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Coronadelgivningar
NAKKUSHAIGUSTE SEADUSE §-le 16 VASTAV OTSUS KOHUSTUSLIKU
TERVISEKONTROLLI KOHTA LÕUNA-SOOME REGIONAALHALDUSAMETI PIIRKONNA
PIIRIÜLETUSKOHTADELE

TEEMA
Nakkushaiguste seaduse §-le 16 vastav otsus tervisekontrolli
määramise kohta nakkushaiguste kohta välja antud valitsuse määruse
§-le 1 vastava SARS-CoV-2-viiruse tekitatava üldohtliku covid-19nakkushaiguse levimise vältimiseks.

OTSUSE TAUST
Maailma Terviseorganisatsioon WHO kuulutas koroonaviiruse
epideemia pandeemiaks 11.3.2020. Koroonaviirushaigus on üldohtlik
nakkushaigus.
Sotsiaal- ja tervishoiuministeerium (STM) andis 27.11.2021 välja
suunised nakkushaiguste seadusele vastavate meetmete kohta
reisijatele, kes on viibinud riikides, kus on tehtud kindlaks
koroonaviiruse tüve B.1.1.529 levimine.
Tervise ja Heaolu Instituut (THL) andis 27.11.2021 teada, et
praeguse hetke epidemioloogilistele andmetele tuginedes ja arvestades
ettevaatuspõhimõtet leiab THL, et inimeste viibimine järgnevalt
nimetatud riikides võib tuua kaasa nakatumise uue koroonaviiruse
tüvega B1.1.529 (omicron): Lõuna-Aafrika, Namiibia, Botswana,
Zimbabwe, Lesotho, Eswatini (Svaasimaa) Mosambiik ja Malawi.
Tervise ja Heaolu Instituut avaldas 27.11.2021 avaldas veebilehe „Uus
muret tekitav koroonaviiruse tüvi omikron (B.1.1.529)“
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/muuntuneetLÕUNA-SOOME REGIONAALHALDUSAMET
Postiaadress: PL 1, 13035 AVI
tel 029 501 6000
kirjaamo.etela@avi.fi
www.avi.fi/etela
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koronavirukset/uusi-huolta-aiheuttava-koronavirusmuunnos-omicronb.1.1.529-, kus hallatakse loendit nende riikide kohta, kus käimine võib
tuua kaasa kokkupuute uue omikron-tüvega.
Sotsiaal- ja tervishoiuministeerium uuendas 1.12.2021
(VN/31072/2021) enda 27.11.2021 välja antud suuniseid. Uuenduse
kohaselt võib tervisekontrolli läbimise nõudest välja jätta transpordi ja
logistikaala reisijate- või kaubaveoga tegelevad juhid, laevade, lennukite
või rongide meeskonnad oma tööülesannete täitmisel ja
vahetusmeeskonnad, kes siirduvad oma tööülesandeid täitma.
Kõnealustele transpordi- ja logistikaala töötajatele tuleb siiski pakkuda
võimalust teha covid-teste, kui nad seda soovivad, kui neil esineb
koroonahaigusele viitavaid sümptomeid või kui on muul põhjusel alust
kahtlustada koroonaviirusega nakatumist.
Sotsiaal- ja tervishoiuministeerium uuendas 16.12.2021
(VN/31072/2021) enda 27.11.2021 välja antud ja 1.12.2021 muudetud
suuniseid. Uuendatud versiooni kohaselt ütles THL 13.12.2021 sotsiaalja tervishoiuministeeriumile esitatud hinnangus, et omikron-tüvi on
lisaks enne nimetatud riikidele levinud juba ka Nigeerias,
Suurbritannias, Norras ja Taanis.
Sotsiaal- ja tervishoiuministeerium kutsub uuendatud suunistes
regionaalhaldusameteid, omavalitsusi ja ravipiirkondi üles arvestama
eelnevalt nimetatud THLi hinnangut, mille kohaselt on uus omikroni tüvi
levinud ka Nigeerias, Suurbritannias, Norras ja Taanis.
Vastavalt uuendatud versioonile tuleks nakkushaiguste seaduse §-le 16
vastava kohustusliku tervisekontrolli alla määrata lisaks 1.12.2021
esitatud suunistes nimetatud riikidele ka THLi hinnangule tuginevalt
Nigeerias, Suurbritannias, Norras ja Taanis viibinud isikud. Neist
riikidest saabuvatele isikutele tuleks kohalike ressursside
võimaldatavates raamides teha kohustuslik tervisekontroll, kuid seda
siiski nii, et kui riiki saabuval isikul on ette näidata tõend maksimaalselt
48 tundi enne Soome saabumist tehtud negatiivse testi kohta, siis ei ole
vaja tervisekontrolli läbida.
Kohustusliku tervisekontrolli suhtes märgib sotsiaal- ja
tervishoiuministeerium, et 1.12.2021 esitatud suunistes nimetatud
piirangud on endiselt otstarbekad ja tervisekontrolli ei pea läbima
suunistes nimetatud isikud, nt transpordi- ja logistikaala töötajad. Lisaks
ei pea kuni 31.12.2021 tervisekontrolli läbima aastal 2005 või hiljem
sündinud ja alates 1.1.2022 aastal 2006 või hiljem sündinud isikud.
ÄRAKUULAMINE
Ärakuulamise läbiviimine oleks võinud ohustada käesoleva otsuse
eesmärkide täitmist ja sellest tulenev hilinemine oleks põhjustanud
märkimisväärset kahju inimeste tervisele ja üldisele turvalisusele,
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mistõttu vastavalt haldusseaduse (434/2003) § 34 lõike 2 punktile 4 ei
ole ärakuulamist läbi viidud.

REGIONAALHALDUSAMETI OTSUS JA SELLE PÕHJENDUSED
Otsus
Regionaalhaldusamet kohustab nakkushaiguste seaduse § 16
alusel kõik Lõuna-Soome regionaalhaldusameti halduspiirkonna
piiriületuspunktide kaudu Soome saabuvad isikud, kes on viimase
14 päeva jooksul viibinud riikides, kus on tehtud kindlaks
viirustüve B.1.1.529 (omikron) levimine, läbima covid-19
nakkushaiguse levimise vältimiseks tervishoiuasutuste
korraldatava tervisekontrolli.
Tervise ja Heaolu Instituut haldab veebilehte, kus uuendatakse
nimekirja riikidest, kus on tehtud kindlaks omikron-viirusetüve
B.1.1.529 levimine.
Otsuse piirangud
Otsus ei puuduta isikuid, kes esitavad usaldusväärse tõendi
maksimaalselt 48 tundi enne Soome saabumist tehtud covid-19
testi negatiivse tulemuse kohta. Tõendit võib pidada
usaldusväärseks, kui sellele on märgitud testitud isiku nimi ja
sünniaeg, testimisel kasutatud diagnostiline meetod,
proovivõtmise aeg ning tõendi väljastanud labori,
tervishoiuasutuse või muu riikliku asutuse nimi.
Ajavahemikus 18.12.2021–31.12.2021 ei puuduta otsus aastal 2005
või hiljem sündinud lapsi.
Ajavahemikus 1.1.2022–31.1.2022 ei puuduta otsus aastal 2006 või
hiljem sündinud lapsi.
Otsus ei puuduta ka transpordi- ja logistikaala töötajaid, kes
täidavad tööülesandeid või liiguvad nende täitmise kohta.
Kehtivus
Otsus kehtib ajavahemikus 18.12.2021–31.1.2022.
1.12.2021 välja antud otsuse tühistamine
Käesolev otsus tühistab Lõuna-Soome regionaalhaldusameti poolt
nakkushaiguste seaduse § 16 alusel 1.12.2021 välja antud otsuse
(ESAVI/42009/2021) ajavahemikuks 18.12.2021–31.12.2021.
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Põhjendused
Kohaldatavad suunised

Nakkushaiguste seaduse § 14 kohaselt peab omavalitsus korraldama
nakkushaiguste vältimiseks vajalikke vaktsineerimisi ja tervisekontrolle.
Vaktsineerimise või tervisekontrolli läbimine on vabatahtlik.
Nakkushaiguste seaduse § 15 kohaselt võib regionaalhaldusamet
määrata oma halduspiirkonna teatud osas või mingis töökohas,
asutuses, sõidukis vms kohas asuvatele isikutele tervisekontrolli, kui see
on vajalik üldohtliku nakkushaiguse levimise tõkestamiseks.
Tervisekontrolli läbimine on vabatahtlik.
Tervisekontrolli viib läbi arst või muu vastava koolituse läbinud
tervishoiutöötaja arsti järelevalve all. Kontrolli osana võidakse võtta
vältimatult vajalikke proove ja viia läbi muu uuring, mis ei tekita
uuritavale olulist kahju.
Nakkushaiguste seaduse § 16 kohaselt võib regionaalhaldusamet
otsustada, et § 14 ja 15 kohase tervisekontrolli läbimine on kohustuslik,
kui see on üldohtliku nakkushaiguse või põhjendatult üldohtlikuks
kahtlustatud nakkushaiguse levimise tõkestamiseks vältimatu. Otsus
võib puudutada ühte või mitut inimest.
Ametikohustusi täitev omavalitsuse või ravipiirkonna nakkushaiguste
eest vastutav arst võib teha üksikut isikut puudutava otsuse kohustusliku
tervisekontrolli läbimise kohta, kui see on üldohtliku nakkushaiguse või
põhjendatult üldohtlikuks kahtlustatud nakkushaiguse levimise
tõkestamiseks vältimatu.
Nakkushaiguste seaduse § 22 kohaselt peab üldohtlikusse või
jälgitavasse nakkushaigusesse haigestunud või põhjendatult
haiguskahtlustusega või sellise haigusega kokkupuutunud või
põhjendatult kokkupuutumise kahtlusega isik esitama asja uurivale
tervishoiutöötajale oma nime, sünniaja või isikukoodi, kontaktandmed,
elukoha ning võimaliku muu asukoha ning muud nakkushaiguse levimise
tõkestamiseks vältimatult vajalikud andmed. Üldohtlikusse või
jälgitavasse nakkushaigusesse haigestunud või põhjendatult
haiguskahtlustusega isik peab esitama asja uurivale tervishoiutöötajale
nakkushaiguse levimise tõkestamiseks oma seisukoha nakkuse saamise
viisi, aja ja koha suhtes ning ütlema isikute nimed, kes on võinud olla
nakkusallikaks või kes on võinud nakkuse saada.
Nakkushaiguste seaduse §-s 88 viidatakse karistusseadustiku (39/1889)
44. peatüki §-le 2 §, milles sätestatakse tervisekaitset puudutava
õigusrikkumise eest määratav karistus. Karistusseaduse nimetatud sätte
kohaselt võib isikule määrata trahvi või maksimaalselt kolm kuud
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vangistust, kui ta tahtlikult või raske hoolimatuse tõttu nakkushaiguste
seaduse §-s 16 määratud kohustust rikub.
Nakkushaiguste kohta välja antud valitsuse määruse § 1 lõike 1 punkti
14 kohaselt on uue koroonaviiruse tekitatav nakkus üldohtlik
nakkushaigus.
Järeldused
Covid-19 nakkushaiguse levimise tõkestamine on ühiskondlikult oluline,
et kodanike põhiõigus elule ja turvalisusele oleks tagatud. Covid-19
nakkuste levimise tõkestamisel on olulise tähtsusega nakkusallikate ja
nakatunud isikute tuvastamine ja edasiste nakatumiste vältimine.
Lõuna-Aafrikas ja Botswanas on tuvastatud uus koroonaviiruse tüvi
B.1.1.529, millel on mitmeid viiruse ogavalgu struktuuri genotüüpi
puudutavaid mutatsioone. Muudatuste tõttu arvatakse, et see viirusetüvi
levib teistest mutatsioonidest tõhusamalt ja võimalikult tekitab
haigusjuhte ka varem koroona läbi põdenud ja täielikult vaktsineeritud
inimestele. ELi riigid on 26.11.2021 otsustanud aktiveerida piiride
terviseohutust puudutavat kontrollimehhanismi ja vastavalt sellele
peavad ELi riigid koheselt katkestama reisiliikluse Botswana, Eswatini,
Lesotho, Mosambiigi, Namibia, Lõuna-Aafrika ja Zimbabwega. ELi
suuniste kohaselt peavad liikmesriigid testima ja määrama
vaktsineeritusest sõltumata karantiini kõik nimetatud riikidest saabuvad
reisijad ning vältima võimalikke edasisi nakatumist, hoolitsedes tõhusalt
nakatumisahelate väljaselgitamise eest.
Tervise ja Heaolu Instituudi poolt 27.11.2021 esitatud selgituse kohaselt
leiab THL, et praeguse hetke epidemioloogilistele andmetele tuginedes
ja arvestades ettevaatuspõhimõtet võib inimeste viibimine järgnevalt
nimetatud riikides võib tuua kaasa nakatumise uue koroonaviiruse
tüvega B1.1.529 (omicron): Lõuna-Aafrika, Namiibia, Botswana,
Zimbabwe, Lesotho, Eswatini (Svaasimaa) Mosambiik ja Malawi.
Tervise ja Heaolu Instituut haldab
veebilehtehttps://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/muuntuneetkoronavirukset/uusi-huolta-aiheuttava-koronavirusmuunnos-omicronb.1.1.529-), kus uuendatakse nimekirja riikidest, kus on tehtud kindlaks
omikron-viirusetüve B.1.1.529 levimine.
Sotsiaal- ja tervishoiuministeerium leiab, et uus koroonaviiruse tüvi
B.1.1.529 on oluliseks ohuks rahva tervisele ja heaolule, vaktsiinidest
saadava kaitse vähenemisele ja epidemioloogilise olukorra olulisele
halvenemisele. Täpsemate uurimisandmete puudumisel tuleb uue
viirusetüve tekitatavale ohule ettevaatuspõhimõtte kohaselt vastata
tõhusate meetmetega, mille alusel soovitakse kindlaks teha kõik isikud,
kellel võib olla kõnealuse viirusetühe tekitatud nakkus, ning tõkestada
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uue viiruse tüve tekitatava nakkuse levimist. Ministeeriumi seisukoha
alusel on põhjendatud koheselt määrata, et kõik reisijad, kes on viimase
14 päeva jooksul viibinud riikides, kus on täheldatud kõnealuse
viirusetüve levimist, vastavalt nakkushaiguste seaduse §-le 16 läbima
kohustusliku tervisekontrolli sümptomitest ja vaktsineeritusest sõltumata.
Sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi kohaselt võidakse määrata
kohustusliku tervisekontrolli otsus puudutama ka isikuid, kellel on
esitada nakkushaiguste seaduse §-le 16a vastavad tõendid.
Sotsiaal- ja tervishoiuministeerium parandas 1.12.2021 suuniseid nii, et
tervisekontrolli läbimise nõude alt võib välja jätta transpordi ja
logistikaala reisijate- või kaubaveoga tegelevad juhid, laevade, lennukite
või rongide meeskonnad oma tööülesannete täitmisel ja
vahetusmeeskonnad, kes siirduvad oma tööülesandeid täitma.
Kõnealustele transpordi- ja logistikaala töötajatele tuleb siiski pakkuda
võimalust teha covid-teste, kui nad seda soovivad, kui neil esineb
koroonahaigusele viitavaid sümptomeid või kui on muul põhjusel alust
kahtlustada koroonaviirusega nakatumist.
Sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi poolt 16.12.2021 tehtud suuniste
muudatuse kohaselt tuleks nakkushaiguste seaduse §-le 16 vastava
kohustusliku tervisekontrolli alla määrata lisaks 1.12.2021 esitatud
suunistes nimetatud riikidele ka THLi hinnangule tuginevalt Nigeerias,
Suurbritannias, Norras ja Taanis viibinud isikud. Neist riikidest
saabuvatele isikutele tuleks kohalike ressursside võimaldatavates
raamides teha kohustuslik tervisekontroll, kuid seda siiski nii, et kui riiki
saabuval isikul on ette näidata tõend maksimaalselt 48 tundi enne
Soome saabumist tehtud negatiivse testi kohta, siis ei ole vaja
tervisekontrolli läbida.
Kohustusliku tervisekontrolli suhtes märgib sotsiaal- ja
tervishoiuministeerium, et 1.12.2021 esitatud suunistes nimetatud
piirangud on endiselt otstarbekad ja tervisekontrolli ei pea läbima
suunistes nimetatud isikud, nt transpordi- ja logistikaala töötajad. Lisaks
ei pea kuni 31.12.2021 tervisekontrolli läbima aastal 2005 või hiljem
sündinud ja alates 1.1.2022 aastal 2006 või hiljem sündinud isikud.
Lõuna-soome regionaalhaldusamet leiab, et nakkushaiguste seaduse §
16 a – g sätestatud riiki sisenemise sätted ei ole uue koroonaviiruse tüve
avastamise tõttu enam ainuüksi piisavad ja üldhinnangu alusel on
vältimatult vajalik teha nakkushaiguste seaduse §-le 16 vastav otsus,
mis puudutab Lõuna-Soome regionaalhaldusameti piirkonna
piiriületuskohti.
Regionaalhaldusamet kohustab eespool käesoleva otsuse punktis
nimetatud alusel nakkushaiguste seaduse § 16 põhjal kõik LõunaSoome regionaalhaldusameti halduspiirkonna piiriületuspunktide kaudu
Soome saabuvad isikud, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud
riikides, kus on tehtud kindlaks viirustüve B.1.1.529 (omikron) levimine,
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läbima covid-19 nakkushaiguse levimise vältimiseks tervishoiuasutuste
korraldatava tervisekontrolli.
Tervise ja Heaolu Instituut haldab veebilehte, kus uuendatakse nimekirja
riikidest, kus on tehtud kindlaks omikron-viirusetüve B.1.1.529 levimine.
Otsus ei puuduta isikuid, kes esitavad usaldusväärse tõendi
maksimaalselt 48 tundi enne Soome saabumist tehtud covid-19 testi
negatiivse tulemuse kohta. Tõendit võib pidada usaldusväärseks, kui
sellele on märgitud testitud isiku nimi ja sünniaeg, testimisel kasutatud
diagnostiline meetod, proovivõtmise aeg ning tõendi väljastanud labori,
tervishoiuasutuse või muu riikliku asutuse nimi. See vastab
nakkushaiguste seaduse § 16 g lõikes 2 nimetatud usaldusväärsele
testitõendile.
Ajavahemikus 18.12.2021–31.12.2021 ei puuduta otsus aastal 2005 või
hiljem sündinud lapsi.
Ajavahemikus 1.1.2022–31.1.2022 ei puuduta otsus aastal 2006 või
hiljem sündinud lapsi.
Otsus ei puuduta ka transpordi- ja logistikaala töötajaid, kes täidavad
tööülesandeid või liiguvad nende täitmise kohta.
Otsus kehtib ajavahemikus 18.12.2021–31.1.2022.
Regionaalhaldusameti hinnangul tuleb otsus olukorra tõsidust
arvestades võimalikult kiiresti jõustada.
Käesolev otsus tühistab Lõuna-Soome regionaalhaldusameti poolt
nakkushaiguste seaduse § 16 alusel 1.12.2021 välja antud otsuse
(ESAVI/42009/2021) ajavahemikuks 18.12.2021–31.12.2021.
Kui nakkushaiguste seaduse § 16 alusel tervisekontrolli määratud isik
oma kohustusi ei täida, võib omavalitsuse või ravipiirkonna
nakkushaiguste eest vastutav arst nakkushaiguste seaduse § 89 alusel
küsida ametialast abi.
Regionaalhaldusamet märgib lisaks, et kui isik keeldub käesolevas
otsuses määratud kohustusliku tervisekontrolli läbimisest, võidakse
rakendada karistusseadustiku 44. peatüki § 2 sätteid.
Karistusseadustiku 44. peatüki § 2 kohaselt võidakse isikule, kes
tahtlikult või raske hoolimatuse tõttu nakkushaiguste seaduse §-s 16
nimetatud kohustusliku tervisekontrolli läbimise nõuet rikub määrata
trahvi või vangistuse maksimaalselt kolmeks kuuks, kui mujal seadustes
ei ole määratud rangemat karistust.
KOHALDATUD ÕIGUSAKTID
Põhiseaduse (731/1999) §-d 7, 10, 22
Nakkushaiguste seaduse (1227/2016) §-d 1, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 16 a – g,
22, 60, 63, 88 ja 89
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Karistusseadustiku (39/1889) § 44
Valitsuse määrus nakkushaiguste kohta (146/2017) § 1
EDASIKAEBAMINE
Käesoleva otsuse suhtes võib nakkushaiguste seaduse § 90 lg 1 alusel
esitada kaebuse Hämeenlinna halduskohtule. Edasikaebamisjuhend on
lisas.
TÄIDESAATMINE
Käesolev otsus jõustub võimalikule edasikaebamisele vaatamata
nakkushaiguste seaduse § 91 kohaselt kohe.
LISATEAVE
Vajaduse korral annab lisateavet vaneminspektor Meiju Heikkinen, tel
0295 016 000 (üldtelefon).
juhataja asetäitja,
juht

vaneminspektor

Riku-Matti Lehikoinen

Meiju Heikkinen

LISAD
Lisa 1. Lõuna-Soome regionaalhaldusameti haldusala
omavalitsusüksused
JAOTAMINE JA TASUD
Teatavaks tegemine
Käesolev otsus tehakse teatavaks üldteadaandena. Dokument on kõigile
vaadata Lõuna-Soome regionaalhaldusametis kuni 31.1.2022. Otsuse
avaldamisest teatatakse üldises teabevõrgus regionaalhaldusameti
veebilehel www.avi.fi.
Käesolev otsus loetakse teatavaks tehtuks seitse päeva pärast
avaldamist regionaalhaldusameti veebilehel.
Teadmiseks
Lõuna-Soome regionaalhaldusameti haldusala omavalitsused ja
omavalitsusliidud
Lõuna-Soome regionaalhaldusameti haldusala ravipiirkonnas, kellel
palutakse otsusest teavitada ka oma piirkonna omavalitsuste
nakkushaiguste eest vastutavaid arste.
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Lõuna-Soome regionaalhaldusameti haldusala politseiasutused
Lõuna-Soome regionaalhaldusameti haldusala päästeasutused
Piirivalveameti staap, kellel palutakse otsusest teavitada Lõuna-Soome
piiriületuskohti.
Toll
Helsingin Satama Oy
Lappeenranta Airport
Finavia Oyj
Sotsiaal/ ja tervishoiuala lubade ja järelevalveamet
Tervise ja Heaolu Instituut
Sotsiaal- ja tervishoiuministeerium
Valitsuse kantselei kommunikatsiooniosakond
Tasuta

