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BESLUT ENLIGT 15 § I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR FÖR SÖDRA KARELENS 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDISTRIKT (EKSOTE), HELSINGFORS STAD, 

KYMMENEDALENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAMKOMMUN (KYMSOTE) OCH VANDA 

STAD  

 

ÄRENDE 

Förordnande med stöd av 15 § i lagen om smittsamma sjukdomar om 

ordnande av 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 

Statsrådet har i sitt principbeslut av den 26 januari 2021 förordat att 

social- och hälsovårdsministeriet kompletterar handlingsplanen för 

genomförandet av hybridstrategin. Social- och hälsovårdsministeriet har 

28.1.2021 utfärdat ett styrbrev om begränsningsåtgärder för att hindra 

spridningen av den nya virusvarianten och epidemin (VN/909/2021). 

Enligt brevet utgör de nya varianter av SARS-CoV-2 som har upptäckts 

ett nytt potentiellt betydande epidemiologiskt hot. Dessa virusvarianter 

sprider sig betydligt snabbare än coronavirusets tidigare subtyper. Trots 

att letaliteten inte verkar ha ökat kan den nya virusvarianten leda till en 

epidemi som sprids betydligt snabbare än förut, och på grund av det 

ökade antalet sjukdomsfall allvarligt hota hälso- och sjukvårdssystemets 

bärkraft. Eftersom den nya virusvarianten utgör ett allvarligt nytt hot har 

handlingsplanen för hybridstrategin kompletterats den 26 januari 2021. 

Statsrådet har förordat kompletteringen genom sitt principbeslut 

(STM/12/2021). I brevet ges baserat på handlingsplanen 

rekommendationer för åtgärder i det rådande läget. I brevet lyfter man 

också fram att kompletteringen av handlingsplanen beskriver hur två 

olika situationer där epidemin accelererar kan se ut och 

åtgärdshelheterna för dessa situationer. 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har i sina anvisningar 4.2.2021 och 

29.3.2021 rekommenderat 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 förordnat kommunerna och 

samkommunerna inom sitt verksamhetsområde att ordna hälsokontroller 

för alla personer som via gränsövergångsställena i deras områden 
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kommer till Finland. Syftet var att förhindra spridningen av den 

allmänfarliga smittsamma sjukdomen covid-19 som orsakas av viruset 

SARS-CoV-2. Förordnandet har meddelats genom följande beslut: 

Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (ESAVI/6612/2021), 

Helsingfors stad (ESAVI/6610/2021), Kymmenedalens social- och 

hälsovårdssamkommun (ESAVI/6613/2021) och Vanda stad 

(ESAVI/6603/2021). Förordnandena var i kraft under tiden 1.3–

31.3.2021. 

Regionförvaltningsverket har 9.3.2021 gett kommunerna och 

samkommunerna ett styrningsbrev angående hur hälsokontrollerna som 

avses i ovan nämnda beslut ska ordnas. I styrningsbrevet hänvisas till 

Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om testning av inresande 

och i vilka situationer man kan låta bli att göra coronavirustestet. 

Regionförvaltningsverket har förlängt ovan nämnda beslut för tiden 1.4–

30.4.2021 (ESAVI/10261/2021) och för tiden 1.5–31.5.2021 

(ESAVI/13546/2021). 

UTLÅTANDE 

 Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) konstaterar i sitt 

utlåtande 19.5.2021 att besluten enligt 15 och 16 § i lagen om 

smittsamma sjukdomar bör förlängas. HNS konstaterar i sitt utlåtande att 

det i besluten dessutom bör göras obligatoriskt att delta i hälsokontroll 

tidigast 72 timmar efter ankomsten till Finland och rekommenderas 

frivillig karantän innan hälsokontrollen utförs. För att en hälsokontroll 

med coronavirustest 72 timmar efter ankomsten till landet ska kunna 

genomföras på ett heltäckande sätt, bör förordnandet om detta 

meddelas enhetligt genom ett gemensamt beslut av alla 

regionförvaltningsverk och omfatta hela Finland.  

 Dessutom föreslår HNS i sitt utlåtande att regionförvaltningsverket 

utreder möjligheterna att fatta ett allmänt karantänbeslut i form av ett 

beslut enligt 71 § i lagen om smittsamma sjukdomar för de inresande 

som inte på ett trovärdigt sätt kan anses låta testa sig efter inresan eller 

vara i frivillig karantän. HNS konstaterar att det i praktiken inte är möjligt 

att fatta individuella karantänbeslut vid gränsövergångsställena.  

 HNS konstaterar att även om coronaläget har börjat lätta under våren 

har incidensen minskat långsammare under de senaste två veckorna. 

Till exempel i Nyland befinner man sig fortfarande i 

samhällsspridningsfasen enligt definitionen i regeringens hybridstrategi, 

och det finns fortfarande en risk för att läget åter försämras. I synnerhet i 

Päijänne-Tavastland har antalet infektioner åter börjat öka kraftigt. För 

närvarande är det de indiska virusvarianterna som är mest oroväckande, 

eftersom de enligt förhandsuppgifter är klart mer smittsamma än det 

ursprungliga viruset och kan orsaka en ny epidemivåg om de börjar 

sprida sig i Finland. HNS konstaterar att det för närvarande också i viss 

mån är oklart vilken effekt de coronavaccin som används i Finland har 
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på de indiska virusvarianterna. Dessutom har största delen av 

befolkningen endast fått en vaccindos, vars skyddseffekt särskilt mot 

virusvarianter är nedsatt. Av dessa orsaker bör man med alla medel 

hejda de indiska virusvarianternas spridning till Finland.  

 HNS konstaterar att även om turismen fortfarande har varit liten och på 

basis av givna anvisningar i praktiken i huvudsak endast gällt nödvändig 

trafik, är det i och med sommaren sannolikt att turismen kommer att öka 

åtminstone i någon mån. Enligt nuvarande uppgifter kommer EU:s inre 

gränskontroller att fortsätta i Finland åtminstone fram till ungefär mitten 

av juni, men det är möjligt att de inre gränserna öppnas på ett 

kontrollerat sätt efter detta. Om detta sker kommer också det att ha en 

direkt effekt som ökar antalet passagerare.  

 Dessutom konstaterar HNS att också Finlands matcher i fotbolls-EM i S:t 

Petersburg och Köpenhamn sammanfaller med perioden för det nu 

föreslagna beslutet. Det kan antas att sammanlagt minst tusen 

finländare i vilket fall som helst kommer att resa till matcherna. EM-

tävlingarna kommer således att vara den första utmaningen för 

hanteringen av gränssäkerheten och epidemiläget. Det är därför skäl att 

beakta EM-tävlingarna som en separat fråga också i 

regionförvaltningsverkets beslut. I synnerhet hälsokontroller, inklusive 

coronatest, som genomförs tidigast 72 timmar efter ankomsten till landet 

efter en kort utlandsresa i anslutning till EM-tävlingarna är av central 

betydelse för att konstatera eventuell smitta som fåtts under resan och 

för att förebygga uppkomsten av smittkedjor.   

HÖRANDE  

Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt konstaterar i sin 

utredning 21.5.2021 att det fortfarande är nödvändigt att förlänga  

beslutet enligt 15 § i lagen om smittsamma sjukdomar under vissa 

öppettider vid gränsen i Nuijamaa, eftersom sjukdomsläget i Ryssland 

är sämre än i Finland och håller på att försämras ytterligare. Eksotes 

hälso- och sjukvårdskapacitet räcker till för detta endast med sådana 

begränsningar av öppettiderna som i maj (Nuijamaa 

gränsövergångsställe öppet för persontrafik kl. 07.00–21.30 och Imatra 

gränsövergångsställe stängt) samt Nuijamaa öppettider 16.6.2021 kl. 

21.30 – 17.6.2021 kl. 07.00 och 21.6.2021 kl. 21.30 – 22.6.2021 kl. 

07.00. Enligt Eksote skulle eventuella extra nätter vara mycket 

utmanande för hälso- och sjukvårdens kapacitet. Eksote konstaterar 

vidare att när den eventuella tågtrafiken öppnas behövs detta dock inte i 

Vainikkala, eftersom VR har lovat att endast ta ombord passagerare 

med förhandstest. Det skulle i praktiken vara mycket svårt att ordna 

hälsokontroller för tågtrafiken.  

Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt anser att det fortfarande 

är nödvändigt att förlänga beslutet enligt 16 § i lagen om smittsamma 

sjukdomar, eftersom det vid gränskontrollen har konstaterats positiva 

smittfall också i maj 2021 och utan ett obligatoriskt krav skulle 
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deltagandet i hälsokontrollen inte vara heltäckande. Eksote konstaterar 

dock att det bör beaktas att med beaktande av hälso- och sjukvårdens 

kapacitet är detta möjligt att genomföra endast med de begränsningar 

av öppettiderna som nämns ovan och om trafikvolymen är ungefär lika 

stor som i maj. Det viktigaste med tanke på hälso- och sjukvården är i 

fortsättningen förhandstestning och att gränsmyndigheterna kontrollerar 

intyg samt att säkerställa att testen efter 72 timmar genomförs 

heltäckande t.ex. obligatoriskt genom Finentry.  

Helsingfors stad konstaterar i sin utredning 21.5.2021 att det 

fortfarande är nödvändigt att förlänga besluten som avses i 15 och 16 § 

i lagen om smittsamma sjukdomar, eftersom en heltäckande testning av 

resenärer inte är möjlig utan ett förpliktande förordnande och dithörande 

tvångsmedel.  

Helsingfors stad konstaterar dessutom att reserestriktionerna enligt 

statsrådets beslut som fattats denna vecka fortsätter fram till 15.6.2021. 

Om resandet dock efter det öppnas ens till någon del, förändras 

situationen snabbt i hamnarna i Helsingfors. Detsamma gäller om 

rederierna avstår från att kräva intyg från passagerarna om negativt 

resultat av coronatest eller intyg på att de redan haft covid-19. 

Helsingfors stad konstaterar att det i sådana här nya situationer måste 

planeras nya förfaranden tillsammans med regionförvaltningsverket, 

hamnaktörerna och andra samarbetspartner, och att 

regionförvaltningsverkets gällande förordnande som sådant inte längre 

är fungerande eller genomförbart i hamnarna.  

Kymmenedalens social- och hälsovårdssamkommun konstaterar i 

sin utredning 18.5.2021 att det är nödvändigt med en förlängning av 

besluten enligt 15 och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar till och 

med 30.6.2021. Enligt samkommunen för social- och hälsovårdstjänster 

i Kymmenedalen påverkas situationen i juni förutom av det allmänna 

epidemiläget även av den ökade gränstrafiken i anslutning till fotbolls-

EM i S:t Petersburg och därmed av risken för smittspridning.  

Vanda stad konstaterar i sin utredning 21.5.2021 att en förlängning av 

besluten enligt 15 och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar är 

motiverat och att det underlättar arbetet på fältet. Enligt uppgifter från 

Vanda stad hade största delen av de inresande till Helsingfors-Vanda 

flygplats intyg över ett negativt förhandstest eller att de redan tidigare 

haft covid-19. Efter att regionförvaltningsverkets förordnande om 

obligatorisk hälsokontroll trädde i kraft och processen på Helsingfors-

Vanda flygplats förbättrats ytterligare har antalet personer som vägrat 

genomgå hälsokontroll minskat till ett minimum.  
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REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS BESLUT OCH MOTIVERING 

Förordnande 

Regionförvaltningsverket förordnar med stöd av 15 § i lagen om 

smittsamma sjukdomar Södra Karelens social- och 

hälsovårdsdistrikt, Helsingfors stad, Kymmenedalens social- och 

hälsovårdssamkommun och Vanda stad att i sina områden ordna 

hälsokontroller vid gränsövergångarna av de personer som reser in 

i Finland från ett riskland för att förhindra spridning av den 

allmänfarliga smittsamma sjukdomen covid-19 som orsakas av 

viruset SARS-CoV-2.  

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 i deras arbetsuppgifter. 

 Förordnandet är i kraft under tiden 1.6.2021–30.6.2021. 

Motivering  

Tillämpade bestämmelser 

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 hälso- 

och sjukvården med lämplig utbildning. Som en del av kontrollen kan 



 ESAVI/18051/2021 6 (9) 
 

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. 

Nationella anvisningar om hälsokontroller vid gränsövergångar 

 Statsrådet har i sitt principbeslut av den 26 januari 2021 förordat att 

social- och hälsovårdsministeriet kompletterar handlingsplanen för 

genomförandet av hybridstrategin. Social- och hälsovårdsministeriet har 

28.1.2021 utfärdat ett styrbrev om begränsningsåtgärder för att hindra 

spridningen av den nya virusvarianten och epidemin (VN/909/2021). 

Enligt brevet utgör de nya varianter av SARS-COV-2 som har upptäckts 

ett nytt potentiellt betydande epidemiologiskt hot. Dessa virusvarianter 

sprider sig betydligt snabbare än coronavirusets tidigare subtyper och 

kan allvarligt hota hälso- och sjukvårdssystemets bärkraft.  

 I social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev 3.2.2021 Bekämpning 

av coronavirussmitta i den gränsöverskridande trafiken (VN/2763/2021) 

konstateras att incidensen av covid-19-fall i flera länder är mångdubbelt 

så stor som i Finland, vilket innebär att vistelse i dessa länder medför en 

klart större risk för covid-19-smitta än i Finland. SARS-CoV-2-

virusvarianterna kan leda till en epidemi som sprids betydligt snabbare 

än förut och till att hälso- och sjukvården överbelastas. Enligt brevet 

beslutade regeringen vid statsrådets allmänna sammanträde den 22 

januari att skärpa både gränstrafiken och test- och 

karantänrekommendationerna. Syftet med dessa åtgärder är att 

förhindra att coronaepidemin tar ny fart och spridningen av virusvarianter 

i Finland.  

 Enligt social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev 26.2.2021 

Bekämpning av coronavirussmitta i den gränsöverskridande trafiken 

(VN/5304/2021) är det skäl att ytterligare effektivisera verksamheten. 

Inresebegränsningarna från andra länder som hör till Schengenområdet 

har genom statsrådets beslut skärpts från och med den 27 januari 2021 

jämfört med innan så att inresor på grund av arbete i fortsättningen 

begränsas till endast nödvändiga resor. Enligt beslutets 

bakgrundspromemoria 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 virusvarianterna till 

Finland. Ändringarna syftar bland annat till 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. 
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 I social- och hälsovårdsministeriets styrbrev 30.3.2021 Ändringarna i 

lagen om smittsamma sjukdomar gällande obligatorisk hälsokontroll och 

lämnande av uppgifter (VN/9047/2021) konstateras det att 

bekämpningen av smitta som eventuellt sprids via personer som 

anländer till Finland är central för att hindra att epidemin och 

virusvarianter sprids. Effektiv, ändamålsenlig och proportionerlig 

bekämpning av smitta i den gränsöverskridande trafiken är möjlig endast 

genom att myndigheterna och de övriga instanserna vid 

gränsövergångsställena samarbetar intensivt och även beaktar de lokala 

förhållandena. Social- och hälsovårdsministeriet kräver att alla behöriga 

myndigheter ska agera på det sätt som situationen kräver och utöva alla 

sina befogenheter enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att 

förhindra att epidemin sprids.  

 Enligt Institutet för hälsa och välfärds anvisningar 29.3.2021 har 

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar 

ECDC publicerat en riskbedömning enligt vilken nya virusvarianter av 

SARS-CoV 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 

gett medlemsländerna anvisningar om testnings- och karantänåtgärder 

som ska riktas mot resenärerna vid gränserna. THL har 4.2.2021 gett 

anvisningar 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 som beskrivs 

ovan överensstämmer med anvisningarna från ECDC.

  

 Det är typiskt för virus att de muterar. Virusmutationerna kan till sina 

egenskaper avvika från den tidigare virusstammen. Exempelvis 

virusstammar som märkbart modifierats kan klassificeras som så kallade 

oroväckande coronavirusvarianter (variant of concern, VOC). För 

närvarande cirkulerar flera olika coronavirusvarianter globalt. Utöver 

VOC-virusvarianterna cirkulerar i Finland och på andra håll i världen 

även andra muterade virusstammar, där man ännu inte känner till 

mutationernas betydelse för virusets smittsamhet eller 

vaccinationsskyddet. 

 THL rekommenderar att alla resenärer från riskländer hänvisas till 

coronatest vid gränsövergångsstället. Om gränsövergångsstället inte har 

möjlighet att ta prover ska resenären söka sig till ett test i sin vistelse- 

eller boendekommun inom ungefär ett dygn från inresan. Denna grupp 

omfattar alla resenärer som inom 14 dygn före inresan har vistats i ett 

land med en coronaincidens som överstiger 25/100 000 personer/14 

dygn (s.k. riskland). Resenären behöver inte hänvisas till testet om han 

eller hon har ett negativt resultat av ett coronavirustest (PCR- eller 

antigentest) som tagits högst 72 timmar före inresan eller ett tillförlitligt 
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intyg över en tidigare covid-19-infektion. Det ska ha gått minst 11, men 

högst 180 dygn, från sjukdomens början eller positivt testresultat.   

 THL rekommenderar dessutom att hälsomyndigheterna vid 

gränsövergångsstället samlar in och sänder person- och 

kontaktuppgifterna för de resenärer från riskländer som deltar i 

hälsokontrollen till myndigheterna för smittsamma sjukdomar på vistelse- 

eller boningsorten, som hänvisar resenärerna till ett andra 

coronavirustest tidigast 72 timmar efter inresan. Om resenären vistas i 

landet i mindre än 72 timmar eller om resenären tidigare haft en covid-

19-infektion samlas inga uppgifter in för att hänvisa honom eller henne 

till ett test inom 72 timmar. Enligt 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar 

är en person skyldig att överlämna de kontaktuppgifter som behövs till 

hälsovårdsmyndigheterna. De nya coronavirusvarianterna har bedömts 

utgöra en mycket stor smittrisk för befolkningen.  

 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.   

Slutsatser 

 Med beaktande av Institutet för hälsa och välfärds sakkunskap, de 

regionala myndigheternas synpunkter och styrningen från social- och 

hälsovårdsministeriet bedömer regionförvaltningsverket att det på ovan 

nämnda grunder för att förhindra spridning av den allmänfarliga 

smittsamma sjukdomen covid-19 är nödvändigt att ordna hälsokontroller 

av de personer som reser in i landet via gränsövergångarna som nämns 

i detta förordnande.  

 Regionförvaltningsverket förordnar med stöd av 15 § i lagen om 

smittsamma sjukdomar Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt, 

Helsingfors stad, Kymmenedalens social- och hälsovårdssamkommun 

och Vanda stad att i sina områden ordna hälsokontroller vid 

gränsövergångarna av de personer som reser in i Finland från ett 

riskland för att förhindra spridning av den allmänfarliga smittsamma 

sjukdomen covid-19 som orsakas av viruset SARS-CoV-2.  

 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 i deras arbetsuppgifter. 

Förordnandet är i kraft under tiden 1.6.2021–30.6.2021. 

 Kommunernas hälsovårdsmyndigheter ska beakta gällande lagstiftning, 

lokala förhållanden och tillgängliga resurser när de ordnar 

hälsokontroller så att verkställandet av regionförvaltningsverkets 

förordnande inte äventyrar ordnandet av annan hälso- och sjukvård. 
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TILLÄMPADE BESTÄMMELSER 

 Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 1, 6, 14, 15 § 

 Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (146/2017) 1 §  

SÖKANDE AV ÄNDRING    

 Enligt 90 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar får det här 

beslutet överklagas genom besvär hos Tavastehus 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 ges av regionförvaltningsöverläkare Laura 

Nikunen tfn 0295 016000 (växeln). 

   

 direktör  Kristiina Poikajärvi 

   

 regionförvaltningsöverläkare  Laura Nikunen 

BILAGOR   

 Besvärsanvisning 

 

DISTRIBUTION OCH PRESTATIONSAVGIFT 

 Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt 

 Helsingfors stad 

 Kymmenedalens social- och hälsovårdssamkommun 

 Vanda stad 

 Beslutet är avgiftsfritt. 

FÖR KÄNNEDOM 

 Institutet för hälsa och välfärd 

 Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 

 Social- och hälsovårdsministeriet 


