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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) en ny 48 a § som föl-

jer:

48 a §

Skydd mot sjukdomen covid-19 för klienter och patienter i social- och hälsovården

För alla sådana uppgifter inom social- och hälsovården som innebär smittrisk till följd
av närkontakt med sådana klienter eller patienter för vilka sjukdomen covid-19 riskerar att
få allvarliga konsekvenser, får personer som inte har påvisat att de har skydd mot sjukdo-
men covid-19 till följd av vaccinering eller till följd av högst sex månader tidigare genom-
gången, laboratorieverifierad covid-19 endast anlitas av särskilda skäl. En arbetstagare
som av medicinska skäl inte kan ta vaccin får påvisa skydd mot sjukdomen covid-19 med
ett intyg över negativt resultat av ett covid-19-test som utförts på arbetstagaren högst 72
timmar före arbetstagaren anländer till arbetsskiftet.

Arbetsgivaren har rätt att behandla hälsouppgifter som berör en arbetstagare eller en
studerande som utför praktik och som gäller arbetstagarens eller den studerandes lämplig-
het för i 1 mom. avsedda uppgifter. Vid behandlingen av uppgifterna ska bestämmelserna
i 5 § 2 mom. i lagen om integritetsskydd i arbetslivet iakttas. Arbetsgivaren ska bevara så-
dana uppgifter som arbetsgivaren har i sin besittning och som berör en arbetstagares häl-
sotillstånd separat från andra personuppgifter som arbetsgivaren samlar in. Arbetsgivaren
ska bevara uppgifterna så länge som de behövs för genomförandet av tillsynen över social-
och hälsovårdstjänster, dock i högst tre år från det att bedömningen av personens lämplig-
het enligt 1 mom. genomfördes.

Om en arbetstagare inte uppfyller förutsättningarna enligt 1 mom. ska arbetsgivaren i
första hand erbjuda arbetstagaren annat arbete i enlighet med arbetsavtalet eller, om sådant
arbete inte står till buds, annat sådant arbete som lämpar sig för arbetstagaren. Om inte hel-
ler sådant arbete står till buds eller om arbetstagaren vägrar ta emot det är arbetsgivaren
inte skyldig att betala lön för den tid arbetet förhindras, om inte något annat har avtalats.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december

2022. Lagens 48 a § 1 och 3 mom. tillämpas dock först 30 dagar efter ikraftträdandet.
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