som vårdas på 

vårdavdelning torde öka antalet patienter inom intensivvården redan 

under de närmaste dagarna så att den elektiva operationsverksamheten 

sannolikt måste minskas. 

 Enligt uppgifterna i THL:s coronakarta den 19 oktober 2021 har 

incidensen under 14 dygn varit 175 per 100 000 personer i hela HUS-

området och 218,7 i Helsingfors.  

 Institutet för hälsa och välfärd anser att det är nödvändigt att ordna en 

systematisk och långsiktig hälsokontroll för att förhindra att 

coronavirusinfektioner sprids på varvet, med beaktande av bland annat 

den stora omsättningen av arbetstagare, utmaningarna att bedöma 

tillförlitligheten hos olika utländska intyg och upprepade covid-19-

epidemier under motsvarande förhållanden. När de svårigheter med att 

få information om de exponerade som uppkommit i situationen och 

svårigheterna att dämpa spridningen med andra åtgärder dessutom 

beaktas, kan det vara nödvändigt att ordna obligatoriska hälsokontroller 

för att förebygga smitta. 

Enligt promemorian från Regionförvaltningsverket i Södra Finland och 

Helsingfors stads samarbetsmöte 1.11.2021 har Helsingfors stad ordnat 

hälsokontroller vid Helsingfors Shipyard Oy:s verksamhetsställe 

15.10.2021 och 21.10.2021. Från och med 18.9.2021 har Helsingfors 

stad fått kännedom om sammanlagt 285 coronafall. Enligt Helsingfors 

stad har man ännu inte lyckats nå 200–400 anställda, eftersom varvets 

arbetstagarpool är föränderlig.  
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 Enligt samarbetsmötets promemoria försöker man eventuellt kringgå 

regionförvaltningsverkets beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma 

sjukdomar bland annat genom att en del av varvets anställda registreras 

som besökare. Vid samarbetsmötet konstaterades att 

regionförvaltningsverkets beslut ESAVI/35013/2021 20.10.2021 borde 

utvidgas och preciseras så att beslutet gäller alla personer som vistas på 

Helsingfors Shipyard Oy:s verksamhetsställe. Helsingfors stad har 

ansett att denna ändring är ändamålsenlig och motiverad.   

 Regionförvaltningsverket anser fortfarande att det för att förhindra att 

covid-19-smitta sprids är nödvändigt att förordna att det är obligatoriskt 

att delta i hälsokontrollen vid Helsinki Shipyard Oy:s verksamhetsställe 

och att beslutet utvidgas att gälla alla personer som vistas vid Helsinki 

Shipyard Oy:s verksamhetsställe.  De utlåtanden i ärendet som lämnats 

till regionförvaltningsverket talar för obligatoriska och nödvändiga 

hälsokontroller. Av utlåtandena framgår att de hälsokontroller som redan 

utförts av Helsinki Shipyard Oy och andra åtgärder för att förebygga 

spridningen av covid-19 inte har haft tillräcklig effekt för att förebygga 

smitta. För att förebygga smitta är det nödvändigt att bryta smittkedjorna 

där sådana tydligt kan observeras och avbrytas genom förebyggande 

åtgärder, som obligatoriska hälsokontroller. Därför anser 

regionförvaltningsverket att förordnandet om obligatoriska 

hälsokontroller i enlighet med 6 § i förvaltningslagen står i rätt proportion 

till det eftersträvade målet att förebygga covid-19-infektioner. 

 Vid prövningen av åtgärderna har man dessutom beaktat att beslutet har 

konsekvenser för samhället, ekonomin, näringslivet och grundläggande 

fri- och rättigheter. Ordnandet av hälsokontrollen och deltagandet i den 

begränsar näringsverksamheten vid Helsinki Shipyard Oy och 

verksamheten för de personer som vistas på dess område. 18 § i 

grundlagen tryggar näringsfrihet, 7 § personlig frihet, integritet och 

säkerhet samt 10 § skydd för privatlivet. Begränsningen grundar sig på 

16 § i lagen om smittsamma sjukdomar och har gjorts med beaktande 

av så små begränsningar som möjligt i enlighet med 6 § i 

förvaltningslagen för att förhindra att smitta sprids, med vilka man dock 

kan åstadkomma en minskning av antalet smittor. Med det här beslutet 

begränsas verksamheten endast till den del det är nödvändigt med 

tanke på att det epidemiologiska läget är accelererande och osäkert. 

 Det är vanligt med personalrotation i arbetsförhållanden vid varv och 

detta sker vid Helsinki Shipyard Oy i tre månaders perioder. Beslutet har 

också fattats för att täcka kommande rotationer och man har uppskattat 

att man genom att låta beslutet gälla fram till den 31 januari 2022 kan 

följa upp hur de obligatoriska hälsokontrollerna påverkar förebyggandet 

av smitta. Detta är nödvändigt för att förhindra spridningen av en 

allmänfarlig smittsam sjukdom. 

 På basis av det ovan konstaterade är detta förordnande nödvändigt för 

att förhindra att den smittsamma sjukdomen sprids inom Helsingfors 
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stads område i den omfattning som anges i beslutet. I beslutet har man 

beaktat att begränsningarna i enlighet med den sakkunnigbedömning 

som erhållits i ärendet riktas till kända smittkällor till vilka 

regionförvaltningsverket har behörighet och som har väsentlig betydelse 

för smittsituationen i området. Enligt de sakkunnigbedömningar som 

lämnats till regionförvaltningsverket är förordnandet om att delta i 

obligatoriska hälsokontroller nödvändig för att förhindra att covid-19 

sprids. 

 Regionförvaltningsverket konstaterar slutligen att det även i övrigt följer 

med situationen för Helsinki Shipyard Oy:s covid-19-epidemi. 

Regionförvaltningsverket har i detta skede kunnat bedöma att beslutet 

om obligatoriska hälsokontroller är nödvändigt fram till den 31 

januari2022, men beslutets giltighet kan vid behov fortsätta om epidemin 

inte har minskat tillräckligt fram till dess. Regionförvaltningsverket 

upphäver också beslutet genast om det inte längre bedöms vara 

nödvändigt.   

TILLÄMPADE BESTÄMMELSER 

 Grundlagen (731/1999) 7, 22 § 

 Lag om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 1, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 22, 

60, 88 och 89 § 

 Strafflagen (39/1889) 44 § 

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

SÖKANDE AV ÄNDRING   

 Enligt 90 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar får det här 

beslutet överklagas 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 regionförvaltningsöverläkare 

Laura Nikunen tfn 0295 016000 (växeln). 

 
direktör   Kristiina Poikajärvi 
 
 
regionförvaltningsöverläkare  Laura Nikunen 
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BESLUT SOM OFFENTLIG DELGIVNING 
 

Delgivningen av det här beslutet sker genom offentlig delgivning. 

Beslutet hålls till påseende vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

till och med 31.1.2022. Ett meddelande om att beslutet finns till 

påseende har publicerats i det allmänna datanätet på 

regionförvaltningsverkets webbsida www.rfv.fi. 

 

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

nämnda meddelande publicerades på regionförvaltningsverkets 

webbplats.  

 

 

https://avi.fi/sv/hem

