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Lag

Nr 933

om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

Given i Helsingfors den 14 november 2003

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 16 mars 1979 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av
fartyg (300/1979) 2 § 2 mom.,
ändras 16 §, 27 a § 3 mom. och 30 § 3 mom.,
sådana de lyder, 16 § delvis ändrad i lag 489/2000, 27 a § 3 mom. i lag 433/2000 och 30 §

3 mom. i nämnda lag 489/2000, samt
fogas till lagen en ny 2 a §, en ny 26 b § och före den en ny kapitelrubrik, en ny 26 c

§ och före den en ny kapitelrubrik samt nya 26 d och 30 a §, som följer:

2 a §
I denna lag avses med
1) fartyg varje sjöburet samfärdsmedel,
inklusive bärplansbåtar, luftkuddefarkoster,
undervattensbåtar och flytande farkoster samt
fasta och flytande plattformar,
2) oljetankfartyg fartyg vars lastrum är
byggda eller ombyggda huvudsakligen för
transport av olja i bulk, inklusive kombina-
tionsfartyg samt kemikalietankfartyg, då de
transporterar olja i bulk,
3) kemikalietankfartyg fartyg vars lastrum
är byggda eller ombyggda huvudsakligen för
transport av farliga flytande ämnen i bulk,
inklusive oljetankfartyg, då de transporterar
farliga flytande ämnen i bulk,

4) fritidsbåtar fartyg avsedda för sport eller
rekreation, oavsett fartygets typ eller
drivkraft,
5) fiskefartyg fartyg som utrustats för eller

kommersiellt används för fiske eller fångst av
andra organiska resurser i havet,
6) insjöområdet sjöar, älvar, åar och

kanaler,
7) finska vatten de inre territorialvattnen,

vattenterritoriet och insjöområdet,
8) Östersjöområdet egentliga Östersjön,

Bottniska viken och Finska viken samt
inloppet till Östersjön, vilket begränsas av
breddgraden 57°44,8" N genom Skagen i
Skagerack, inbegripet de av staterna angivna
inre territorialvattnen,
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9) hamn en plats eller ett geografiskt
område med sådan utrustning att där huvud-
sakligen kan tas emot fartyg, inklusive fis-
kefartyg och fritidsbåtar, dock inte en plats
eller ett område vars för fartyg avsedda
konstruktioner och tjänster, besökarantal och
avfallsmängder är små,
10) olja mineralolja i alla dess former
inklusive råolja, brännolja, oljeslam, oljeav-
fall och raffinerade produkter,
11) oljehaltig blandning en blandning som
innehåller olja,
12) farligt flytande ämne ett ämne som då

det hamnar i vatten, genom att hopa sig i
näringskedjan eller på grund av sin giftighet
medför skada för livet i havet eller männis-
kans hälsa, åstadkommer fällning på havs-
bottnen med kraftig syreåtgång som följd,
åstadkommer smakfel i föda som erhålls från
havet, eller genom sin beständighet och sina
störande egenskaper väsentligt minskar an-
vändningen av vattnen eller stränderna för
rekreationsändamål,
13) flytande ämne en vätska vars ångtryck

vid en temperatur av 37,8 °C inte överstiger
2,8 bar (absolut tryck),
14) toalettavloppsvatten avloppsvatten och
annat avfall från toaletter, pissoarer och
spygatt i toalettrum, avloppsvatten från
sjukvårdsutrymmen via tvättställ, badkar och
spygatt, uttömningar från utrymmen där det
finns levande djur samt annat avloppsvatten
som är blandat med här nämnt avfall,
15) behandlat toalettavloppsvatten toalet-

tavloppsvatten som har behandlats i en
behandlingsanläggning som godkänts på be-
hörigt sätt,
16) fast avfall sådant mat-, hushålls- och
annat motsvarande avfall, utom färsk fisk och
delar av färsk fisk, som uppkommer vid
fartygs normala drift och som fortgående eller
periodiskt måste förstöras,
17) skadligt ämne olja, farliga flytande
ämnen, toalettavloppsvatten och fast avfall;
om något annat ämne blandats med det
skadliga ämnet, anses även blandningen som
ett skadligt ämne,
18) fartygsgenererat avfall allt avfall som
uppstår vid fartygs normala drift, inklusive
oljigt avfall från maskinrummet, toalettav-
loppsvatten, fast avfall så som det definieras
i bilaga V till 1978 års protokoll till 1973 års

internationella konvention till förhindrande
av förorening från fartyg (FördrS 51/1983)
samt avfall från lasttransporter, inklusive
lastrester, slanor för stuvning, stödvirke,
lastpallar, surrnings- och förpackningsmate-
rial, faner, papper, kartong, ståltråd och
stålband,
19) lastrester sådana rester av last i

fartygets lastrum som skall avlägsnas efter att
lasten har lossats.

16 §
I en hamn skall finnas anordningar som är

tillräckliga för att ta emot oljehaltigt avfall
och oljehaltiga blandningar från de fartyg som
anlöper hamnen.
I oljehamnar och i hamnar där tankfartyg

repareras skall ytterligare finnas anordningar
som är tillräckliga för att ta emot barlast- och
tankrengöringsvatten från tankfartyg som an-
löper dessa hamnar.
Miljöministeriet kan utfärda närmare be-

stämmelser om de anordningar som avses i 1
och 2 mom.
Kostnaderna för anskaffning av ovan i

denna paragraf nämnda anordningar kan
ersättas ur oljeskyddsfonden så som före-
skrivs i lagen om oljeskyddsfonden.

4 b kap.

Avgifter för mottagning av fartygsgenererat
avfall

26 b §
Avgift för mottagning av fartygsgenererat

oljehaltigt avfall och fast avfall tas ut för varje
fartyg som anlöper hamnen, oavsett om
fartyget lämnar avfall i hamnen eller inte.
Avgifterna kan ingå i den hamnavgift som tas
ut för fartygen. Den andel av avgifterna som
tas ut för mottagningen av fartygsgenererat
avfall och som ingår i hamnavgiften skall
anges. Avgifterna kan graderas exempelvis
enligt fartygstyp, fartygsklass eller fartygets
storleksklass, men avgifterna får inte vara
beroende av hur mycket avfall fartyget lämnar
i hamnen. Nedsättning på avgifterna kan
beviljas, om fartyget använder anordningar
eller metoder eller sådant högklassigt bränsle
som gör att den avfallsmängd som fartyget
avlämnar i land är mindre än vanligt.
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Avgift enligt 1 mom. för mottagning av
fartygsgenererat oljehaltigt avfall och fast
avfall tas dock inte ut för fiskefartyg eller för
fritidsbåtar som tar högst 12 passagerare.
Någon avgift tas heller inte ut för sådana
fartyg som sjöfartsverket med stöd av 27 a §
3 mom. har befriat från skyldigheten att
avlämna fartygsavfall.
Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller
också fartygsgenererat toalettavloppsvatten.

4 c kap.

Avfallshanteringsplaner för hamnar

26 c §
Den som upprätthåller en hamn skall göra
upp en avfallshanteringsplan för hamnen för
att ordna hanteringen av fartygsgenererat
avfall. Hamnen skall följa avfallshanter-
ingsplanen efter att den har godkänts som en
del av ett lagakraftvunnet miljötillstånd enligt
miljöskyddslagen (86/2000), eller efter att
uppgifterna om hamnen och dess avfallshan-
teringsplan har skrivits in i datasystemet för
miljövårdsinformation.
Avfallshanteringsplanen skall läggas upp
så att mottagningen av avfallet och mottag-
ningsanordningarna uppfyller kraven i denna
lag, avfallslagen (1072/1993) och miljö-
skyddslagen. Vid planeringen av de åtgärder
som ingår i planen, såsom mottagning,
insamling, lagring, hantering och återvinning
av avfallet skall hamnens storlek och art samt
de typer av fartyg som anlöper hamnen
beaktas. I planen skall dessutom beaktas att
de åtgärder som behövs för avfallshanteringen
skall övervakas, observerade brister avhjälpas
och avfallshanteringsverksamheten konti-
nuerligt utvecklas. Närmare bestämmelser om
innehållet i avfallshanteringsplanen och de
faktorer som skall ingå i den utfärdas genom
förordning av statsrådet.

26 d §
Avfallshanteringsplanen läggs fram som en
del av en miljötillståndsansökan enligt mil-
jöskyddslagen så som miljöskyddslagen fö-
reskriver. Om miljötillstånd inte behövs för
hamnverksamheten, skall en anmälan om
hamnen göras till datasystemet för miljö-

vårdsinformation så som 65 § miljöskydds-
lagen föreskriver. Avfallshanteringsplanen
skall fogas till denna anmälan.
En anmälan skall göras till datasystemet för

miljövårdsinformation om hamnar för vilka
miljötillstånd behövs och för andra än sådana
hamnar, om avfallshanteringsplanen ändras.
Anmälan skall dock göras senast inom tre år
efter att miljötillstånd har beviljats för verk-
samheten eller den har anmälts till datasy-
stemet. Till anmälan skall fogas en utredning
om på vilket sätt avfallshanteringsplanen har
ändrats.
Den som upprätthåller en hamn skall, innan

avfallshanteringsplanen läggs fram, bereda
dem som använder hamnen och andra instan-
ser möjlighet att uttrycka sin åsikt om
avfallshanteringsplanen eller om en ändring
av den. Utkastet till avfallshanteringsplan
skall under minst 14 dagar under den tid
hamnen är i funktion finnas till påseende där
den som upprätthåller hamnen är verksam. De
som använder hamnen och andra instanser
skall informeras per brev eller på annat
ändamålsenligt sätt om att utkastet finns till
påseende.
Den som upprätthåller hamnen skall till-

ställa dem som använder hamnen uppgifter
om avfallshanteringsarrangemangen i ham-
nen och om avfallshanteringsavgifterna. När-
mare bestämmelser om de uppgifter som
avses i detta moment utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

27 a §
— — — — — — — — — — — — —
Sjöfartsverket beviljar befrielse från skyl-

digheten att avlämna fartygsgenererat avfall
och lastrester för fartyg som är i reguljär trafik
och vars fartygsgenererade avfall levereras
och därmed förknippade avgifter betalas till
en hamn utmed fartygets rutt. Bestämmelser
om hur man visar att det fartygsgenererade
avfallet avlämnats och betalningarna erlagts
utfärdas genom förordning av statsrådet.

30 §
— — — — — — — — — — — — —
Finlands miljöcentral svarar för övervak-

ningen av fartygsutsläpp inom Finlands ter-
ritorialvatten. De regionala miljöcentralerna
skall, utöver vad som föreskrivs i 12 § 1
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mom., övervaka att hamnarna har i 14, 21 och
26 § avsedda anordningar för mottagning av
avfall från fartyg. Miljöskyddslagen före-
skriver om hur efterlevnaden av bestämmel-
serna om avfallshanteringsplaner övervakas
och om hur avfallshanteringsplanen för en
hamn för vilken miljötillstånd krävs efterlevs.
Efterlevnaden av hamnarnas avfallshanter-
ingsplaner övervakas i övrigt som en del av
övervakningen av avfallshanteringen så som
avfallslagen föreskriver.
— — — — — — — — — — — — —

30 a §
Den regionala miljöcentralen kan inom
ramen för sin behörighet i ärenden enligt
denna lag
1) förbjuda den som bryter mot denna lag
eller en med stöd av den utfärdad förordning
eller föreskrift att fortsätta med eller upprepa
ett förfarande som bryter mot bestämmelser-
na,
2) ålägga den som bryter mot denna lag

eller en med stöd av den utfärdad förordning
eller föreskrift att fullgöra sin skyldighet på
något annat sätt,
3) ålägga den som förfarit så som avses i

1 eller 2 punkten att återställa miljön i
ursprungligt skick eller att undanröja den
olägenhet som miljön har åsamkats genom
överträdelsen.
Myndigheten skall, såvida det inte är

uppenbart obehövligt, förena ett med stöd av
denna lag utfärdat förbud eller en föreskrift
med vite eller med hot om att åtgärden annars
utförs på den försumliges bekostnad eller att
verksamheten avbryts.
Om inte annat följer av denna lag tillämpas

på ärenden som gäller vite, hot om utförande
och hot om avbrytande i övrigt vad som
föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
Lagens 26 b § 3 mom. träder i kraft vid en

tidpunkt som anges genom förordning av
republikens president.

Helsingfors den 14 november 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Miljöminister Jan-Erik Enestam
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Lag

Nr 934

om ändring av miljöskyddslagen

Given i Helsingfors den 14 november 2003

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000) 41 § 3 mom. och 45 § 1 mom.
samt
fogas till lagens 65 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

41 §

Grunderna för tillståndsprövning

— — — — — — — — — — — — —
Vid avgörandet av ett tillståndsärende skall
iakttas naturvårdslagen och vad som bestäms
med stöd av den. Då ett miljötillståndsärende
som gäller en hamn avgörs iakttas vad som
i lagen om förhindrande av vattnens förore-
ning, förorsakad av fartyg, eller med stöd av
den föreskrivs om en avfallshanteringsplan.

45 §

Villkor om avfall och avfallshantering

Tillståndet skall dessutom förenas med
behövliga villkor om avfall och avfallshan-
tering, för iakttagande av avfallslagen och
med stöd av den utfärdade bestämmelser,
samt om ställande av säkerhet eller annat
motsvarande arrangemang som avses i 42 § 3

mom. i denna lag. Ett miljötillstånd för en
hamn skall förenas med behövliga villkor om
avfallshanteringsplan. På verkställigheten av
villkoren tillämpas denna lag.
— — — — — — — — — — — — —

65 §

Inskrivning i datasystemet

— — — — — — — — — — — — —
Anmälan om hamn skall göras till data-

systemet för miljövårdsinformation så som
föreskrivs i lagen om förhindrande av vatt-
nens förorening, förorsakad av fartyg. An-
mälan skall omfatta en avfallshanteringsplan,
som skall följas efter att hamnen har skrivits
in i datasystemet för miljövårdsinformation.
Uppgift om inskrivningen i datasystemet och
om avfallshanteringsplanen skall sändas till
kommunens miljövårdsmyndighet.
— — — — — — — — — — — — —
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
Anmälan om hamnar för vilka miljötill-
stånd krävs och om andra hamnar skall i
enlighet med 65 § göras till datasystemet för
miljövårdsinformation senast den 30 septem-

ber 2004. Hamnar för vilka miljötillstånd
krävs behöver dock inte anmälas till data-
systemet för miljövårdsinformation, om mil-
jötillstånd för verksamheten har beviljats efter
att denna lag trätt i kraft.

Helsingfors den 14 november 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Miljöminister Jan-Erik Enestam
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Lag

Nr 935

om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Given i Helsingfors den 14 november 2003

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 25 juli 1986 om smittsamma sjukdomar (583/1986) 3, 4, 6, 7 och 9—12 §,
i 14 § 2 mom. det inledande stycket, 14 § 3 mom., 15 och 16 §, 17 § 1 mom., 18—20, 22,
23, 23 a, 23 b och 24 §, 29 § 2 mom., 30 och 33 §, 36 § 1 mom. samt 39 och 40 a §,
av dessa lagrum 6 § sådan den lyder i lagarna 76/1991, 770/1992 och 70/1999, 7 § sådan
den lyder delvis ändrad i nämnda lag 770/1992 och i lag 1106/1992, 10, 15, 23 b och 24 §,
36 § 1 mom. samt 40 a § sådana de lyder i nämnda lag 770/1992, 11 § sådan den lyder i nämnda
lag 76/1991, 12 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämda lag, 16 § sådan den lyder delvis
ändrad i nämnda lag 770/1992, 20 § sådan den lyder i lag 275/1991 och i nämnda lag 770/1992,
23 och 23 a § sådana de lyder i nämnda lag 70/1999 och 29 § 2 mom. sådant det lyder i lag
262/1989, samt
fogas till lagen nya 11 a och 12 a §, till 13 § ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny 23 c
§ som följer:

3 §
Bekämpande av smittsamma sjukdomar
omfattar i denna lag förebyggande, tidigt
konstaterande och uppföljning av smittsamma
sjukdomar, behövliga åtgärder för utredning
eller bekämpning av epidemier samt under-
sökning, vård och medicinsk rehabilitering av
den som insjuknat eller misstänks ha insjuk-
nat i en smittsam sjukdom samt bekämpning
av sjukhusinfektioner.
I denna lag avses med
1) förebyggande av smittsam sjukdom
utförande av vaccinering och utdelning av
antikroppspreparat och läkemedel, hälsofost-
ran samt andra åtgärder vilka riktar sig mot
enskilda och deras livsmiljö och vilkas avsikt
är att förhindra att en smittsam sjukdom yppar
sig eller sprids,

2) tidigt konstaterande av smittsam sjuk-
dom hälsoundersökningar och screeningun-
dersökningar som ordnas för upptäckande av
en sjukdom,
3) uppföljning fortgående insamling, ana-

lysering och tolkning av information samt
förmedling av information till dem som
ansvarar för bekämpning av smittsamma
sjukdomar,
4) epidemi en större ökning av antalet

sjukdomsfall än väntat under en viss tidspe-
riod bland en viss befolkning eller i ett visst
område,
5) undersökning sådan undersökning av en

enskild som en läkare utför för att konstatera
förekomsten av en smittsam sjukdom eller för
att kunna ordinera lämplig behandling,

RP 30/2003
ShUB 11/2003
GrUU 6/2003
RSv 30/2003
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6) vård öppen vård eller anstaltsvård som
en läkare ger eller övervakar,
7) medicinsk rehabilitering åtgärder som
avser att förbättra och upprätthålla rehabili-
teringsklientens fysiska, psykiska och sociala
funktionsförmåga samt att hjälpa och stödja
honom eller henne med att klara av sin
livssituation och de dagliga göromålen; om de
medicinska rehabiliteringstjänsterna före-
skrivs i förordningen om medicinsk rehabi-
litering (1015/1991), samt
8) sjukhusinfektion en infektion som upp-

kommit eller fått sin början under den tid vård
givits vid en verksamhetsenhet inom hälso-
och sjukvården.

4 §
De smittsamma sjukdomarna indelas i
allmänfarliga, anmälningspliktiga och andra
smittsamma sjukdomar.
En sjukdom kan anses som allmänfarlig
smittsam sjukdom, om
1) smittsamheten är stor eller sjukdomen
sprider sig snabbt,
2) sjukdomen är farlig, och
3) sjukdomens spridning kan hindras med
hjälp av åtgärder som riktas mot den som har
insjuknat eller som med fog misstänks ha
insjuknat.
En sjukdom kan anses som anmäl-
ningspliktig smittsam sjukdom, om
1) uppföljningen av sjukdomen förutsätter
uppgifter som lämnas av en läkare,
2) den avgiftsfria vård som ges den
vårdbehövande för att bryta smittkedjan är
nödvändig, eller
3) det är fråga om en sjukdom som kan
förebyggas med ett allmänt vaccinationspro-
gram.
De allmänfarliga och anmälningspliktiga
smittsamma sjukdomarna anges genom för-
ordning av statsrådet.

6 §
Den allmänna planeringen, ledningen och
övervakningen av bekämpningen av smitt-
samma sjukdomar ankommer på social- och
hälsovårdsministeriet.
Inom länen ankommer planeringen, led-
ningen och övervakningen av bekämpningen
av smittsamma sjukdomar på länsstyrelsen.
Inom sjukvårdsdistrikten ankommer led-

ningen av bekämpningen av smittsamma
sjukdomar på sjukvårdsdistriktet. Sjuk-
vårdsdistriktet är också regional sakkunnig
inom bekämpningen av smittsamma sjukdo-
mar och följer bekämpningen av smittsamma
sjukdomar inom sjukvårdsdistriktet.
Sjukvårdsdistriktet bistår det organ som an-
svarar för bekämpningen av smittsamma
sjukdomar i kommunen då smittsamma sjuk-
domar konstateras och epidemier utreds samt
smittan spåras. Sjukvårdsdistriktet leder be-
kämpningen, uppföljningen och utredningen
av sjukhusinfektioner inom sjukvårdsdistrik-
tet.
Sakkunniginrättning vid bekämpning av

smittsamma sjukdomar är Folkhälsoinstitutet.
Som sakkunnigorgan vid bekämpning av

smittsamma sjukdomar finns i samband med
social- och hälsovårdsministeriet en delega-
tion för smittsamma sjukdomar. Bestämmel-
ser om sammansättningen och tillsättandet av
delegationen samt om dess uppgifter utfärdas
genom förordning av statsrådet.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs

närmare om de uppgifter som avses i denna
paragraf.

7 §
Kommunerna skall inom sina områden

organisera bekämpningen av smittsamma
sjukdomar enligt denna lag som en del av
folkhälsoarbetet i enlighet med vad som
föreskrivs i folkhälsolagen (66/1972) och i
denna lag.
Den läkare som vid hälsovårdscentralen

ansvarar för smittsamma sjukdomar skall
utreda arten och utbredningen av en misstänkt
eller konstaterad smittsam sjukdom samt
vidta nödvändiga åtgärder för förhindrande av
att sjukdomen sprids.

9 §
Staten svarar för organiseringen av bekämp-
ningen av smittsamma sjukdomar inom för-
svarsmakten, gränsbevakningsväsendet och
fångvårdsväsendet samt vid statens vårdan-
stalter och andra liknande statliga inrättnin-
gar. När bekämpningen av smittsamma sjuk-
domar organiseras skall hälso- och
sjukvårdspersonalen vid dessa inrättningar
vid behov samarbeta med sjukvårdsdistriktet
och kommunerna i området.
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10 §
Laboratorieundersökningar och laboratorie-
uppgifter som är nödvändiga för bekämpnin-
gen av smittsamma sjukdomar utförs vid
Folkhälsoinstitutet samt i laboratorier som har
godkänts för detta ändamål. Länsstyrelsen
godkänner laboratorierna och övervakar deras
verksamhet. Länsstyrelsen skall begära Folk-
hälsoinstitutets utlåtande innan ett laborato-
rium godkänns.
En förutsättning för att ett laboratorium
skall godkännas är att laboratoriet har lämp-
liga utrymmen och lämplig apparatur samt
sådan yrkeskunnig personal som verksamhet-
en förutsätter och att kvalitetskontrollen vid
laboratoriet är ordnad på ett ändamålsenligt
sätt.
Om det efter godkännandet framgår att det
mikrobiologiska laboratoriet inte motsvarar
förutsättningarna för godkännande eller om
det förekommer allvarliga brister i dess
verksamhet, kan länsstyrelsen återta godkän-
nandet.
För övervakningen av efterlevnaden av
denna lag och de bestämmelser som utfärdats
med stöd av den har Folkhälsoinstitutet och
länsstyrelsen rätt att inspektera laboratorier-
nas utrymmen och verksamhet och att granska
de handlingar som behövs för övervakningen
samt att utan ersättning och utan hinder av
sekretessbestämmelserna få tillgång till nöd-
vändiga uppgifter, utredningar, handlingar
och annat material. Rätten att få information
gäller också sådana uppgifter om privat
affärs- eller yrkeshemlighet som behövs för
övervakningen. Uppgifter, utredningar, hand-
lingar och annat material skall lämnas till
Folkhälsoinstitutet eller länsstyrelsen inom en
av dem utsatt skälig tid. Om uppgifter,
utredningar, handlingar och annat material
inte lämnas inom utsatt tid, kan länsstyrelsen
vid vite ålägga vederbörande att lämna dem.

11 §
Kommunen skall anordna allmänna frivil-
liga vaccineringar och hälsoundersökningar
för förebyggande av smittsamma sjukdomar.
Genom förordning av social- och hälsovårds-
ministeriet föreskrivs närmare om det natio-
nella vaccinationsprogrammet och anmälan
om biverkningar av vaccineringar samt om
hälsoundersökningar av gravida.

11 a §
Utan hinder av läkemedelslagen

(395/1987) kan social- och hälsovårdsmini-
steriet besluta att ett läkemedelspreparat för
vilket försäljningstillstånd inte har beviljats
av Läkemedelsverket eller ett organ inom
Europeiska unionen får användas för bekämp-
ning av en epidemi som utgör ett direkt och
allvarligt hot mot folkhälsan.

12 §
Kommunen skall anordna allmänna obli-

gatoriska vaccineringar för förhindrande av
spridning av en sådan smittsam sjukdom som
kan åsamka avsevärd skada på hälsan för hela
befolkningen eller en del av den, eller av
andra viktiga hälsovårdsskäl. Statsrådet be-
slutar om tidpunkten för obligatorisk vacci-
nering och om vilken befolkningsdel, grupp
eller åldersklass vaccineringsskyldigheten
omfattar, hur länge beslutet är i kraft samt vad
som i övrigt skall iakttas vid vaccineringen.
Innan beslutet fattas skall Folkhälsoinstitutets
utlåtande i ärendet inhämtas, om inte Folk-
hälsoinstitutet har gjort en framställning i
saken.
När obligatorisk vaccinering anses synner-

ligen brådskande kan social- och hälsovårds-
ministeriet fatta ett temporärt beslut om
verkställandet av dem. Beslutet skall utan
dröjsmål meddelas statsrådet, som skall fatta
slutligt beslut i saken.

12 a §
Inom försvarsmakten och gränsbevak-

ningsväsendet anordnas obligatoriska vacci-
neringar för varje åldersklass i syfte att
förhindra att smittsamma sjukdomar sprids
eller av andra viktiga hälsovårdsskäl. Social-
och hälsovårdsministeriet beslutar om in-
nehållet i det obligatoriska vaccinationspro-
grammet inom försvarsmakten och gränsbe-
vakningsväsendet efter att ha inhämtat utlå-
tande från Folkhälsoinstitutet.

13 §
— — — — — — — — — — — — —
Obligatorisk hälsoundersökning utförs av

läkare eller, om det finns särskilda skäl, under
läkares uppsikt av någon annan yrkesutbildad
person inom hälso- och sjukvården med
lämplig utbildning. För konstaterande av en
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allmänfarlig smittsam sjukdom kan nödvän-
diga prov tas och sådan annan undersökning
utföras som inte medför någon nämnvärd
olägenhet för den som undersöks.

14 §
— — — — — — — — — — — — —
I detta avseende kan det kommunala organ
som ansvarar för bekämpningen av smitt-
samma sjukdomar inom sitt verksamhetsom-
råde
— — — — — — — — — — — — —
När någon annan än i 1 mom. avsedd
smittsam sjukdom medför risk för spridning
av smitta i området, kan det organ som
ansvarar för bekämpningen av smittsamma
sjukdomar i kommunen vid behov utfärda
allmänna anvisningar som befolkningen skall
iaktta samt förordna om stängning av läro-
anstalter, daghem och vårdanstalter.

15 §
När brådskande åtgärder är nödvändiga för
att förhindra att en smittsam sjukdom som
utgör ett allvarligt hot mot befolkningens
hälsa och uppfyller kriterierna i 4 § 2 mom.
sprids, kan social- och hälsovårdsministeriet
och inom länet länsstyrelsen fatta nödvändiga
beslut om dem. Genom beslutet kan sådana
åtgärder som tillämpas i samband med all-
mänfarliga smittsamma sjukdomar vidtas
eller flyttning av varor begränsas för en viss
tid. Flyttning av varor kan begränsas för högst
två månader genom beslutet. Förvaltnings-
domstolen kan på framställning av den
beslutande myndigheten förlänga tiden med
högst tre månader, om kriterierna för att
begränsa flyttning av varor fortfarande upp-
fylls.

16 §
Om det för förhindrande av att en allmän-
farlig smittsam sjukdom sprids är nödvändigt,
skall den läkare som vid hälsovårdscentralen
ansvarar för smittsamma sjukdomar förordna
om undersökning av den som har insjuknat i
sjukdomen eller som med fog misstänks ha
insjuknat, meddela nödvändiga anvisningar
för förhindrande av smitta samt sörja för att
den som har insjuknat anvisas lämplig vård.
Om spridningen av en allmänfarlig smitt-
sam sjukdom inte kan förhindras med hjälp av

de åtgärder som nämns i 1 mom., kan det
kommunala organ som ansvarar för bekämp-
ningen av smittsamma sjukdomar förordna att
den som har insjuknat i sjukdomen eller som
med fog misstänks ha insjuknat skall utebli
från sitt förvärvsarbete högst sex månader
utan avbrott.
Det kommunala organ som ansvarar för

bekämpningen av smittsamma sjukdomar kan
under de förutsättningar som avses i 2 mom.
även förordna att ett barn under 16 år skall
utebli från sin dagvårdsplats eller från en
läroanstalt högst sex månader utan avbrott.
Förvaltningsdomstolen kan på framställ-

ning av det kommunala organ som ansvarar
för bekämpningen av smittsamma sjukdomar
förordna att den tid som anges i 2 och 3 mom.
förlängs med högst sex månader i sänder, om
de förutsättningar som nämns i 2 och 3 mom.
fortfarande föreligger.

17 §
Den som har insjuknat i en allmänfarlig

smittsam sjukdom eller som med fog miss-
tänks ha insjuknat kan isoleras på en
sjukvårdsanstalt, om
1) risken för att sjukdomen skall sprida sig

är uppenbar, och
2) spridning av sjukdomen inte kan för-

hindras med hjälp av andra åtgärder eller den
som saken gäller inte kan eller vill underkasta
sig sådana andra åtgärder enligt 13, 14 och
16 § som behövs för förhindrande av att
sjukdomen sprids.
— — — — — — — — — — — — —

18 §
Det kommunala organ som ansvarar för

bekämpningen av smittsamma sjukdomar kan
förordna att den som har insjuknat i en
allmänfarlig smittsam sjukdom eller som med
fog misstänks ha insjuknat skall isoleras
enligt 17 § för högst två månader. I bråds-
kande fall kan den läkare som vid hälso-
vårdscentralen ansvarar för smittsamma sjuk-
domar fatta beslut om isolering. Beslutet skall
genast för fastställelse underställas det kom-
munala organ som ansvarar för bekämpnin-
gen av smittsamma sjukdomar.
Förvaltningsdomstolen kan på framställ-

ning av det kommunala organ som ansvarar
för bekämpningen av smittsamma sjukdomar
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förordna om en förlängning av isoleringen
med högst tre månader, om de förutsättningar
för isolering som nämns i 17 § föreligger efter
den i 1 mom. angivna isoleringstiden.

19 §
Isoleringen skall hävas så snart förutsätt-
ningarna för isolering enligt 17 § inte längre
föreligger.
Beslut om vård som avses i 17 § 2 mom.
och om hävande av isolering fattas av den
läkare som vid hälsovårdscentralen ansvarar
för smittsamma sjukdomar eller en behörig
överläkare vid ett sjukhus.

20 §
Arbetsgivaren skall kräva tillförlitlig ut-
redning av en arbetstagare om att denne inte
lider av en bestämd allmänfarlig smittsam
sjukdom, om arbetstagaren fullgör sådana
uppgifter som nämns i 2 mom. och i vilka
risken för att den smittsamma sjukdomen
sprids är större än normalt eller följderna av
sjukdomen är allvarligare än normalt. Genom
förordning av statsrådet föreskrivs för vilka
allmänfarliga smittsamma sjukdomar en så-
dan utredning skall krävas.
Förrän en utredning enligt 1 mom. har
företetts får arbetstagaren inte fullgöra
1) en sådan uppgift vid en verksamhets-
enhet inom hälso- och sjukvården, en lång-
vårdsanstalt eller ett vattenverk där arbetsta-
garen kan föranleda risk för spridning av en
allmänfarlig smittsam sjukdom enligt 1 mom.,
2) uppgifter i samband med vård av barn
under skolåldern och av åldringar,
3) sådana uppgifter i en livsmedelslokal
som innefattar hantering av oinpackade, lätt
förskämbara livsmedel, eller
4) någon annan uppgift som föreskrivs
genom förordning av statsrådet och där risken
för att en allmänfarlig smittsam sjukdom
enligt 1 mom. sprids via livsmedel är uppen-
bar.
Av den som sköter en sådan uppgift som
avses i 2 mom. 3 punkten skall arbetsgivaren
kräva information om resultatet av laborato-
rieundersökning eller annan undersökning då
arbetstagaren återvänder från ett land där han
eller hon kan ha ådragit sig en allmänfarlig
smittsam sjukdom enligt 1 mom.
Om det med fog kan misstänkas att den

som sköter ett arbete eller en uppgift enligt 2
mom. orsakar spridning av en smittsam
sjukdom, kan det kommunala organ som
ansvarar för bekämpningen av smittsamma
sjukdomar förordna att personen i fråga skall
utebli från sitt förvärvsarbete under den tid då
det finns risk för spridning av sjukdomen,
dock högst sex månader utan avbrott. För-
valtningsdomstolen kan på framställning av
det kommunala organ som ansvarar för
bekämpningen av smittsamma sjukdomar
förlänga denna tid med högst sex månader i
sänder, om det fortfarande finns risk för
spridning av den smittsamma sjukdomen.

22 §
Den behandlande läkaren är i första hand

ansvarig för att en patient som insjuknat i en
allmänfarlig eller anmälningspliktig smittsam
sjukdom och andra som eventuellt har smit-
tats undersöks och får vård. Om den behand-
lande läkaren inte själv kan vidta åtgärderna,
skall uppdraget överföras på den läkare som
vid hälsovårdscentralen eller sjukvårdsdi-
striktet ansvarar för smittsamma sjukdomar.
Om uppdraget har överförts skriftligen, skall
de uppgifter som gäller överföringen förstöras
genast efter det att åtgärder för förebyggande
av att smittan sprids har vidtagits, och de får
inte införas i journalhandlingarna. Den som
har insjuknat eller som med fog misstänks ha
insjuknat i en allmänfarlig eller anmäl-
ningspliktig smittsam sjukdom är för för-
hindrande av att den smittsamma sjukdomen
sprids skyldig att på förfrågan meddela den
läkare som utreder saken på vilket sätt, när
och var han eller hon har smittats samt
namnet på den person som kan ha varit
smittbärare.

23 §
En läkare eller en tandläkare som misstän-

ker eller konstaterar en allmänfarlig eller
anmälningspliktig smittsam sjukdom skall
göra en anmälan om detta (anmälan om
smittsam sjukdom) till den läkare som vid
hälsovårdscentralen eller sjukvårdsdistriktet
ansvarar för smittsamma sjukdomar.
Sjukvårdsdistriktet skall vidarebefordra an-
mälan till Folkhälsoinstitutet. Anmälan om
smittsam sjukdom behöver dock inte göras
när det gäller sådana allmänfarliga eller
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anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i
fråga om vilka nämnda myndighet utan
svårigheter på annat sätt kan få tillgång till de
uppgifter som behövs för bekämpning av
sjukdomen eller förhindrandet av att den
sprids. Genom förordning av statsrådet fö-
reskrivs om vilka sjukdomar som befrielsen
från anmälningsskyldigheten omfattar. Ge-
nom förordning av statsrådet kan också
föreskrivas att anmälan om smittsam sjukdom
skall göras direkt till Folkhälsoinstitutet när
det gäller en bestämd sjukdom, om detta är
nödvändigt för säkerställande av skyddet för
privatlivet för den som insjuknat i sjukdomen.
Ett laboratorium som avses i 10 § 1 mom.
skall till Folkhälsoinstitutet göra en anmälan
om smittsam sjukdom när ett mikrobfynd som
gäller en allmänfarlig eller anmälningspliktig
smittsam sjukdom har konstaterats. Anmälan
om smittsam sjukdom skall göras också
beträffande sådana andra mikrobfynd som
gäller smittsamma sjukdomar i fråga om vilka
det för ett tidigt konstaterande av epidemier
och planeringen av bekämpningsprogram är
viktigt att förekomsten av dem följs centra-
liserat (andra mikrobfynd som skall registre-
ras). De andra mikrobfynd som skall registre-
ras fastställs genom förordning av statsrådet.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs
också om när mikrobstammar och prover
skall fogas till anmälan om smittsam sjuk-
dom.
Anmälan om smittsam sjukdom innehåller
patientens identifieringsuppgifter och upp-
gifter om den som gjort anmälan samt sådana
uppgifter om patienten, den smittsamma
sjukdomen eller mikrobfyndet, det sätt på
vilket smittan erhållits samt när och var detta
skett och behandlingen som fastställs närmare
genom förordning av statsrådet och som är
nödvändiga för förebyggandet av smittsamma
sjukdomar eller utredandet av epidemier och
förhindrandet av att sådana sprids.
Som identifieringsuppgift anges patientens
personbeteckning samt i anmälan som gäller
en allmänfarlig eller anmälningspliktig smit-
tsam sjukdom dessutom patientens namn. Då
mikrobstammar eller prover bifogas en an-
mälan om smittsam sjukdom skall de speci-
ficeras med motsvarande identifieringsupp-
gifter som en anmälan om smittsam sjukdom.
Om en patient hos vilken ett annat mikrob-

fynd som skall registreras har konstaterats
inte har personbeteckning, anges patientens
namn, födelsedatum och kön.

23 a §
För bekämpning av smittsamma sjukdomar

samt förebyggande och uppföljning av sprid-
ningen av dem skall den läkare som vid
sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma
sjukdomar på grundval av de anmälningar
som avses i 23 § 1 mom. föra ett regionalt
register som består av dessa anmälningar. För
förhindrande av att mikrober som fastställs
genom förordning av statsrådet och som är
synnerligen resistenta mot läkemedel fram-
träder och sprids kan den läkare som vid
sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma
sjukdomar dessutom föra ett separat register
över bärare av nämnda mikrober (regionalt
register över bärare av mikrober som är
synnerligen resistenta mot läkemedel).
På grundval av de anmälningar som avses

i 23 § 1 och 2 mom. för Folkhälsoinstitutet ett
riksomfattande register över smittsamma
sjukdomar för bekämpning av smittsamma
sjukdomar, förebyggande och uppföljning av
spridningen av dem samt statistikföring och
forskning.
En anmälan om smittsam sjukdom skall

förstöras före utgången av det år som följer
på anmälan. Uppgifterna i anmälan får inte
kopieras eller överföras till patientregistret
vid hälsovårdscentralen eller inom sjukvårds-
distriktet.
I det riksomfattande registret över smitt-

samma sjukdomar och det regionala registret
över bärare av mikrober som är synnerligen
resistenta mot läkemedel införs som identi-
fieringsuppgifter de uppgifter som nämns i
23 § 4 mom. Folkhälsoinstitutet kan komp-
lettera uppgifterna i det riksomfattande re-
gistret över smittsamma sjukdomar med
uppgifter ur befolkningsdatasystemet om pa-
tientens boendekommun, födelseland, natio-
nalitet och eventuellt dödsfall. Uppgifter som
innehåller identifieringsuppgifter får sparas så
länge det är nödvändigt med tanke på
registrens användningsändamål enligt 1 och 2
mom. Uppgifter om personens namn skall
förstöras före utgången av det år som följer
på det då sammanförandet av separata an-
mälningar som gäller samma fall av smittsam
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sjukdom har upphört (sammanföringstid).
Inom samma tid skall personbeteckningarna i
det riksomfattande registret över smittsamma
sjukdomar ges en sådan form att enskilda
personer inte kan identifieras på grundval av
dem. I fråga om bedömningen av grunden för
och behovet av behandling av uppgifterna
gäller vad som föreskrivs i 12 § 2 mom.
personuppgiftslagen (523/1999).
Sammanföringstiden är i regel 12 månader.
Sammanföringstiden är dock
1) tre månader då den smittsamma sjuk-
domen är kortvarig,
2) tre år då sjukdomen framskrider syn-
nerligen långsamt, och
3) 50 år då en stor del av dem som smittats
blir permanenta smittbärare.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om sammanföringstiden.

23 b §
De personuppgifter som införts i registren
enligt 23 a § 1 och 2 mom. skall hållas
hemliga. Folkhälsoinstitutet kan dock utan
hinder av sekretessbestämmelserna ur det
riksomfattande registret över smittsamma
sjukdomar till den läkare som vid sjukvårds-
distriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar
lämna ut uppgifter om sjukvårdsdistriktet och
till den läkare som vid hälsovårdscentralen
ansvarar för smittsamma sjukdomar uppgifter
om hälsovårdscentralens verksamhetsområde
i den mån detta är nödvändigt med tanke på
skötseln av de uppgifter som ingår i bekämp-
ningen av smittsamma sjukdomar inom
sjukvårdsdistriktet och i kommunen. Identi-
fieringsuppgifter lämnas dock inte ut när det
gäller sådana sjukdomar som anmäls direkt
till Folkhälsoinstitutet med stöd av 23 § 1
mom.
Den läkare som vid sjukvårdsdistriktet
ansvarar för smittsamma sjukdomar kan utan
hinder av sekretessbestämmelserna lämna ut
uppgifter ur anmälningarna enligt 23 a § 1
mom. samt uppgifter som läkaren med stöd
av 1 mom. erhållit ur det riksomfattande
registret över smittsamma sjukdomar till den
läkare som vid hälsovårdscentralen ansvarar
för smittsamma sjukdomar i den mån detta är
nödvändigt med tanke på skötseln av de
uppgifter som ingår i bekämpningen av
smittsamma sjukdomar i kommunen, samt till

sådana samfund som avses i 3 § lagen om
blodtjänst (968/1994) i den mån detta är
nödvändigt för förebyggande av smitta som
sprids via blod.
Den läkare som vid sjukvårdsdistriktet

ansvarar för smittsamma sjukdomar kan
dessutom utan hinder av sekretessbestämmel-
serna ur det regionala registret över bärare av
mikrober som är synnerligen resistenta mot
läkemedel lämna ut uppgifter om en patient
till den verksamhetsenhet inom hälso- och
sjukvården där patienten vårdas i den mån
detta är nödvändigt för att förebygga sprid-
ning av epidemin.
De uppgifter som avses i 1—3 mom. kan

också lämnas ut med hjälp av teknisk
anslutning. Innan den tekniska anslutningen
öppnas skall den som begär uppgifter lägga
fram en utredning om att uppgifterna skyddas
på behörigt sätt.
Folkhälsoinstitutet kan utan hinder av

sekretessbestämmelserna ge tillstånd till att
personuppgifter lämnas ut ur det riksomfat-
tande registret över smittsamma sjukdomar,
om detta sker för vetenskaplig forskning som
gäller hälso- och sjukvårdsverksamhet, före-
byggande eller behandling av sjukdomar eller
för annan bestämd vetenskaplig forskning i
samband därmed och om utlämnandet upp-
fyller kraven i 16 § 3 mom. lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999). Innan tillståndsbeslutet meddelas
skall dataombudsmannen ges tillfälle att bli
hörd.

23 c §
Om förebyggandet av att smittsamma

sjukdomar sprider sig förutsätter åtgärder
enligt 12, 12 a, 13—18 eller 20 §, skall den
som tar emot en anmälan om smittsam
sjukdom eller i brådskande fall den som är
anmälningsskyldig utan hinder av sekretess-
bestämmelserna informera den behöriga myn-
digheten om detta. Läkaren skall också utan
hinder av sekretessbestämmelserna till den
kommunala hälsoskyddsmyndigheten anmäla
en misstänkt eller konstaterad epidemi som
sprider sig via dricksvatten eller livsmedel.
Anmälan kan innehålla sådana i 23 § 4 mom.
avsedda identifieringsuppgifter om personer
som är nödvändiga för förhindrande av att
epidemin sprids samt uppgifter om den
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smittsamma sjukdomen och sättet på vilket
den smittar.
Den läkare som vid hälsovårdscentralen
ansvarar för smittsamma sjukdomar skall utan
hinder av sekretessbestämmelserna till kom-
munens veterinärmyndighet anmäla en miss-
tänkt eller konstaterad smittsam sjukdom som
kan härstamma från djur eller som kan smitta
från människor till djur. Anmälan kan in-
nehålla sådana i 23 § 4 mom. avsedda
identifieringsuppgifter om personer som är
nödvändiga för förebyggande av den fara som
människor eller djur är utsatta för samt
uppgifter om den smittsamma sjukdomen och
sättet på vilket den smittar.

24 §
Forskningsanstalten för veterinärmedicin
och livsmedel skall anmäla fall av sådan
misstänkt eller konstaterad djursjukdom som
utgör fara för människans hälsa till Folkhäl-
soinstitutet och i brådskande fall även till
social- och hälsovårdsministeriet.

29 §
— — — — — — — — — — — — —
Besvär över beslut av en kommunal myn-
dighet anförs hos förvaltningsdomstolen.

30 §
Ändring i beslut som gäller förordnande
om att någon skall utebli från sitt förvärvsar-
bete, vård som ges oberoende av patientens
vilja eller isolering kan sökas genom besvär
hos förvaltningsdomstolen inom 14 dagar
från delfåendet av beslutet.
I beslut som enligt 18 § 1 mom. skall
underställas det kommunala organ som an-
svarar för bekämpningen av smittsamma
sjukdomar för fastställelse får ändring dock
inte sökas genom besvär.

33 §
Import av sådana mikroorganismer eller
delar av dem vilka medför risk för sådan
spridning av en smittsam sjukdom som avses
i 4 § 2 mom. 1 och 2 punkten skall anmälas
på det sätt som närmare föreskrivs genom
förordning av social- och hälsovårdsministe-
riet.

36 §
Sjukvårdsdistriktet kan ingå avtal om vår-

den av patienter med smittsam sjukdom med
en annan samkommun eller kommun.
— — — — — — — — — — — — —

39 §
Om det kommunala organ som ansvarar för

bekämpningen av smittsamma sjukdomar
konstaterar att spridningen av en allmänfarlig
smittsam sjukdom inte effektivt kan förhind-
ras på annat sätt, skall polisen på begäran av
detta organ lämna handräckning.

40 a §
Social- och hälsovårdsministeriet har rätt

att av andra myndigheter få upplysningar som
är nödvändiga för skötseln av de uppgifter om
vilka föreskrivs i denna lag.
Folkhälsoinstitutet har rätt att av de labo-

ratorier som avses i 10 § på begäran få
uppgifter om antalet undersökningar som
gjorts för konstaterande av fall av smittsam
sjukdom och om de laboratoriemetoder som
använts.
Folkhälsoinstitutet har rätt att utan hinder

av sekretessbestämmelserna av den som äger,
innehar eller använder ett luftfartyg eller ett
annat fartyg på begäran få uppgifter om
personbeteckning, namn, födelsedatum och
kön samt kontaktuppgifter för den som varit
passagerare på luftfartyget eller fartyget, om
detta är nödvändigt för förhindrande av att en
smittsam sjukdom som utgör ett allvarligt hot
mot befolkningens hälsa sprids eller för
skyddande av passagerarens egen hälsa.
Folkhälsoinstitutet och den läkare som vid

sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma
sjukdomar har rätt att utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna av kommunens och sta-
tens hälsovårds- och hälsoskyddsmyndigheter
samt de laboratorier som avses i 10 § få
uppgifter som är nödvändiga för sådant
utredande av orsaken till en epidemi som
avses i 3 § samt att i detta syfte behandla
uppgifter som de som insjuknat i en smittsam
sjukdom och andra själva lämnar dem. Folk-
hälsoinstitutet och den läkare som vid
sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma
sjukdomar har rätt att utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna till de myndigheter som
ansvarar för bekämpningen av smittsamma
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sjukdomar och till kommunens hälso-
skyddsmyndigheter lämna ut sådana uppgifter
som erhållits i samband med utredningar och
som är nödvändiga för utförandet av de
uppgifter som enligt lag ankommer på dessa
myndigheter. Utlämnande av uppgifter som

personerna själva har lämnat förutsätter dock
att dessa personer inte har förbjudit utläm-
nandet av dem. Personuppgifterna skall för-
störas när de inte längre behövs för utred-
ningen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 14 november 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Liisa Hyssälä
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Statsrådets förordning

Nr 936

om ändring av 5 a § förordningen om statsbudgeten

Given i Helsingfors den 20 november 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,
ändras i förordningen den 11 december 1992 om statsbudgeten (1243/1992) 5 a § 2 och
5 mom., sådana de lyder i förordning 1175/2002, som följer:

5 a §
— — — — — — — — — — — — —
Principen för hänförande av inkomster av
avgiftsbelagd verksamhet och övriga inkoms-
ter av blandad natur samt konsumtionsutgif-
ter, investeringsutgifter och andra utgifter är
överlåtelse av en prestation eller mottagande
av en produktionsfaktor (prestationsprincip-
en) eller inkomster eller utgifter på basis av
förbindelse som grundar sig på lag eller på
basis av ingången förbindelse (princip som
motsvarar prestationsprincipen), om inte nå-
got annat bestäms nedan. Ränteinkomster och
ränteutgifter hänförs till det finansår för vilket
ränta inflyter eller utgifter uppkommer på
basis av en bestämmelse i lag eller en
ingången förbindelse. Mindre inkomster och
utgifter, lön för semestertid och semesterpen-
ning när det gäller anställningsförhållande till
staten samt det belopp som bildas av sådana
inkomster och utgifter som inte utan bety-
dande tilläggskostnader tillförlitligt kan be-
stämmas på basis av en bestämmelse i lag
eller en ingången förbindelse innan betal-

ningsskyldigheten förfaller, kan också hän-
föras på grundval av betalning (kontantprin-
cipen).
— — — — — — — — — — — — —
Amorteringar på statsskulden samt emis-

sions- och kapitalförluster som har samband
med upptagande av statsskuld eller minskning
av statsskulden skall hänföras enligt kon-
tantprincipen. Inkomster som fås från derivat
som hänför sig till räntor på statsskulden och
dess kapital samt utgifter som föranleds av
dessa hänförs till det finansår för vilket de
inflyter. Statens upplåning samt emissions-
och kapitalvinster som har samband med
upptagande av statsskuld eller minskning av
statsskulden skall hänföras enligt kontantprin-
cipen.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 20
november 2003.
Förordningen tillämpas första gången på

budgeten för finansåret 2003.

Helsingfors den 20 november 2003

Finansminister Antti Kalliomäki

Konsultativ tjänsteman Tuomas Pöysti
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