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

I denna proposition föreslås det att lagen om smittsamma sjukdomar ändras så att
bestämmelserna om den nationella användningen av EU:s digitala covidintyg är mer omfattande
än för närvarande.
Olika verksamhetsutövare och evenemangsarrangörer ska för att förhindra spridningen av
covid-19 med stöd av lagen få förutsätta att kunder som fyllt 16 år samt de som deltar i
verksamhet och tillställningar visar upp EU:s digitala covidintyg.
Covidintyg får krävas bland annat i restauranger och andra utrymmen inomhus som är öppna
för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse eller sådana
med avseende på område och funktion avgränsade utrymmen utomhus. Sådana utrymmen är till
exempel utrymmen som används för offentliga tillställningar, gym och andra utrymmen som
används för idrott eller motion, utrymmen som används för hobbyverksamhet, nöjes- och
temaparker samt museer, utställningsutrymmen och andra motsvarande kulturutrymmen.
Kravet på covidintyg får dock inte hindra anskaffning av livsmedel, läkemedel eller andra med
dem jämförbara förnödenheter som är nödvändiga med tanke på det personliga livet eller på ett
nödvändigt underhåll av egendom. Kravet på att visa upp covidintyg får inte heller hindra
tillgodoseendet av en lagstadgad rättighet eller skyldighet, rätten till lagstadgade tjänster eller
nödvändig omvårdnad eller omsorg. Intyget får inte vara en förutsättning för transporttjänst, om
det inte är fråga om en kryssning, rundtur eller annan rundresa, där passagerarna hålls kvar i
transportmedlet under hela resan och avlägsnar sig vid ändpunkten som är densamma som
startpunkten.
Kravet på covidintyg får inte hindra rätten att få sin sak behandlad av en behörig myndighet
eller hindra en tjänsteinnehavare från att sköta sina tjänsteåligganden eller en statlig eller
kommunal förtroendevald från att sköta sitt förtroendeuppdrag.
Om det är nödvändigt för att förhindra spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom, kan
det genom förordning av statsrådet föreskrivas om skyldigheten för förplägnadsrörelser inom
vissa områden att kräva att kunder visar upp EU:s digitala covidintyg.
I fråga om övriga verksamhetsområden kan det kommunala organ som ansvarar för
bekämpningen av smittsamma sjukdomar eller regionförvaltningsverket på motsvarande sätt,
för att minska den smittorisk som orsakas av närkontakter mellan kunder, deltagare och sällskap,
begränsa antalet kunder, vidta hälsosäkerhetsåtgärder genom arrangemang som gäller antalet
kundplatser eller utrymmena eller kräva uppvisande av EU:s digitala covidintyg.
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 30 juni 2022.
————

Lagförslag

Lag
om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 58 a § 2 mom., 58 d § 1 mom., 58 i §
och 58 j § 1 och 4 mom. som följer:
58 a §
Temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av
en smittsam sjukdom
---

Utövare av förplägnadsverksamhet ska för att förhindra spridning av en allmänfarlig smittsam
sjukdom se till att kundernas ankomst och vistelse ordnas tillräckligt glest, att kundplatserna är
belägna tillräckligt långt från varandra och att spridningsrisken i förplägnadsrörelsens
verksamhet hålls så liten som möjligt. Om det är nödvändigt för att förhindra spridningen av en
allmänfarlig smittsam sjukdom, får närmare bestämmelser om de skyldigheter som gäller
kundernas ankomst och vistelse, placeringen av kundplatser, begränsningen av spelande av
musik och användning av ljudåtergivning som överröstar kundernas tal och de krav som gäller
antalet kundplatser inomhus och utomhus, samt om att kunder som är 16 år eller äldre förutsätts
uppvisa EU:s digitala covidintyg enligt 58 i § för tillträde till förplägnadsrörelsen, utfärdas
genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får antalet kunder i
förplägnadsrörelser vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet består av att mot betalning
erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal enligt livsmedelslagen eller
motsvarande lagstiftning i landskapet Åland begränsas med högst 67 procent av det största antal
kunder eller personer som anges i det i 18 § i alkohollagen (1102/2017) eller i motsvarande
lagstiftning i landskapet Åland avsedda serveringstillståndet för utrymmena eller delen av
utrymmena eller, om förplägnadsrörelsen inte har serveringstillstånd, i en projektbeskrivning
som har godkänts i enlighet med de bestämmelser om byggnaders brandsäkerhet som har
utfärdas med stöd av 117 b § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och de
bestämmelser om säkerhet vid användning av byggnader som har utfärdats med stöd av 117 d
och 117 k § i den lagen eller i enlighet med motsvarande lagstiftning i landskapet Åland. Antalet
kunder hos andra förplägnadsrörelser får begränsas med högst 50 procent av det största antal
kunder eller personer som följer av de bestämmelser som avses ovan. Om förplägnadsrörelsens
huvudsakliga förplägnadsverksamhet varierar vid olika tidpunkter, tillämpas på verksamheten
2

vid respektive tidpunkt den begränsning som gäller för det slag av förplägnadsverksamhet som
bedrivs vid tidpunkten i fråga. Närmare bestämmelser om de begränsningar av antalet kunder
som avses i denna paragraf och om hur begränsningarna ska riktas får utfärdas genom
förordning av statsrådet.
---

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 vidtagits 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 avses i 4 mom., enligt vilket användningen
av utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller
deltagargrupps vistelse ska ordnas så att man kan förebygga risk för smitta till följd av
närkontakt mellan kunder och de som deltar i verksamheten samt sällskap. Av beslutet ska det
framgå hur aktören ska fullgöra sin skyldighet genom begränsning av antalet kunder, genom
arrangemang som gäller antalet kundplatser eller utrymmena eller genom att förutsätta att
kunder visar upp EU:s digitala covidintyg enligt 58 i §. I beslutet ska det dessutom redogöras
för vad som avses med utrymmen som är öppna för allmänheten och utrymmen avsedda för en
begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse. Regionförvaltningsverket kan fatta motsvarande
beslut inom sitt område, om åtgärder är nödvändiga inom flera kommuners område.
Skyldigheterna enligt ett samtidigt gällande beslut av kommunen kompletterar de skyldigheter
som fastställts i ett beslut av regionförvaltningsverket som är i kraft inom kommunens område.
---

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 laboratorieverifierad covid-19
högst sex månader tidigare.
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Om en verksamhetsutövare i sin verksamhet förutsätter att kunder eller deltagare i verksamheten
som är 16 år eller äldre för att få tillträde till en offentlig tillställning eller ett utrymme under
hela dess öppettid 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
utomhus samt begränsning av öppettider och serveringstider som det föreskrivits om i
förordningar som utfärdats med stöd av 58 a § 2 och 3 mom. eller restriktioner som berör
begränsning av antalet deltagare eller deras placering och som meddelats genom
myndighetsbeslut 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 regionförvaltningsverket
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.
En sådan utövare av förplägnadsverksamhet som avses i 58 a §, en verksamhetsutövare som
avses i 58 d § 4 mom. och den som arrangerar en tillställning får, för att förhindra spridningen
av covid-19 till förplägnadsrörelsen och för tillträde till utrymmen som avses i 58 d § 3 mom.,
förutsätta att kunder som är 16 år eller äldre samt personer som deltar i verksamheten eller
tillställningen visar upp EU:s digitala covidintyg enligt 1 mom. Verksamhetsutövaren och
arrangören ska vägra en kund eller deltagare som inte då visar upp ett intyg tillträde till
utrymmet eller tillställningen.
Det krav på covidintyg som avses i 3 mom. får dock inte hindra anskaffning av livsmedel,
läkemedel eller andra med dem jämförbara förnödenheter som är nödvändiga med tanke på det
personliga livet, nödvändigt underhåll av egendom, tillgodoseende av en rättighet eller
skyldighet som föreskrivs i lag, rätten till lagstadgade tjänster eller nödvändig omvårdnad,
omsorg eller transportservice, rätten att få sin sak behandlad av en behörig myndighet eller
hindra en tjänsteman eller tjänsteinnehavare från att sköta sina tjänsteåligganden eller en statlig
eller kommunal förtroendevald att sköta sitt förtroendeuppdrag.
En leverantör av transporttjänster kan, om denne så önskar, förutsätta och kontrollera att en
passagerare har EU:s digitala covidintyg på sådana nationella kryssningar, rundturer eller andra
rundresor, där personer som stiger ombord på ett transportmedel vid startpunkten stannar kvar
i transportmedlet under hela resan och avlägsnar sig vid ändpunkten som är densamma som
startpunkten.
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.
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Genom förordning av statsrådet får det föreskrivas om den tidsperiod under vilken, med
avvikelse från vad som föreskrivs i 2 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 förhindrar spridning av sjukdomen
covid-19, och att det är nödvändigt för att antingen riksomfattande 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
Verksamhetsutövare och evenemangsarrangörer, 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 eller
tillställningar visar upp EU:s digitala covidintyg, har rätt att kontrollera att intyget är i kraft. För
behandling av personuppgifter som antecknats i intyget krävs dessutom att kunden eller
deltagaren i verksamheten eller tillställningen informeras. Personuppgifter får endast behandlas
för att kontrollera intygets giltighet och för att kontrollera om förutsättningarna för tillträde till
utrymmet uppfylls. Intyget ska kontrolleras så att verksamhetsutövaren använder ett läsprogram
som Institutet för hälsa och välfärd har genomfört eller godkänt.
--Verksamhetsutövare och evenemangsarrangörer, deras anställda och de som sköter uppgifter
för dem, som har rätt att kräva att kunder och deltagare i verksamhet eller tillställningar visar
upp EU:s digitala covidintyg, har också rätt att kontrollera identiteten hos kunder och deltagare
i verksamhet eller tillställningar.
I internationell trafik iakttas bestämmelserna i 16 a §. En leverantör av transporttjänster kan
dessutom i internationell trafik i enlighet med 4 mom. kontrollera att passageraren har EU:s
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digitala covidintyg och att intyget motsvarar passagerarens identitet, om det krävs intyg i den
stat som är föremål för resan.

---

———
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 30 juni 2022.
—————

Helsingfors den

20
Statsminister

Sanna Marin

...minister Förnamn Efternamn
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