
  BESLUT 1 (12) 

  30.12.2021 ESAVI/45521/2021 

Basservice, rättsskydd och tillstånd Offentlig 
 

 

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND 

Postadress: PB 1, 13035 AVI | Besöksadress: Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus 

tfn 0295 016 000 Besöksadress i Helsingfors Besöksadress i Kouvola 

registratur.sodra@rfv.fi Bangårdsvägen 9 Kauppamiehenkatu 4 

www.rfv.fi   

 

 

 

 

 

UPPHÄVANDE AV FÖRORDNANDE ENLIGT 16 § I LAGEN OM SMITTSAMMA 

SJUKDOMAR (ESAVI/ 44223/2021) GÄLLANDE GRÄNSÖVERGÅNGARNA 

INOM REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLANDS OMRÅDE 

 

 

 

BAKGRUND 
Världshälsoorganisationen WHO klassificerade coronavirusepidemin som 

en pandemi den 11 mars 2020. Coronaviruset är en allmänfarlig smittsam 

sjukdom.  

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) utfärdade 27.11.2021 ett 

styrningsbrev om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för de 

resenärer som har vistats i länder där spridning av virusvarianten B.1.1.529 

har konstaterats. 

Enligt styrningsbrevet har det i Sydafrika och Botswana upptäckts en ny 

virusvariant, B.1.1.529, med flera mutationer i arvsmassan lokaliserade till 

virusets spikprotein. På grund av mutationerna befarar man att viruset kan 

spridas effektivare än tidigare varianter och eventuellt leda till att även 

personer som redan haft infektionen eller som är fullvaccinerade insjuknar.  

Social- och hälsovårdsministeriet ansåg att den nya virusvarianten 

B.1.1.529 utgör en betydande risk för att befolkningens hälsa och välfärd 

ska äventyras, för att vaccinationsskyddet ska blir otillräckligt och att 

epidemiläget väsentligt ska försämras. Eftersom närmare forskningsdata 

fortfarande saknas bör man i enlighet med försiktighetsprincipen bemöta 

det hot som virusvarianten utgör genom effektiva åtgärder med vilka man 

strävar efter att identifiera alla personer som kan vara infekterade med 

virusvarianten, förhindra eventuell fortsatt smittspridning och på så sätt 

förhindra spridning av den sjukdom som varianten orsakar. I enlighet med 

ministeriets ståndpunkt var det motiverat att omedelbart överväga att kräva 

att alla resenärer som under de senaste 14 dygnen har vistats i länder där 

spridning av virusvarianten har upptäckts ska delta i en obligatorisk 

hälsokontroll i enlighet med 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Enligt 

social- och hälsovårdsministeriet kan beslutet om obligatorisk hälsokontroll 

också gälla personer som kan uppvisa de intyg som krävs enligt 16 a § i 

lagen om smittsamma sjukdomar.  
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Social- och hälsovårdsministeriet ansåg att det i det rådande 

epidemiologiska läget var nödvändigt att de behöriga myndigheterna agerar 

proaktivt och utan dröjsmål och förbereder sig på att utöva sina 

befogenheter enligt lagen om smittsamma sjukdomar när det gäller beslut 

om obligatoriska hälsokontroller för att förhindra spridning av virusvarianten 

enligt nedan.  

Social- och hälsovårdsministeriet uppmanade regionförvaltningsverken att 

utan dröjsmål överväga och i enlighet med detta fatta beslut om 

obligatoriska hälsokontroller enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar 

för alla personer som har fyllt 6 år (inkl. transport- och logistikpersonal) och 

som anländer till Finland från länder där spridning av virusvarianten 

B.1.1.529 enligt uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd har 

konstaterats eller som vid ankomsten till Finland har vistats i sådana länder 

under de senaste 14 dygnen. Vid behov ska regionförvaltningsverket i 

enlighet med 15 § i lagen om smittsamma sjukdomar överväga och besluta 

om ordnande av hälsokontroller på inreseställena. 

Social- och hälsovårdsministeriet korrigerade 1.12.2021 (VN/31072/2021) 

styrningsbrevet som utfärdades 27.11.2021. Enligt korrigeringen kan det 

bestämmas att förare inom person- eller godstransporter som är 

verksamma i transport- eller logistikbranschen, besättningen på fartyg, 

luftfartyg och tåg när de är i arbete eller avlösande besättning när de är på 

väg till eller från sina arbetsuppgifter inte behöver delta i hälsokontroller. 

Dessa personer inom transport- och logistiksektorn bör dock ges möjlighet 

att delta i ett covidtest om de så önskar och om de har symtom som tyder 

på covid-19 eller om det annars finns anledning att misstänka 

coronavirussmitta. 

Social- och hälsovårdsministeriet kompletterade 16.12.2021 

(VN/31072/2021) sina anvisningar som gavs 27.11.2021 och rättades 

1.12.2021. Enligt kompletteringen har Institutet för hälsa och välfärd i sitt 

utlåtande den 13 december 2021 till social- och hälsovårdsministeriet 

konstaterat att virusvarianten omikron för närvarande har spridits förutom i 

de ovannämnda länderna också i synnerhet i Nigeria, Storbritannien, Norge 

och Danmark. Storbritannien och Danmark har på grund av den höga 

testnings- och sekvenseringskapaciteten goda förutsättningar att upptäcka 

varianten. Enstaka eller flera smittfall som orsakats av virusvarianten 

omikron har dock påträffats runt om i världen. 

Social- och hälsovårdsministeriet ansåg i sin komplettering att den nya 

coronavirusvarianten omikron utgör ett betydande hot mot befolkningens 

hälsa och välfärd, mot att vaccinationsskyddet ska bli otillräckligt och att 

epidemiläget ska försämras avsevärt. Eftersom exaktare forskningsdata 

fortfarande saknas bör man i enlighet med försiktighetsprincipen bemöta 

det hot som virusvarianten utgör genom effektiva åtgärder med vilka man 

strävar efter att identifiera alla personer som kan vara infekterade med 
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virusvarianten, förhindra eventuell fortsatt smittspridning och på så sätt 

förhindra spridning av den sjukdom som varianten orsakar. Enligt social- 

och hälsovårdsministeriet var det motiverat att fortsättningsvis överväga att 

alla resenärer som under de senaste 14 dygnen har vistats i länder där den 

aktuella virusvarianten har spridits ska åläggas en obligatorisk hälsokontroll 

i enlighet med 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar oberoende av 

symtom och vaccinationsstatus samt försättas i karantän i ett förfarande 

enligt 60 § tills det har säkerställts att personen i fråga inte har smittats. 

Social- och hälsovårdsministeriet uppmanade i sin komplettering 

regionförvaltningsverken, kommunerna och sjukvårdsdistrikten att beakta 

ovannämnda utlåtande från Institutet för hälsa och välfärd, där institutet 

konstaterar att omikronvarianten också sprids i Nigeria, Storbritannien, 

Norge och Danmark. 

Social- och hälsovårdsministeriet ansåg enligt kompletteringen att det i det 

rådande epidemiläget är nödvändigt att de behöriga myndigheterna agerar 

proaktivt och utan dröjsmål samt enligt prövning utövar sina befogenheter 

enligt lagen om smittsamma sjukdomar när det gäller förordnande om 

obligatoriska hälsokontroller och vid behov karantän för att förhindra 

spridning av virusvarianten. 

Utöver de länder som nämns i styrningsbrevet av den 1 december 2021 

ska enligt kompletteringen även personer som vistats i Norge, Danmark, 

Storbritannien och Nigeria enligt Institutet för hälsa och välfärds bedömning 

omfattas av obligatoriska hälsokontroller enligt 16 § i lagen om smittsamma 

sjukdomar. Man bör sträva efter att ordna obligatoriska hälsokontroller för 

resenärer som kommer från dessa länder om de lokala resurserna tillåter 

det, dock så att en obligatorisk hälsokontroll inte behövs om dessa 

personer kan visa upp ett negativt test som gjorts högst 48 timmar innan 

ankomsten till Finland. 

I fråga om obligatoriska hälsokontroller konstaterar social- och 

hälsovårdsministeriet i kompletteringen att de begränsningar som anges i 

styrningsbrevet av den 1 december 2021 fortfarande är ändamålsenliga 

och att de grupper som nämns där kan lämnas utanför kontrollerna, till 

exempel personal inom transport- och logistikbranschen. Utanför 

hälsokontrollerna kan dessutom fram till den 31 december 2021 lämnas 

personer som är födda 2005 eller senare eller från och med den 1 januari 

2022 personer som är födda 2006 eller senare. 

Regionförvaltningsverket förordnade senast med beslutet 

(ESAVI/44223/2021) av 7 december 2021 med stöd av 16 § i lagen om 

smittsamma sjukdomar att alla personer som under de senaste 14 dygnen 

har vistats i länder där man har upptäckt spridning av virusvarianten 

B.1.1.529 (omikron) och som anländer till Finland via gränsövergångarna 

inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område ska delta i den 
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hälsokontroll som hälsovårdsmyndigheterna ordnar i syfte att förhindra 

spridningen av den allmänfarliga smittsamma sjukdomen covid-19. Beslutet 

är i kraft 18.12.2021–31.1.2022. 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS STYRNING 29.12.2021 

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdade 29.11.2021 styrningsbrevet 

(VN/31072/2021) Komplettering; Åtgärder enligt lagen om smittsamma 

sjukdomar för resenärer som har vistats i länder där spridning av 

coronavirusvarianten B.1.1.529 har konstaterats.  

Det konstateras i brevet att social- och hälsovårdsministeriet med brevet 

kompletterar sina anvisningar av 1.12.2021 (VN/31072/2021-STM-2) och 

16.12.2021 (VN/31072/2021) som gäller personer som har vistats i länder 

där spridning av coronavirusvarianten B.1.1.529 har konstaterats.  

Enligt brevet beslutade statsrådet den 16 december att förlänga 

inreserestriktionerna vid de yttre gränserna och skärpa 

hälsosäkerhetsåtgärderna från och med den 21 december 2021. Av 

resenärer som kommer från länder utanför EU och Schengenområdet krävs 

det enligt statsrådets beslut 16.12.2021 förutom ett intyg över godtagbar 

vaccinationsserie mot covid-19 eller tidigare covidinfektion dessutom ett 

intyg på ett negativt resultat av ett covidtest som tagits högst 48 timmar före 

inresan till Finland. Fram till den 31 december 2021 gäller kravet personer 

som är födda 2005 eller tidigare och från och med 1 januari 2022 personer 

som är födda 2006 eller tidigare. 

Kravet gäller inte personer som är bosatta i Finland eller i något annat EU- 

eller Schengenland när de återvänder till bosättningslandet och inte heller 

personer vars inresa beror på en nödvändig orsak, till exempel tvingande 

familjeskäl eller andra personliga tvingande skäl. 

Samtidigt avvecklades de särskilda restriktioner som gäller länderna i södra 

Afrika. Beslutet om de yttre gränserna är i kraft till och med 16.1.2022.  

Enligt brevet fattade statsrådet 28.12.2021 beslut om att återinföra den inre 

gränskontrollen i trafiken mellan Finland och alla Schengenländer. Beslutet 

trädde i kraft 28.12.2021 klockan 15.00 och är i kraft till och med 16.1.2021. 

I likhet med beslutet om de yttre gränserna krävs det av andra än 

finländare, utlänningar som är permanent bosatta i Finland och personer 

vars inresa beror på en sådan nödvändig orsak som avses i statsrådets 

beslut att de för att få resa in i Finland ska ha ett intyg på en komplett 

vaccinationsserie eller intyg på genomgången covid-19-infektion högst sex 

månader tidigare samt dessutom ett intyg på ett högst 48 timmar gammalt 

negativt resultat av ett covid-19-test. I likhet med beslutet om de yttre 

gränserna gäller kravet fram till den 31 december 2021 personer som är 

födda 2005 eller tidigare och från och med 1 januari 2022 personer som är 

födda 2006 eller tidigare. Intyg avkrävs inte Finska medborgare, utlänningar 
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som är permanent bosatta i Finland eller personer vars inresa beror på en 

sådan nödvändig orsak som avses i statsrådets beslut. 

Med avvikelse från det ovan nämnda får invånare på gränsorterna vid 

Finlands och Sveriges samt Finlands och Norges landgräns samt personer 

som reser i trafiken mellan Norrtälje kommun i Sverige och Åland anlända 

till Finland, om de har antingen ett intyg över en godkänd vaccinationsserie 

mot covid-19, EU:s digitala covidintyg över genomgången covid-19-

infektion högst sex månader tidigare eller ett intyg över negativt resultat av 

ett covid-19-test som tagits högst 7 dygn före ankomsten till Finland.  

Enligt brevet rekommenderas finländare och utlänningar som bor i Finland 

samt personer som av nödvändiga orsaker kommer till Finland att innan de 

återvänder till Finland tar ett förhandstest samt efter ankomsten till Finland 

ett hemtest.  

I styrningsbrevet konstateras det att alla resenärer emellertid omfattas av 

kraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar.  

I styrbrevet konstateras det att social- och hälsovårdsministeriet med 

anledning av de krav på förhandstest och vaccination som ställs i 

statsrådets beslut om de inre och yttre gränserna anser att 

regionförvaltningsverken på nytt bör överväga huruvida det medan besluten 

om de inre och yttre gränserna, såsom de nu lyder, är i kraft finns ett 

nödvändigt behov av de separata besluten av regionförvaltningsverken om 

obligatoriska hälsokontroller av passagerare utgående från de 

landsförteckningar baserade på spridningen av omikronvarianten som 

nämndes i styrbrevet 16.12.2021. 

Social- och hälsovårdsministeriet anser att de behöriga myndigheterna vid 

bedömningen av behovet av beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma 

sjukdomar bör beakta den kontroll av covidintyg, intyg över genomgången 

covid-19 och vaccinationsintyg som gjorts som en del av bedömningen av 

förutsättningarna för inresa vid gränskontrollerna vid de inre och yttre 

gränserna.       

 
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 den anledningen 

har regionförvaltningsverket med stöd av 34 § 2 momentet 5 punkten i 

förvaltningslagen (434/2003) inte ordnat något hörande i ärendet.  
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REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS BESLUT OCH MOTIVERING 

Beslut  

Regionförvaltningsverket upphäver för perioden 31.12.2021-31.1.2022 

förordnandet enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar 

(ESAVI/44223/2021) som meddelades 17.12.2021 gällande 

obligatoriska hälsokontroller av personer som anländer till Finland vid 

gränsövergångarna inom regionförvaltningsverkets 

verksamhetsområde. 

Motivering  

Tillämpade bestämmelser 

Enligt 7 § i grundlagen (731/1999) har alla rätt till liv och till personlig frihet, 

integritet och trygghet. 

Enligt 10 § i grundlagen är vars och ens privatliv, heder och hemfrid 

tryggade.  

Enligt 22 § i grundlagen ska det allmänna se till att de grundläggande fri- 

och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. 

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.  

Enligt 6 § i lagen om smittsamma sjukdomar ska statliga myndigheter och 

sakkunniginrättningar samt kommunerna och samkommunerna 

systematiskt bekämpa smittsamma sjukdomar och förbereda sig på 

störningar inom hälso- och sjukvården. De ska inom sitt 

verksamhetsområde vidta omedelbara åtgärder efter att ha fått vetskap om 

förekomsten av eller risken för en smittsam sjukdom som kräver 

bekämpningsåtgärder.  

Enligt 8 § i lagen om smittsamma sjukdomar samordnar och övervakar 

regionförvaltningsverket bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt 

område. Regionförvaltningsverket övervakar att samkommunerna för 

sjukvårdsdistrikten har regional beredskap för störningar inom hälso- och 

sjukvården. Regionförvaltningsverket övervakar att bekämpningsarbetet 

genomförs enligt bestämmelserna samt att de nationella planerna och 

social- och hälsovårdsministeriets beslut verkställs. Vid 

regionförvaltningsverket ska det finnas en läkare som står i 

tjänsteförhållande till regionförvaltningsverket och ansvarar för smittsamma 

sjukdomar. 

Samkommunen för sjukvårdsdistriktet styr och stöder kommunerna och 

verksamhetsenheterna inom socialvården och hälso- och sjukvården med 
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sin medicinska sakkunskap inom bekämpning av smittsamma sjukdomar, 

utvecklar regionalt diagnostiken och behandlingen av smittsamma 

sjukdomar och utreder epidemier tillsammans med kommunerna. 

Sjukvårdsdistriktet förbereder bekämpning av och vård och behandling vid 

exceptionella epidemier samt har hand om utvecklingen av bekämpningen 

av vårdrelaterade infektioner vid verksamhetsenheterna inom socialvården 

och hälso- och sjukvården i sitt område. I samkommunen för 

sjukvårdsdistriktet ska det finnas en läkare som står i tjänsteförhållande till 

samkommunen och ansvarar för smittsamma sjukdomar.  

Regionförvaltningsverket och samkommunerna för sjukvårdsdistrikten inom 

dess verksamhetsområde ska samarbeta för att bekämpa smittsamma 

sjukdomar. Regionförvaltningsverket ska fatta de administrativa beslut som 

föreskrivs i denna lag genom att utnyttja den sakkunskap som finns i 

samkommunen för sjukvårdsdistriktet, i specialupptagningsområdet och vid 

Institutet för hälsa och välfärd. Den regionala beredskapen och 

beredskapsplaneringen för bekämpning av smittsamma sjukdomar ska 

genomföras så som föreskrivs i 38 § i hälso- och sjukvårdslagen 

(1326/2010) med beaktande också av verksamheten inom 

företagshälsovården och den privata hälso- och sjukvården.  

Enligt 9 § i lagen om smittsamma sjukdomar ska kommunerna inom sina 

områden organisera bekämpningen av smittsamma sjukdomar enligt denna 

lag som en del av folkhälsoarbetet på det sätt som föreskrivs i 

folkhälsolagen (66/1972), hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och i 

denna lag. I kommunen ska det finnas en läkare som står i 

tjänsteförhållande till kommunen och ansvarar för smittsamma sjukdomar. 

Den läkare som vid hälsovårdscentralen ansvarar för smittsamma 

sjukdomar ska utreda arten och utbredningen av en misstänkt eller 

konstaterad smittsam sjukdom samt vidta behövliga åtgärder för att 

förhindra att sjukdomen sprids. Bekämpande av smittsamma sjukdomar 

omfattar i denna lag förebyggande, tidigt konstaterande och uppföljning av 

smittsamma sjukdomar, behövliga åtgärder för utredning eller bekämpning 

av epidemier samt undersökning, vård och medicinsk rehabilitering av den 

som insjuknat eller misstänks ha insjuknat i en smittsam sjukdom samt 

bekämpning av vårdrelaterade infektioner. Närmare bestämmelser om 

kommunernas tjänster för att förebygga spridningen av smittsamma 

sjukdomar utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Enligt 14 § i samma lag ska kommunen anordna allmänna vaccinationer 

och hälsokontroller för att förebygga smittsamma sjukdomar. Det är frivilligt 

att delta i vaccinationer eller hälsokontroller.  

Enligt 15 § i lagen om smittsamma sjukdomar kan regionförvaltningsverket 

förordna om hälsokontroll av personer som vistas på någon ort inom dess 

verksamhetsområde eller på vissa arbetsplatser, i vissa inrättningar, i 

färdmedel eller på liknande ställen, om undersökningen behövs för att 
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förhindra att en allmänfarlig smittsam sjukdom sprids. Det är frivilligt att 

delta i hälsokontrollen.  

Hälsokontrollen görs av läkare eller under läkares uppsikt av någon annan 

yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med lämplig utbildning. 

Som en del av kontrollen kan nödvändiga prover tas och andra 

undersökningar utföras som inte medför betydande olägenhet för den som 

undersöks.  

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.  

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.  

Lagen om smittsamma sjukdomar, paragraf 16 a – g innehåller 

bestämmelser om åtgärder som rör resor; covid-19-test vid ankomst till 

Finland, undantag från skyldigheten att visa upp intyg och delta i test, 

covid-19-test efter ankomst till landet, upplysningsskyldighet, undantag som 

gäller utövande av samernas näring och kultur och tillförlitligt intyg som 

gäller covid-19.   

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. 

Slutsatser  

Regionförvaltningsverket förordnade senast med beslutet 

(ESAVI/44223/2021) av 7 december 2021 med stöd av 16 § i lagen om 

smittsamma sjukdomar att alla personer som under de senaste 14 dygnen 

har vistats i länder där man har upptäckt spridning av virusvarianten 

B.1.1.529 (omikron) och som anländer till Finland via gränsövergångarna 

inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område ska delta i den 

hälsokontroll som hälsovårdsmyndigheterna ordnar i syfte att förhindra 

spridningen av den allmänfarliga smittsamma sjukdomen covid-19. Beslutet 

är i kraft 18.12.2021–31.1.2022.  

Regionförvaltningsverkets förordnande har baserat sig på 16 § i lagen om 

smittsamma sjukdomar enligt vilket regionförvaltningsverket kan besluta att 

det är obligatoriskt att delta i hälsokontroller som avses i lagen om 
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smittsamma sjukdomar 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. Vid beredningen 

av förordnandet har regionförvaltningsverket även beaktat de styrningsbrev 

som social- och hälsovårdsministeriet utfärdat i saken 27.11.2021, 

1.12.2021 och 16.12.2021.  

Regionförvaltningsverket bedömde när förordnandet meddelades att 

inresebestämmelserna enligt 16 a – g § i lagen om smittsamma sjukdomar i 

och med upptäckten av den nya virusvarianten inte ensamma var 

tillräckliga och att ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar 

på basis av en helhetsbedömning var nödvändigt vid gränsövergångarna 

inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område.  

Statsrådet beslutade den 16 december att förlänga inreserestriktionerna vid 

de yttre gränserna och skärpa hälsosäkerhetsåtgärderna från och med den 

21 december 2021. Av resenärer som kommer från länder utanför EU och 

Schengenområdet krävs det enligt statsrådets beslut 16.12.2021 förutom 

ett intyg över godtagbar vaccinationsserie mot covid-19 eller tidigare 

covidinfektion dessutom ett intyg på ett negativt resultat av ett covidtest 

som tagits högst 48 timmar före inresan till Finland. Samtidigt avvecklades 

de särskilda restriktioner som gäller länderna i södra Afrika. Beslutet om de 

yttre gränserna är i kraft till och med 16.1.2022.  

Statsrådet fattade 28.12.2021 beslut om att återinföra den inre 

gränskontrollen i trafiken mellan Finland och alla Schengenländer. Beslutet 

trädde i kraft 28.12.2021 klockan 15.00 och är i kraft till och med 16.1.2021. 

I likhet med beslutet om de yttre gränserna krävs det av andra än 

finländare, utlänningar som är permanent bosatta i Finland och personer 

vars inresa beror på en sådan nödvändig orsak som avses i statsrådets 

beslut att de för att få resa in i Finland ska ha ett intyg på en komplett 

vaccinationsserie eller intyg på genomgången covid-19-infektion högst sex 

månader tidigare samt dessutom ett intyg på ett högst 48 timmar gammalt 

negativt resultat av ett covid-19-test.  

I likhet med beslutet om de yttre gränserna gäller kravet fram till den 31 

december 2021 personer som är födda 2005 eller tidigare och från och 

med 1 januari 2022 personer som är födda 2006 eller tidigare. Intyg 

avkrävs inte Finska medborgare, utlänningar som är permanent bosatta i 

Finland eller personer vars inresa beror på en sådan nödvändig orsak som 

avses i statsrådets beslut. 

Enligt social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev 29.12.2021 

rekommenderas finländare och utlänningar som bor i Finland samt 

personer som av nödvändiga orsaker kommer till Finland att innan de 

återvänder till Finland tar ett förhandstest samt efter ankomsten till Finland 
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ett hemtest. Alla resenärer omfattas emellertid också av kraven enligt lagen 

om smittsamma sjukdomar.  

I styrbrevet konstateras det att social- och hälsovårdsministeriet med 

anledning av de krav på förhandstest och vaccination som ställs i 

statsrådets beslut om de inre och yttre gränserna anser att 

regionförvaltningsverken på nytt bör överväga huruvida det medan besluten 

om de inre och yttre gränserna, såsom de nu lyder, är i kraft finns ett 

nödvändigt behov av de separata besluten av regionförvaltningsverken om 

obligatoriska hälsokontroller av passagerare utgående från de 

landsförteckningar baserade på spridningen av omikronvarianten som 

nämndes i styrbrevet 16.12.2021. 

Social- och hälsovårdsministeriet anser att de behöriga myndigheterna vid 

bedömningen av behovet av beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma 

sjukdomar bör beakta den kontroll av covidintyg, intyg över genomgången 

covid-19 och vaccinationsintyg som gjorts som en del av bedömningen av 

förutsättningarna för inresa vid gränskontrollerna vid de inre och yttre 

gränserna.  

Regionförvaltningsverket konstaterar att i och med statsrådets beslut om de 

inre och yttre gränserna samt utöver det de gällande paragraferna 16 a–g i 

lagen om smittsamma sjukdomar kan regionförvaltningsverkets beslut om 

obligatoriska hälsokontroller enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar 

inte längre anses vara nödvändiga för personer som anländer till Finland 

via gränsövergångarna inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands 

område. Med det här beslutet upphäver regionförvaltningsverket för 

perioden 31.12.2021-31.1.2022 förordnandet enligt 16 § i lagen om 

smittsamma sjukdomar (ESAVI/44223/2021) som meddelades 17.12.2021 

gällande obligatoriska hälsokontroller av personer som anländer till Finland 

vid gränsövergångarna inom regionförvaltningsverkets 

verksamhetsområde. 

 

TILLÄMPADE BESTÄMMELSER 

 Grundlagen (731/1999) 7, 10, 22 § 

 Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 1, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 16 a – 

g § 

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

SÖKANDE AV ÄNDRING   

 Ändring i det här beslutet får med stöd av 90 § 1 momentet i lagen om 

smittsamma sjukdomar sökas genom besvär hos Tavastehus 

förvaltningsdomstol. En besvärsanvisning är bifogad. 
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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 Anne 

Hiiri, tfn 0295 016 000 (växeln). 

 
 överdirektörens ställföreträdare, Kristiina Poikajärvi direktör  

 

 

 regionförvaltningsöverläkare Anne Hiiri 

 

BILAGOR 

 Bilaga 1, Kommunerna inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands 

verksamhetsområde 

 
DISTRIBUTION OCH PRESTATIONSAVGIFT 

 Beslutet delges genom offentlig delgivning 

 Delgivningen av beslutet sker genom offentlig delgivning. Beslutet hålls till 

påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland till och med den 30 

januari 2022. Ett meddelande om att beslutet finns till påseende 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  

 Kommuner och samkommuner inom Regionförvaltningsverket i Södra 

Finlands verksamhetsområde 

 Sjukvårdsdistrikten i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands 

verksamhetsområde, som ombes informera kommunernas läkare som 

ansvarar för smittsamma sjukdomar om beslutet 
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 Polisinrättningarna i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands 

verksamhetsområde 

 Räddningsverken inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands 

verksamhetsområde 

 Gränsbevakningsväsendets stab som ombes informera 

gränsövergångsställena i Södra Finland om beslutet  

 Tullen  

 Helsingfors Hamn Ab 

 Lappeenranta Airport  

 Finavia Abp 

 Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 

 Institutet för hälsa och välfärd 

 Social- och hälsovårdsministeriet 

 Statsrådets kanslis kommunikationsavdelning 

Avgiftsfritt  

 


