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POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON ALUEEN
RAJANYLITYSPAIKKOJA KOSKEVAN
TARTUNTATAUTILAIN 16 §:N MUKAISEN PÄÄTÖKSEN
(PSAVI/11454/2021) KUMOAMINEN

ASIAN TAUSTAA

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian
pandemiaksi 11.3.2020. Koronavirus on yleisvaarallinen
tartuntatauti.

Aluehallintovirasto on 17.12.2021 antamallaan päätöksellä
määrännyt tartuntatautilain 16 §:n nojalla kaikki Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston lentoliikenteen ja maarajan rajanylityspaikkojen
kautta riskimaista Suomeen saapuvat henkilöt, jotka ovat viimeisen
14 vuorokauden aikana oleskelleet maissa, joissa on havaittu
B.1.1.529-virusmuunnoksen (omikron) leviämistä, osallistumaan
terveysviranomaisten järjestämään terveystarkastukseen
yleisvaarallisen covid-19-tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.
Määräys on voimassa ajalla 18.12.2021 – 31.1.2022.

KUULEMINEN

Hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 5 kohdan nojalla asiassa
ei ole suoritettu kuulemista.
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ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT

Päätös

Aluehallintovirasto kumoaa 4.1.2022 alkaen päätöksellä
PSAVI/11454/2021 antamansa tartuntatautilain 16 §:n
mukaisen määräyksen pakolliseen terveystarkastukseen
osallistumisesta riskimaista Suomeen saapuville
matkustajille.

Perustelut

Keskeiset asiaan vaikuttavat säädökset

Voimassa olevan tartuntatautilain (1227/2016) 15 §:n mukaan
aluehallintovirasto voi määrätä järjestettäväksi toimialueensa jollakin
paikkakunnalla tai tietyssä työpaikassa, laitoksessa, kulkuneuvossa
tai vastaavassa paikassa oleskeleville terveystarkastuksen, jos
tarkastus on yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi
tarpeen. Terveystarkastukseen osallistuminen on vapaaehtoista.
Terveystarkastuksen suorittaa lääkäri tai asianmukaisen koulutuksen
saanut muu terveydenhuollon ammattihenkilö lääkärin valvonnassa.
Tarkastuksen osana voidaan ottaa välttämättömiä näytteitä ja tehdä
muu tutkimus, josta ei aiheudu merkittävää haittaa tutkittavalle.

Tartuntatautilain 16 § mukaan aluehallintovirasto voi päättää, että
14 ja 15 §:n mukaiseen terveystarkastukseen osallistuminen on
pakollista, jos se on yleisvaarallisen tartuntataudin tai
yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen
ehkäisemiseksi välttämätöntä. Päätös voi kohdistua yksittäiseen tai
useaan henkilöön.  Virkasuhteinen kunnan tai sairaanhoitopiirin
tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä yksittäistä henkilöä
koskevan päätöksen pakollisesta terveystarkastuksesta, jos se on
yleisvaarallisen tartuntataudin tai yleisvaaralliseksi perustellusti
epäillyn tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi välttämätöntä.
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Voimassa olevassa tartuntatautilain 16 a – g §:ssä on säädetty
matkustamiseen liittyvistä toimenpiteistä [laki tartuntatautilain
väliaikaisesta muuttamisesta (1221/2021)] ; Covid-19-tautia
koskeva todistus Suomeen saavuttaessa, Covid-19-testi Suomeen
saavuttaessa, Poikkeus velvollisuudesta esittää todistus ja osallistua
testiin, Covid-19-testi maahan saapumisen jälkeen,
Neuvontavelvollisuus, Saamelaisten kulttuurin ja elinkeinotoiminnan
harjoittamista koskeva poikkeus, Covid-19-tautia koskeva luotettava
todistus.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje (VN/31072/2021)
29.12.2021

Ohjauskirjeen mukaan valtioneuvoston päätöksellä 16.12.2021
jatkettiin ulkorajoja koskevia maahantulon rajoituksia ja
terveysturvallisuustoimia tiukennettiin 21.12.2021 alkaen.
Valtioneuvoston 16.12. tekemän päätöksen mukaan EU:n ja
Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvilta matkustajilta edellytetään
hyväksyttävää covid-19-rokotussarjaa tai sairastettua covid-19-
tautia koskevan todistuksen lisäksi todistus enintään 48 tuntia ennen
Suomeen saapumista tehdyn covid-19-testin negatiivisesta
tuloksesta. Vaatimus koskee 31.12.2021 saakka 2005 tai aiemmin
syntyneitä ja 1.1.2022 alkaen 2006 tai aiemmin syntyneitä.

Vaatimus ei koske Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa
asuvia heidän palatessaan asuinmaahansa eikä henkilöitä, joiden
maahantulon perusteena on välttämätön syy kuten pakottavat
perheasiat tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt.

Samassa yhteydessä luovuttiin eteläisen Afrikan valtioita koskevista
erityisrajoituksista. Ulkorajoja koskeva päätös on voimassa
16.1.2022 asti.

Valtioneuvosto päätti 28.12.2021 sisärajavalvonnan palauttamisesta
Suomen ja kaikkien Schengen-maiden väliseen liikenteeseen. Päätös
tuli voimaan 28.12.2021 klo 15 alkaen ja se on voimassa 16.1.2022
asti. Ulkorajapäätöksen tavoin muilta kuin suomalaisilta, Suomessa
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pysyvästi asuvilta ulkomaalaisilta tai henkilöiltä, joiden
maahantuloon on valtioneuvoston päätöksessä mainittu
välttämätön syy, vaaditaan maahantulon edellytyksenä todistus
täydestä rokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta
covid-19-taudista ja lisäksi vaaditaan todistus alle 48 tuntia
vanhasta negatiivisesta covid-19-testituloksesta. Vaatimus koskee
ulkorajapäätöksen tavoin 31.12.2021 asti vuonna 2005 tai sitä
aikaisemmin syntyneitä ja 1.1.2022 alkaen vuonna 2006 tai sitä
aikaisemmin syntyneitä. Todistuksia ei edellytetä Suomen
kansalaisilta, Suomessa pysyvästi asuvilta ulkomaalaisilta, eikä
henkilöiltä, joiden maahantuloon on valtioneuvoston päätöksessä
tarkoitettu välttämätön syy.

Edellä mainitusta poiketen Suomen ja Ruotsin ja Suomen ja Norjan
välisen maarajan rajayhteisöjen asukkaat sekä Ruotsin Norrtäljen
kunnan ja Ahvenanmaan maakunnan välisessä liikenteessä
matkustavat voisivat saapua Suomeen, jos heillä on mukanaan joko
todistus hyväksytystä covid-19-rokotussarjasta, EU:n digitaalinen
koronatodistus alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-
taudista tai todistus enintään 7 vuorokautta ennen Suomeen
saapumista tehdyn covid-19-testin negatiivisesta tuloksesta.
Suomalaisille ja Suomessa asuville ulkomaalaisille sekä
välttämättömästä syystä Suomeen saapuville suositellaan ennen
Suomeen palaamista ennakkotestausta sekä kotitestausta Suomeen
saapumisen jälkeen.

Kaikkia matkustajia koskevat kuitenkin tartuntatautilain mukaiset
vaatimukset.

Ohjaus kunnille, kuntayhtymille, aluehallintovirastoille ja Terveyden
ja hyvinvoinnin laitokselle

Valtioneuvoston tekemien sisä- ja ulkorajapäätösten ennakkotesti- ja
rokotusvaatimusten johdosta sosiaali- ja terveysministeriö katsoo,
että aluehallintovirastojen on syytä uudelleen harkita, onko
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16.12.2021 annetussa ohjauskirjeessä mainittujen omikron –
virusmuunnoksen leviämiseen perustuneiden maalistojen mukaisille,
matkustajien pakollisia terveystarkastuksia koskeville
aluehallintovirastojen erillispäätöksille välttämätöntä tarvetta tämän
sisältöisten sisä- ja ulkorajapäätösten voimassaolon aikana.
Sosiaali- ja terveysministeriön katsoo, että toimivaltaisten
viranomaisten tulisi tartuntatautilain 16 §:n mukaisten päätösten
tarvetta arvioidessaan huomioida sisä- ja ulkorajavalvonnan
maahantuloa koskevien edellytysten arvioinnin osana tehty
koronatodistusten, sairastettua koronatautia koskevien
todistusten sekä rokotustodistusten tarkistus.

Johtopäätökset

Aluehallintovirasto katsoo, että edellä mainitun ohjauskirjeen ja
voimassa olevan lainsäädännön perusteella aluehallintoviraston
17.12.2021 tartuntatautilain 16 §:n mukainen määräys on tällä
hetkellä tarpeeton, sillä terveysturvallisuudesta huolehditaan
tosiasiallisesti olemassa olevan valtioneuvoston sisärajavalvonnan
palauttamisesta tehdyn päätöksen perusteella. Tämän vuoksi
aluehallintovirasto kumoaa määräyksen PSAVI/11454/2021 (annettu
17.12.2021) 4.1.2022 alkaen.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Perusteluissa mainitut

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa tartuntatautilain 90 §:n 1 momentin mukaan
hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen siten
kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019)
säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.
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TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin
nojalla.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa aluehallintoylilääkäri Pasi
Hirvikoski (puh. 0295 017 500).

johtaja Maria Siurua

aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski

Aluehallintovirasto käyttää sähköistä hyväksyntää, jonka merkinnät
ovat asiakirjan lopussa.

JAKELU JA SUORITEMAKSU

Päätös yleistiedoksiantona

Tämän päätöksen tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona.
Asiakirja pidetään kaikkien nähtävillä Pohjois-Suomen
aluehallintovirastossa 4.2.2022 saakka. Päätöksen nähtäville
asettamisesta ilmoitetaan yleisessä tietoverkossa aluehallintoviraston
verkkosivulla www.avi.fi. Tämän päätöksen tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun edellä
mainittu ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla.
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Tiedoksi

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnat ja
kuntayhtymät

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote)

Oulun poliisilaitos

Jokilaaksojen, Kainuun ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitokset

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Tulli

Rajavartiolaitos

Finavia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sosiaali- ja terveysministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston kanslian viestintäosasto (kirjaamo.vnk@gov.fi)

Maksutta
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