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See on kokkuvõte algsest otsusest, mis on kättesaadav regionaalhaldusameti veebilehel 
www.avi.fi soome keeles rubriigis „Koroonaotsused“ või rootsi keeles rubriigis 
„Coronadelgivningar“ 
 
NAKKUSHAIGUSTE SEADUSE §-LE 16 VASTAV OTSUS KOHUSTUSLIKU 
TERVISEKONTROLLI KOHTA 
 
 
TOIMING 

Nakkushaiguste seaduse § 16 alusel välja antav otsus tervisekontrolli 

määramiseks, et kooskõlas nakkushaiguste kohta välja antud valitsuse 

määruse §-ga 1 vältida SARS-CoV-2 viiruse põhjustatava üldohtliku 

COVID-19 nakkushaiguse levikut. 

OTSUSE TAUST 

Soome tervise ja heaolu instituut (THL) soovitab 29.3.2021 välja antud 

juhendis, et kõik riskiriikidest tulevad reisijad suunataks piiriületuskohas 

koroonatesti tegema. 

 

 Lõuna-Soome regionaalhaldusamet on 24.5.2021 määranud, et ameti 

tegevuspiirkonna omavalitsused ja omavalitsusliidud peavad 

nakkushaiguste seaduse § 15 alusel korraldama oma territooriumil 

asuvate piiriületuskohtade kaudu riiki sisenevatele inimestele 

tervisekontrolli, vältimaks SARS-CoV2 viiruse põhjustatava COVID-19 

nakkushaiguse levikut (ESAVI/18051/2021). Korraldus kehtib 

ajavahemikus 1.6.2021–30.6.2021. 

SEISUKOHAD JA SELGITUSED 

 Regionaalhaldusamet on kõnealuse juhtumi suhtes küsinud seisukohti 

tervise ja heaolu instituudilt (THL) ning Lõuna-Karjala, Helsingi ja 

Uusimaa ning Kymenlaakso ravipiirkondadelt. 

 Tervise ja heaolu instituudi 17.3.2021 esitatud seisukoha järgi on 

hädavajalik järgida piiriületuspunktides võimalikult täpselt THLi esitatud 

soovitusi testimiste ja karantiini korraldamise kohta, et saada COVID-19-

epideemia Soomes kontrolli alla ning tõkestada uute 

viirusemutatsioonide levikut. Lisaks leiab THL, et regionaalhaldusametid 

peavad tagama testimise ja karantiini korraldamise, määrates 

nakkushaiguste seaduse (1227/2016) §-le 16 vastava tervisekontrolli 
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neile reisijaile, kes on 14 päeva jooksul enne riiki sisenemist viibinud 

riigis, kus koroonahaiguse levik 14 päeva jooksul on suurem kui 25 juhtu 

100 000 inimese kohta (nn riskiriik). 

 Kohustusliku tervisekontrolli soovitus ei puuduta transiitreisijaid, kes ei 

lahku transiittsoonist, transpordi- ja logistikaettevõtete töötajaid nende 

tööülesannete täitmisel ega 2008. aastal või pärast seda sündinud lapsi. 

 Lähtekoha riigist hoolimata tuleb kõik reisijad, kellel ilmneb COVID-19 

haiguse sümptomeid, samuti alati suunata tervisekontrolli ja 

koroonaviiruse testimisele. 

 Piiriületuskohtades tuleb järgida THLi esitatud juhiseid koroonaviiruse 

testide kohta ning arvestada ka koroonaviiruse kontrollteste, COVID-19 

haiguse läbipõdemise tõendeid ja THLi juhistes testimise kohta 

määratud muid erandeid. 

 Ametis olev omavalitsuse või ravipiirkonna omavalitsusliidu 

nakkushaiguste eest vastutav arst võib määrata isiku 14 päevaks 

karantiini, kui võimaliku nakkuse levimist ei ole võimalik muul moel 

usaldusväärselt vältida (nakkushaiguste seadus 1227/2016, § 60). 

Karantiini määramine võib olla põhjendatud näiteks juhul, kui isik 

keeldub tervisekontrollist või testi tegemisest. Karantiini korraldus 

tehakse personaalse hinnangu põhjal. 

 Lõuna-Karjala, Helsingi ja Uusimaa ning Kymenlaakso ravipiirkonnad on 

pidanud põhjendatuks määrata piiriületajad tervisekontrolli läbima ning 

nad teevad Lõuna-Soome regionaalhaldusametile ettepaneku pikendada 

nakkushaiguste seaduse § 16 alusel tehtud otsuse kehtivust. 

ÄRAKUULAMINE  

 Ärakuulamine oleks võinud ohustada käesoleva otsuse eesmärgi 

saavutamist ning sellest tulenev hilinemine oleks tekitanud suurt kahju 

inimeste tervisele ja üldohutusele, mistõttu ei ole haldusseaduse 

(434/2003) § 34 lõike 2 punkti 4 kohaselt ärakuulamist korraldatud. 

REGIONAALHALDUSAMETI OTSUS JA PÕHJENDUSED 

Otsus  

 Regionaalhaldusamet määrab nakkushaiguste seaduse § 16 alusel 

kõik oma tegevuspiirkonna piiriületuskohtade kaudu riskiriikidest 

Soome saabuvad isikud läbima kohe pärast riiki jõudmist Helsingi 

linna, Vantaa linna, Lõuna-Karjala sotsiaal- ja tervishoiuringkonna 

ning Kymenlaakso sotsiaal- ja tervishoiuteenuste omavalitsusliidu 

korraldatava tervisekontrolli , et tõkestada üldohtliku COVID-19 

nakkushaiguse levikut. 

 Otsuses mõistetakse riskiriikidest saabujate all selliseid isikuid, 

kes on 14 päeva jooksul enne riiki sisenemist viibinud riigis, mille 
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koroonajuhtumite arv 14 päeva jooksul on suurem kui 25 juhtu 

100 000 inimese kohta. 

  Otsus ei puuduta 2008. aastal või pärast seda sündinud lapsi ega 

oma tööülesandeid täitvaid transpordi- ja logistikaettevõtete 

töötajaid. 

Otsus kehtib ajavahemikus 1.6.–30.6.2021. 

Põhjendused 

Nakkushaiguste seaduse § 15 lõike 1 kohaselt võib 

regionaalhaldusamet määrata oma tegevuspiirkonna teatud osas või 

töökohas, asutuses, sõidukis või muus vastavas kohas viibivatele 

isikutele tervisekontrolli, kui see on vajalik selleks, et tõkestada 

üldohtliku nakkushaiguse levikut. Tervisekontrolli läbimine on 

vabatahtlik. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt teeb tervisekontrolli arst 

või vajaliku koolituse saanud muu tervishoiutöötaja arsti järelevalve all. 

Tervisekontrolli osana võidakse võtta vajalikke proove ja teha muid 

uuringuid, mis ei tekita uuritavale märkimisväärset kahju. 

 Nakkushaiguste seaduse § 16 kohaselt võib regionaalhaldusamet 

otsustada, et §-dele 14 ja 15 vastava tervisekontrolli läbimine on 

kohustuslik, kui see on hädavajalik selleks, et vältida üldohtliku või 

kahtlustuse järgi põhjendatult üldohtlikuks peetava nakkushaiguse 

levikut. Otsus võib puudutada ühte isikut või paljusid isikuid. 

Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt võib ametikohustusi täitev 

omavalitsuse või ravipiirkonna nakkushaiguste eest vastutav arst teha 

üksikisikut puudutava otsuse kohustusliku tervisekontrolli läbimise kohta, 

kui see on hädavajalik selleks, et vältida üldohtliku või kahtlustuse järgi 

põhjendatult üldohtlikuks peetava nakkushaiguse levikut. 

 Nakkushaiguste seaduse § 22 lõike 1 kohaselt peab üldohtlikku või 

jälgitavasse nakkushaigusesse haigestunud või põhjendatult 

haigestumiskahtlusega isik või sellise haigusega kokku puutunud või 

põhjendatult kokkupuutumises kahtlustatav isik esitama asja uurivale 

tervishoiutöötajale oma nime, sünniaja või isikukoodi, kontaktandmed, 

elu- või muu asukoha ning muud andmed, mis on nakkushaiguse leviku 

tõkestamiseks vältimatult vajalikud. 

 COVID-19 nakkushaiguse leviku tõkestamine on ühiskondlikult tähtis, et 

tagada kodanike põhiõigus elule ja turvalisusele. Seepärast on COVID-

19 nakkuse leviku tõkestamisel esmatähtis tuvastada nakkusallika ja 

nakkusega kokku puutunud isikud ning vältida nakkuse edasikandmist. 

Regionaalhaldusamet on saanud Soome tervise ja heaolu instituudi 

seisukohavõtu, mille kohaselt THL leiab, et regionaalhaldusametid 

peavad tagama testimiste ja karantiini korraldamise, määrates 

nakkushaiguste seaduse (1227/2016) §-le 16 vastava kohustusliku 
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tervisekontrolli neile reisijatele, kes on 14 päeva jooksul enne riiki 

sisenemist viibinud nn riskiriikides. 

Helsingi ja Uusimaa, Lõuna-Karjala ning Kymenlaakso ravipiirkonnad on 

oma seisukohavõttudes öelnud, et nakkushaiguste seaduse §-le 16 

vastav kohustuslik tervisekontroll nende aladel paiknevate 

piiriületuskohtade kaudu riiki saabuvatele reisijatele on vajalik ja 

vältimatu. Ka Helsingi ja Vantaa linna tervishoiuasutused on leidnud, et 

regionaalhaldusameti nakkushaiguste seaduse §-le 16 vastav otsus riiki 

sisenejate kohustusliku tervisekontrolli kohta on vajalik ja vältimatu. 

 Regionaalhaldusamet peab vältimatult vajalikuks määrata 

nakkushaiguste seaduse § 16 alusel kõik oma tegevuspiirkonna 

piiriületuskohtade kaudu riskiriikidest Soome saabuvad isikud läbima 

kohe pärast riiki jõudmist Helsingi linna, Vantaa linna, Lõuna-Karjala 

sotsiaal- ja tervishoiuringkonna ning Kymenlaakso sotsiaal- ja 

tervishoiuteenuste omavalitsusliidu korraldatava tervisekontrolli, et 

tõkestada üldohtliku COVID-19 nakkushaiguse levikut. 

 Otsuses mõistetakse riskiriikidest saabujate all selliseid isikuid, kes on 

14 päeva jooksul enne riiki sisenemist viibinud riigis, mille 

koroonajuhtumite arv 14 päeva jooksul on suurem kui 25 juhtu 100 000 

inimese kohta. 

 Otsus ei puuduta 2008. aastal või pärast seda sündinud lapsi ega oma 

tööülesandeid täitvaid transpordi- ja logistikaettevõtete töötajaid. 

 Otsus kehtib ajavahemikus 1.6.2021–30.6.2021. 

 Kui nakkushaiguste seaduse § 16 alusel tervisekontrolli määratud isik 

talle seatud kohustust ei täida, võib omavalitsuse või ravipiirkonna 

nakkushaiguste eest vastutav arst küsida nakkushaiguste seaduse § 89 

alusel politseilt ametialast abi. 

 Regionaalhaldusamet märgib lisaks, et kui isik selles otsuses määratud 

kohustuslikust tervisekontrollist keeldub, võidakse rakendada 

karistusseadustiku 44. peatüki § 2 sätteid. Karistusseadustiku 44. 

peatüki § 2 kohaselt määratakse isikule, kes jätab tahtlikult või raske 

hoolimatuse tõttu nakkushaiguste seaduse §-s 16 nimetatud 

kohustusliku tervisekontrolli nõude täitmata, tervisekaitset puudutava 

rikkumise eest trahv või vangistus maksimaalselt kolm kuud, kui sama 

teo eest ei määrata mõne muu õigusakti alusel rangemat karistust. 

KOHALDATUD ÕIGUSAKTID 

 Põhiseaduse (731/1999) §-d 7 ja 22 

 Nakkushaiguste seaduse (1227/2016) §-d 1, 14, 15, 16, 22, 60, 88 ja 89 

 Karistusseadustiku (39/1889) § 44 

Valitsuse määrus nakkushaiguste kohta (146/2017) § 1 
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EDASIKAEBAMINE  

 Selle otsuse kohta võib nakkushaiguste seaduse § 90 lõike 1 kohaselt 

esitada kaebuse Hämeenlinna halduskohtule. Edasikaebamisjuhend on 

esitatud lisana. 

JÕUSTUMINE  

 See otsus jõustub nakkushaiguste seaduse § 91 alusel kohe hoolimata 

võimalikust edasikaebamisest. 

LISATEAVE  

 Vajaduse korral annab lisateavet regionaalhaldusameti peaarst Laura 

Nikunen, tel 0295 016 000 (üldnumber). 

 
direktor   Kristiina Poikajärvi 
 
 
regionaalhaldusameti peaarst Laura Nikunen 
 

 
OTSUSE ÜLDTEADAANNE 
 

Otsusest teatatakse üldteadaandena. Dokument on kõigile kättesaadav 

Lõuna-Soome regionaalhaldusametis kuni 30.6.2021. Otsuse 

avaldamisest teatatakse üldises teabevõrgus regionaalhaldusameti 

veebilehel www.avi.fi. 

Otsus loetakse teatavaks tehtuks seitsmendal päeval pärast seda, kui 

eelnimetatud teade on avaldatud regionaalhaldusameti veebilehel. 

 


