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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.

UTLÅTANDE OCH SAKKUNNIGUTLÅTANDEN
Regionförvaltningsverket har i ärendet fått ett utlåtande av Institutet för hälsa
och välfärd (THL) och sakkunnigutlåtanden av Åbo stad, Nådendal stad och
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.
Enligt Institutet för hälsa och välfärds utlåtande 17.3.2021 har Europeiska
smittskyddsmyndigheten ECDC publicerat en riskbedömning enligt vilken nya
virusvarianter av SARS-CoV-2 kan spridas klart snabbare än de tidigare
undertyperna av coronaviruset. Vissa av de nya virusvarianterna innehåller en
mutation som påverkar effekten av vaccinet mot covid-19. ECDC har
12.3.2021 anvisat medlemsländerna om testning och karantänåtgärder för
resenärer vid gränserna. THL har 4.2.2021 gett en rekommendation om tester
som ska göras vid gränsövergångarna och 17.2.2021 en rekommendation till
transportföretagen och rederierna om att ett negativt coronavirustest ska
förutsättas av alla resenärer som kommer till Finland från utlandet. THL:s
rekommendationer ovan överensstämmer med ECDC anvisningar.
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) förordna 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, transport- och
logistikpersonal i deras arbetsuppgifter och inte heller barn som är födda 2008
eller efter det.
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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 covid-19-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 någon t.ex. vägrar delta i
hälsokontrollen och/eller testförfaranden, kan det vara motiverat att bestämma
att personen ska sättas i karantän. Karantänvillkoren meddelas på basis av en
individuell bedömning.
Enligt Åbo stads sakkunnigutlåtande 23.3.2021 har nästan 1200 passagerare
anlänt till Åbo flygplats under år 2021. Man uppskattar att ungefär hälften av
passagerarna har ett intyg på negativt coronavirustest eller tidigare
genomgången covid-19-infektion. 84 procent av passagerarna testats på
flygplatsen. Andelen positiva prov av alla testade var 6,5 %. I utlåtandet
konstateras att de personer som inte kommer till testet i regel är små barn eller
personer som har ett intyg om negativt coronavirustest eller som har en tid för
covid-19-provtagning som har reserverats av t.ex. en arbetsgivare i Finland.
I utlåtandet konstateras att mer än 8000 passagerare har kommit från Sverige
via hamnen till Åbo sedan den 16 januari 2021. Det kommer 4 fartyg om dagen
till Åbo hamn, 2 på morgonen och 2 på kvällen. I utlåtandet konstateras att
25% av passagerarna som kommer från Sverige har testats och att andelen
positiva prov är 1,4% av alla som har testats. Sedan den 23 februari 2021 har
rederierna krävt ett intyg av resenärerna om ett intyg på negativt
coronavirustest eller tidigare genomgången covid-19-infektion. Enligt
utlåtandet har omkring 84 procent av resenärerna ett intyg och de resenärer
som inte har något intyg hänvisas till coronabussen för provtagning. Efter
23.2.2021 har andelen positiva testresultat minskat till 0,6% av de testade.
Enligt utlåtandet kontaktar man varje passagerare som kommer från utlandet
både i Åbo hamn och på Åbo flygplats, frågar efter intyg och samlar in
kontaktinformation för att hänvisa till test efter 72 timmar.
När det gäller flygplatsen konstateras det i utlåtandet att alla passagerare i
regel frivilligt samtycker till testerna och att de som i regel inte samtycker till
testerna är små barn under 12 år eller personer som har ett intyg på negativt
coronavirustest eller tidigare genomgången covid-19-infektion. Enligt
utlåtandet anses det hot som en enskild person som vägrar genomgå en
hälsokontroll utgör med tanke på epidemispridningen vara ringa.
När det gäller hamnen anges i utlåtandet att resenärer som kommer från
Sverige i regel har ett intyg på negativt coronavirustest eller tidigare
genomgången covid-19-infektion. De som inte har något intyg hänförs till test
i hamnen. Andelen positiva prov från de personer som har testats är mindre
än 1%. Enligt utlåtandet anses det hot som en enskild person som vägrar
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genomgå en hälsokontroll utgör med tanke på epidemispridningen vara väldigt
litet.
Enligt Åbo stads sakkunnigutlåtande är det inte nödvändigt att meddela ett
förordnande enligt 16 § lagen om smittsamma sjukdomar för att förhindra
spridning av en allmänfarlig smittsam sjukdom, utan epidemihotet från
gränserna kan kontrolleras med nuvarande rutiner.
Enligt sakkunnigutlåtandet som Nådendal stad gav den 22 mars 2021 anser
staden att skyldigheten att ordna frivillig hälsokontroll av personer som
kommer till Finland via gränsövergångsställena enligt 15 § i lagen om
smittsamma sjukdomar som Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har
ålagt staden Nådendal för att förhindra spridning av den allmänfarliga
smittsamma sjukdomen SARS-CoV-2 tillsvidare är tillräcklig. I utlåtandet
konstateras att det via gränsövergången kommer mycket få passagerare till
Finland (typiskt 0–3 passagerare per fartyg som kommer till hamnen, 2 fartyg
kommer per dygn).
Antalet personer som har vägrat genomgå hälsokontrollen har enligt
utlåtandet varit mycket litet under den tid som 15 § i lagen om smittsamma
sjukdomar har varit i kraft. I utlåtandet konstateras att det i princip inte ens
borde finnas passagerare som vid hälsokontrollen inte kan uppvisa ett giltigt
hälsointyg som Finnlines i samband med köpet av en resebiljett kräver av varje
passagerare gällande ett nyligen taget resultat av ett SARS-CoV-2-test, ett
vaccinationsintyg eller ett intyg över att tidigare ha genomgått en SARS-CoV2-infektion. I utlåtandet betonas dock att bedömningen av huruvida 15 § i lagen
om smittsamma sjukdomar är tillräcklig grundar sig på det lilla antalet
passagerare till följd av de nuvarande inreserestriktionerna och Finnlines
fungerande rutin att kräva ett giltigt hälsointyg av passagerare.
Enligt sakkunnigutlåtandet av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
23.3.2021, samarbetar Åbo stad med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i
Åbo hamn angående hälsorådgivning och covid-19-provtagning för
passagerare som kommer från Sverige. Åbo stad har en
coronabekämpningsbuss för covid-19-provtagning i hamnen. Dessutom har
Åbo fått hjälp av gränsmyndigheterna och rederierna med att kontrollera
intygen på en tidigare genomgången covid-19-infektion eller ett negativt covid19-test. Gränsbevakningsmyndigheterna har styrt passagerarströmmarna.
Enligt utlåtandet har enligt uppgifter från Åbo 84 procent av fartygsresenärerna
haft någondera av intygen ovan. Styrningen av passagerarströmmarna har
fungerat bra och antalet resenärer som har vägrat att låta göra det krävda
testet eller som har gått förbi kontrollen har varit mycket litet. Sedan den 9
september 2020 har sammanlagt 2009 covid-19-prover tagits av
fartygsresenärer i Åbo hamn, varav 29 har varit positiva (1,44%).
I utlåtandet konstateras att det enligt uppgifter från en läkare som ansvarar för
smittsamma sjukdomar i Nådendal stad har alla resenärer som har anlänt till
Nådendals hamn haft ovannämnda intyg med sig. I Nådendals hamn har det
därför inte varit nödvändigt att hänvisa resenärer till covid-19-provtagning,
även om beredskapen att kontrollera alla resenärer i Nådendal finns.
Enligt utlåtandet gör Åbo stad också på Åbo flygplats i samarbete med
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt hälsorådgivning och covid-19-provtagning
för resenärerna. Enligt utlåtandet har det gjorts 2019 covid-19-provtagningar
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för resenärer som anländer till Åbo flygplats sedan 9.8.2020. Totalt 129 av
dessa har varit positiva (6,39%). Omkring 50 procent av resenärerna har haft
något av de tidigare nämnda intygen. På flygplatsen har man sedan början
testat alla som går med på att testas. Det har skett under 2021 oberoende av
om de har haft ett tidigare nämnt intyg eller inte. Enligt utlåtandet har de som
har vägrat ta provet varit enskilda personer, och en del av dem är föräldrar till
små barn som inte har gett tillstånd att ta ett covid-19-prov på ett litet barn. I
utlåtandet konstateras att styrningen av passagerarflödet har fungerat bra på
flygplatsen och man har fått hjälp av gränsmyndigheterna.
Enligt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts sakkunnigutlåtande är det inte
nödvändigt att Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland beslutar om
obligatorisk hälsokontroll enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar för
gränsövergångsställen inom dess verksamhetsområde för att förhindra
spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom. Egentliga Finlands
sjukvårdsdistrikt anser att de nuvarande åtgärderna vad gäller
hälsorådgivningen och covid-19-provtagningar i Åbo och Nådendals hamnar
och på Åbo flygplats är tillräckliga och rätt riktade för att förebygga att covid19-infektioner
sprids.
Enligt
utlåtandet
följer
de
lokala
hälsovårdsmyndigheterna noggrant och i samarbete hur hälsorådgivningen
och provtagningen genomförs och hur många covid-19-infektioner som
konstateras hos resenärerna vid gränsövergångarna.
Egentliga-Finlands sjukvårdsdistrikt anser i sitt sakkunnigutlåtande att
obligatorisk hälsokontroll inte behöver riktas till alla personer som kommer in i
landet via gränsövergångsstället och inte heller till begränsade, särskilt
bestämda persongrupper.

HÖRANDE

En hörandeprocess hade kunnat äventyra syftet med detta beslut. 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 mom. 4 punkten i
förvaltningslagen (434/2003) inte ordnat något hörande i ärendet.

REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS BESLUT OCH MOTIVERING
Beslut

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland beslutar med stöd av 16 §
i lagen om smittsamma sjukdomar att alla personer som från riskländer
kommer till Finland via gränsövergångsstället vid Åbo flygplats
omedelbart efter inresan ska genomgå en hälsokontroll som ordnas av
Åbo stad för att förebygga spridningen av den allmänfarliga smittsamma
sjukdomen covid-19.
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.
Förordnandet gäller inte barn som är födda 2008 eller efter det och inte
heller transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i deras
arbetsuppgifter.
Beslutet är i kraft under perioden 25.3.2021–8.4.2021.
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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 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 § 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 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. Enligt regeringens proposition (RP 13/2016
rd) kan en person föreläggas att genomgå en hälsokontroll om hen har vägrat
att frivilligt delta i den och undersökningen är nödvändig för att förebygga
spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom eller sjukdom som med fog
misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom.
I 60 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar bestäms det att om det
finns en uppenbar risk för att en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en
sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom ska
spridas och sjukdomsspridningen inte kan förhindras på något annat sätt, kan
den läkare i tjänsteförhållande som i kommunen ansvarar för smittsamma
sjukdomar eller den läkare i tjänsteförhållande som i samkommunen för
sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar besluta att en person
ska hållas i karantän i högst en månad. Beslut om karantän kan meddelas
den som konstaterats eller med fog misstänks ha utsatts för en allmänfarlig
smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en
allmänfarlig smittsam sjukdom.
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Enligt 1 § 1 momentet 14 punkten i statsrådets förordning om smittsamma
sjukdomar är infektionen som orsakas av en ny typ av coronavirus en
allmänfarlig smittsam sjukdom.
Förarbetena till lagen I grundlagsutskottets betänkande (GrUB 25/1994 rd) fastställs de allmänna
förutsättningarna för inskränkning av de grundläggande fri- och rättigheterna.
Hit hör bl.a. kravet på att grunderna för inskränkningarna ska vara acceptabla
och att inskränkningarna ska vara förenliga med kravet på proportionalitet.
Grunderna för inskränkningar måste vara godtagbara. Inskränkningar ska
vara dikterade av något tungt vägande samhälleligt skäl. De bör dessutom
vara nödvändiga för att uppnå ett acceptabelt syfte. Vissa inskränkningar i de
grundläggande fri- och rättigheterna är tillåtna bara om målet inte kan nås
genom mindre ingrepp i rättigheterna.
I detaljmotiveringarna i regeringens proposition (RP 13/2016) konstateras
gällande 15 § att regionförvaltningsverket kan ordna obligatorisk hälsokontroll
av personer som vistas på någon ort eller på vissa arbetsplatser, i vissa
inrättningar, i färdmedel eller på liknande ställen, om det behövs för att
förhindra att en allmänfarlig smittsam sjukdom sprids. Eftersom tvångsmedel
inte bör tillgripas om saken kan skötas på frivillig basis i samförstånd med
personerna, föreslås det bli bestämt att riktade hälsokontroller i första hand
ska vara frivilliga. I detaljmotiveringarna för 16 § i regeringens proposition
konstateras att regionförvaltningsverket enligt gällande lag kan förordna om
obligatorisk hälsokontroll.
Även om det föreslås att hälsokontroller enligt 14 och 15 § i första hand ska
utföras på frivillig basis i samförstånd med personen i fråga, bör det i händelse
av att någon vägrar genomgå kontrollen alltjämt vara möjligt att besluta om
obligatorisk kontroll, om detta är nödvändigt för att förebygga spridningen av
en allmänfarlig smittsam sjukdom eller sjukdom som med fog misstänks vara
en allmänfarlig smittsam sjukdom. Det föreslås att det föreskrivs om
obligatorisk hälsokontroll i en egen paragraf. Obligatorisk hälsokontroll är
också möjlig för att förebygga spridningen av en sjukdom som med fog
misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom.
I regeringens proposition till riksdagen om ändring av 16 och 22 § i lagen om
smittsamma sjukdomar (RP 15/2021) föreslås det att lagen om smittsamma
sjukdomar ändras. Enligt förslaget ska regionförvaltningsverkets rätt att
förordna obligatoriska hälsokontroller preciseras.
I utlåtandet som grundlagsutskottet (GrUU 7/2021) har gett med anledning av
regeringens proposition ovan konstateras att 14–16 § i lagen om smittsamma
sjukdomar, som kommit till med grundlagsutskottets medverkan, möjliggör
obligatoriska hälsokontroller av alla som deltar i de hälsokontroller som avses
i bestämmelserna, och alltså också av flera personer. I detaljmotiveringen till
den proposition som resulterade i lagen om smittsamma sjukdomar
begränsas inte heller den personkrets som med stöd av 16 § ska förordnas till
obligatorisk hälsokontroll. Det förutsätts inte heller individuell prövning av
regionförvaltningsverket som grund för besluten.
Enligt utskottet kan ett beslut om obligatorisk hälsokontroll på grundval av 16
§ i den gällande lagen gälla en enskild person eller flera personer, om det är
nödvändigt för att förhindra spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom
eller en smittsam sjukdom som misstänks vara en allmänfarlig sjukdom. Det
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gällande rättsläget förändras således inte av det förslag till tillägg till 16 § 1
mom. som anger vilka personer obligatoriska hälsokontroller kan gälla.
Regionförvaltningsverket kan enligt utskottets uppfattning redan inom ramen
för gällande regler bestämma att en obligatorisk hälsokontroll ska utföras
exempelvis på en flygplats, i en hamn, på en läroanstalt eller inom ett visst
område.
Den smittsamma sjukdomen covid-19 och sjukdomsläget
Världshälsoorganisationen WHO har klassificerat coronavirusepidemin som
en pandemi 11.3.2020. Covid-19 är en allmänfarlig smittsam sjukdom för
vilken det för närvarande inte finns någon specifik läkemedelsbehandling som
har effekt. Viruset orsakar fortfarande infektioner både i Finland och i stor
utsträckning annanstans i världen. Ute i världen, också i Finland, cirkulerar för
närvarande många olika varianter av coronaviruset. En del av dessa varianter
sprider sig snabbare än den tidigare virusstammen och utgör en risk för att
epidemin förvärras och hälsovårdens kapacitet försämras.
Största delen av Finlands befolkning är fortfarande mottaglig för smitta
eftersom viruset är nytt och befolkningen inte har antikroppar mot det. De
första vaccinerna mot covid-19 har fått försäljningstillstånd, och
vaccinationerna började också i Finland för avgränsade grupper i slutet av
december 2020. På grund av den begränsade tillgången på vaccin har en
omfattande vaccinering av medborgarna ännu inte inletts i Finland. Den
knappa tillgången på vaccin innebär att det dröjer innan befolkningen har fått
vaccinationsskydd och innan läget kan fås under kontroll med hjälp av vaccin.
Bedömning av ärendet
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 har 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 förordna obligatorisk hälsokontroll 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). Regionförvaltningsverket har
dessutom begärt sakkunnigutlåtanden av Åbo stad, Nådendal stad och
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Enligt sakkunnigutlåtandet finns det för
närvarande inget nödvändigt behov av ett föreläggande enligt 16 § lagen om
smittsamma sjukdomar vid gränsövergångsställena.
Enligt en utredning som regionförvaltningsverket har fått från Åbo stad och
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har andelen positiva prov av de testade
på Åbo flygplats varit 6,5 procent. Regionförvaltningsverket konstaterar att
regionförvaltningsverken enligt THL ska säkerställa att rutinerna för tester och
karantän genomförs genom att förordna obligatorisk hälsokontroll enligt 16 §
i lagen om smittsamma sjukdomar för de resenärer som inom 14 dygn före
inresan har vistats i riskländer. På basis av ovanstående anser
regionförvaltningsverket att förutsättningarna för att meddela ett förordnande
enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar uppfylls.
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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 smittsamma
sjukdomar begära handräckning av polisen med stöd av 89 § i lagen om
smittsamma sjukdomar.

TILLÄMPADE BESTÄMMELSER
Finlands grundlag (731/1999) 7, 10 och 22 §
Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 1, 14, 15, 16, 60 §
Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (146/2017) 1 §
(lagändring 69 / 2020)
SÖKANDE AV ÄNDRING
Ändring i detta beslut får med stöd av 90 § 1 momentet i lagen om smittsamma
sjukdomar sökas genom besvär hos Åbo förvaltningsdomstol. En
besvärsanvisning är bifogad.
VERKSTÄLLANDE
Med stöd av 91 § 1 momentet i lagen om ändring och temporär ändring av
lagen om smittsamma sjukdomar verkställs beslutet omedelbart trots
eventuellt överklagande.
MER INFORMATION Mer information ges vid behov av direktör Heikki Mäki, tfn 0295 018 094.

Direktör

Heikki Mäki

Överinspektör

Tuomo Ollula

DISTRIBUTION OCH PRESTATIONSAVGIFT
Beslutet delges genom offentlig delgivning
Delgivningen av det här beslutet sker genom offentlig delgivning. Beslutet
hålls till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland till och
med den 8 april 2021. Ett meddelande om att beslutet finns till påseende har
publicerats i det allmänna datanätet på regionförvaltningsverkets webbplats
www.rfv.fi.
Delfåendet av detta beslut anses ha skett den sjunde dagen efter att ovan
nämnda meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbsidor.
Prestationsavgift

Avgiftsfritt beslut

Distribution

Åbo stads registratorskontor
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För kännedom

Institutet för hälsa och välfärd
Social- och hälsovårdsministeriet
Statsrådets kanslis kommunikationsavdelning
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Polisinrättningen i Sydvästra Finland
Gränsbevakningsväsendet
Åbo stad; Jutta Peltoniemi, Jane Marttila
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