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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) 59 a § 1 mom., 59 c § 2 mom.,

59 e § och 89 § 2 mom.,
sådana de lyder 59 a § 1 mom., 59 c § 2 mom. och 59 e § i lag 447/2021 och 89 §

2 mom. i lag 224/2021, samt
fogas temporärt till lagen nya 16 a–16 g och 58 i–58 k §, till 79 § temporärt ett nytt

3 mom. samt till lagen temporärt nya 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 godtagbar covid-19-vaccinationsserie minst sju
dygn före ankomsten 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 en godtagbar covid-19-vaccinationsserie som getts minst sju dygn före ankom-
sten 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 avses i
16 b §. Om personen medför ett intyg över negativt resultat i ett covid-19-test som har ut-
förts 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 inom ramen gör de tillgängliga resur-
serna för kontrollen av de intyg som avses i 1 mom. och i 16 b § 2 mom. i den omfattning
som myndigheten bedömer vara ändamålsenlig för att bekämpa covid-19-epidemin. Myn-
digheten 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 kommunens eller sam-
kommunens övriga lagstadgade uppgifter och för att säkerställa tillräckliga personella re-
surser för den överförda uppgiften.

Vid ankomst till Finland ska det intyg som avses i 1 mom. på begäran visas upp för en
anställd hos den myndighet i kommunen eller samkommunen som ansvarar för bekämp-
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ningen av smittsamma sjukdomar eller för en person som sköter denna myndighets upp-
gifter. Intyget kan också kontrolleras elektroniskt. En person i tjänsteförhållande som skö-
ter uppgifter i anslutning till bekämpningen av smittsamma sjukdomar i den nämnda kom-
munen eller samkommunen får i syfte att kontrollera intyget förbjuda personen att lämna
den plats som personen i tjänsteförhållande har anvisat. Förbudet att lämna platsen får gäl-
la 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 under de 14 dygn som föregått ankomsten till Finland en-
dast har vistats i länder eller områden där covid-19-incidensen eller utbredningen av en
virusvariant inte medför någon särskild risk för spridning av epidemin i förhållande till
covid-19-incidensen eller utbredningen av virusvarianten i Finland. Närmare bestämmel-
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ser om länder och områden som avses i detta moment utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

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,
datum för vaccinationen och ort och datum för utfärdandet av intyget 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. En
vaccinationsserie ska godkännas om den har genomförts med ett vaccinpreparat för vilket
Europeiska kommissionen har beviljat försäljningstillstånd med stöd av Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av unionsförfaranden för god-
kännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt
om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet eller som Världshälsoorganisationen
har tagit upp på sin lista för användning i nödfall.

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.
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Ett intyg som avses i 1–3 mom. eller en bestyrkt översättning av ett sådant intyg ska
vara avfattade på finska, svenska eller engelska. Ett intyg som visas upp inom samernas
hembygdsområde enligt samiska språklagen (1086/2003) får också vara avfattat på samis-
ka.

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-
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 §.

58 i §

Nationell tillämpning av EU:s digitala covidintyg

EU:s digitala covidintyg ska vid nationell tillämpning visa att en person har fått en full
vaccinationsserie som avses i 16 g § 1 mom. minst sju dagar tidigare, har fått ett negativt
coronatestresultat högst 72 timmar tidigare eller har genomgått sjukdomen covid-19 högst
sex månader tidigare.

Om en verksamhetsutövare i sin verksamhet förutsätter att kunder eller deltagare i verk-
samheten som är 16 år eller äldre för att få tillträde till en offentlig tillställning eller ett
utrymme visar upp ett intyg enligt 1 mom., tillämpas inte restriktioner som berör kunders
ankomst och vistelse, placeringen av kundplatser samt användning av ljudåtergivning som
överröstar kundernas tal samt musik, begränsning av antalet kundplatser inomhus och ut-
omhus samt begränsning av öppettider och serveringstider som det föreskrivits om i för-
ordningar som utfärdats med stöd av 58 a § 2 och 3 mom. eller restriktioner som berör be-
gränsning av antalet deltagare eller deras placering och som meddelats genom myndig-
hetsbeslut enligt 58 eller 58 d § i syfte att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, på
den offentliga tillställningen, det utrymmet eller den verksamheten. Om det kommunala
organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar eller regionförvaltnings-
verket med stöd av 58 § helt har förbjudit att en offentlig tillställning ordnas, får dock inga
undantag från de restriktioner som meddelats i beslutet göras genom krav på att intyg visas
upp. Verksamhetsutövaren ska vägra en kund eller deltagare som inte visar upp ett intyg
tillträde till den offentliga tillställningen eller utrymmet.

Uppvisande av ett intyg som avses i 1 mom. får på det sätt som avses i 2 mom. krävas
för tillträde till följande utrymmen:

1) utrymmen inomhus och utomhus som används för offentliga tillställningar,
2) förplägnadsrörelser,
3) gym och andra utrymmen inomhus som används för idrott eller motion,
4) allmänna bastur samt bassängutrymmen i simhallar, utomhusbad och badinrättning-

ar samt omklädningsrum i omedelbar anslutning eller närhet till dem,
5) dansplatser samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan mot-

svarande hobbyverksamhet i grupp,
6) nöjes- och temaparker, tivolin samt utrymmen inomhus vid djurparker,
7) inomhuslekparker och inomhuslekplatser,
8) museer, utställningsutrymmen och andra motsvarande kulturutrymmen.
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I den plan som avses i 58 h § ska verksamhetsutövaren ange att verksamhetsutövaren
kräver att kunder och deltagare i verksamheten visar upp ett sådant intyg som avses i
1 mom.

Genom förordning av statsrådet får det föreskrivas om den tidsperiod under vilken, med
avvikelse från vad som föreskrivs i 3 mom., skyldigheter och restriktioner som meddelas
genom myndighetsbeslut enligt 58 och 58 d § och om vilka det föreskrivs i förordningar
med stöd av 58 a § 2 och 3 mom., gäller berörda offentliga tillställningar, utrymmen och
verksamheter oberoende av om verksamhetsutövaren kräver att ett sådant intyg som avses
i 1 mom. visas upp. En förutsättning för utfärdande av förordning är att det till följd av en
överraskande och betydande försvagning av covid-19-vaccinationsprogrammets effekt är
uppenbart att enbart skyldigheten att visa upp intyg enligt 1 mom. inte tillräckligt förhin-
drar spridning av sjukdomen covid-19, och att det är nödvändigt för att antingen riksom-
fattande eller inom ett visst område förhindra spridning av sjukdomen samt en allvarlig
överbelastning av hälso- och sjukvården som äventyrar befolkningens hälsa. Institutet för
hälsa och välfärd ska utan dröjsmål underrätta statsrådet om institutet anser att en sådan
situation eller en grundad risk för den föreligger. Statsrådets förordning får vara i kraft
högst en månad i taget. Statsrådet ska noggrant följa med förordningens aktualitet och
upphäva förordningen omedelbart, om förutsättningarna enligt denna paragraf inte längre
uppfylls.

58 j §

Rätt att behandla uppgifter som ingår i EU:s digitala covidintyg

Sådana verksamhetsutövare vilkas verksamhet omfattas av en restriktion eller ett före-
läggande enligt en förordning som utfärdats med stöd av 58 a § 2 och 3 mom. eller ett
myndighetsbeslut enligt 58 eller 58 d §, deras anställda och de som sköter uppgifter för
dem, som med stöd av denna lag har rätt att kräva att kunder och deltagare i verksamhet
visar upp EU:s digitala covidintyg har rätt att kontrollera att intyget är i kraft. För behand-
ling av personuppgifter som antecknats i intyget krävs dessutom att kunden eller deltaga-
ren i verksamheten informeras. Personuppgifter får endast behandlas för att kontrollera in-
tygets giltighet och för att kontrollera om förutsättningarna för tillträde till utrymmet upp-
fylls. Intyget ska kontrolleras så att verksamhetsutövaren använder ett läsprogram som In-
stitutet för hälsa och välfärd har godkänt, som gör att verksamhetsutövaren endast kan se
personens namn och huruvida intyget är giltigt. Om det av tekniska skäl inte är möjligt att
kontrollera intyget med ett läsprogram som Institutet för hälsa och välfärd har godkänt, får
intygets giltighet kontrolleras utan ett elektroniskt läsprogram.

Verksamhetsutövare, deras anställda och de som sköter uppgifter för dem, som har rätt
att kräva att kunder och deltagare i verksamhet visar upp EU:s digitala covidintyg, har
också rätt att kontrollera identiteten hos kunder och deltagare i verksamheten.

Uppgifterna i intyget får inte registreras, lagras eller behandlas i något annat syfte.

58 k §

Anordnande av coronatest för att få ett covidintyg

Kommunen ska avgiftsfritt ordna den covid-19-testning som i kommunen bosatta barn
i åldern 16 och 17 år som inte har fått en full vaccinationsserie enligt 16 g § 1 mom. och
de personer som av medicinska skäl inte kan ta ett covid-19-vaccin behöver för att få det
covidintyg som avses i 58 i § 1 mom.
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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 §, 58 h § 1 mom. och 58 i § samt iaktta-
gandet av beslut som gäller dessa.

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

59 c §

Förelägganden och tvångsmedel

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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 § eller en skyldighet enligt 58 i §. Detsamma gäller Trans-
port- och kommunikationsverket och kommunen i fråga om iakttagandet av ett beslut som
fattats med stöd av 58 f §. Regionförvaltningsverket 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. För tillsynen enligt
denna lag kan regionförvaltningsverket och kommunen trots sekretessbestämmelserna fö-
relägga verksamhetsutövaren att kontrollera identiteten hos kunder och personer som del-
tar i verksamheten och giltighetstiden för EU:s digitala covidintyg, om det vid kontrollen
uppstår misstanke om att kundernas och deltagarnas digitala covidintyg inte har kontrol-
lerats och de fastställda skyldigheterna och begränsningarna inte har iakttagits.

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

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, 58 e eller 58 i § 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.

79 §

Statens deltagande i särskilda kostnader

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Staten svarar för de kostnader som 16 a, 16 b, 16 d och 16 e § medför för kommuner

och samkommuner.

87 a §

Underlåtenhet att delta i covid-19-test

En myndig person som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försummar den skyldighet
att delta i covid-19-test som avses i 16 b § 1 mom. eller 16 d § 1 mom. ska, om inte sträng-
are straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för underlåtenhet att delta i co-
vid-19-test dömas till böter.
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89 §

Handräckning

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Utöver det som föreskrivs någon annanstans i lag har Gränsbevakningsväsendet och

Tullen rätt att för utförande av handräckningsuppdrag
1) stoppa fordon och reglera trafiken med iakttagande av 38 § i gränsbevakningslagen

(578/2005) och 12 § i tullagen (304/2016),
2) behandla hälsouppgifter som är nödvändiga för handräckningsuppdraget med iakt-

tagande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysis-
ka personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av så-
dana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),
dataskyddslagen (1050/2018) och lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbe-
vakningsväsendet (639/2019) samt lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen
(650/2019).

89 a §

Handräckning i samband med åtgärder som gäller covid-19

Utöver det som föreskrivs i 89 § har polisen för utförande av ett handräckningsuppdrag
rätt att

1) ge handräckning för att säkerställa att det förbud att lämna platsen som avses i 16 a §
4 mom. och 16 b § 3 mom. iakttas,

2) stoppa fordon och reglera trafiken för att säkerställa att de åtgärder som anges i 16 a
och 16 b § kan utföras.

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

————
Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2021. Lagens 16 a–16 g och 58 i–58 k §, 79 §

3 mom. samt 87 och 89 a § är i kraft till och med den 31 december 2021.

Helsingfors den 15 oktober 2021

Republikens President
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