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FÖRORDNANDE ENLIGT 15 § I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR
ÄRENDE
Förordnande enligt 15 § i lagen om smittsamma sjukdomar om ordnande
av hälsokontroll för att förhindra spridning av den allmänfarliga smittsamma sjukdomen SARS-CoV-2 enligt 1 § i statsrådets förordning om
smittsamma sjukdomar.
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 Sydvästra Finland har 26.2.2021 med stöd av
15 § i lagen om smittsamma sjukdomar förordnat 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 områden kommer till Finland (LSAVI/2093/2021).
Regionförvaltningsverket har 10.3.2021 gett kommunerna där gränsövergångar finns ett styrningsbrev angående hur hälsokontrollerna som avses
i beslutet ovan ska ordnas. I styrningsbrevet hänvisas till Institutet för
hälsa och välfärds anvisningar om att testa inresande och i vilka situationer man kan låta bli att göra coronavirustestet.
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 denna anledning har regionförvaltningsverket med stöd av 34 § 2 mom. 4 punkten
i förvaltningslagen (434/2003) inte ordnat något hörande i ärendet.
REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS BESLUT OCH MOTIVERING
Förordnande

Regionförvaltningsverket förordnar med stöd av 15 § i lagen om
smittsamma sjukdomar Åbo stad och Nådendals stad att ordna hälsokontroll för alla personer som reser in i landet via gränsövergångarna i deras områden för att förhindra spridning av den allmänfarliga
smittsamma sjukdomen SARS-CoV-2.

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SYDVÄSTRA FINLAND
tfn 0295 018 000
fax 02 251 1820
registratur.sydvastra@rfv.fi
www.rfv.fi

Huvudkontoret i Åbo
Självständighetsplan 2, Åbo
PB 4, 13035 AVI

LSAVI/3701/2021

2 (4)

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 år 2008 eller senare och
inte heller transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i deras
arbetsuppgifter.
Förordnandet är i kraft under tiden 1.4.2021–30.4.2021.
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 samma lag 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 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 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 en infektion som orsakas av en ny typ av coronavirus en
allmänfarlig smittsam sjukdom.
Enligt SHM:s komplettering 26.1.2021 till hybridstrategin för förhindrande
av covid19 -epidemin utgör de nya muterade SARS-CoV-2 virusvarianterna ett nytt potentiellt betydande epidemiologiskt hot. Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) har i sin riskbedömning publicerad 15.2.2021 uppskattat att de nya varianterna av covid-19 sprids betydligt snabbare än coronavirusets tidigare subtyper.
Kända virusvarianter är för tillfället den brittiska, sydafrikanska och brasilianska varianten. Tills vidare har mest den brittiska virusvarianten konstaterats i Finland.
Den nya virusvarianten utgör på det viset ett betydande nytt epidemiologiskt hot, vars spridning till Finland effektivt bör avvärjas.
Inresebegränsningarna från andra länder som hör till Schengenområdet
har genom statsrådets beslut skärpts från och med den 27 januari 2021

LSAVI/3701/2021

3 (4)

jämfört med innan så att inresor på grund av arbete i fortsättningen begränsas till bara absolut nödvändiga. Enligt beslutets bakgrundsmemorandum strävar man genom ändringarna i inreseförutsättningarna efter att
minska den inkommande trafiken över gränsen för att därigenom effektivare än tidigare proaktivt förebygga spridningen av covid-19-smittor och
särskilt de nya virusmutationerna till Finland. Målet med ändringarna är
bland annat att hälso- och sjukvårdsmyndigheterna ska ha så heltäckande möjligheter som möjligt att rikta behövliga åtgärder till personer som
kommer över gränsen. Samtidigt har man ställt som mål att alla personer
som kommer in i landet ska testas för covid-19-smitta.
Enligt regionförvaltningsverkets bedömning är det nödvändigt att för personer som reser in i landet via gränsövergångarna som anges i detta förordnande ordna hälsokontroller för att förhindra spridning av den allmänfarliga smittsamma sjukdomen covid-19, i och med att den nya covid-19varianten (SARS-CoV-2 VOC 202012/01) som upptäckts på senare tid
sprids betydligt snabbare än coronavirusets tidigare subtyper.
Kommunernas hälsovårdsmyndigheter ska beakta gällande lagstiftning,
lokala förhållanden och tillgängliga resurser när de ordnar hälsokontroller
så att verkställigheten av regionförvaltningsverkets föreläggande inte
äventyrar ordnandet av annan hälso- och sjukvård.

TILLÄMPADE BESTÄMMELSER
Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 1 §, 8 §, 15 §
Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (146/2017) 1 § (författningsändring 69/2020) och 5 §
SÖKANDE AV ÄNDRING
Enligt 90 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar får detta beslut
överklagas genom besvär hos Åbo förvaltningsdomstol. En besvärsanvisning är bifogad.
VERKSTÄLLANDE
Med stöd av 122 § 3 momentet punkterna 2 och 3 i lagen om rättegång i
förvaltningsärenden verkställs detta beslut omedelbart trots eventuellt
överklagande.
YTTERLIGARE INFORMATION
Ytterligare information i ärendet ges vid behov av Heikki Mäki, tfn 0295
018 094.
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Besvärsanvisning
Bilaga 1 Social- och hälsovårdsministeriets brev 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 4.2.2021
Bilaga 3 Social- och hälsovårdsministeriets brev Begränsningsåtgärderna för att hindra spridningen av den nya virusvarianten och
bekämpa epidemin 28.1.2021 (VN/909/2021)
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