
  BESLUT 1 (4) 

  8.7.2021 ESAVI/24075/2021 

Basservice, rättsskydd och tillstånd Offentlig 

 
 

 

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND 

Postadress: PB 1, 13035 AVI | Besöksadress: Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus 

tfn 0295 016 000 Besöksadress i Helsingfors Besöksadress i Kouvola 

registratur.sodra@rfv.fi Bangårdsvägen 9 Kauppamiehenkatu 4 

www.rfv.fi   

 

 

 
 

 
 
UPPHÄVANDE AV FÖRELÄGGANDE ENLIGT 16 § I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR 
(ESAVI/22192/2021) SOM GÄLLER GRÄNSÖVERGÅNGSSTÄLLEN VID 
REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND 
 
 
 
BAKGRUND 

 
Världshälsoorganisationen WHO har 11.3.2020 klassificerat coronavirusepidemin som en 
pandemi. Coronaviruset är en allmänfarlig smittsam sjukdom.  
 
Regionförvaltningsverket har genom ett beslut av 23.6.2021 med stöd av 16 § i lagen om 
smittsamma sjukdomar förordnat alla personer som anländer till Finland från riskländer via 
gränsövergångsställen inom sitt verksamhetsområde att i samband med inresa delta i en 
hälsokontroll som ordnas av Helsingfors stad, Vanda stad, Södra Karelens social- och 
hälsovårdsdistrikt eller samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen 
i syfte att förebygga spridningen av den allmänfarliga smittsam covid-19-sjukdomen, med 
de undantag som nämns i beslutet. Beslutet gäller 24.6.2021 – 31.7.2021. 

  
HÖRANDE 

  
 En hörandeprocess hade kunnat äventyra syftet med det här beslutet. Därför har 

regionförvaltningsverket med stöd av 34 § 2 mom. 4 punkten i förvaltningslagen 
(434/2003) inte ordnat något hörande i ärendet. 

  
  

REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS BESLUT OCH MOTIVERING 

FÖRELÄGGANDE 

 

Regionförvaltningsverket upphäver sitt föreläggande av 23.6.2021 enligt 16 § i lagen 
om smittsamma sjukdomar (ESAVI/22192/2021) om obligatoriska hälsokontroller av 
inresande vid gränsövergångsställena inom dess verksamhetsområde för tiden 
12.7.2021–31.7.2021 
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Motiveringar  

Centrala bestämmelser 

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 lagen om smittsamma sjukdomar ska kommunen anordna allmänna 
vaccinationer och hälsokontroller för att förebygga smittsamma sjukdomar. Det är frivilligt 
att delta i vaccinationer eller hälsokontroller. 

Enligt 15 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar 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 2 mom. i samma paragraf 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. Beslutet kan riktas till en 
enskild person eller till flera personer.  

Enligt 16 § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar kan den läkare i tjänsteförhållande 
som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar fatta beslut 
om obligatorisk hälsokontroll av en enskild person, 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.  

Riksdagen har 2.7.2021 godkänt en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma 
sjukdomar (RP 105/2021 rd, RSv 117/2021 rd), genom vilken de nya paragraferna 16 a–
16 g, 87 a och 89 a temporärt har fogats till lagen om smittsamma sjukdomar. Enligt 
regeringens proposition om den ovan nämnda temporära regleringen (RP 105/2021 rd) är 
syftet med regleringen är att minska de fall av covid-19 som sprids till Finland via 
gränsöverskridande trafik samt att förhindra att nya varianter av coronaviruset sprids till 
Finland i en situation där kontrollen vid EU:s inre gränser baserad på Schengenregel-
verket upphör. 

Enligt propositionen ändras lagen så att de som anländer till Finland ska uppvisa ett till-
förlitligt intyg över covid-19 genomgången under de senaste sex månaderna, över en 
godtagbar covid-19-vaccinationsserie eller över ett covid-19-test med negativt resultat 
taget före ankomsten till Finland. Den som anländer till Finland utan ett sådant covid-19-
testintyg ska låta testa sig vid ankomsten till landet. Skyldigheten att ta ett andra covid-19-
test 72–120 timmar efter ankomsten gäller dem som har ett intyg över ett covid-19-test 
eller som tar ett covid-19-test vid ankomsten till Finland. Dessutom föreslås det att det 
enligt lagen om smittsamma sjukdomar ska vara straffbart att inte delta i dessa co-vid-19-
tester. I lagen om smittsamma sjukdomar kompletteras dessutom bestämmelserna om 
handräckning.  
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I propositionen konstateras att när begränsningarna av trafiken över de inre och yttre 
gränserna upphör kommer den ökande persontrafiken till Finland att medföra utma ningar 
för bekämpandet av covid-19-smitta i den gränsöverskridande trafiken. Hälso- och 
sjukvårdens kapacitet att testa och spåra covid-19-smitta i Finland är begränsad. Därför är 
det nödvändigt att så många som möjligt av de personer som anländer till Finland medför 
ett intyg över covid-19-vaccinationsserie, förhandstest eller genomgången sjukdom. En 
effektiv smittbekämpning förutsätter dessutom att de som deltagit i ett förhandstest eller i 
ett test vid ankomsten till landet deltar i ett andra test senare efter ankomsten till landet.  

Slutsats   

Med stöd av vad som anförts ovan konstaterar regionförvaltningsverket att det vid den 
tidpunkt då det beslut som är föremål för upphävande meddelades i lagstiftningen inte 
fanns några bestämmelser om intyg över genomgången covid-19-sjukdom eller det covid-
19-test som krävs vid ankomsten till Finland. Genom den lag som riksdagen godkände 
2.7.2021 och som träder i kraft 12.7.2021 har till lagen om smittsamma sjukdomar 
temporärt fogats paragraferna 16 a–16 g, 87 a och 89 a, med vilka avsikten är att 
säkerställa hälsosäkerhetsåtgärderna vid ankomsten till landet. Syftet med regleringen är 
att minska antalet fall av covid-19-smitta som sprids via gränsöverskridande trafik till 
Finland samt att förebygga att nya covid-19-virusvarianter sprids till Finland också i en 
situation där kontrollen vid EU:s inre gränser baserad på Schengenregelverket upphör. 

En förutsättning för ett beslut som meddelas med stöd av 16 § i lagen om smittsamma 
sjukdomar är att beslutet är nödvändigt. Regionförvaltningsverket konstaterar att det på 
grund av den lagstiftning som träder i kraft inte längre är nödvändigt att beslut om 
hälsokontroller av inresande fattas genom beslut av regionförvaltningsverket. 
Regionförvaltningsverket anser att det från och med 12.7.2021 inte längre är nödvändigt 
att förordna inresande att genomgå en hälsokontroll på det sätt som konstateras i beslutet 
23.6.2021. 

Med stöd av vad som anförts ovan upphäver regionförvaltningsverket sitt föreläggande 
(ESAVI/22192/2021) av 23.6.2021 enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar för tiden 
12.7.2021–31.7.2021. 

 

TILLÄMPADE BESTÄMMELSER 

Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 1, 14, 15, 16 och 16 a – 16 g § 
 

SÖKANDE AV ÄNDRING 

Enligt 90 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar får detta beslut överklagas genom 
besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol på det sätt som föreskrivs i lagen om 
rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). En besvärsanvisning är bifogad. 

VERKSTÄLLANDE 

 Med stöd av 91 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar verkställs detta beslut 
omedelbart trots eventuellt överklagande.  
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YTTERLIGARE INFORMATION 

 Mer information ger vid behov regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 

000 (växeln). 

 

 direktör     Kristiina Poikajärvi 

 

 regionförvaltningsöverläkare  Laura Nikunen 

 

SÄNDLISTA OCH PRESTATIONSAVGIFT 

Beslutet delges genom offentlig delgivning 

Delgivningen av detta beslut sker genom offentlig delgivning. Beslutet hålls framlagt hos 
Regionförvaltningsverket i Södra Finland till och med den 31 juli 2021. Ett meddelande om 
att beslutet finns framlagt har publicerats i det allmänna datanätet på 
regionförvaltningsverkets webbplats avi.fi/sv/offentliga-delgivningar. 

Delfåendet av detta beslut anses ha skett den sjunde dagen efter att ovan nämnda 
meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats.  

 

För kännedom 
 
 Södra Karelens sjukvårdsdistrikt 

Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt 

Helsingfors stad 

Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt 

Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen 

Vanda stad 

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 

Polisinrättningarna inom Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

Staben för gränsbevakningsväsendet, som ombeds informera gränsövergångsställena i 

Södra Finland om beslutet  

Tullen 

Finavia Abp 

Helsingfors Hamn Ab 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 

Institutet för hälsa och välfärd 

Social- och hälsovårdsministeriet 

Kommunikationsavdelningen vid statsrådets kansli 

Avgiftsfritt 
 


