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Ändring till hälsoskyddslagen (763/1994), i kraft den 1.1 2017 – anmälningsplikt enligt 13 §

Verksamhetsidkaren skall senast 30 dygn innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan till den
kommunala hälsoskyddsmyndigheten om följande verksamheter:
1) ibruktagande av en inkvarteringsrörelse som avses i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006),
Man har inte genom lagändringen velat ändra anmälningsskyldigheten avseende inkvarteringslokaler. Valviras anvisning om anmälningsskyldighet gällande inkvarteringslokaler är fortfarande aktuell. Stugor som uthyrs inom näringsverksamhet och t.ex. inkvartering med frukost är
fortfarande anmälningspliktiga Enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
(208/2006) 6 § ska det göras en anmälan om resanden (resandeanmälan). Ifall lägenheten hyrs
ut i enlighet med lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995) behöver man inte göra en anmälan enligt hälsoskyddslagen.
Registrering i YHTI:
Verksamhetsklass:

Inkvarteringsverksamhet, inkvarteringslokaler

Typ av verksamhet:
Inkvartering med frukost samt inkvartering inom lantbruksturism
Hotell
Hostell som t.ex. vandrarstugor, vandrarhotell, sommarhotell, lägenhetshotell, resandehem/motell, helpensionat
Stugor i semestercentra och campingområden
Annat yrkesmässigt erbjudande av semesterbostäder
Internat, natthärbärgen, flyktingförläggningar
Övrig inkvarteringsverksamhet

2) ibruktagande av en för allmänheten öppen konditionssal eller annan motionslokal, bastu, badanläggning, simhall, badinrättning och badstrand,
För allmänheten öppna idrottsplatser, badinrättningar, simhallar, badstränder osv. (punkt 2) är
fortfarande anmälningsskyldiga. Lagändringen påverkar inte dessa.
En för allmänheten öppen bastu är på motsvarande sätt anmälningsskyldig som tidigare. När en
bastu är ett sekundärt utrymme till verksamhet, som på basis av andra punkter är anmälningspliktig, anses den ingå i verksamheten enligt det huvudsakliga användningssyftet (bl.a. simhallar, hotell och deras bastur).
Till exempel badningstjänster i bastu för äldre omfattas av anmälan i fråga, om verksamheten
genomförs i en anmälningspliktig verksamhetsenhet inom socialvården. Om verksamheten är
en klart separat funktion kan den anses ske med ”en för allmänheten öppen bastu” fastän det är
fråga om en begränsad användarpublik (en tolkning av punkt 6 kan tas till hjälp).
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Registrering i YHTI:
Verksamhetsklass:
Idrott, motion och rekreationsverksamhet, allmänna badstränder
Idrott, motion och rekreationsverksamhet, övriga badplatser
Idrott, motion och rekreationsverksamhet, simhallar, badinrättningar
och övriga allmänna bassängutrymmen
Idrott, motion och rekreationsverksamhet, allmänna bastur
Idrott, motion och rekreationsverksamhet, gymanläggningar, idrottsoch motionslokaler

Typ av verksamhet:
Allmänna badstränder (EU-badstränder), avsevärt antal simmare om dagen
Små allmänna badstränder
Annan badplats (inte anmälningspliktig, inte planenlig)
Allmänna bassänger
Privata bassänger (inte anmälningspliktig, inte planenlig)
Bastur
Allmänna idrottslokaler

3) ibruktagande av ett daghem eller en klubb eller av en läroanstalt eller undervisningsplats för
förskoleundervisning, grundläggande utbildning, yrkesutbildning, gymnasieutbildning eller
högskoleutbildning,
Med klubb avses här dagklubbar för små barn (s.k. lekverksamhet) samt platser för barn och
ungdomar (samlingslokaler): klubbrum, ungdomsgårdar, lägercentrum, eftermiddagsklubbar
för barn och inomhuslekparker. Dessa platser omfattas enligt det riksomfattande tillsynsprogrammet för hälsoskyddet av den planenliga tillsynen.
Även institut som medborgar- och arbetarinstitut och motsvarande anses vara platser för ordnande av undervisning. I YHTI registreras dessa under ”Övriga skolor och läroanstalter”.
Medborgarinstitut kan ordna verksamhet också i skolor med grundundervisning eller i andra
skolor. I anmälan om skolan anges då vad slags verksamhet det ordnas i de aktuella lokalerna.
Registrering i YHTI:
Verksamhetsklass:

Typ av verksamhet:
Daghem, gruppfamiljedaghem

Tjänster inom socialvården, daghem för barn och motsvarande

Familjedagvård (inte anmälningspliktig, inte planenlig)
Lekverksamhet och annan dagverksamhet

Sammankomster, offentliga nöjesoch samlingslokaler

Platser för barn och ungdomar: klubbrum, ungdomsgårdar och lägercentra, eftermiddagsklubbar för barn, inomhuslekparker för barn
Förskoleundervisning
Grundskolor
Gymnasier

Undervisningsverksamhet, skolor
och läroanstalter

Yrkesläroanstalter
Övriga skolor och läroanstalter
Högskolor
Annan vuxenutbildning
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4) ibruktagande av en verksamhetsenhet som ger fortlöpande vård inom socialvården samt en
flyktingförläggning,
Med fortlöpande vård avses inte enbart effektiverad vård dygnet runt utan även kontinuerligt
fungerande dagverksamhet anses vara sådan. Anmälningsskyldigheten för enheterna inom socialvården förblir i regel oförändrad.
Även t.ex. dagvården för vuxna respektive dagverksamheten för personer med utvecklingsstörning är fortfarande anmälningspliktiga.
I YHTI klassificeras mottagningscentralerna fortfarande som inkvarteringslokaler. Sociallagstiftningen tillämpas inte på mottagningscentraler (vuxna, unga eller barn), de är således inte
objekt för socialvård. Även boendeenheterna för minderåriga asylsökande är anmälningspliktiga. Enligt Valviras anvisning för inkvarteringslokaler är även andra än de enheter som strävar
efter ekonomisk nytta (bl.a. inkvarteringstjänster för asylsökande) anmälningspliktiga.
Registrering i YHTI:
Verksamhetsklass:

Typ av verksamhet:

Tjänster inom socialvården, Barnhem/barnskyddsenheter och motsvarande

Barnhem, skolhem och ungdomshem

Tjänster inom socialvården, äldreboende och motsvarande

Äldreboende (anstaltsvård)

Tjänster inom socialvården, övriga
enheter inom socialbranschen

Yrkesmässiga familjehem
Övriga barnskyddsenheter
Enheter för effektiviserat serviceboende för äldre (av anstaltskaraktär)
Institutioner för utvecklingsstörda, andra enheter för utvecklingsstörda
(effektiverat serviceboende)
Övriga enheter (rehabiliterande personer inom mental hälsa och berusningsmedel, effektiverat serviceboende)
Serviceboende, stödboende och övriga boendetjänster (inte anmälningspliktig, inte planenlig)
Mödra- och skyddshem, familjerehabiliteringsenheter
Arbets- och dagverksamhetscenter för personer med utvecklingsstörning
Dagvård för vuxna
Övriga enheter

Inkvarteringsverksamhet, inkvarteringslokaler

Internat, natthärbärgen, flyktingförläggningar

5) ibruktagande av en solarie-, tatuerings- eller skönhetssalong eller någon annan lokal där det utförs hudbehandling,
Med hudbehandling avses här sådana funktioner som penetrerar hud, till exempel piercing.
Ögonfransstudior och nagelstudior underordnas skönhetssalonger. Även verksamhet med skönhetsvård i frisörslokaler är anmälningspliktiga (hygienisk risk).
Fotvård som ges annanstans än vid en hälsovårdsenhet är skönhetsvård och därmed anmälningspliktig verksamhet enligt hälsoskyddslagen.
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Registrering i YHTI:
Verksamhetsklass:

Typ av verksamhet:
Barberar- och frisörsverksamhet (inte anmälningspliktig, inte planenlig)
Kosmetologiska lokaler och inrättningar

Lokaler och inrättningar där det ges
skönhetsvård och hudbehandling

Tatuering och piercing
Solarier
Övrig hudbehandling eller -vård

6) en sådan annan lokal eller inrättning eller inledande av sådan verksamhet som, med beaktande
av besökarantalet eller verksamhetens karaktär, kan orsaka sanitär olägenhet.
Annan lokal eller inrättning: hälsoskyddsmyndigheten kan efter eget gottfinnande be om en anmälan för även andra än de ovan (punkterna 1–5) nämnda verksamheterna. I motiveringar i RP
124/2016 nämns bl.a. sandblästring (buller- och dammolägenheter) samt arbetsrum i bostadsbyggnader (buller, damm, kemiska föreningar).
Den kommunala myndigheten kunde vid övervägande om anmälningsskyldigheten jämföra
verksamheten med de anmälningspliktiga verksamheterna i punkterna 1–5.
För dessa objekt kan YHTI-klassificeringen kontrolleras i t.ex. YHTI 1-klassificeringstabellen
(bara på finska, http://www.valvira.fi/ymparistoterveys/ymparistoterveydenhuolto/ymparistoterveydenhuollon-kohdetietojarjestelma).
Obs! YHTI-klassificeringen av objekt har inte ändrats genom lagändringen.

Mer information: tesu@valvira.fi
yhti@valvira.fi

