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Lag
om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut
fogas temporärt till lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) nya 16 a–16 g, 87 a

och 89 a § som följer:

16 a §

Covid-19-intyg vid ankomst till Finland

En utlänning som är född 2005 eller tidigare och som inte är varaktigt bosatt i Finland
ska, i syfte att förhindra spridning av covid-19, vid ankomsten till Finland medföra ett i
16 g § avsett tillförlitligt intyg

1) över att han eller hon har fått en covid-19-vaccinationsserie minst 14 dygn före an-
komsten till Finland,

2) över negativt resultat i ett covid-19-test som har utförts på personen högst 72 timmar
före ankomsten till Finland, eller

3) över att han eller hon har haft laboratorieverifierad covid-19 högst sex månader ti-
digare.

Om en finsk medborgare eller en utlänning som är varaktigt bosatt i Finland medför ett
intyg över att han eller hon har fått en covid-19-vaccinationsserie minst 14 dygn före an-
komsten till Finland eller över att han eller hon har haft laboratorieverifierad covid-19
högst sex månader tidigare behöver personen inte delta i ett sådant covid-19-test som av-
ses i 16 b §. Om personen medför ett intyg över negativt resultat i ett covid-19-test som
har utförts på personen högst 72 timmar före ankomsten till Finland måste personen delta
i ett sådant covid-19-test som avses i 16 d §.

Den myndighet som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar i den kom-
mun eller samkommun som ansvarar för folkhälsoarbetet enligt 5 § i folkhälsolagen och
inom vars område man anländer till landet, ansvarar i ändamålsenlig omfattning i syfte att
bekämpa covid-19-epidemin för kontrollen av de intyg som avses i 1 mom. och i 16 b §
2 mom. Myndigheten kan 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 kom-
munens eller samkommunens övriga lagstadgade uppgifter och för att säkerställa till-
räckliga 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 den i 3 mom. nämnda kommunen eller samkommunen som
ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar eller för en person som sköter den-
na myndighets uppgifter. Intyget kan också kontrolleras elektroniskt. En person i tjänste-
förhållande som sköter uppgifter i anslutning till bekämpningen av smittsamma sjukdo-
mar i den nämnda kommunen eller samkommunen får i syfte att kontrollera intyget för-
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bjuda 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 rå-
dets 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 2005 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 kom-
munen 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 enligt 16 g § över en för-
sta 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 mellan-

statliga organisationer och som åtnjuter personlig immunitet, deras familjemedlemmar el-
ler 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 logis-
tikbranschen, 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.
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. gäller skyldigheten att visa upp ett intyg eller att

delta i ett test inte personer som anländer till Finland från ett land eller ett område där
covid-19-incidensen eller utbredningen av en virusvariant inte medför någon särskild risk
för spridning av epidemin. Närmare bestämmelser om länder och områden som avses i
detta moment utfärdas genom förordning av statsrådet.
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16 d §

Covid-19-test efter ankomst till landet

Om en person född 2005 eller tidigare som har anlänt till Finland inte har ett sådant in-
tyg över vaccinationsserie eller genomgången covid-19 som avses i 16 a § 1 mom. 1 eller
3 punkten och inte har fått ett positivt testresultat av ett covid-19-test enligt 16 b §, ska
personen delta i ett covid-19-test tidigast 72 timmar och senast 120 timmar efter ankom-
sten till landet. Den i 16 a § 3 mom. avsedda kommunen eller samkommunen ska ordna
de covid-19-test som avses i denna paragraf.

Personer som avses i 16 c § behöver dock inte delta i det test som avses i 1 mom.

16 e §

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 tillväga-
gångssätt och covid-19-testning samt svara på frågor och förfrågningar som gäller lagen
om smittsamma sjukdomar och förfaranden.

16 f §

Undantag som gäller utövande av samernas näring och kultur

Bestämmelserna i 16 a–16 d § tillämpas inte på samer när de utövar sin näring och kul-
tur inom samernas hembygdsområde.

16 g §

Tillförlitligt intyg som gäller covid-19

Ett intyg över covid-19-vaccinationer ska anses vara tillförlitligt om det innehåller upp-
gift om den vaccinerade personens namn och födelsedatum, om vilket vaccin som getts
och om ort och datum för utfärdandet samt är försett med underskrift och stämpel eller
motsvarande bestyrkande av den som utfört vaccinationen. Med vaccinationsserie avses
det antal vaccindoser som anges i försäljningstillståndet.

Ett intyg över negativt testresultat för covid-19-smitta ska anses vara tillförlitligt om det
innehåller uppgift om den testade personens namn och födelsedatum, om använd diagnos-
tisk metod och provtagningstidpunkt och om det laboratorium, den hälsovårdsmyndighet
eller den nationella myndighet som utfärdat intyget.

Ett intyg över genomgången covid-19 ska anses vara tillförlitligt om det innehåller upp-
gift om personens namn och födelsedatum, när personen insjuknade samt ort och datum
för utfärdande, och är försett med läkarens underskrift och stämpel eller motsvarande be-
styrkande.

Ett intyg som avses i 1–3 mom. eller en bestyrkt översättning av ett sådant intyg ska
vara avfattat på finska, svenska eller engelska. Ett intyg som visas upp inom samernas
hembygdsområde enligt sametingslagen (974/1995) får också vara avfattat på samiska.

Bestämmelser om det digitala covidintyget för Europeiska unionen finns i Europapar-
lamentets 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-pande-
min.

Den som är anställd hos den i 16 a § 3 mom. avsedda kommunen eller samkommunen
eller som sköter dess uppgifter har rätt att ta del av innehållet i det intyg som personen vi-
3



701/2021  
sar upp, att behandla de i 1–4 mom. avsedda personuppgifter som personen lämnar och att
i det register över fall av sjukdomen som avses i 39 § föra in en anteckning om medförande
av ett i 16 a § 1 mom. avsett intyg, om behandlingen är nödvändig för utförande av de upp-
gifter som anges i 16 a–16 e §.

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. eller 16 d § 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 och Tullen för utförande av ett handräck-
ningsuppdrag 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 reglera trafiken för att säkerställa att de åtgärder som anges i
16 a och 16 b § kan utföras.

Gränsbevakningsväsendet har rätt att ge handräckning för att säkerställa att förbudet att
lämna platsen enligt 16 a § 4 mom. och 16 b § 3 mom. iakttas.

————
Denna lag träder i kraft den 12 juli 2021 och gäller till och med den 15 oktober 2021.

Nådendal den 6 juli 2021

Republikens President
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