
 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma 
sjukdomar 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att giltighetstiden för vissa temporära bestämmelser som utfärdats för att 
förhindra spridning av covid-19-epidemin förlängs. I propositionen föreslås en förlängning av giltighetstiden 
för bestämmelserna om de allmänna hygienkrav som ska iakttas för att man under coronavirusepidemin ska 
kunna tillhandahålla kunder och deltagare i verksamheter olika tjänster på ett sådant säkert sätt att ny 
smittspridning kan förhindras så effektivt som möjligt. 

När det regionala sjukdomsläget kräver det, kan kommunen eller regionförvaltningsverket som en sekundär 
åtgärd utöver iakttagandet av de allmänna hygienkraven även i fortsättningen fatta ett beslut genom vilket 
antalet kunder och deltagare i verksamheter med hög risk för smitta begränsas. Dessutom föreslås det att 
kommunen eller regionförvaltningsverket i fortsättningen också ska få fatta beslut om begränsning av 
restaurangverksamhet, om epidemiläget och tryggandet av tillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster kräver det. 
Också i fortsättningen införs begränsningar som föranleds av covid-19-epidemin endast i sådana situationer 
där begränsningar är nödvändiga för att trygga hälso- och sjukvårdstjänsterna och skydda människors liv och 
hälsa mot allvarlig covid-19-infektion. I fortsättningen ska begränsningarna införas av den regionala 
myndigheten. Detta gör begränsningsåtgärderna mer enhetliga och utsträcker prövningen av åtgärdernas 
proportionalitet, effektivitet och nödvändighet till att gälla de samlade effekterna av begränsningsåtgärderna.  

Som sista utväg föreslås det i propositionen att kommunen eller regionförvaltningsverket för viss tid ska kunna 
stänga utrymmen för näringsverksamhet eller annan verksamhet som är avsedd för kunder eller deltagare, i en 
situation där detta är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen och sådan allvarlig överbelastning 
av hälso- och sjukvården som äventyrar befolkningens hälsa. Möjligheten att förbjuda att kunder eller deltagare 
släpps in ett utrymme kan gälla endast sådana verksamheter där det finns en särskild risk för betydande 
smittkedjor. 

I propositionen föreslås det också att giltighetstiden för de bestämmelser som gäller tillsynen över fullgörandet 
av de ovannämnda skyldigheterna förlängs.  

I propositionen föreslås det vidare att giltighetstiden för bestämmelserna om hälsosäkerhet vid gränserna 
förlängs så att bestämmelser om detta tas in i lagen om smittsamma sjukdomar, dock så att särskilda 
bestämmelser om ikraftträdandet av bestämmelserna utfärdas genom en införandelag i en situation där det 
finns epidemiologiska och medicinska grunder för hälsosäkerhetsåtgärder vid gränserna och åtgärderna kan 
anses nödvändiga för att förhindra spridning av sjukdomen och sådan allvarlig överbelastning av hälso- och 
sjukvården som äventyrar befolkningens hälsa. 

Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2022. Det föreslås dock att bestämmelser om ikraftträdandet av 16 a–16 g, 
79 a och 89 a § utfärdas särskilt genom lag. Lagen gäller fram till den 31 december 2022. 

 

 

Lagförslag 
 

Lag 

om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras temporärt i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 91 § 1 mom., sådant det lyder i lag 

1221/2021, samt  
fogas till lagen temporärt nya 16 a–16 e, 58 a–g och 59 a–e §, till 79 § ett nytt 3 mom. samt till lagen nya 87 

a och 89 a § som följer: 
 

16 a § 
 

 Covid-19-intyg vid ankomst till Finland 



 

En utlänning som är född 2006 eller tidigare och som inte har sin vanliga vistelseort i Finland ska, i syfte att 

förhindra spridning av covid-19, vid ankomsten till Finland medföra EU:s digitala covidintyg som avses i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 om en ram för utfärdande, kontroll och 

godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s 

digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin, eller ett annat intyg som minst 

motsvarar EU:s digitala covidintyg. 

 

Om en finsk medborgare eller en utlänning som har vanlig vistelseort i Finland medför EU:s digitala 

covidintyg som avses i 1 mom. eller ett annat intyg som minst motsvarar det intyget, behöver personen inte 

delta i ett sådant covid-19-test som avses i 16 b §. 

 

Den myndighet som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar i den kommun eller 

samkommun som ansvarar för folkhälsoarbetet enligt 5 § i folkhälsolagen och inom vars område man 

anländer till landet, ansvarar inom ramen för de tillgängliga resurserna för kontrollen av de intyg som avses i 

1 mom. och i 16 b § 2 mom. i den omfattning som myndigheten bedömer vara ändamålsenlig för att 

bekämpa covid-19-epidemin. Myndigheten kan också avtala om att uppgifter i anslutning till kontrollen av 

intyg överförs till någon annan än en myndighet, om det behövs för att trygga skötseln av kommunens eller 

samkommunens övriga lagstadgade uppgifter och för att säkerställa tillräckliga personella resurser för den 

överförda uppgiften. 

Vid ankomst till Finland ska det intyg som avses i 1 mom. på begäran visas upp för en anställd hos den 

myndighet i kommunen eller samkommunen som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar 

eller för en person som sköter denna myndighets uppgifter. Intyget kan också kontrolleras digitalt. En person 

i tjänsteförhållande som sköter uppgifter i anslutning till bekämpningen av smittsamma sjukdomar i den 

nämnda kommunen eller samkommunen får i syfte att kontrollera intyget förbjuda personen att lämna den 

plats som personen i tjänsteförhållande har anvisat. Förbudet att lämna platsen får gälla i högst tre timmar. 

Bestämmelser om nekande av inresa för utlänningar finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), bestämmelser 

om avvisning av utlänningar i utlänningslagen (301/2004) och bestämmelser om helhetsbedömning i 146 § 

1 mom. i den lagen. 

 

16 b § 
 

 Covid-19-test vid ankomst till Finland 
 

Om en person som är född 2006 eller tidigare har anlänt till Finland utan att medföra ett sådant intyg som 

avses i 16 a § och passerar finska gränsen på ett sådant ställe där kommunen har ordnat covid-19-testning, 

ska personen delta i ett covid-19-test som ordnas där. Om personen passerar finska gränsen på ett sådant 

ställe där covid-19-testning inte har ordnats ska personen omedelbart och dock senast 24 timmar från 

ankomsten till Finland delta i ett covid-19-test. Den i 16 a § 3 mom. avsedda kommunen eller samkommunen 

ska ordna de covid-19-test som avses i denna paragraf. 

Skyldig att delta i ett sådant covid-19-test som avses i 1 mom. är dock inte en person som vid ankomsten 

till Finland har med sig ett tillförlitligt intyg över en första dos covid-19-vaccin som getts minst 14 dygn före 

ankomsten till Finland. 

För att säkerställa att en person deltar i ett sådant covid-19-test som avses i 1 mom. får en person i 

tjänsteförhållande som sköter uppgifter i anslutning till bekämpningen av smittsamma sjukdomar i en i 16 a 

§ 3 mom. avsedd kommun eller samkommun förbjuda personen att lämna den plats som personen i 

tjänsteförhållande har anvisat för covid-19-testning. Förbudet att lämna platsen får gälla i högst tre timmar. 



 

 

16 c § 
 

 Undantag från skyldigheten att visa upp intyg och delta i test 
 

Intyg enligt 16 a § 1 mom. eller covid-19-test enligt 16 b § krävs dock inte av 

1) personer som hör till utländska makters beskickningar eller internationella mellanstatliga organisationer 

och som åtnjuter personlig immunitet, deras familjemedlemmar eller sådana innehavare av diplomatpass 

eller tjänstepass som ackrediterats i något annat land än Finland, när de reser genom Finland till sitt 

tjänsteställe eller hemland, 

2) förare inom person- eller godstransporter som är verksamma i transport- eller logistikbranschen, 

besättningen på fartyg, luftfartyg och tåg när de är i arbete eller avlösande besättning när de är på väg till 

eller från sina arbetsuppgifter, 

3) personer för vilka grunden för inresa är att avvärja en plötslig fara som riktar sig mot samhällets 

infrastruktur och hotar hälsa eller säkerhet, 

4) flygpassagerare, om de inte lämnar flygplatsen, 

5) tullmyndigheter vid gränsen mellan Finland och Norge när de utför nödvändiga tjänsteuppdrag. 

 

16 d § 
 

 Upplysningsskyldighet 
 

Utöver vad som föreskrivs i 8 § i förvaltningslagen (434/2003) ska den myndighet i den i 16 a § 3 mom. 

avsedda kommunen eller samkommunen som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar upplysa 

den som anländer till Finland om hälsosäkra tillvägagångssätt och covid-19-testning samt svara på frågor och 

förfrågningar som gäller lagen om smittsamma sjukdomar och förfaranden. 

 
16 e § 

 
 Undantag som gäller utövande av samernas näring och kultur 

 

Bestämmelserna i 16 a–16 c § tillämpas inte på samer när de utövar sin näring och kultur inom samernas 

hembygdsområde.  

 

 58 a § 

 

Temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förebygga negativa konsekvenser av 

allvarlig covid-19-infektion 

 

Utöver vad som föreskrivs i livsmedelslagen och i motsvarande lagstiftning i landskapet Åland ska en sådan 

utövare av förplägnadsverksamhet som avses i 1 § 1 mom. 6 punkten i lagen om inkvarterings- och 

förplägnadsverksamhet (308/2006) och i motsvarande lagstiftning i landskapet Åland för att förhindra 

spridning av en allmänfarlig smittsam sjukdom se till att förplägnadsrörelsens lokaler och ytor rengörs och 

att kunderna har möjlighet att rengöra händerna samt ge kunderna instruktioner om hur man ska hålla ett 

tillräckligt avstånd och rengöra händerna. Utövare av förplägnadsverksamhet ska för att förhindra spridning 

av en allmänfarlig smittsam sjukdom se till att kundernas ankomst och vistelse ordnas tillräckligt glest, att 

kundplatserna är belägna tillräckligt långt från varandra och att spridningsrisken  i förplägnadsrörelsens 

verksamhet hålls så liten som möjligt.  

 



Om det är uppenbart att åtgärderna enligt 58 a § 1 mom. och andra åtgärder som redan vidtagits inte är 

tillräckliga och om det när de kriterier som anges i 58 c § 2 mom. uppfylls är nödvändigt för att förhindra 

spridning av covid-19-epidemin, kan det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma 

sjukdomar meddela ett för utövare av förplägnadsverksamhet förpliktande beslut inom sitt 

verksamhetsområde om närmare skyldigheter som gäller kundernas ankomst och vistelse, placeringen av 

kundplatser, begränsningen av spelande av musik och användning av ljudåtergivning som överröstar 

kundernas tal samt om begränsningar i fråga om antalet kundplatser inomhus och utomhus.  

 

Om det är uppenbart att de åtgärder som avses i 1 och 2 mom. inte är tillräckliga och om det när de kriterier 

som anges i 58 c § 2 mom. uppfylls är nödvändigt för att förhindra spridning av covid-19-epidemin, kan det 

kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar meddela ett sådant beslut inom 

sitt verksamhetsområde som förpliktar dem som utövar förplägnadsverksamhet, enligt vilket 

förplägnadsrörelsen ska förkorta sina öppettider och tider för servering av alkoholdrycker.  

 

I fråga om sådana förplägnadsrörelser vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet består av att mot betalning 

erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal enligt livsmedelslagen eller motsvarande 

lagstiftning i landskapet Åland får antalet kunder inte begränsas med mer än 50 procent av det största antal 

kunder eller personer som anges i det i 18 § i alkohollagen (1102/2017) eller i motsvarande lagstiftning i 

landskapet Åland avsedda serveringstillståndet för utrymmena eller delen av utrymmena eller, om 

förplägnadsrörelsen inte har serveringstillstånd, i en projektbeskrivning som har godkänts i enlighet med de 

bestämmelser om byggnaders brandsäkerhet som har utfärdas med stöd av 117 b § i markanvändnings- och 

bygglagen (132/1999) och de bestämmelser om säkerhet vid användning av byggnader som har utfärdats 

med stöd av 117 d och 117 k § i den lagen eller i enlighet med motsvarande lagstiftning i landskapet Åland, 

och i fråga om sådana förplägnadsrörelser får öppethållande mellan klockan 5 och klockan 18 inte förbjudas. 

Antalet kunder hos andra förplägnadsrörelser får inte begränsas med mer än 25 procent av det största antal 

kunder eller personer som följer av de bestämmelser som avses ovan, och öppethållande mellan klockan 5 

och klockan 21 får inte förbjudas. Servering av alkoholdrycker mellan klockan 9 och klockan 17 får inte 

förbjudas. Om förplägnadsrörelsens huvudsakliga förplägnadsverksamhet varierar vid olika tidpunkter, 

tillämpas på verksamheten vid respektive tidpunkt den begränsning som gäller för det slag av 

förplägnadsverksamhet som bedrivs vid tidpunkten i fråga. 

 

Om de kriterier som anges i 2–4 mom. uppfylls, kan regionförvaltningsverket fatta motsvarande beslut inom 

sitt område, om åtgärder är nödvändiga inom flera kommuners område. Skyldigheterna och begränsningarna 

enligt ett samtidigt gällande beslut av kommunen kompletterar de skyldigheter och begränsningar som 

fastställts i ett beslut av regionförvaltningsverket som är i kraft inom kommunens område.  

 

Varje utövare av förplägnadsverksamhet ska göra upp en skriftlig plan för hur rörelsen fullgör de 

skyldigheter och iakttar de begränsningar som föreskrivs i fråga om dess verksamhet och användningen av 

rörelsens utrymmen inomhus och utomhus. Planen ska på begäran visas upp för regionförvaltningsverket och 

för den polis som utövar tillsyn enligt 11 § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet eller enligt 

motsvarande lagstiftning i landskapet Åland. Planen, med undantag av personuppgifter som ingår i den, ska 

hållas framlagd för kunderna i förplägnadsrörelsen. Närmare bestämmelser om innehållet i planen för 

fullgörande av skyldigheterna och iakttagande av begränsningarna och om hur planen ska göras upp och 

hållas framlagd utfärdas genom förordning av statsrådet. 

 

Det som föreskrivs i 2 och 3 mom. gäller inte sådana personalrestauranger som avses i 1 § 3 mom. i lagen 

om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet och inte heller förplägnadsrörelsers försäljning av sådan mat 

eller dryck som avnjuts någon annanstans. Det som i 3 mom. föreskrivs om begränsningar av öppettiderna 



gäller inte förplägnadsrörelser på fartyg och luftfartyg i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik 

utomlands eller förplägnadsrörelser i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle. 

 

Den myndighet som fattat beslutet ska noggrant följa upp huruvida de i 58 a § 2 och 3 mom. avsedda 

förutsättningarna för begränsningar fortsatt föreligger. Om förutsättningarna inte längre uppfylls, ska 

myndigheten utan dröjsmål vidta åtgärder för upphävande av 58 a § och det beslut som hänför sig till den. 

Om de begränsningar som har meddelats med stöd av 58 a § 2–4 mom. inte längre är nödvändiga i vissa 

områden eller i den omfattning som meddelats, ska myndigheten utan dröjsmål vidta åtgärder för att ändra 

beslutet eller upphäva det. 

 

58 b § 

Åtgärder för att förhindra spridning av covid-19-epidemin 

 

En i 3 mom. avsedd aktör som disponerar över sådana utrymmen inomhus som är öppna för allmänheten 

eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse eller sådana med avseende på område och 

funktion avgränsade utrymmen utomhus som används för syften som riktar sig till kunder eller deltagare och 

för vars användning för verksamheten i fråga verksamhetsarrangören ansvarar vid en viss tidpunkt ska, för 

att förhindra spridning av covid-19-epidemin, i sin verksamhet se till att 

1) kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna, 

2) kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av 

händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta, och 

3) rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om 

rengöring när det gäller verksamheten i fråga. 

 

En i 3 mom. avsedd aktör som disponerar över utrymmen som avses i denna paragraf ska dessutom ordna 

kundernas och deltagarnas vistelse så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av 

verksamhetens särdrag och placera eventuella kundplatser tillräckligt långt från varandra. De skyldigheter 

som anges ovan i denna paragraf gäller följande aktörer som disponerar över utrymmena och använder dem i 

sin verksamhet: 

 

1) privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer, dock inte sådana utövare av 

förplägnadsverksamhet som avses i 1 § 2 mom. 6 punkten i lagen om inkvarterings- och 

förplägnadsverksamhet och i motsvarande lagstiftning i landskapet Åland, 

2) enskilda näringsidkare, 

3) kommuner och samkommuner, 

4) religionssamfund, 

5) offentligrättsliga inrättningar. 

 

Skyldigheterna enligt denna paragraf gäller dock inte verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.  

 

Skyldigheterna enligt denna paragraf får inte hindra rätten till lagstadgade tjänster eller rätten att få sin sak 

behandlad av en behörig myndighet eller hindra en tjänsteman eller tjänsteinnehavare från att sköta sina 

tjänsteåligganden. 

 

Aktörer som disponerar över stationer, terminaler och andra motsvarande utrymmen inomhus eller 

avgränsade utrymmen utomhus där passagerare stiger på eller av ett trafikmedel ska tillsammans med 

leverantörer av transporttjänster som avses i 2 § 1 punkten i lagen om transportservice och leverantörer av 

trafiktjänster som avses i 2 § 3 punkten i den lagen samt de tjänsteleverantörer som avses i motsvarande 



lagstiftning i landskapet Åland se till att det för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 vidtas 

arrangemang för styrningen av passagerarna när de stiger av och på ett trafikmedel.  

 

Skyldigheterna enligt denna paragraf tillämpas inte på användningen av de utrymmen som är avsedda för 

resande i trafikmedel avsedda för persontrafik. Bestämmelser om åtgärder i persontrafik för förhindrande av 

spridning av sjukdomen covid-19 finns i 58 e §. 

 

58 c § 
 

Förutsättningar för användningen av utrymmen avsedda för kunder och deltagare när det gäller att 

förebygga negativa konsekvenser av allvarlig covid-19-infektion  

 

Om det är uppenbart att åtgärderna enligt 58 b § och andra åtgärder som redan vidtagits inte är tillräckliga 

och om det när de kriterier som anges i 2 mom. uppfylls är nödvändigt för att förebygga negativa 

konsekvenser av allvarlig covid-19-infektion, kan det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av 

smittsamma sjukdomar meddela ett sådant beslut inom sitt verksamhetsområde som förpliktar alla aktörer 

som avses i 4 mom. och genom vilket antalet kunder och deltagare i verksamheten begränsas i den 

utsträckning som är nödvändig för att förebygga risk för smitta till följd av närkontakt. I beslutet ska det 

dessutom redogöras för vad som avses med utrymmen som är öppna för allmänheten och utrymmen avsedda 

för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse. Regionförvaltningsverket kan fatta motsvarande beslut 

inom sitt område, om åtgärder är nödvändiga inom flera kommuners område. Skyldigheterna enligt ett 

samtidigt gällande beslut av kommunen kompletterar de skyldigheter som fastställts i ett beslut av 

regionförvaltningsverket som är i kraft inom kommunens område. 

 

Ett beslut som avses i 1 mom. får fattas, om det är nödvändigt för att förhindra sådan allvarlig överbelastning 

av hälso- och sjukvården till följd av covid-19 som äventyrar befolkningens hälsa. Ett beslut får dessutom 

fattas, om covid-19-vaccinernas skyddseffekt mot allvarlig covid-19 avsevärt har försämrats och beslutet är 

nödvändigt för att förebygga allvarlig fara för hälsa och liv.  

 

I 1 mom. avsedda utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller 

deltagargrupps vistelse är 

1) utrymmen inomhus som används för samtidig vistelse av fler än 10 kunder eller deltagare, 

2) med avseende på område och funktion avgränsade utrymmen utomhus som används för syften som riktar 

sig till fler än 50 kunder eller deltagare samtidigt och för vars användning för verksamheten i fråga 

verksamhetsarrangören ansvarar vid en viss tidpunkt, 

3) lokaler som används för verksamhet som avses i 58 e § 4 mom. oberoende av antalet kunder eller 

deltagare. 

 

Ett beslut som avses i 1 mom. förpliktar följande aktörer som disponerar över utrymmena och använder dem 

i sin verksamhet: 

1) privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer, dock inte de utövare av 

förplägnadsverksamhet som avses i 1 § 2 mom. 6 punkten i lagen om inkvarterings- och 

förplägnadsverksamhet eller i motsvarande lagstiftning i landskapet Åland, 

2) enskilda näringsidkare, 

3) kommuner och samkommuner, 

4) religionssamfund, 

5) offentligrättsliga inrättningar. 

 



Ett beslut som avses i 1 mom. tillämpas dock inte på läroanstalternas verksamhet, småbarnspedagogik, 

professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet. 

 

Ett beslut som avses i 1 mom. får inte hindra rätten till lagstadgade tjänster eller rätten att få sin sak 

behandlad av en behörig myndighet eller hindra en tjänsteman eller tjänsteinnehavare från att sköta sina 

tjänsteåligganden. 

 

Ett beslut som avses i 1 mom. får fattas för högst en månad åt gången. Beslutet ska omedelbart upphävas om 

de kriterier som anges i denna paragraf inte längre uppfylls. 

 
58 d § 

 
 Åtgärder som gäller persontrafik och som syftar till att förhindra spridning av covid-19-epidemin 

 

En leverantör av transporttjänster som avses i 2 § 1 punkten i lagen om transportservice och i motsvarande 

lagstiftning i landskapet Åland och den som bedriver trafik på uppdrag av leverantören ska, om denne har ett 

verksamhetsställe i Finland eller annars står under finsk jurisdiktion eller trafikerar en tjänst med avgångs- 

eller ankomstplats i Finland eller som går via Finland, för att förhindra spridning av covid-19-epidemin i sin 

verksamhet se till att 

 

1) utrymmen och ytor som är avsedda att användas av trafikmedlets passagerare rengörs regelbundet och 

rengöringen effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller 

verksamheten i fråga så att en tillräcklig hygiennivå uppnås och bibehålls samt att andra motsvarande rutiner 

som förhindrar spridning av smitta iakttas, och 

 

2) passagerarna erbjuds möjlighet att bibehålla en tillräcklig hygiennivå i trafikmedlet samt ges instruktioner 

om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna, om användning av ansiktsskydd och 

om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta i trafikmedlet. 

 

Närmare bestämmelser om detaljerna i fråga om de skyldigheter som avses i 1 mom. får utfärdas genom 

förordning av statsrådet. 

 

58 e § 
 

Temporär stängning av utrymmen för kunder och deltagare i syfte att förebygga negativa konsekvenser av 
allvarlig covid-19-infektion  

 

Om det är uppenbart att åtgärderna enligt 58 c § och andra åtgärder som redan har vidtagits inte kan anses 

vara tillräckliga på grund av en särskild spridningsrisk i anslutning till verksamheten, och om det när de 

kriterier som anges i 2 mom. uppfylls är nödvändigt för att förebygga negativa konsekvenser av allvarlig 

covid-19-infektion, kan det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar 

meddela ett sådant beslut inom sitt verksamhetsområde som förpliktar alla aktörer som utövar i 4 mom. 

avsedd verksamhet och disponerar över utrymmen och enligt vilket sådana utrymmen för kunder, utrymmen 

för deltagare och väntsalar som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller 

deltagargrupps vistelse ska stängas för kunder och deltagare. Utöver det som föreskrivs i 44 § i 

förvaltningslagen ska det i beslutet anges vad som avses med verksamhet som utgör en särskild risk för 

spridning av sjukdomen covid-19 och med utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en 

begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse. Regionförvaltningsverket kan fatta motsvarande beslut inom 

sitt område, om åtgärder är nödvändiga inom flera kommuners område. Skyldigheterna enligt ett samtidigt 



gällande beslut av kommunen kompletterar de skyldigheter som fastställts i ett beslut av 

regionförvaltningsverket som är i kraft inom kommunens område. 

 

Ett beslut enligt 1 mom. får fattas endast om det på grund av fall av allvarlig covid-19-infektion finns en risk 

för att minst två av följande nödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster belastas på ett sätt som äventyrar 

befolkningens hälsa:  

1) intensivvården och vården vid enheter med intensivövervakning, 

2) sådan jourvård utan vilken patientens hälsotillstånd allvarligt äventyras eller riskerar att äventyras 

allvarligt, samt vård i direkt anslutning till den, 

3) den prehospitala akutsjukvården, 

4) förlossningsvården, 

5) sådan nödvändig behandling av långtidssjukdomar utan vilken patientens hälsotillstånd allvarligt 

äventyras eller riskerar att äventyras allvarligt, 

6) sådan fortlöpande vård eller läkemedelsbehandling utan vilken patientens hälsotillstånd allvarligt 

äventyras eller riskerar att äventyras allvarligt, 

7) sådan nödvändig vård av patienter på sjukhusavdelningar utan vilken patientens hälsotillstånd allvarligt 

äventyras eller riskerar att äventyras allvarligt, 

8) annan med 1–7 punkten jämförbar undersökning och vård som är nödvändig för att trygga patientens liv 

eller förhindra att patientens fysiska eller psykiska hälsotillstånd allvarligt äventyras och utan vilken 

patientens hälsotillstånd allvarligt äventyras eller riskerar att äventyras allvarligt, samt 

9) i anslutning till vård som avses i 1–8 punkten laboratorieundersökningar och provtagning, 

bilddiagnostiska undersökningar, läkemedelsförsörjning, tagning och undersökning av patologisk-

anatomiska prover samt andra medicinska stödtjänster utan vilka patientens hälsotillstånd allvarligt äventyras 

eller riskerar att äventyras allvarligt. 

 

 

Samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt ska utan dröjsmål meddela kommunerna och 

regionförvaltningsverket inom sitt område om att en situation som avses i 2 mom. föreligger eller att det 

finns en motiverad risk för att en sådan situation uppkommer. 

 

Ett beslut som avses i 1 mom. förpliktar aktörer som disponerar över utrymmen när de bedriver idrotts- eller 

sportverksamhet som avses i 1 punkten eller nöjes- eller rekreationsverksamhet som avses i 2 punkten i 

följande utrymmen: 

1) utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra 

motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för 

inomhusidrott, 

2) dansställen samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande 

hobbyverksamhet i grupp. 

 

När ett beslut som avses i 1 mom. fattas ska hänsyn tas till känd sakkunskap om huruvida kundernas eller 

deltagarnas fysiska närhet till varandra, antalet personer som samtidigt befinner sig på plats eller deras 

placering i utrymmet i övrigt eller spridning av sjukdomen via ytor utgör en särskild risk för spridning av 

sjukdomen covid-19, samt till om det i verksamheten eller i de utrymmen som används för den finns en 

särskild risk för att betydande smittkedjor uppkommer.  

 

 

Ett beslut som avses i 1 mom. gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller 

familjelivet.  



 

Ett beslut som avses i 1 mom. får fattas för högst två veckor åt gången. Det ska noga följas upp att beslutet är 

aktuellt och beslutet ska omedelbart upphävas om de kriterier som anges i denna paragraf inte längre 

uppfylls. 

 

 

58 f § 
 

 Plan för åtgärder för att förhindra spridning av covid-19-epidemin 
 

Den i 58 b och 58 c § avsedda aktör som disponerar över utrymmen avsedda för kunder eller deltagare och 

som använder utrymmena i sin verksamhet ska utarbeta en skriftlig plan för hur den fullgör de skyldigheter 

och iakttar de begränsningar som avses i 58 b och  58 c §. I planen ska det på förhand fastställas det antal 

kvadratmeter i utrymmet som den i 58 c § 2 mom. avsedda begränsningen av kundantalet anpassas till. 

 

En i 58 b § 6 mom. avsedd aktör som disponerar över utrymmen och leverantör av transport- eller 

trafiktjänster ska i samarbete utarbeta en skriftlig plan för hur de fullgör de skyldigheter som avses i det 

momentet. Tjänsteleverantören ska foga planen till den plan som leverantören utarbetar med stöd av 18, 58, 

66 eller 129 § i lagen om transportservice eller motsvarande lagstiftning i landskapet Åland. 

 

Den plan som avses i denna paragraf ska på begäran visas för kommunen, regionförvaltningsverket och 

Transport- och kommunikationsverket. Planen, med undantag av personuppgifter som ingår i den, ska i 

utrymmet hållas framlagd för kunderna och dem som deltar i verksamheten. 

 

Närmare bestämmelser om innehållet i och utarbetandet av den plan som avses i denna paragraf får utfärdas 

genom förordning av statsrådet. 

 

58 g § 
 

 Beviljande av EU:s digitala covidintyg till dem som vaccinerats mot eller genomgått covid-19 i en annan 
medlemsstat i Europeiska unionen eller utanför Europeiska unionen 

 

Kommunen ska till en sådan kommuninvånare som avses i 14 § i folkhälsolagen och som har ett tillförlitligt 

intyg över vaccination som getts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat utanför 

Europeiska unionen, på begäran av invånaren, utfärda ett sådant digitalt vaccinationsintyg som avses i artikel 

5 i den förordning som nämns i 16 a § 1 mom., om villkoren i artikel 8.1 i den förordningen uppfylls och 

vaccinationen har genomförts med ett sådant vaccinpreparat för vilket Europeiska kommissionen har beviljat 

försäljningstillstånd med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande 

av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska 

läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, eller som Världshälsoorganisationen 

har godkänt i sin förteckning över nödanvändning.  

 

Kommunen ska till en sådan kommuninvånare som avses i 14 § i folkhälsolagen och som har ett tillförlitligt 

intyg över att han eller hon genomgått covid-19 i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat 

utanför Europeiska unionen, på begäran av invånaren, utfärda ett sådant digitalt intyg om tillfrisknande från 

covid-19 som avses i artikel 7 i den förordning som nämns i 16 a § 1 mom., om villkoren enligt artikel 7.1 

och 7.2 i den förordningen uppfylls. 

 



Ett i 1 och 2 mom. avsett intyg eller en bestyrkt översättning av ett intyg över vaccination eller tillfrisknande 

i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller utanför Europeiska unionen ska vara avfattat på finska, 

svenska eller engelska. Ett intyg som visas upp inom samernas hembygdsområde enligt samiska 

språklagen får även vara avfattat på samiska. 

 

Ett ärende som gäller utfärdande av EU:s digitala covidintyg enligt 1 och 2 mom. ska behandlas utan 

dröjsmål. När  EU:s digitala covidintyg enligt 1 och 2 mom. utfärdas i enlighet med ansökan, ges sökanden 

varken ett separat förvaltningsbeslut eller en besvärsanvisning. 

 

59 a § 
 

 Tillsyn 
 

Regionförvaltningsverket och kommunen övervakar inom sina verksamhetsområden fullgörandet av de 
skyldigheter och iakttagandet av de begränsningar som det föreskrivs om i 58 §, 58 a §, 58 b § 1 och 2 mom., 
58 c och 58 e § samt 58 f § 1 mom. samt iakttagandet av beslut som gäller dessa. 
 
Transport- och kommunikationsverket och kommunen övervakar fullgörandet av de skyldigheter och 
iakttagandet av de begränsningar som anges i 58 b § 6 mom., 58 d § och 58 f § 2 mom. samt iakttagandet av 
beslut som gäller dessa. 
 
Kommunen, regionförvaltningsverket och Transport- och kommunikationsverket ska samarbeta när de 
övervakar att denna lag följs. 
 

Polisen övervakar att de beslut som meddelats med stöd av 58 och 58 c § och de skyldigheter som fastställs i 
58 b § 2 mom. iakttas i fråga om förbud mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster och i 
fråga om skyldigheter och begränsningar som gäller publikens storlek och antalet personer samt 
upprätthållande av avstånd. 
 

 

 

59 b § 
 

 Inspektioner 
 

Regionförvaltningsverket, kommunen och Transport- och kommunikationsverket får inspektera den 

verksamhet enligt denna lag som utövas av en aktör som de övervakar med stöd av 59 a § samt de utrymmen 

som används i verksamheten. 

 

En inspektör ska ges tillträde till de utrymmen på verksamhetsstället som skyldigheterna eller 

begränsningarna gäller. Vid inspektionen ska trots sekretessbestämmelserna alla handlingar som inspektören 

begär och som är nödvändiga för inspektionen läggas fram. På inspektörens begäran ska dessutom trots 

sekretessbestämmelserna kopior av de handlingar som är nödvändiga för inspektionen överlämnas till 

inspektören utan avgift. Inspektören har rätt att fotografera under inspektionen. Inspektioner får inte förrättas 

i utrymmen som används för boende av permanent natur. Vid inspektioner ska 39 § i förvaltningslagen 

iakttas. En inspektion får förrättas utan förhandsanmälan. 

 

Utöver det som föreskrivs i 2 mom. får Transport- och kommunikationsverket vid en inspektion ta hjälp av 

utomstående experter på det sätt som anges i 196 § 4 och 5 mom. i lagen om transportservice. 

 

De kommunala myndigheter som är behöriga med stöd av 7 § i hälsoskyddslagen (763/1994) och 32 § i 

livsmedelslagen får i samband med de inspektioner de gör med stöd av de lagarna kontrollera att i denna lag 



avsedda skyldigheter fullgörs och begränsningar iakttas samt att beslut om dessa iakttas. Bestämmelser om 

dessa myndigheters rätt att meddela förelägganden och använda tvångsmedel finns i 59 d § 1 och 2 mom. 

 

De myndigheter som avses i 4 mom. och den myndighet som avses i 59 d § 1 mom. får förrätta en inspektion 

också på begäran av regionförvaltningsverket eller Transport- och kommunikationsverket. 

 
59 c § 

 
 Förelägganden och tvångsmedel 

 

Om det observeras brister eller missförhållanden i fullgörandet av skyldigheterna enligt 58 a §, enligt ett 

beslut som meddelats med stöd av 58 a § eller enligt 58 c § 1 mom., kan regionförvaltningsverket och 

kommunen meddela ett föreläggande om att bristerna eller missförhållandena ska avhjälpas. Om det 

observeras brister eller missförhållanden i fullgörandet av skyldigheterna enligt 58 b § 6 mom. eller 58 d §, 

kan föreläggandet om att bristerna eller missförhållandena ska avhjälpas meddelas av kommunen och 

Transport- och kommunikationsverket. 

 

Regionförvaltningsverket och kommunen kan meddela ett föreläggande om avhjälpande av brister eller 

missförhållanden som observerats i iakttagandet av ett beslut som fattats med stöd av 58, 58 a, 58 c eller 58 e 

§. Regionförvaltningsverket och kommunen kan dessutom när det gäller skyldigheterna enligt 58 f § 1 mom. 

och Transport- och kommunikationsverket när det gäller skyldigheterna enligt 58 f § 2 mom. meddela ett 

föreläggande om att de brister eller missförhållanden som observerats i fullgörandet ska avhjälpas.  

 

När ett föreläggande som avses i 1 och 2 mom. meddelas ska det sättas ut en tidsfrist inom vilken de 

behövliga åtgärderna ska vidtas. Tidsfristen ska vara skälig med hänsyn till bristens eller missförhållandets 

karaktär samt arten av den verksamhet föreläggandet gäller. 

 

Om de brister eller missförhållanden som avses i 1 mom. inte har avhjälpts inom utsatt tid och om 

skyldigheterna har åsidosatts väsentligt, kan kommunen, regionförvaltningsverket och Transport- och 

kommunikationsverket bestämma att verksamheten i fråga omedelbart ska avbrytas och att utrymmet i fråga 

ska hållas stängt för kunder eller andra deltagare i den övervakade verksamheten högst en månad, om det är 

nödvändigt för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Om brister eller missförhållanden som avses 

i 2 mom. i fråga om åtgärder som föreskrivits eller bestämts med stöd av 58 a eller 58 c § inte har avhjälpts 

inom utsatt tid och skyldigheterna har åsidosatts väsentligt, kan den myndighet som fattat beslutet meddela 

ett motsvarande föreläggande, om det är nödvändigt för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Ett 

föreläggande som avses i detta moment får inte gälla utrymmen som används för religionsutövning. 

 

Regionförvaltningsverket, kommunen och Transport- och kommunikationsverket kan förena ett beslut som 

meddelats med stöd av 1–4 mom. med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990). 

 

Om kommunen eller regionförvaltningsverket i samband med en inspektion eller i övrigt får kännedom om 

att en skyldighet eller begränsning som en annan myndighet har bestämt med stöd av 58, 58 a, 58 c eller 58 e 

§ åsidosatts i betydande grad, ska kommunen eller verket trots sekretessbestämmelserna underrätta den 

myndighet som bestämt om skyldigheten eller begränsningen om saken. Säkerhets- och utvecklingscentret 

för läkemedelsområdet samt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska trots 

sekretessbestämmelserna underrätta kommunen, om centret eller verket i samband med en inspektion som 

det förrättar med stöd av en annan lag eller i övrigt får kännedom om att skyldigheterna eller 

begränsningarna enligt 58 b § i betydande grad åsidosätts i samband med verksamhet som centret eller verket 



övervakar, samt underrätta den kommun eller det regionförvaltningsverk som fattat beslutet att en skyldighet 

eller begränsning som bestämts med stöd av 58 eller 58 c § har åsidosatts i betydande grad. 

 

Om ett beslut om offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster som har fattats med stöd av 58 § 

inte iakttas, har polisen rätt att förhindra, avbryta eller avsluta en offentlig tillställning eller en allmän 

sammankomst. En polisman har också rätt att befalla en folksamling att skingra sig eller flytta på sig, om en 

offentlig tillställning eller allmän sammankomst strider mot ett beslut som fattats med stöd av den 

paragrafen. Om folksamlingen inte lyder en befallning att skingra sig eller att flytta på sig har en polisman 

rätt att med maktmedel skingra folksamlingen samt gripa personer som tredskas. Polisen ska om möjligt 

avgränsa sina åtgärder till att gälla endast dem som genom sitt uppträdande orsakar behovet att skingra 

folksamlingen eller be den flytta på sig. 

 

Bestämmelser om en polismans rätt att skingra en folksamling, om en offentlig tillställning eller en allmän 

sammankomst som avses i 7 mom. äventyrar allmän ordning och säkerhet eller utgör ett hinder för trafiken, 

finns i 2 kap. 9 § i polislagen (872/2011). 

 

Regionförvaltningsverket, kommunen och Transport- och kommunikationsverket har rätt att få handräckning 

av polisen för förrättande av en inspektion som avses i 59 b §, för avbrytande av en verksamhet som avses i 

59 c § 4 mom. och för stängning av ett utrymme som avses i 58 e §. 

 
59 d § 

 
 Behörig kommunal myndighet 

 

Det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar svarar för kommunens 

tillsyn enligt 59 a § och utövar befogenheter enligt 59 b och 59 c §, om inte kommunen med stöd av 

kommunallagen (410/2015) beslutar något annat. 

 

Kommunfullmäktige kan ge en myndighet som avses i 1 mom. rätt att överföra behörigheten enligt 59 c § 1 

och 2 mom. vidare till den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen, till någon annan 

tjänsteinnehavare i kommunen, till ett kommunalt organ eller till en sektion i ett kommunalt organ. En 

kommun kan också avtala med en annan kommun eller en samkommun om att sådan behörighet anförtros en 

tjänsteinnehavare i den kommunen eller samkommunen. En samkommun kan ingå ett sådant avtal som avses 

ovan med en annan samkommun, om medlemskommunerna i samkommunen har gett sitt samtycke till det. 

 

De kommunala myndigheter som med stöd av 59 a–59 d § deltar i tillsynen får trots 

sekretessbestämmelserna lämna de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen till de andra myndigheter som 

deltar i kommunens tillsyn enligt denna lag samt till de myndigheter i andra kommuner och samkommuner 

som deltar i tillsynen enligt denna lag. 

 

59 e § 
 

 Rätt att få information 
 

Regionförvaltningsverket, de kommunala myndigheter som deltar i tillsynen enligt denna lag och Transport- 

och kommunikationsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att få de upplysningar som är nödvändiga 

för tillsynen enligt 59 a–59 d § av den som är föremål för en skyldighet enligt 58 b eller 58 d § samt av den 

som med stöd av 58, 58 a, 58 c eller 58 e § är föremål för ett beslut. Upplysningarna ska lämnas utan 

dröjsmål och avgiftsfritt. 



 

79 § 

Statens deltagande i särskilda kostnader 

-- 

-- 

 

Staten svarar för de kostnader som 16 a, 16 b och 16 d § medför för kommuner och samkommuner. 

 

 

87 a § 

Underlåtenhet att delta i covid-19-test 

 

En myndig person som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försummar den skyldighet att delta i covid-19-

test som avses i 16 b § 1 mom. ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, 

för underlåtenhet att delta i covid-19-test dömas till böter. 

 
89 a § 

Handräckning i samband med åtgärder som gäller covid-19 
 
Utöver det som föreskrivs i 89 § har polisen för utförande av ett handräckningsuppdrag rätt att 
1) ge handräckning för att säkerställa att det förbud att lämna platsen som avses i 16 a § 4 mom. och 16 b § 3 
mom. iakttas, 
2) stoppa fordon och dirigera trafiken för att säkerställa att de åtgärder som anges i 16 a och 16 b § kan 
utföras. 
 

Gränsbevakningsväsendet och Tullen har rätt att ge handräckning för att säkerställa att förbudet att lämna 

platsen enligt 16 a § 4 mom. och 16 b § 3 mom. iakttas. 

 

 

91 § 
 

 Verkställighet av beslut 
 

Beslut enligt 16, 57, 58, 58 a, 58 c, 58 e, 59, 60–67 och 69–71 § får verkställas genast även om de 

överklagas. 

 

--- 

 

 

 

 
[Kirjoita momentin teksti tähän] 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 20  . Bestämmelser om ikraftträdandet av 16 a–16 e, 79 a och 89 a § 

utfärdas dock särskilt genom lag. Denna lag gäller till och med den 31 december 2022. 
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