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Lag
om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 3 § 5 punkten, 24 § 2–4 mom.,

rubriken för 57 § samt 57 § 1 och 2 mom., 63 § 1 mom., 68 § 2 och 3 mom., 69 § 1 mom.
och 89 §, temporärt 91 § 1 mom. samt 92 §,

av dem 91 § 1 mom. sådant det lyder i lag 727/2020, samt
fogas temporärt till lagen nya 58 c–58 h och 59 a–59 e § som följer:

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

5) isolering att en person som insjuknat eller med fog misstänks ha insjuknat vårdas
eller att personens hälsotillstånd följs åtskild från andra så att smittspridning förhindras,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

24 §

Rätt att få information för upptäckt och utredning av epidemier och för smittspårning

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Institutet för hälsa och välfärd samt den läkare som i samkommunen för sjukvårdsdi-

striktet och kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar har trots sekretessbestämmel-
serna rätt att av de kommunala och de statliga hälsovårds-, hälsoskydds- och veterinär-
myndigheterna och myndigheterna för livsmedelstillsyn, av de laboratorier som avses i
18 §, från verksamhetsenheter inom den privata socialvården och hälso- och sjukvården
och av självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården få de uppgifter som är nöd-
vändiga för att upptäcka epidemier som avses i 23 §, utreda orsaken till dem och spåra
smittan. Uppgifterna ska lämnas utan dröjsmål och kostnadsfritt.

Institutet för hälsa och välfärd samt den läkare som i samkommunen för sjukvårdsdi-
striktet och kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar har trots sekretessbestämmel-
serna rätt att av leverantörer av transporttjänster som avses i 2 § 1 punkten i lagen om
transportservice (320/2017) och leverantörer av trafiktjänster som avses i 2 § 3 punkten i
den lagen, av aktörer som anges i motsvarande lagstiftning i landskapet Åland och av re-
searrangörer, inkvarteringsrörelser och dem som äger, innehar eller använder ett luftfartyg
eller annat fartyg få uppgifter som finns i deras besittning eller står till deras förfogande
om personbeteckning, namn, födelsedatum och kön samt kontaktuppgifter för dem som
varit passagerare, om det är nödvändigt för att förhindra att en epidemi sprids eller för att
skydda passagerarnas hälsa. Uppgifterna ska lämnas utan dröjsmål och kostnadsfritt.
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Institutet för hälsa och välfärd samt de läkare som i samkommunen för sjukvårdsdistrik-
tet och kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar har trots sekretessbestämmelserna
rätt att till de myndigheter som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar, till
de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna och myndigheterna för livsmedelstillsyn och
till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet lämna ut sådana upplysning-
ar som erhållits i samband med utredning av en epidemi och som är nödvändiga för utfö-
randet av de uppgifter som i denna lag föreskrivits för dessa myndigheter.

57 §

Beslut om frånvaro från arbete, småbarnspedagogik och läroanstalt

Om spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom inte kan förhindras med hjälp av
andra åtgärder, kan den läkare i tjänsteförhållande som i kommunen eller i samkommunen
för sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar fatta beslut om att den som in-
sjuknat eller med fog misstänks ha insjuknat ska vara borta från sitt arbete, från småbarns-
pedagogik eller från sin läroanstalt under sammanlagt högst två månader utan avbrott. Be-
slutet om att en person ska vara borta från sitt arbete, småbarnspedagogik eller läroanstal-
ten ska upphävas genast när personen inte längre är smittfarlig.

Den läkare i tjänsteförhållande som i kommunen eller i samkommunen för sjukvårds-
distriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar kan fatta beslut om en förlängning av den i
1 mom. föreskrivna frånvarotiden med högst sex månader i sänder, om kriterierna fortfa-
rande uppfylls.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

58 c §

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 så-
dana 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 verksam-
heten 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 av-

stånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar sprid-
ning 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 inkvar-
terings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) och i motsvarande lagstiftning i landska-
pet Åland,

2) enskilda näringsidkare,
3) kommuner och samkommuner,
4) religionssamfund,
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5) offentligrättsliga inrättningar.
Skyldigheterna enligt denna paragraf gäller dock inte verksamhet som hör till privatli-

vet 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 in-
omhus eller avgränsade utrymmen utomhus där passagerare stiger på eller av ett trafikme-
del 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 styrning-
en av passagerarna när de stiger av och på ett trafikmedel. Skyldigheterna enligt denna pa-
ragraf tillämpas inte på användningen av de utrymmen som är avsedda för resande i tra-
fikmedel avsedda för persontrafik. Bestämmelser om åtgärder i persontrafik för förhin-
drande av spridning av sjukdomen covid-19 finns i 58 e §.

Närmare bestämmelser om ordnande av möjlighet att rengöra händerna, om instruktio-
ner till kunder och deltagare samt om rengöring av utrymmen och ytor får utfärdas genom
förordning av statsrådet.

Genom förordning av statsrådet får det också utfärdas närmare bestämmelser för dem
som disponerar över stationer, terminaler och andra därmed jämförbara utrymmen och för
i 58 e § avsedda tjänsteproducenter inom trafiken om deras detaljerade skyldigheter enligt
1 och 2 mom. i denna paragraf i fråga om stationer för trafik, terminaler och andra mot-
svarande utrymmen inomhus samt den i 6 mom. angivna styrningen av passagerare.

58 d §

Förutsättningar för användningen av utrymmen avsedda för kunder och deltagare för att 
förhindra spridning av covid-19-epidemin

Om det är uppenbart att åtgärderna enligt 58 c § och andra åtgärder som redan har vid-
tagits inte är tillräckliga och om det för att förhindra spridning av covid-19-epidemin när
de kriterier som anges i 2 mom. uppfylls är nödvändigt, kan det kommunala organ som
ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar meddela ett sådant beslut inom sitt
verksamhetsområde som förpliktar alla aktörer som nämns i 5 mom., enligt vilket använd-
ningen av utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund-
eller deltagargrupps vistelse ska ordnas så att kunder och de som deltar i verksamheten
samt sällskap de facto kan undvika i 4 mom. avsedd närkontakt med varandra. Av beslutet
ska det framgå att aktören kan fullgöra sin skyldighet genom begränsning av antalet kun-
der, genom arrangemang som gäller antalet kundplatser eller utrymmena eller på något an-
nat sätt som beaktar särdragen i verksamheten. 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 samt närkontakt. Regionförvaltningsver-
ket 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
1) incidensen av bekräftade smittfall inom sjukvårdsdistriktets område under de senas-

te 14 dagar för vilka information finns att tillgå är minst 25 per 100 000 invånare, och
2) det inom kommunens eller sjukvårdsdistriktets område konstateras sjukdomskluster

vars smittkedjor inte kan spåras på ett tillförlitligt sätt och som enligt en sakkunnigbedöm-
ning medför en betydande risk för spridning av nya smittor inom området.
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I 1 mom. avsedda utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begrän-
sad kund- eller deltagargrupps vistelse är

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

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 använd-
ning för verksamheten i fråga verksamhetsarrangören ansvarar vid en viss tidpunkt.

Med närkontakt avses att människor
1) vistas ansikte mot ansikte eller i samma utrymme på mindre än två meters avstånd

från varandra i mer än 15 minuter, eller
2) har fysisk kontakt med varandra.
Ett beslut som avses i 1 mom. förpliktar följande aktörer som disponerar över utrym-

mena och använder dem i sin verksamhet:
1) privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer, dock inte de utö-

vare av förplägnadsverksamhet som avses i 1 § 2 mom. 6 punkten i lagen om inkvarte-
rings- och förplägnadsverksamhet och 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, små-

barnspedagogik, professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller famil-
jelivet.

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 tjänste-
innehavare från att sköta sina tjänsteåligganden.

Ett beslut som avses i 1 mom. får fattas för högst en månad åt gången. Beslutet ska ome-
delbart upphävas om de kriterier som anges i denna paragraf inte längre uppfylls.

58 e §

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 ren-
görs regelbundet och rengöringen effektiviseras utöver vad som någon annanstans före-
skrivs 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 smit-
ta iakttas, och

2) passagerarna erbjuds möjlighet att bibehålla en tillräcklig hygiennivå i trafikmedlet
samt ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av hän-
derna, 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.
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58 f §

Temporär begränsning av antalet passagerare för att förhindra spridning av
covid-19-epidemin

Om det är uppenbart att åtgärderna enligt 58 e § och andra åtgärder som redan har vid-
tagits inte är tillräckliga och om det är nödvändigt för att förhindra spridning av covid-19-
epidemin, kan Transport- och kommunikationsverket fatta ett beslut genom vilket det
största tillåtna antal passagerare som en i 58 e § 1 mom. avsedd leverantör av transport-
tjänster eller den som bedriver trafik på uppdrag av leverantören får tar ombord på ett tra-
fikmedel begränsas.

Ett beslut som avses i 1 mom. får fattas, om
1) incidensen av bekräftade smittfall inom sjukvårdsdistriktets område under de senas-

te 14 dagar för vilka information finns att tillgå är minst 25 per 100 000 invånare, och
2) det inom kommunens eller sjukvårdsdistriktets område konstateras sjukdomskluster

vars smittkedjor inte kan spåras på ett tillförlitligt sätt och som enligt en sakkunnigbedöm-
ning medför en betydande risk för spridning av nya smittor inom området.

Samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt ska utan dröjsmål meddela Transport- och
kommunikationsverket om att en situation som avses i 2 mom. 2 punkten föreligger eller
att det finns en motiverad risk för att en sådan situation uppkommer inom området.

Transport- och kommunikationsverket får fatta beslut om skyldighet att begränsa anta-
let passagerare till högst hälften av det största antal passagerare som får tas ombord på tra-
fikmedlet. Beslutet får gälla endast trafikmedel som används för samtidig transport av fler
än 10 personer.

Transport- och kommunikationsverket ska när det fattar beslutet och avväger begräns-
ningen av antalet passagerare ta hänsyn till

1) incidensen av smittfall inom de områden där trafiken huvudsakligen bedrivs och där
passagerare kan tas ombord,

2) möjligheterna att undvika närkontakter mellan passagerarna med beaktande av re-
sans längd, trafikmedlets konstruktion, möjligheten att placera passagerare i olika avdel-
ningar, antalet sitt- och ståplatser samt andra omständigheter som påverkar passagerarnas
placering i trafikmedlet, och

3) åtgärder som leverantörerna av transporttjänster eller de som bedriver trafik på upp-
drag av leverantörerna har vidtagit enligt 58 e § för att begränsa närkontakterna mellan
passagerare, säkerställandet av tillgången till den information enligt 24 § som behövs för
att spåra eventuella exponerade personer på basis av en personlig platsreservering, an-
vändning av ansiktsskydd och andra regionala metoder för att förhindra spridning av sjuk-
dom.

Ett beslut som har meddelats med stöd av denna paragraf får inte hindra rätten till lag-
stadgade tjänster eller hindra en tjänsteman eller tjänsteinnehavare från att sköta sina
tjänsteåligganden.

En leverantör av transporttjänster som avses i 58 e § eller den som bedriver trafik på
uppdrag av leverantören ska genom arrangemang som är lätta att observera och övervaka
säkerställa att antalet passagerare begränsas i enlighet med vad som anges i beslutet.

Ett beslut som avses i 1 mom. får fattas för högst en månad åt gången. Beslutet ska ome-
delbart upphävas om kriterierna för beslutets giltighet inte längre uppfylls.

58 g §

Temporär stängning av utrymmen för kunder och deltagare i syfte att förhindra spridning 
av covid-19-epidemin

Om det är uppenbart att åtgärderna enligt 58 d § och andra åtgärder som redan har vid-
tagits inte kan anses vara tillräckliga på grund av en särskild spridningsrisk i anslutning
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till verksamheten och om det när de kriterier som anges i 2 mom. uppfylls är nödvändigt
för att förhindra en okontrollerad spridning av covid-19-epidemin, kan det kommunala or-
gan 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, enligt vilket utrymmen för kunder, utrymmen
för deltagare och väntsalar enligt 58 d § 3 mom. som är öppna för allmänheten eller av-
sedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse ska stängas för kunder och del-
tagare. 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 fast-
ställts i ett beslut av regionförvaltningsverket som är i kraft inom kommunens område.

Ett beslut som avses i 1 mom. får fattas endast om
1) incidensen av bekräftade smittfall inom sjukvårdsdistriktets område under de senas-

te 14 dagar för vilka information finns att tillgå är minst 50 per 100 000 invånare,
2) det inom kommunens eller sjukvårdsdistriktets område konstateras sjukdomskluster

vars smittkedjor inte kan spåras på ett tillförlitligt sätt och som enligt en sakkunnigbedöm-
ning medför en betydande risk för spridning av nya smittor inom området, och

3) antalet smittfall inom sjukvårdsdistriktets område enligt en sakkunnigbedömning
bedöms leda till att behovet av sjukhusvård och intensivvård ökar i betydande grad, till att
social- och hälsovårdspersonalens tillräcklighet eller omsorgen om klienter eller vården av
patienter väsentligt äventyras eller till någon annan motsvarande överbelastning av social-
och hälsovårdssystemet.

Samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt ska utan dröjsmål meddela kommunerna och
regionförvaltningsverket inom sitt område om att en situation som avses i 2 mom. förelig-
ger eller att det finns en motiverad risk för att en sådan situation uppkommer.

Ett beslut som avses i 1 mom. förpliktar i 58 d § 3 mom. avsedda aktörer som dispone-
rar över utrymmen när de utövar idrotts- eller sportverksamhet som avses nedan i 1 punk-
ten eller nöjes- eller rekreationsverksamhet som avses nedan i 2–6 punkten i följande ut-
rymmen:

1) utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontakts-
porter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra
motsvarande utrymmen för inomhusidrott,

2) allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden
samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem,

3) dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan mot-
svarande hobbyverksamhet i grupp,

4) nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus,
5) inomhuslekparker och inomhuslekplatser,
6) allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och

lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.
När ett beslut som avses i 1 mom. fattas ska hänsyn tas till känd sakkunskap om huru-

vida kundernas eller deltagarnas fysiska närhet till varandra, antalet personer som samti-
digt befinner sig på plats eller deras placering i utrymmet i övrigt eller spridning av sjuk-
domen 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.
6



147/2021  
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.

Närmare bestämmelser om den verksamhet och de utrymmen som avses i 4 mom. får
utfärdas genom förordning av statsrådet.

58 h §

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

Om det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar
eller regionförvaltningsverket har fattat ett beslut som avses i 58 d § 1 mom., ska den aktör
som disponerar över utrymmen avsedda för kunder eller deltagare och den aktör som an-
vänder utrymmena i sin verksamhet utarbeta en skriftlig plan för hur aktören fullgör de
skyldigheter och iakttar de begränsningar som fastställts i beslutet.

En i 58 c § 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, 18 a, 58, 66 eller 129 § i lagen om transport-
service eller motsvarande lagstiftning i landskapet Åland.

Den plan som avses i denna paragraf ska på begäran visas för kommunen, regionför-
valtningsverket och Transport- och kommunikationsverket. Planen, med undantag av per-
sonuppgifter 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.

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 c § 1 och 2 mom., 58 d och 58 g § samt 58 h § 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 c § 6 mom., 58 e och
58 f § samt 58 h § 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 d § och de skyl-
digheter som fastställs i 58 c § 2 mom. iakttas i fråga om förbud mot offentliga tillställ-
ningar 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 skyldigheter-
na eller begränsningarna gäller. Vid inspektionen ska trots sekretessbestämmelserna alla
handlingar som inspektören begär och som är nödvändiga för inspektionen läggas fram.
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På inspektörens begäran ska dessutom trots sekretessbestämmelserna kopior av de hand-
lingar som är nödvändiga för inspektionen överlämnas till inspektören utan avgift. Inspek-
tören 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 med-
dela 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 c § 1 mom., kan regionförvaltningsverket och kommunen meddela ett föreläggande om
att bristerna eller missförhållandena ska avhjälpas. Om det observeras brister eller miss-
förhållanden i fullgörandet av skyldigheterna enligt 58 c § 6 mom. eller 58 e §, kan före-
läggandet om att bristerna eller missförhållandena ska avhjälpas meddelas av kommunen
och Transport- och kommunikationsverket.

Regionförvaltningsverket och kommunen kan meddela ett föreläggande om avhjälpan-
de av brister eller missförhållanden som observerats i iakttagandet av ett beslut som fattats
med stöd av 58, 58 d eller 58 g §. Detsamma gäller Transport- och kommunikationsverket
och kommunen i fråga om iakttagandet av ett beslut som fattats med stöd av 58 f §. Regi-
onförvaltningsverket och kommunen kan dessutom när det gäller skyldigheterna enligt
58 h § 1 mom. och Transport- och kommunikationsverket när det gäller skyldigheterna
enligt 58 h § 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, regionförvaltnings-
verket 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 bestämts med stöd av 58 d eller 58 f § 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 gäl-
la 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).
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Om kommunen, regionförvaltningsverket eller Transport- och kommunikationsverket i
samband med en inspektion eller i övrigt får kännedom om att en skyldighet eller begräns-
ning som en annan myndighet har bestämt med stöd av 58, 58 d, 58 f eller 58 g § 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 so-
cial- och hälsovården ska trots sekretessbestämmelserna underrätta kommunen, om cen-
tret 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 c § i be-
tydande 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 d § har åsidosatts i be-
tydande grad.

Om ett beslut om offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster som har fat-
tats med stöd av 58 § inte iakttas, har polisen rätt att förhindra, avbryta eller avsluta en of-
fentlig 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 folksam-
lingen 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 tillställ-
ning eller en allmän sammankomst som avses i 7 mom. äventyrar allmän ordning och sä-
kerhet 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 g §.

59 d §

Behörig kommunal myndighet

Det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar sva-
rar 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 behö-
righeten 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 kommu-
nalt 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 tjänsteinne-
havare 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 se-
kretessbestämmelserna 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.
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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 c eller 58 e § samt av den som med stöd av 58, 58 d,
58 f eller 58 g § är föremål för ett beslut. Upplysningarna ska lämnas utan dröjsmål och
avgiftsfritt.

63 §

Isolering

Den läkare i tjänsteförhållande som i kommunen eller i samkommunen för sjukvårds-
distriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar kan besluta att den som insjuknat eller med
fog misstänks ha insjuknat i en allmänfarlig smittsam sjukdom eller i en sjukdom som med
fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom ska hållas isolerad i högst två må-
nader, om risken för att sjukdomen ska spridas är uppenbar och sjukdomsspridning inte
kan förhindras med hjälp av andra åtgärder. Den läkare som meddelat beslutet ska ge den
som ska isoleras och den personal som ska vårda honom eller henne nödvändiga anvis-
ningar för hur smittspridning kan förebyggas.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

68 §

Omständigheterna under tiden i karantän och isolering

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Karantän och isolering ska i första hand genomföras i samförstånd med personen i fråga

i personens bostad, i en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården, i en verksamhet-
senhet inom socialvården som tillhandahåller boendeservice dygnet runt, i ett familjehem,
i en förläggning för asylsökande eller på någon annan plats som den som fattat beslutet om
karantän eller isolering har godkänt och anvisat och där den vård som en insjuknad behö-
ver kan säkerställas. Om beslutet om karantän eller isolering fattas oberoende av perso-
nens vilja, ska karantänen eller isoleringen genomföras i en verksamhetsenhet inom hälso-
och sjukvården, i en verksamhetsenhet inom socialvården som tillhandahåller boendeser-
vice dygnet runt, i ett familjehem eller i en förläggning för asylsökande. Kommunen ska
vid behov ordna en lämplig karantäns- eller isoleringsplats för den som ska hållas i karan-
tän eller isolering och även svara för hans eller hennes mathållning.

Kommuner och samkommuner för sjukvårdsdistrikt ska se till att de förfogar över till-
räckligt många lokaler som lämpar sig för karantän och isolering samt behövlig skyddsut-
rustning.

69 §

Begränsning av kontakter under tiden i karantän och isolering

Patientens rätt att träffa personer utanför karantäns- eller isoleringsplatsen kan begrän-
sas, om det är nödvändigt för att förhindra spridningen av en allmänfarlig smittsam sjuk-
dom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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89 §

Handräckning

Om Institutet för hälsa och välfärd, regionförvaltningsverket, det kommunala organ
som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar, den läkare som i kommunen
ansvarar för smittsamma sjukdomar eller den läkare som i samkommunen för sjukvårds-
distriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar konstaterar att spridningen av en allmänfar-
lig smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smitt-
sam sjukdom inte kan förhindras på något annat sätt ska polisen, räddningsmyndigheten,
Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet eller Tullen på begäran av någon av dem läm-
na handräckning. En förutsättning för handräckningen är att den inte äventyrar utförandet
av andra viktiga uppgifter som ska skötas av den myndighet som lämnar handräckning.

91 §

Verkställighet av beslut

Beslut enligt 16, 57, 58, 58 b, 58 d, 58 f, 58 g, 59, 60–67 och 69–71 § får verkställas
genast även om de överklagas.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

92 §

Skyndsam behandling

De ärenden enligt denna lag som gäller överklagande av beslut om frånvaro från för-
värvsarbete, en läroanstalt eller småbarnspedagogik, vård och läkemedelsbehandling som
ges oberoende av personens vilja, begränsning av kontakter, isolering och karantän samt
isolering eller karantän i utrymmen som kan låsas från utsidan ska behandlas skyndsamt.

————
Denna lag träder i kraft den 22 februari 2021. Bestämmelserna i 58 c–58 h och 59 a–59 e §

samt 91 § 1 mom. gäller till och med den 30 juni 2021.

Helsingfors den 19 februari 2021
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