Lag
om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 16 och 22 § och
fogas till 89 §, sådan den lyder i lag 147/2021, ett nytt 2 mom. som följer:
16 §
Obligatorisk hälsokontroll
Regionförvaltningsverket kan 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.
Den läkare i tjänsteförhållande som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar kan 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.
22 §
Skyldigheter för den som har utsatts för smitta eller smittats
Den som har insjuknat eller med fog misstänks ha insjuknat i en allmänfarlig eller övervakningspliktig smittsam sjukdom och den som har utsatts eller med fog misstänks ha utsatts för
smitta av en sådan sjukdom ska för den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som
utreder saken uppge sitt namn, sitt födelsedatum eller sin personbeteckning, sina kontaktuppgifter, sin hemkommun och eventuell annan vistelseort samt andra nödvändiga uppgifter som
behövs för att förhindra spridningen av den smittsamma sjukdomen.
Den som insjuknat eller med fog misstänks ha insjuknat i en allmänfarlig eller övervakningspliktig smittsam sjukdom ska, för att förhindra att den smittsamma sjukdomen sprids, för den
yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som utreder saken uppge sin uppfattning om
hur, när och var han eller hon har smittats samt namnen på de personer som eventuellt kan ha
varit smittkälla eller kan ha blivit smittade.
89 §
Handräckning
——————————————————————————————
Utöver det som föreskrivs någon annanstans i lag har Gränsbevakningsväsendet rätt att för
utförande av handräckningsuppdrag
1) stoppa fordon och reglera trafiken med iakttagande av 38 § i gränsbevakningslagen
(578/2005),

2) behandla hälsouppgifter som är nödvändiga för handräckningsuppdraget med iakttagande
av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och
om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), dataskyddslagen
(1050/2018) och lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet
(639/2019).
———
Denna lag träder i kraft den 29 mars 2021.
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