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Lag
om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 60 § 1 mom., 72 § och 75 §

1 mom. som följer:

60 §

Karantän

Om det finns en uppenbar risk för att en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjuk-
dom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom ska spridas och sjuk-
domsspridningen inte kan förhindras på något annat sätt, kan den läkare i tjänsteförhållan-
de som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar eller den läkare i tjänsteförhål-
lande som i samkommunen för sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar be-
sluta att en person ska hållas i karantän i högst en månad. Beslut om karantän kan medde-
las den som konstaterats eller med fog misstänks ha utsatts för en allmänfarlig smittsam
sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom.

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

72 §

Ändamålsenlig och jämlik tillgång till läkemedel

För att säkerställa en ändamålsenlig och jämlik läkemedelsbehandling när en exceptio-
nell epidemi hotar eller pågår kan social- och hälsovårdsministeriet oberoende av lagen
om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) och läkemedelslagen
för viss tid begränsa förskrivning och överlåtelse av läkemedel avsedda för förebyggande
och behandling av den smittsamma sjukdomen och för behandling av symtom och följd-
sjukdomar som hör samman med den smittsamma sjukdomen eller utfärda rättigheter i
fråga om förskrivning och överlåtelse av sådana läkemedel.

75 §

Avvikelser från bestämmelserna i lagen om produkter och utrustning för hälso- och 
sjukvård

När en exceptionell epidemi hotar eller pågår och vid andra liknande störningssituatio-
ner inom hälso- och sjukvården kan social- och hälsovårdsministeriet bevilja undantag för
viss tid för utsläppande på marknaden och ibruktagande av produkter eller utrustning för
hälso- och sjukvården för de syften som avses i 5 § 1 mom. 1 och 3 punkten i lagen om
produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010), även om produktens eller ut-
rustningens överensstämmelse med kraven inte har bedömts på det sätt som krävs enligt
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rådets direktiv 1993/42/EEG (31993L0042); EGT L 169, 12.7.1993, s. 1, Svensk specialutgåva Område 13 
Volym 24 s. 85
Europaparlamentets och rådets direktiv 1998/79/EG (31998L0079); EGT L 331, 7.12.1998, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU (32015L1535); EUT L 241, 17.9.2015, s. 1

RÄTTELSE
De märkta punkterna har tillfogats som rättelse.



555/2020  
den lagen eller i de bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd
av den.

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

Denna lag träder i kraft den 13 juli 2020.
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