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PROTOKOLL Nr 10 /2021  
Datum tisdagen den 9.7.2021 Paragraf nr 58-61 
Plats och tid TEAMS kl. 13.30-14.48, ajournerat 13.46 - 13.57  

Beslutande  Wille Valve, ordförande                          
Roger Nordlund, vice ordförande                                   
Anna Holmström, ledamot  

    Runa-Lisa Jansson, ledamot  
    Erica Scott, ledamot  
    Ulf Weman ledamot 
    Cita Nylund, ledamot  

Föredragande    Jeanette Pajunen, hälso- och sjukvårdsdirektör  
 
Övriga närvarande: Runo Härgestam, tf. chefläkare 
 Anders Westermark, t.f. chefläkare 

Ulrika Österlund, ekonomichef 
Sandra Rasmussen, verksamhetsstrateg                                                       
Åsa Friman, kvalitetssamordnare  

 Terese Åsgård, personalchef 

    Annette Holmberg-Jansson minister  
 

Protokollförare Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare  

Protokolljustering : Protokollet förklaras justerat direkt efter mötet.  

 

Protokolljusterare:  Roger Nordlund 

 

Wille Valve     Jeanette Pajunen 
Ordförande     hälso- och sjukvårdsdirektör 
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§ 58 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET  

FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.  

BESLUT:  Beslöt enligt förslaget. 

§ 59 JUSTERING AV PROTOKOLL  

  FÖRSLAG: Protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande  och en 

på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. Föreslås Roger 

Nordlund. 

BESLUT: Beslöt utse Roger Nordlund till protokolljusterare. 

§ 60 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE  

FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.  

BESLUT: Beslöt enligt förslaget. 
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 § 61  TEMPORÄRA ÄNDRINGAR AV LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR  
  Beredare: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen  

Genom lagändringen fogades till lagen om smittsamma sjukdomar temporärt nya 
bestämmelser, 16 a–16 g, 87 a och 89 a §.  

Paragraferna träder i kraft den 12 juli 2021 och gäller till och med den 15 oktober 2021. 

Syftet med de temporära ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar är att förhindra att 
covid-19-smitta av utländskt ursprung sprids i Finland. Personer som anländer till Finland ska 
uppvisa ett tillförlitligt intyg över att de har haft covid-19 inom de sex senaste månaderna, över 
covid-19-vacccination eller en covid-19-vaccinationsserie eller över ett covid-19-test med negativt 
resultat taget före ankomsten till Finland.  

Om en person född 2005 eller tidigare anländer till Finland utan ett covid-19-testintyg åläggs 
personen att delta i ett test i samband med ankomsten till landet, och dessutom i ett andra covid-
19-test som ska tas 72–120 timmar (3–5 dygn) efter ankomsten till landet. Dessutom ska en 
person som har ett intyg över ett tillförlitligt covid-19-test som påvisar negativt resultat före 
ankomsten till Finland eller ett intyg över att de fått den första dosen covid-19-vaccin minst 14 
dygn före ankomsten till Finland, ta ett andra covid-19-test 72–120 timmar (3–5 dygn) efter 
ankomsten till Finland.  

Enligt 16 a och 16 b § i lagen kan en tjänsteinnehavare som ansvarar för arbetet med att bekämpa 
smittsamma sjukdomar i en kommun eller samkommun förbjuda en person att lämna platsen i 
syfte att kontrollera intyget eller för att säkerställa att personen deltar i ett covid-19-test. 
Förbudet att lämna platsen får gälla i högst tre timmar.  

I 16 c § föreskrivs om undantag från skyldigheten att visa upp intyg och delta i covid-19-test.  

I lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs dessutom om att det är straffbart att inte delta i de 
covid-19-tester som avses ovan.  

I 16 e § i lagen föreskrivs om en rådgivnings- och vägledningsskyldighet enligt vilken den 
myndighet i kommunen eller samkommunen som ansvarar för arbetet med att bekämpa 
smittsamma sjukdomar ska upplysa den som anländer till Finland om hälsosäkra 
tillvägagångssätt och covid-19-testning, och svara på frågor och förfrågningar som gäller lagen 
om smittsamma sjukdomar och procedurerna. 
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§ 61  TEMPORÄRA ÄNDRINGAR AV LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR  

Undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test 

Kravet på ett sådant intyg som avses i 16 a § 1 mom. eller ett sådant covid-19-test som avses i 16 
b § gäller dock inte  

1) sådan personal vid utländska makters beskickningar eller sådana medlemmar i internationella 
mellanstatliga organisationer som åtnjuter personlig immunitet, deras familjemedlemmar eller 
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 
logistikbranschen samt besättning på fartyg, luftfartyg och tåg när de är i arbete, eller avlösande 
besättning när de inleder eller avslutar en arbetsperiod,  

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 Finlands och Norges gräns när de utför nödvändiga tjänsteuppdrag.  

Regleringen tillämpas inte på samerna när de utövar sin näring och kultur inom samernas 
hembygdsområde.  

Enligt 16 c § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar gäller skyldigheten att visa upp intyg och 
delta i testet inte heller personer som anländer till Finland från ett sådant land eller ett sådant 
område där incidensen av covid-19 eller förekomsten av virusvarianter inte ger upphov till 
särskild risk för spridning av covid-19-epidemin. Närmare bestämmelser om de länder och 
områden som avses i 2 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.  

Med stöd av detta bemyndigande att utfärda förordning har statsrådet utfärdat en förordning 
om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test, som träder i 
kraft den 12 juli 2021 och gäller till och med den 31 augusti 2021. Avsikten är att därefter utfärda 
en ny uppdaterad statsrådsförordning. Förordningen uppdateras vid behov också under dess 
giltighetstid.  

I förordningen föreskrivs det om de länder och områden från vilka det inte krävs ett coronaintyg 
eller ett covid-19-test av personer som anländer till Finland. Undantaget från skyldigheten att 
visa upp intyg och från skyldigheten att delta i testning grundar sig på en riskbaserad bedömning. 
Som grund för bedömningen används både WHO:s och ECDC:s rapporteringsuppgifter och 
Institutet för hälsa och välfärds riskbaserade bedömning av länder och områden. Det undantag 
som föreskrivs i förordningen gäller i praktiken personer som anländer till Finland från ett sådant 
land eller område vars epidemiologiska situation påminner om ett område som befinner sig på 
basnivån i enlighet med handlingsplanen för genomförandet av Finlands hybridstrategi. 
Epidemiologiska kännetecken är att incidensen av covid-19-fall per 100 000 invånare under 
uppföljningsperioden är mindre än 10, att andelen positiva testresultat av covid-19-tester är 
mindre än 1 procent av de tagna proverna och att förekomsten av virusvarianter inte ger upphov  
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§ 61  TEMPORÄRA ÄNDRINGAR AV LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR  
 

till särskild risk för spridning av covid-19-epidemin i Finland. I 1 § i förordningen finns en 
förteckning över dessa länder.  

Anpassning av verksamheten till ökningarna i trafikvolymen samt till kraven i lagen om 
smittsamma sjukdomar och i statsrådets förordning 

Enligt 16 a § i lagen om smittsamma sjukdomar svarar den myndighet som ansvarar för 
bekämpningen av smittsamma sjukdomar i kommunen eller samkommunen inom vars område 
man anländer till landet för kontrollen av covid-19-intyg i ändamålsenlig omfattning. Med en 
ändamålsenlig omfattning avses att uppgiften också kan skötas genom stickprov och/eller 
utgående från en riskbaserad bedömning. I synnerhet när antalet resor ökar är det inte 
nödvändigtvis alltid möjligt att på ett täckande eller omfattande sätt kontrollera resenärernas 
intyg, utan omfattningen av och frekvensen för ett ändamålsenligt utförande av uppgiften hör till 
kommunens eller samkommunens prövningsrätt. Användningen av denna prövningsrätt styrs av 
regleringens syfte, det rådande riksomfattande och regionala epidemiläget, tillgängliga uppgifter 
om arten och omfattningen av de risker som är förenade med resan såväl allmänt som i 
synnerhet i den aktuella situationen samt av regionernas övriga åtgärder för att bekämpa smitta. 
En kommun eller samkommun kan också avtala om att uppgifter i anslutning till kontroll av intyg 
ska överföras till någon annan än en myndighet, om det behövs för att trygga skötseln av andra 
lagstadgade uppgifter och tillräckliga personalresurser för den överförda uppgiften och 
överföringen inte äventyrar de grundläggande fri- och rättigheterna, rättssäkerheten eller andra 
krav på god förvaltning. 

Utgående ifrån ovanstående har ÅHS förberett sig för lagens ikraftträdande. Den temporära 
smittskyddslagen och dess verkställighet ger utan tvivel tilläggskostnader. Resurseringen vid ÅHS 
räcker inte för att trygga verkställigheten utan att tilläggsresurser används i form av köptjänster. 
Om endast ÅHS egna befintliga resurser används behöver sjukhusets verksamhet inskränkas. En 
tilläggskostnad som inte går att undvika är kostnader för analys av tester. 

 

Styrelsen erhåller på sammanträdet en muntlig redogörelse över hur verkställighetsplanen ser 
ut och om de första framtagna ekonomiska kalkylerna. 

FÖRSLAG:  

Styrelsen antecknar informationen för kännedom. 

Styrelsen godkänner den plan som ÅHS ledning presenterar gällande verkställigheten av den 
temporära smittskyddslagen som träder i kraft 12.7.2021.  

BESLUT: Beslöt enligt förslaget. 

  


