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Det här är en sammanfattning av originalbeslutet som du hittar på
regionförvaltningsverkets webbplats www.rfv.fi under Coronadelgivningar på svenska och
under Koronapäätökset på finska.
BESLUT OM OBLIGATORISK HÄLSOKONTROLL ENLIGT 16 § i LAGEN OM SMITTSAMMA
SJUKDOMAR

ÄRENDE
Beslut med stöd av 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar om
förordnande om hälsokontroll för att förhindra spridning av den i 1 § i
statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar avsedda allmänfarliga
smittsamma sjukdomen covid-19 som orsakas av viruset SARS-CoV-2.
BAKGRUND
Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar i sin anvisning
4.2.2021 att alla resenärer från riskländer ska hänvisas till ett
coronavirustest vid gränsövergångsstället.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 26.2.2021 med stöd av
15 § i lagen om smittsamma sjukdomar förelagt att kommunerna inom
verksamhetsområdet för att förhindra spridningen av den allmänfarliga
smittsamma sjukdomen covid-19 som orsakas av viruset SARS-CoV2
ska ordna hälsokontroller för alla personer som via
gränsövergångsställen i deras område kommer till Finland.
Föreläggandet har meddelats i följande beslut: Södra Karelens socialoch hälsovårdsdistrikt (ESAVI/6612/2021), Helsingfors stad
(ESAVI/6610/2021), Samkommunen för social- och hälsovård i
Kymmenedalen (ESAVI/6613/2021) och Vanda stad
(ESAVI/6603/2021). Föreläggandet är i kraft 1.3–31.3.2021.
Regionförvaltningsverket har 9.3.2021 gett ett styrningsbrev angående
hur man ordnar hälsokontrollerna som avses i besluten ovan. I
styrningsbrevet hänvisas till Institutet för hälsa och välfärds anvisningar
om att testa inresande och i vilka situationer man kan låta bli att göra ett
coronavirustest.
UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR
Regionförvaltningsverket har i ärendet bett utlåtanden av Institutet för
hälsa och välfärd (THL) och Södra Karelens, Helsingfors och Nylands
och Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.
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Enligt Institutet för hälsa och välfärds utlåtande 17.3.2021 THL anser att
det för att kontrollera covid-19-epidemin och förhindra att nya
virusvarianter sprids är nödvändigt att man vid gränsövergångarna så
noga som möjligt följer THL:s rekommendationer om rutinerna för tester
och karantän. THL anser vidare att regionförvaltningsverken ska
säkerställa att rutinerna för tester och karantän genomförs genom att
enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) förelägga
obligatoriska hälsokontroller för de resenärer som inom 14 dygn före
inresan har vistats i länder där incidensen av covid-19 är högre än 25 /
100 000 personer / 14 dygn (s.k. riskländer).
Rekommendationen om obligatorisk hälsokontroll gäller inte
transitpassagerare som inte avlägsnar sig från transitområdet, transportoch logistikpersonal i deras arbetsuppgifter och inte heller barn som är
födda 2008 eller efter det.
Alla passagerare som har symtom som passar in på covid-19 ska alltid
hänvisas till hälsokontroll och coronavirustest oberoende av från vilket
land de kommer.
Vid inreseställena iakttas THL:s anvisningar om coronavirustest och
beaktas bl.a. förhandstestning av coronavirus, intyg över tidigare covid19-sjukdom och undantag från testpraxis, på det sätt som det
konstateras i THL:s anvisningar.
En läkare i tjänsteförhållande som i kommunen eller i samkommunen för
sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar kan sätta en
person i en 14 dygn lång karantän, om det inte på ett tillförlitligt sätt kan
säkerställas att eventuell smittspridning förhindras på något annat sätt
(lagen om smittsamma sjukdomar 1227/2016, 60 §). Om en person t.ex.
vägrar delta i hälsokontrolls- och/eller testförfaranden, kan det vara
motiverat att bestämma att personen ska sättas i karantän.
Karantänvillkoren meddelas på basis av en individuell bedömning.
Enligt ett utlåtande av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
16.3.2021 anser HNS att det är motiverat att förordna inresande till
hälsoundersökning och föreslår att beslut enligt 16 § i lagen om
smittsamma sjukdomar fattas hos Regionförvaltningsverket i Södra
Finland.
Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt uppger i sitt utlåtande 12.3.2021 att
ett föreläggande om obligatoriskt deltagande i hälsokontroller av
inresande vid Vaalimaa gränsstation är nödvändig om man vill
säkerställa att alla visar upp ett förhandsintyg eller testas vid ett
gränsövergångsställe.
Helsingfors stad, Vanda stad och samkommunen för social- och
hälsovårdstjänster i Kymmenedalen har meddelat
regionförvaltningsverket att det ska meddela ett föreläggande enligt 16 §
i lagen om smittsamma sjukdomar för inresande som anländer via
gränsövergångsställena i regionerna.
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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
4 punkten i förvaltningslagen (434/2003) inte ordnat något hörande i
ärendet.

REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS BESLUT OCH MOTIVERING
Föreläggande

För att förebygga spridningen av den allmänfarliga smittsamma
sjukdomen covid-19 beslutar regionförvaltningsverket med stöd av
16 § i lagen om smittsamma sjukdomar att personer som via alla
gränsövergångar i Helsingfors stads hamnar, gränsövergången vid
Helsingfors-Vanda internationella flygplats och Vaalimaa
gränsstation i Vederlax från riskländer kommer till Finland
omedelbart efter inresan ska genomgå en hälsokontroll som
ordnas av Helsingfors stad, Vanda stad eller samkommunen för
social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen.
I beslutet avses med personer som kommer från riskländer sådana
resenärer som inom 14 dygn före inresan har vistats i ett land där
incidensen av covid-19 överstiger 25 / 100 000 personer / 14 dygn.
Föreläggandet gäller inte barn som är födda 2008 och inte heller
transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i deras
arbetsuppgifter.
Beslutet är i kraft under tiden 18.3.2021–31.3.2021.

Motivering
Enligt 14 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ska
kommunen anordna allmänna vaccinationer och hälsokontroller för att
förebygga smittsamma sjukdomar. Det är frivilligt att delta i vaccinationer
eller hälsokontroller.
Enligt 15 § 1 momentet i samma lag 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 förhindrande av att en allmänfarlig smittsam sjukdom sprids.
Det är frivilligt att delta i hälsokontrollen. Enligt samma paragraf 2
momentet utförs hälsokontrollen 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

ESAVI/9535/2021

4 (5)

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.
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 exponerats för
smitta samt att förhindra fortsatt smittspridning.
Regionförvaltningsverket har fått ett sakkunnigutlåtande av THL enligt
vilket institutet anser att regionförvaltningsverken ska säkerställa att
rutinerna för tester och karantän genomförs genom att enligt 16 § i
lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) förelägga obligatoriska
hälsokontroller för de resenärer som inom 14 dygn före inresan har
vistats i länder där incidensen av covid-19 är högre än 25 / 100 000
personer / 14 dygn (s.k. riskländer). Helsingfors och Nylands
sjukvårdsdistrikt och Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt delar Institutet
för hälsa och välfärds bedömning att obligatoriska hälsokontroller för
resenärer som kommer till gränsövergångarna i deras områden är
nödvändiga. Också hälsomyndigheterna vid Helsingfors och Vanda stad
och samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen
har informerat regionförvaltningsverket att de hoppas att
regionförvaltningsverket fattar ett beslut enligt 16 § i lagen om
smittsamma sjukdomar om obligatoriska hälsokontroller av inresande.
Enligt regionförvaltningsverket är det för att förebygga spridningen av
den allmänfarliga smittsamma sjukdomen covid-19 nödvändigt att med
stöd av 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar förelägga att personer
som via alla gränsövergångar i Helsingfors stads hamnar,
gränsövergången vid Helsingfors-Vanda internationella flygplats och
Vaalimaa gränsstation i Vederlax kommer till Finland från riskländer
omedelbart efter inresan ska genomgå en hälsokontroll som ordnas av
Helsingfors stad, Vanda stad eller samkommunen för social- och
hälsovårdstjänster i Kymmenedalen.
I beslutet avses med personer som kommer från riskländer sådana
personer som inom 14 dygn före inresan har vistats i ett land där
incidensen av covid-19 överstiger 25 / 100 000 personer / 14 dygn.
Föreläggandet gäller inte barn som är födda 2008 och inte heller
transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i deras arbetsuppgifter.
Beslutet är i kraft under perioden 18.3.2021–31.3.2021.
Om en person som med stöd av 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar
har förordnats delta i hälsokontroll, men inte iakttar denna skyldighet kan
den läkare i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för

ESAVI/9535/2021

5 (5)

smittsamma sjukdomar begära handräckning av polisen med stöd av
89 § i lagen om smittsamma sjukdomar.
Regionförvaltningsverket konstaterar vidare att om en person vägrar
delta i en obligatorisk hälsokontroll enligt detta beslut kan
bestämmelserna i 44 kapitlet 2 § i strafflagen bli tillämpliga. Enligt 44
kapitlet 2 § i strafflagen ska den som uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet bryter mot den obligatoriska hälsokontrollen enligt 16 § i
lagen om smittsamma sjukdomar dömas till böter eller fängelse i högst
tre månader för hälsoskyddsförseelse, om inte strängare straff för
gärningen bestäms någon annanstans i lag.
TILLÄMPADE BESTÄMMELSER
Finlands grundlag (731/1999) 7, 10 och 22 §
Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 1, 14, 15, 16, 60 och
88 §
Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (146/2017) 1 §
SÖKANDE AV ÄNDRING
Ändring i beslutet får med stöd av 90 § 1 momentet i lagen om
smittsamma sjukdomar sökas 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
Mer information ges vid behov av regionförvaltningsöverläkare Anne
Hiiri, tfn 0295 016 000.
direktör för ansvarsområdet

Kristiina Poikajärvi

regionförvaltningsöverläkare

Anne Hiiri

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 31 mars 2021. 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 webbsidor.

