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Regionaalhaldusamet
Põhiteenused, õiguskaitse ja load

Käesolev on lühendatud variant originaalotsusest, mis on saadaval regionaalhaldusameti
internetileheküljel www.avi.fi soome keeles punktis Koronapäätökset või rootsi keeles
punktis Coronadelgivningar.
SIIME NAKKUSHAIGUSTE SEADUSE § 16-L PÕHINEV OTSUS KOHUSTUSLIKU
TERVISEKONTROLLI KOHTA

TEEMA
Nakkushaituste seaduse § 16 alusel tehtav otsus tervisekontrolli
määramiseks vastavalt valitsuse määruse §-le 1 SARS-CoV-2 viirusest
põhjustatud üldohtliku COVID-19 nakkuse leviku ärahoidmiseks.
TEEMA TAUST
Soome Tervise ja Heaolu Amet (THL) soovitab oma juhendis
04.02.2021, et kõik riskiriikidest saabuvad reisijad suunatakse
piiripunktis koroonatesti.
Lõuna-Soome regionaalhaldusamet on teinud oma tegevuspiirkonna
valdadele ja vallaliitudele 26.02.2021 ettekirjutuse korraldada vastavalt
nakkushaiguste seaduse § 15 kõigi oma territooriumi asuvate
piiripunktide kaudu riiki sisenevatele isikutele tervisekontrolli SARSCoV2 viirusest tingitud üldohtliku COVID-19 nakkuse leviku
tõkestamiseks. Ettekirjutus on antud järgmiste otsustega: Lõuna-Karjala
sotsiaal- ja tervishoiuringkond (ESAVI/6612/2021), Helsingi linn
(ESAVI/6610/2021), Kymenlaakso sotsiaal- ja tervishoiuteenuste vallaliit
(ESAVI/6613/2021) ja Vantaa linn (ESAVI/6603/2021).
Regionaalhaldus amet on 9.3.2021 andnud välja juhendkirja eelpool
mainitud otsustes mainitud tervisekontrollide korraldamise kohta.
Juhendkirjas on viidatud Tervise ja Heaolu Ameti juhendile, mis
puudutab riiki saabujate testimist ning seda, millises olukorras võidakse
jätta koroonaviiruse test tegemata.
HINNANGUD JA SELGITUSED

LÕUNA-SOOME REGIONAALHALDUSAMET
Postiaadress: PL 1, 13035 AVI
tel 029 501 6000
kirjaamo.etela@avi.fi
www.avi.fi/etela
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Regionaalhaldusamet on tellinud sellekohased hinnangud Tervise ja
Heaolu ametilt (THL) ning Lõuna-Karjala, Helsingi ja Uusimaa ning
Kymenlaakso tervishoiuringkondadelt.
Tervise ja Heaolu ameti 17.3.2021 antud hinnangu kohaselt on COVID19 epideemia ohjeldamiseks Soomes ning viiruse uute tüvede leviku
takistamiseks vältimatu, et piiripunktides järgitakse võimalikult täpselt
THL-i soovitusi testide ja karantiinimeetmete kohta. THL on endiselt
seisukohal, et regionaalhaldusametid peavad kindlustama testimised ja
karantiinimeetmed, määrates nakkushaituste seaduse (1227/2016) §le16 vastavad kohustuslikud tervisekontrollid neile reisijatele, kes on
viibinud 14 ööpäeva jooksul enne riiki sisenemist riigis, kus koroonasse
nakatunute suhtarv on suurem kui 25 / 100 000 inimest 14 ööpäeva
vältel (nn riskiriik).
Soovitus kohustusliku tervisekontrolli kohta ei puuduta transiitreisijaid,
kes ei lahku transiidialalt, transpordi ja logistikapersonali tööülesannete
täitmisel ning 2008. aastal või pärast seda sündinud lapsi.
Lähteriigist hoolimata tuleb kõik reisijad, kellel on COVID-19-le viitavaid
sümptomeid, suunata tervisekontrolli ja koroonaviiruse testi.
Saabumispunktides järgitakse THL-i juhiseid koroonaviiruse testide
kohta ning võetakse arvesse ka koroona ennetusteste, tõendeid
läbipõetud COVID-19 kohta ning erakorralisi testimismeetmeid, nagu
THL-i juhendites on öeldus.
Ametis olev valla või tervishoiuringkonna vallaliidu nakkushaiguste eest
vastutav arst võib määrata isiku 14 ööpäevaks karantiini, kui võimaliku
nakkuse leviku takistamist ei saa usaldusväärselt muul viisil kindlustada
(nakkushaiguste seadus 1227/2016, 60 §). Kui isik näiteks keeldub
tervisekontrollist või testist, võib karantiini määramine olla põhjendatud.
Karantiinimäärused antakse individuaalse hinnangu alusel.
Helsingi ja Uusimaa tervishoiuringkonna (HUS) 16.3.2021 antud
hinnangu kohaselt peab HUS põhjendatuks, et piiriületajad määratakse
tervisekontrolli ning soovitab vastavalt nakkushaituste seaduse § 16
alusel otsuse langetamist Lõuna-Soome regionaalhaldusametile.
Kymenlaakso tervishoiuringkonna 12.3.2021 antud hinnangu
kohaselt, kui soovitakse kindlustada, et kõik esitavad eeltõendi või
läbivad piiripunktis testi, on määrus Vaalimaa piiriületuspunktis riiki
sisenejate kohustuslik tervisekontroll vältimatu.
Helsingi linn, Vantaa linn ning Kymenlaakso sotsiaal- ja
tervishoiuteenuste vallaliit on teatanud regionaalhaldusametile, et
viimane peab esitama piirkondade piiriületuspunktide kaudu saabuvatele
piiriületajatele nakkushaiguste seaduse §-l 16 põhineva määruse.
ÄRAKUULAMINE
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Ärakuulamine oleks võinud ohustada käesoleva otsuse eesmärgi
elluviimist ning sellest tulenev hilinemine oleks põhjustanud
märkimisväärset kahju inimeste tervisele ja üldisele turvalisusele,
mistõttu vastavalt haldusseaduse (434/2003) § 34 lõike 2 punkti 4 alusel
ärakuulamist ei korraldatud.
REGIONAALHALDUSAMETI OTSUS JA PÕHJENDUSED
Määrus

Regionaalhaldusamet määrab vastavalt nakkushaiguste seaduse §le 16, et kõik Helsingi linna sadamates asuvate piiriületuspunktide,
Helsingi-Vantaa rahvusvahelise lennujaama piiriületuspunkti ning
Virolahti Vaalimaa piiriületuspunkti kaudu riskiriikidest Soome
saabuvad isikud peavad osalema viivitamatult pärast riiki
saabumist Helsingi linna, Vantaa linna ja Kymenlaakso sotsiaal- ja
tervishoiuteenuste vallaliidu korraldatavas tervisekontrollis
üldohtliku COVID-19 nakkuse leviku tõkestamiseks.
Käesolevas otsuses mõeldakse riskiriikidest tulevate isikute all
neid isikuid, kes on olnud 14 ööpäeva jooksul enne Soome
saabumist viibinud riigis, kus koroonasse nakatunute suhtarv on
suurem kui 25 / 100 000 inimest 14 ööpäeva vältel.
Määrus ei puuduta 2008. aastal või pärast seda sündinud lapsi,
samuti kaubavedude transpordi- ja logistikapersonali
tööülesannete täitmisel.
Määrus kehtib 18.03.2021 – 31.03.2021.

Põhjendused
Vastavalt nakkushaiguste seaduse §-le 14 peab vald korraldama üldisi
vaktsineerimisi ja tervisekontrolle nakkushaiguste tõkestamiseks.
Vaktsineerimine või tervisekontroll on vabatahtlik.
Vastavalt nakkushaiguste seaduse § 15 lõikele 1 võib
regionaalhaldusamet määrata oma tegevusala teatud paigas või teatud
töökohal, asutuses, transpordivahendis või vastavas kohas viibivatele
isikutele tervisekontrolli, kui see kontroll on üldohtliku nakkushaiguse
leviku tõkestamiseks vajalik. Tervisekontroll on vabatahtlik. Sama sätte
lõike 2 kohaselt sooritab tervisekontrolli arst või ajakohase väljaõppe
saanud muu tervishoiuala ametisik arsti järelevalve all. Kontrolli osana
võidakse võtta möödapääsmatuid analüüse ja sooritada muu uuring, mis
ei tekita uuritavale märkimisväärset kahju.
Nakkushaiguste seaduse § 16 kohaselt võib regionaalhaldusamet
otsustada, et § 14 ja 15 kohases tervisekontrollis osalemine on
kohustuslik, kui see on üldohtliku nakkushaiguse või üldohtlikkuses
põhjendatult kahtlustatava nakkushaiguse leviku tõkestamiseks
vältimatu.
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COCID-19 nakkuse leviku tõkestamine on ühiskondlikult tähtis, et
kodanike põhiõigusi elule ja turvalisusele oleks võimalik kaitsta. COVID19 nakkuse leviku tõkestamisel on nakkusallikate ja nakatunud isikute
tuvastamine ning edasiste nakkuste tõkestamine esmatähtsad abinõud.
Regionaalhaldus amet on saanud Tervise ja Heaolu Ametilt
eksperthinnangu, mille kohaselt THL on seisukohal, et
regionaalhaldusametid peavad kindlustama testid ja karantiiniabinõud,
määrates nakkushaiguste seaduse (1227/2016) §-le 16 vastavad
kohustuslikud tervisekontrollid neile reisijatele, kes on 14 ööpäeva
jooksul enne Soome saabumist viibinud riigis, kus koroonasse
nakatunute suhtarv on suurem kui 25 / 100 000 inimest 14 ööpäeva
vältel (nn riskiriik). Helsingi ja Uusimaa ning Kymenlaakso
tervishoiupiirkond jagavad Tervise ja Heaolu Ameti seisukohta, et nende
territooriumil asuvatesse piiriületuspunktidesse saabuvate reisijate
kohustuslik tervisekontroll on vältimatu. Ka Helsingi ja Vantaa linna ning
Kymenlaakso sotsiaal- ja tervishoiuteenuste vallaliidu terviseametnikud
on teinud regionaalhaldusametile teatavaks, et nad soovivad
regionaalhaldusameti nakkushaiguste seaduse §-l 16 põhinevat otsust
riiki saabuvate kohustusliku tervisekontrolli kohta.
Regionaalhaldusamet peab vältimatuks määrata, et vastavalt
nakkushaiguste seaduse §-le 16, et kõik Helsingi linna sadamates
asuvate piiriületuspunktide, Helsingi-Vantaa rahvusvahelise lennujaama
piiriületuspunkti ning Virolahti Vaalimaa piiriületuspunkti kaudu
riskiriikidest Soome saabuvad isikud peavad vahetult pärast riiki
saabumist tegema läbi Helsingi linna, Vantaa linna ning Kymenlaakso
sotsiaal- ja tervishoiuteenuste vallaliidu korraldatud tervisekontrolli
üldohtliku COVID-19 nakkuse leviku tõkestamiseks.
Käesolevas otsuses mõeldakse riskiriikidest tulevate isikute all neid
isikuid, kes on 14 ööpäeva jooksul enne Soome saabumist viibinud
riigis, kus koroonasse nakatumise suhtarv on suurem kui 25 / 100 000
inimest 14 ööpäeva vältel.
Määrus ei puuduta 2008. aastal ja pärast seda sündinud lapsi ning
kaubavedude transpordi- ja logistikapersonali tööülesannete täitmisel.
Määrus kehtib 18.03.2021 – 31.03.2021.
Kui nakkushaiguste seaduse § 16 alusel tervisekontrolli määratud isik ei
täida talle pandud kohuseid, võib valla või tervishoiuringkonna
nakkushaiguste eest vastutav arst paluda politseilt ametialast abi,
tuginedes nakkushaiguste seaduse §le 89.
Regionaalhaldusamet konstateerib veel, et kui isik keeldub käesolevas
otsuses määratud kohustuslikust tervisekontrollist, võidakse kohaldada
kriminaalkoodeksi peatüki 44 § 2 sätteid. Kriminaalkoodeksi peatüki 44 §
2 sätestab, et sellele, kes tahtlikult või jämeda hoolimatuse tõttu rikub
nakkushaiguste seaduse §-s 16 ettenähtud tervisekontrollikohustust,
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tuleb mõista, kui selle teo eest mujal seaduses ei sätestata karmimat
karistust, tervisekaitsealase rikkumise eest rahatrahv või vanglakaristus
maksimaalselt kolm kuud.

KOHALDATUD ÕIGUSNORMID
Põhiseadus (731/1999) § 7, 10 ja 22
Nakkushaiguste seadus (1227/2016) § 1, 14, 15, 16, 60 ja 88
Valitsuse määrus nakkushaiguste kohta (146/2017) § 1
EDASIKAEBAMINE
Käesolev otsus võidakse nakkushaiguste seaduse § 90 lõike 1 alusel
edasi kaevata Hämeenlinna halduskohtule. Edasikaebamisjuhend on
lisas.
TÄIDESAATMINE
Käesolev otsus viiakse täide võimalikust edasikaebamisest hoolimata
vastavalt nakkushaiguste seaduse §-le 91 otsekohe.
LISATEAVET
Lisateavet otsuse kohta annab vajaduse korral regionaalhalduse
ülemarst Anne Hiiri, tel 0295 016 000.
Vastutusala juht

Kristiina Poikajärvi

Regionaalhalduse ülemarst

Anne Hiiri

OTSUS ÜLDISEKS TEADMISEKS
Käesolev otsus tehakse üldteatavaks. Dokument hoitakse kõigile
nähtaval Lõuna-Soome regionaalhaldusametis kuni 31.03.2021. Otsuse
nähtavale seadmisest teatatakse üldises andmevõrgus,
regionaalhaldusameti veebileheküljel www.avi.fi. Käesolev otsus
loetakse teatavaks tehtuks seitsmendal päeval sellest, kui eelpool
mainitud kuulutus on avaldatud regionaalhaldusameti veebileheküljel.

