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BESLUT ENLIGT 15 § i LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR
ÄRENDE
Beslut som meddelas med stöd av 15 § i lagen om smittsamma sjukdomar
om förordnande av hälsokontroll för förhindrande av spridning av den
allmänfarliga smittsamma sjukdomen SARS-CoV-2 som avses i 1 § i
statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar.
HÖRANDE
Hörande skulle ha kunnat äventyra syftet med beslutet, och det dröjsmål
som hörandet hade medfört skulle ha orsakat betydande skada för
människors hälsa och den allmänna säkerheten, varvid hörande med stöd
av 34 § 2 mom. 4 punkten i förvaltningslagen (434/2003) inte har
genomförts i ärendet.
REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS BESLUT OCH MOTIVERING
Beslut

Regionförvaltningsverket ålägger med stöd av 15 § i lagen om
smittsamma sjukdomar Åbo stad och Nådendals stad att i syfte att
förhindra spridningen av den allmänfarliga smittsamma sjukdomen
SARS-CoV-2 ordna en hälsokontroll för samtliga personer som
kommer till landet via de gränsövergångsställen som är belägna
inom stadens område.
Föreläggandet gäller 1.3–31.3.2021.

Motivering

Enligt 1 § i lagen om smittsamma sjukdomar 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 kommunerna och
samkommunerna inom sitt verksamhetsområde vidta omedelbara
åtgärder efter att ha fått vetskap om förekomsten av eller risken för en
smittsam sjukdom som kräver bekämpningsåtgärder.
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 15 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar kan
regionförvaltningsverket förelägga 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
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Enligt 2 mom. i samma paragraf utförs hälsokontrollen av läkare eller
under läkares uppsikt av någon annan yrkesutbildad person inom hälsooch 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 1 § 1 mom. 14 punkten i statsrådets förordning om smittsamma
sjukdomar är infektionen som orsakas av en ny typ av coronavirus en
allmänfarlig smittsam sjukdom.
Enligt SHM:s uppdaterade handlingsplan för genomförandet av
hybridstrategin för att dämpa covid-19-epidemin som publicerats
26.1.2021 har SARS-COV-2-virusvarianter uppträtt som medför en ny,
potentiellt betydande epidemiologisk riskfaktor. Den europeiska
smittskyddsmyndigheten ECDC har i en riskbedömning som publicerats
29.12.2020 bedömt att den nya Covid-19-varianten (SARS-CoV-2 VOC
202012/01) sprider sig betydligt snabbare än de tidigare subtyperna av
coronaviruset. Trots att falldödligheten inte verkar ha ökat kan den nya
virusvarianten leda till en epidemi som sprids betydligt snabbare än förut,
och som på grund av det ökade antalet sjukdomsfall allvarligt hotar hälsooch sjukvårdssystemets bärkraft (bilaga 3).
Den nya virusvarianten bildar därmed ett betydande epidemiologiskt hot
och dess spridning i Finland ska effektivt förebyggas.
Inreserestriktionerna från andra länder som hör till Schengenområdet har
genom ett beslut av statsrådet skärpts från och med 27.1.2021 på så sätt
att inresa på basis av arbete begränsas till endast nödvändiga resor.
Enligt bakgrundspromemorian till beslutet är syftet med de ändrade
förutsättningarna för inresa att minska den inkommande trafiken över
gränsen och därigenom mer effektivt än hittills förhindra spridningen av
covid-19-smitta och särskilt spridningen av nya virusvarianter till Finland.
Ändringarna syftar bland annat till att hälsomyndigheterna ska ha
heltäckande möjligheter att inrikta nödvändiga åtgärder på dem som
anländer över gränsen. Samtidigt är målet att testa samtliga personer som
anländer till landet för eventuell covid-19-smitta.
Enligt regionförvaltningsverkets bedömning behöver samtliga personer
som anländer till landet via de gränsövergångsställen som avses i detta
beslut genomgå en hälsokontroll för förhindrande av spridning av den
allmänfarliga smittsamma sjukdomen covid-19, eftersom den nya covid19-varianten (SARS-CoV-2 VOC 202012/01) som upptäckts under den
senaste tiden sprider sig betydligt snabbare än de tidigare subtyperna av
coronaviruset.
De kommunala hälsomyndigheterna ska vid anordnandet av
hälsokontroller beakta gällande lagstiftning, lokala förhållanden samt
befintliga resurser på ett sådant sätt att verkställigheten av detta beslut
inte äventyrar ordnandet av övriga tjänster inom hälso- och sjukvården.
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TILLÄMPADE BESTÄMMELSER
Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 1 §, 8 §, 15 §
Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (146/2017) 1 §
(lagändringen 69/2020) och 5 §
ÄNDRINGSSÖKANDE
Ändring i detta beslut får med stöd av 90 § 1 mom. i lagen om smittsamma
sjukdomar sökas genom besvär hos Åbo förvaltningsdomstol.
Besvärsanvisning bifogas.
VERKSTÄLLIGHET
Detta beslut ska trots eventuella besvär verkställas omedelbart med stöd
av 122 § 3 mom. 2 och 3 punkten i lagen om rättegång i
förvaltningsärenden.
MER INFORMATION

BILAGOR

Mer information i ärendet ges vid behov av Heikki Mäki, tfn 0295 018 094.

Direktör

Heikki Mäki

Överinspektör

Tuomo Ollula

Besvärsanvisning
Bilaga 1 Social- och hälsovårdsministeriets brev om bekämpning av
coronavirussmitta i den gränsöverskridande trafiken, 3.2.2021,
VN/2763/2021
Bilaga 2 Institutet för hälsa och välfärds rekommendation om testning
vid gränsen för att förhindra spridningen av nya SARS-CoV-2-varianter
som smittar lätt, 26.1.2021
Bilaga 3 Socialoch
hälsovårdsministeriets
brev
om
begränsningsåtgärderna för att hindra spridningen av den nya
virusvarianten och bekämpa epidemin, 28.1.2021, VN/909/2021
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Prestationsavgift

Avgiftsfritt

För kännedom

Social- och hälsovårdsministeriet
Gränsbevakningsväsendet
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
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