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Å l a n d s 1 a n d s k a p s e t y r e 1 -
m 

0
ll{h926. s e ~ framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapalag om hälsovården. 
I riket utfärdadee den 27 augusti 1965 en ny hälsovårdslag (FFS 

469/65) som ersätter lagen den 1 juli 1927 om hälsovärden, Si~tnämnda 

lag ligger till grund för land~kapets gällande hälsovårdslag (11/47), 
varför denna med anledning härav borde ersättas med en helt ny hälso
värdslag för land~kapet. 

Enligt 13 § 1 mom. ajälvetyrel•elagen hör hälso- och ajukvården 
till landska~ets lagetiftning~behörighet "med de begränsningar, som i 

11 § 2 mem. 15 punkten omförmälas", d.v.s. "bekäml"andet av epidemier 
och andra emittsamma 8jukdomar hos människor och huedjur; behörighet 
att utöva läkarkallet, tandläkaryrket och annan verksamhet inom hälso
och sjukvårdens samt apoteks- och veterinärväsendet~ områden, så ock, 
där icke stadgandet i 19 § 7a punkten annat föranleder, å des~a områden 
verksamma personers utbildning samt deras rättigheter och ekyldigheter". 
Dessutom bör observera~, att på detta område gäller förordningen den 8 
f ebruari 1945 angående ordnande av de förvaltning5grenar, som hänföra 
sig till hälso- och sjukvården inom landskapet Åland (7/45). 

Organisationen av hälsovården har i föreliggande lagförslag i huvud
sak bibehållits vid det nuvarande. Dä avsikten icke varit att frångå 
den uppdelning av förvaltningsuppgifterna 1 som är fast~tälld i den ovan 
nämnda överenskommelseförordningen, har i vissa fall endast hänvisats 
till vad i ämnet är särskilt stadgat. För övervakningen av hälsovården 
tillkommer såsom ny befattning en landskapshäleoinspektör. Då landska
pets kommuner är så små, att lokala hälsovärdsinspektörer icke kan an
ställas i varje kommun ,- har det ansetts lämpligt att anförtro land
skapshälsoinspektören också de lokala uppgifterna. 

Den lokala övervakningen av hälsovården ankommer närmast på den kom
munala hälsovårdsnämnden. I gällande lag är det tillåtet att besluta, 
att särskild pälsovårdsnämnd icke tillsättes utan att kommunalstyrelsen 
fungerar som hälsovårdsnämnd. Det synes dock numera vara nödvändigt 
att tillsätta särskild hälsovårdsnämnd, varför denna möjlighet har ute
slutits i förslaget. I stället torde det vara möjligt att tillåta, att 
kommuner, som bilda gemensamt hälsovårdsdistrikt, överför dessa uppgif
ter på samarbetsorganet. 

I den nya lagstiftningen är avsikten att införa så detaljerade stad
ganden i lagen och dess verkställighetsförordning, att lokala hälso
vårdsordningar icke mera bliva erforderliga. På detta sätt kan man und
vika olikheter mellan kommunerna i bestämmelserna. I riket har man räk-
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nat med lokala hälsovårdsordningar endast i de större städerna. För 
. ;~-- .. 

landskapets del kunde sålunda stadgandena om hälsovård so~dning helt 
utelämnas ur lagen . -.... "' 

.. ·r··f'\,;..> ·, 

Stadgandena bliva i enlighet med det ovan anförda i allm~µhet iika 

:för Mariehamn och för landskommunerna. Då vissa stadgande.n doc~~närmast 
gälla förhållandena på brter med tätbebyggelset skulle för tätort yissa · 

...... _.,._ . 

• I .. ' 

strängare bestämmelser vara gällande ~ Beslut om, vilka delar av larld.s..,. 
bygden, som skola anses som tätort 1 fattar vederbörande kommunalfull- ,,, :i 

mäktige, som skall underställa beslutet landskapsstyrelsen för fast stäli ~ , 
lelse. Landskapsstyrelsen kan också på eget initiativ, efter att ha hört 1 

vederbörande kommunalfullmäktige 1 fatta beslut om visst områdes förkla
rande för tätort. Mariehamns stad skall i sin helhet betraktas som tät
ort. 

Till hälsovårdsf orvaltnihgen hör också övervakningen av bostäder, ar
betslokaler och samlingslokaler ur hälsovårdssynpunkt . I allmänhet tor

de vid uppförande av arbe.tslokaler och samlingslokaler utlåtande inhäm
tas av hälsovårdsnämnden förrän byggnadslov beviljas , . där sådant är er

forderligt. Ytterligare bör en fortlöpande inspektion anordnas för över
vakning av lokalernas nyttjande och underhåll. Sådan inspektion torde 
beträffande bostäder förekomma enbart i tätorter och bör anordnas så, 
att därav icke orsakas oskälig olägenhet. 

22 

r-

ård-

I förslaget har intagits ett 3ärskilt kapitel om inrättningar och 
verksamhet, som kan medföra sanitär olägenhet för omgivningen. Härmed 
av ses närmast förorening av luften eller vattendrag eller buller eller 
störande ljud.'·. Hälsovårdsnämnden äger godkänna plats för sådan verksam• 
he t. Enligt rikets lag kan dock länsstyrelsen mot hälsovårdsnämndens 
beslut tilläta sådan verksamhet, då det anses vara av vikt i det all
männas intre sse . I landskapet bör landskapsstyrelsen vara berättigad 
att fatta motsvarande beslut. 

. I ' 

Stadgandena om bekämpande av smittsamma sjukdomar är upptagna i för
slaget i överensstämmelse med stadgandena i rikets lag, då dessa stad
ganden äro av rikslagstiftningsna:tur , Om dess·a: ,stadganden anföres i re
geringens proposition följande : 

11 I lagförslaget ha de smittsamma sjukdomar na indelats i fyra skilda 1

1 

grupper, närmast enligt graden av deras farlighet, nämligen i synr\~rli'

gen farliga, allmänfarliga, kontrollkrävande och övriga smittsamma sjuk
domar, I gällande lag nämnas endast allmänfarlig~. ocp.,, övrig~~.: .. smittsamma 

_;:;.~ . 

sjukdomar. Den nya indelningen av de smitt~38,mma ·· s_ jukd.omarna har ansett.s 
:--~-~ .~: · \~ .... ·, .~ ~~~·-~· '. 

av behovet påkallad av det skälet, att de ·åtgärder, som erfordras för 

förebyggande av spridningen av smittsailltl}a sjukdomar av olika slag, av-
.. 

m 
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vika f r än varandra. De sjukdomar, som enligt· lagförslaget hänföras· till 
de synnerligen farl iga smittsamma sjukdomarna , äro Sådana, som i tiden 

ha resulterat i sådana härjningar, att mellanfolkliga åtgärder för de-
"· 

ras bekämpande ha varit nödvändiga . Yppar sig synnerligen farlig smitt

sam sjukdo·m·, måste sä effektiva och stränga försiktighetsåtgärder som 

möjligt ti l lgripas för förebyggande av smittans spridning. 

Även för förebyggande av allmänfarliga smittsamma sjukdomars sprid

ning äro i vissa fall mycket långtgående åtgärder av behovet påkallade, 

ehuru dessa sjukdomar i fråga om farlig~eten oftast icke kunna jämföras 

med de synnerligen farliga smi ttsamma sjukdomarna. Sjukdomarna i denna 

grupp förekomma ofta som omfat·t ande e:pidemier, vilkas spridning kan ske 

även genom förmedling av livsm~ del, varför det kan bli nödvändigt för 

förebyggande av sjukdorp.ens spri drling att genom försorg av hälsnvärds

myndigheterna skrida till isolering av de i sjukdomen insjuknade eller 

vidtaga andra nödiga åtgärder för förebyggande av uppenbar smittfara i 

fråga om dessa sjukdomar, i synnerhet med hänsyn till personer, som på 

grund av sitt yrke misstänkas vara farliga smittbärare. 

Enligt lagförslaget skulle hälsovårdsnämnden ha befogenhet att ut

färda för förebyggande av sjukdoms spridning nödvändiga föreskrifter om 
I . 

undersökning , isolering och behandling av person samt om i _!lskränkning 

av hans arbetsfrihet, därest vederbörande har insjukhat i sy-nnerligen 

farlig allmänfarlig eller kontrollkrävande smittsam sjukdom eller där

est motiverat skäl föreligger att misstänka, att han har ådragit sig 

smitta av sådan sjukdom eller är smittbärare av sådan. Då det ofta kan 

vara nödvändigt att tillgripa sådana åtgärder i brådskande ordning, har 

i lagf örs laget förutsatts, att stads- och kommunalläkare är berättigad 

att temporärt vidtaga sagda åtgärder, men han bör utan dröjsmål anmäla 

dessa åtgärder till hälsovårdsnämnden, som skall be sluta i saken. 

Har synnerligen farlig, allmänfarlig eller sådan kontrollkrävande 

smittsam sjukdom, som innebär en uppenbar fara för massnedsmittning, 

yppat sig, eller föreligger motiverat skäl att misstänka, att en sjukdom 

av nämnda slag kommer att yppa sig , skulle hälsovårdsnämnden vara berät

tigad att vidtaga erforderliga åtgärder för smittfarans avvärjande. För-

denskull förutsättes det, att hälsovårdsnämnden , såsom även för närva-

r ande , har rätt att i sagda syfte förordna om isolering av bostäder samt 

stängning av skolor och övriga undervisningsanstalter ävensom att förbju-

da sammant räden och nöjestillställningar, där folk samlas. Förbud mot 

sammankomst , som har kungjorts av statens myndighet, skulle likVäl ankom

ma på län sstyrelsen. 
Andra än synnerligen farliga , allmänfarliga eller kontrollkrävande 
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smittsamma sjukdomar erfordra icke i allmänhet åtgär der av häl~ovärds

myndigheter·. I lagförslaget har likväl förutsatts, att hälsovårdsnämn

den även i det fallet, att andra smittsamma sjukdo~~r yppa sig, är be

rät.tigad att vidtaga nödiga åtgärder för förebyggande av smi ttfara vid 
. ; ,, .l.· t 

vå"Fäanstalter för barn samt i skolor och andra unde,r visningsanstalter. 

Enligt lagförslaget f ö:tutsätit'e''s"i~j'l :!'gh~ten att yidtaga särskilda för

siktighetsåtgärder i fråga om personer, som hantera \livsmedel, vilka äro 

avsedda för försäljning, enär genom };jjrmedling av dessa personer en 

ganska stor fara för smittans sprid~irig kan uppkomma. Fördenskull skulle 

enligt lagförslaget stadgas, att hälsovårdsnämnd kan förordna, att sådan 

person periodiskt skall underkasta sig läkarundersökning, samt förbjuda 

denne att vara sysselsatt med hantering av . :};ivsmedel, därest han icke 

är vaccinerad eller på annat sätt skyddad mo~tr . :smi ttfara. 

Då smittsamma sjukdomar ofta spridas genom mJölkens förmedling, har 

det ansetts av behovet påkallat att föreslå ett stadgande om att i buti

ker få saluhällas och i f örplägningsrörelser serveras en<tast pastörise

rad mjölk, likväl så, att s.k. specialmjölk får saluhälla~ och serveras 

på av hälsovårdsnämnden fastställda villkqr. även utan att ha pastörise-
. ' ···' "· • I 

rats. Nämnden skulle även i andra :·fall k:unr.i.a . tillåta saluhållande och 
serv~!~ng av mj_~_lk, S}Om ic.ke har PGJ.pt,qri!sera .t:;i, för~ såvi tt an$kaffningen CN 
~a-st ori se rad IDBf.;\:k be-red ek s~ora sv~r.i~h~.~~:;r:samt saluhållandit · oth ser
afflJ?€cffö!: :Jni t"c!r sf:1rci".c Kv ~rJlffild0J>~~l:L s1cuffe81i\t~d1.Jlfrcfsiiätifua1Jln ha 

. ·- --~ [:·· . .. · ' 

befogenhet att för högst sex månad~w 1 s13U4~r ~ .. förbjuda producent elle r 
·• ~- ) _ ...... . . 

producenter att sälja mjölk direktc t:tJil ' kon,Rµmenter, därest mjölken icke 
.. . ·' -· '""· ~: ' ·.··: ·-i . 

är pastöriserad. D~t sa.mma borde på -; gröt ,:~iv !a.~·~nde sätt gälla grädde. 

I gällande lag om hälsovården ingå t·ick"r·stadganden om skyldighet för 

kommun att reservera vårdplat's~; fpp;'., ]tietienter med smittsam sjukdom. 

Däremot är i lagen · o~ sjukhus '( 49/5pJ<!i'.'3'tadgat, att kommun, på av de lnin-
l ·. _ .. ~ : \ .- ' ' . .. - · ·;-.. t! ~ 

gen för smittsamma sjukdomar vid s:i,.;tt ._::d'i'st·rikts centralsjukhu3, skall 
·.-: • ..I, ... ~ • ,. , f • ~ :' . 

förfoga över en värdplats för var:j.e begyrliiande femtusen tal invånare. 
. ·. · . .:;' . -·· '""\ 

Likaså är .det stadgat, att komrriu:n~:i;i, ;utöve"r dessa vårdplat ser, vid annat 

av medicinalstyrelsen ~~dkänt ' sj~khus skall anskaffa vårdplatser för pa

tienter med smittsamma sjukdomar till ett antal, som statsrådet på fram

ställning av medicinalstyrelsen samt efter att ha hört centralsjukhusdi-
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striktet s kommunalförbund fastställer, Enligt lagförslaget borde stad 1: 

och köping för varje begynnande tvätusental och landskommun för varje be-

gynnande fyratusental invänare vid eget eller annat sjukhus förfoga över 
en sjukplats, på vilken vid behov patient med smittsam sjukdom kan vår

das. Kommunen bör förelägga medicinalstyrelsen för godkännande en plan 

över placeringen av dessa sjukplatser. I lagförslaget har det icke an

setts ändamålsenligt att ålägga kommunerna att upprätthålla särskilda 
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s jukhu s för smitts-amma sjukdomart enär man vid ett allmänt sjukhus i 

' · 

allmänhet kan ordna tillräckliga ~ sole ;tj,.ngsmöjligheter . Då sjukplatser-
na vid allmänna sjukhus och andra. sJµkb.us likväl icke f örslä för vården 
av pat ienter med smittsamma sjukdomar i fall det utbryter en mera om- _ 
fattande epidemi än vanligt, förut sättes det i lagförslaget, att kommu-. ' 

nen skall uppgöra en plan för ordrtande av tillfälliga vårdplatser för r,, 
den händelse; att de egentliga sjtikplatserna för patienter med smitt

samma sjukdomar undantagsvis skulle visa sig vara otillräckliga. De, som 
· ~ F 1, 

insjuknat i synnerligen farliga scii ttse:rµma sjukdomar, skola -enl:i,gt lag-
. ' 

f0rslaget alltid isoleras på för ändamål~t ordnade, av medicinalstyrel-
sen godkända vårdplatser. I fråga -om dem, som insjuknat i allmänfarliga 

smittsamma sjukdomar , förutsättes O.et, att de skola vårdas pä av kommu-
. --

nerna för ändamålet reserverade vårdplatser, därest ick~ stads- e.ller r-
kömmunalläkaren på grund av vårdplatsernas otilzyäcklighet för patien-

. -, ård-
ter med smittsamma sjukdomar eller av annat särskilt skäl förordnar, att 1 l en 
patienten skall isoleras och vårdås annorstädes ,. ·Likaså förutsättes det, '] 
att stads- eller kommunalläkaren kan samtycka till att den, som har in~ ' nd 
sjuknat i allmänfarlig smittsam sjukdom, vårdas hemma eller annorst ädes 11 

än på en vårdplats för patienter med smittsamma sjukdomar, därest patien-
11

_ 

ten eller han,,,,~ vårdnadshavare f örb~nder sig att svara för kostnader~a I i 

för vård, läkemede 1 och underhåll .samt den läkare, som sköter patienten , 
anser, att värden och isoleringen kunna ordnas på ändamålsenligt sätt. 

Vård i isolering av den, som har insjuknat i kontrollkrävande smitt- 1

1 

sam sjukdom, bor icke längre under nuvarande förhållandeh i allmEUihet an .... 1 I 

se~ av behovet påkallad. Anser likväl stads- eller kommunalläkare isole- 11 
rihg oundgänglig på grund av sjukdomens art eller särskild fara fö:r mas s- j 1 _ 

nedsmittning, skall enligt lagförslaget även den• som har insjuknat i 
kontrollkrävande smittsam sjukdom, vårdas på vårdplats, som har reserve- ' 

rats för patienter me d smittsamma sjukdomar . 
För förebyggande av smittans spridning är det icke tillräckligt, att 

en4ast de , som entydigt konstaterats vara sjuka* isoleras. I fråga om 
vissa sjukdomar tar spridningen av smittan sin början redan före insjuk
nandet, i andra åter kan den fortgå under konvalescenttiden ännu efter 

m 

de ri tidpunkten, då patienten anser sig själv fullständigt frisk ~ Arbe ta~ 11 

föra, lätt sjuka och ibland även friska personer utan symptom kunna 
även sprida smitta mera än svårt sjuka , vilka icke kunna röra sig i sin 
omgivning och på så sätt sprida smittan• I gällande lag finnas icke någ
ra klara stadganden om de åtgärder, vilka borde företagas i fråga om 
ovan avsedda s.k. smittbärare. Detta har i praktiken ofta medfört svå
righe ter, enär hälsovårdsmyndighcterna ha saknat möjligheter att i fråga 
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,m smittbär ar e utfärda e r f orderl iga f öre skrift e r för för ebyggande av 

3m±ttans spridning . Snabba åtgärder för smittbärarnas isole ring äro o

tndgängliga i synner het då det är fråga om de första kons taterade fallen 
tv synnerligen farlig e l ler allmänfarlig smittsam sj'\-lkdorn, då med till-

1jä~p av tillräckligt sträng iso ~ering sjukdomeiJ..s hotande spridning kan 
:ör hindras redan i begynne lsest"adiet. 

' · I lagförslaget förutsättes 1 att smittbär.aren skall iakttaga de av . 
iälsövärdsnämnden utfär dade föreskrifterna för förebyggande av smittans 
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3pri dning och att han även utan . e?e1r· samtycke kan hållas isolerad unde r 

m ·viss tid. Sträng isolering. innebär i praktiken frihetsförlust för ve
lerbörande, enär han skall intagas pä sjukhus eller annan vårdanstalt 

:'öratt vara under fortsatt läkarkontroll. Det förutsättes, att sådana 
ltgtl:rder verkställas i enlighet med av medicinalstyrelsen utfärdade all
nännå föreskrifter , och skulle åtgärderna i allmänhet icke vidtagas utan 

t;ving~nde skäl . Isoleringens nödvändighet är beroende av så många fakto
~er; att det icke är möjligt att på förhand fastställa, n är isoleri ng 
)ör " tillgripas~ I lagförslaget har det överlämnats till hälsovårdsmyndig-

I nd 
1eterna att avgöra, när det i stället för att tillgripa isolering är mö j:-

Ligt ~tt för förebyggande av sjukdomens spridni ng nöja sig me d att för 
11 

smittbärare utfärda föreskrifter och kontrollera at t dessa föreskrift er 
~fterföljas . 

11 

i, I 
Om kostnaderna för vården och underhållet av patient med smi ttsam ' 

sjukdom är stadgat, att de skola bestridas av den kommun, i vi i ken pa- I 

t ienten vid sjukdomens utbrott uppehöll sig. Då den, som har ådragit sig ... 1 I 

smittsam sjukdom, ofta vid sjukdomens utbrott alldele s tillfäl ligtvis 

~an befinna sig utanför sin hemkommun, beror det på en tillfälli ghet, av 
vilken kommun vårdkostnaderna f ör 

enski l t fall komma att bestridas . 
enligt att föreslå, at t det skall 

patient med smittsam sjukdom i varje 
Fördenskull har det ansetts ändamåls-

,, 

stadgas , att sagda kostnader skola er-
sättas på sådant sätt , att för dem i sista hand skall svara den kommun , 
där patienten har sin laga hemvist, ehuru vistelsekommunen i första hand 
är skyldig att giva v~rd åt patient, som har insjuknat i smittsam s juk

dom i nom dess område. I fråga otn synnerli gen farliga smittsamma s j ukdo..., 
mar skulle likväl staten svara för värdkostnaderna, 

Vårdas patient, för vars vård.kostnader staten enligt det ovan anf' örda 
svarar, på annat än stat€!ns sjukhus, skulle staten ersätta sjukhusets 
ägare för vårdkostnaderna • som beräknas t därest icke annorlunda har av
talats, enligt sjukhu sets genomsnittliga kostnader per vårddag för före
gående finansår med be aktande i form av avdrag av sjukhusets statsbidrag 
f ör driftskostnaderna samt sjukhusets övriga egentliga inkomster. Enligt 
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>tsvarande grunder skulle det ankomma på patientens hemkommun att er

itta de ·vårdkostnader för patient, som har vårdats på statens sjukhus 

_ler annan kommuns vårdplats, för vilka hemkommunen skall svara. 

Patient, som har insjuknat i synnerligen farlig, allmänfarlig och i 

.ssa fall i kontrollkrävande smittsam sjukdom, förutsät"tes i lagförsla

!t erhålla avgiftsfr i vård . samt avgiftsfri transport till sjukhus eller 

.llfällig vårdplats pä samma sätt som i gällande lag om hälsovården. 

22 

'· 

irjämte förutsättes det, att patient, som vårdas annorstädes än på värd , 

_ats för patienter med smittsam sjukdom, beviljas gratis sjukvård och 

ikemede l, därest vården är ordnad på detta sätt enligt läkares före

:rift på grund av att antalet vårdplatser för patienter med smittsamma 

jukdomar är otillräckligt . 

För förebyggande av smi ttspridning kan ".det vara av behovet påkallat 

;t person, som har ådragit sig smitta, förordnas att utebli från sitt 

·bete 1 även om han icke har insjuknat i sjukdomen. Då detta i praktiken 

allmänhet innebär en ekonomisk förlust för ~ederbörande, har det an

tts nödigt att föreslå , att den., beträffande vilken sådant förordnande 

.vits , skulle med vissa begränsningar vara berättigad till skälig er

~ttning för den förlust, som uteblivandet från arbetet åsamkat honom. 

,mma sak skulle gälla smittbärare eller person, som i egenskap av miss

illkt smittbärare har förordnats att isoleras. Ersättningen skulle er

~ggas av vederbörande hemkommuns medel. Ersättes icke förlu~ten på 

.mnda sätt, kan följden därav bli, att vederbörande strävar att hemlig

.Ila sjukdomssmi ttan. 

Världshä~soorganisationen har utfärdat vissa föreskrifter om den in

rnationella trafiken, vilka föreskrifter även innehålla anvisningat, 

·m avse att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar. Sagda före

:rifter ha även i Finland bragts i kraft i lagstiftningsväg. Fördenskull 

ir i hälsovårdslagen intagas ett stadgande 1 vari beaktas Världshäiso organ~ 

,t ionens före skrifter." 
Stadgandet i 34 § om det antal sjukplatser, som kommun bör förf )ga 

er för vård av epidemipatienter1 medför att antalet vid Ålands cen

·alsjukhus härför inrättade platser icke räcker till. Då det likväl 

·nes landskapsstyrelsen riktigare att, med tanke på det låga invånar

.talet i landskommunerna, beräkna platsantalet enligt -en plats per 

000 invånare på hela landsbygdsbefolkningen, kommer landskapsstyrelsen 

t söka utverka en sådan lättnad för de åländska kommunerna hos inrikes

nisteriet. 
Framställning och handel med livsmedel har hittills främst reglerats 

nom stadgandena i livsmedelslagstiftningen och i de lokala hälsovärds-
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rdningarna. Av de lokal~ · föreskrifterna har följt , att bestämmelserna 

arit ob.ka i kommunerna . Förpacknings.-., avky].nings- och transporttek-:: 

ikens utveckling har doc.k medfört, att livsmedelshandeln numera ar?e .... 

ar under helt andra förutsättningar än tidigare . Det finns i eke me~ an

edning att avskilja avdelningar med olika varuslag från varandra på 

amma sätt som tidigare. Bestämmelserna bör vara enhetli ga oberoende av 

örsäljningsorten. Å andra sidan bör kraven på yrkeskunskap hos persona

en och på övervakning av livsmedlens förvaring och hantering ställas 

ögre. Detaljbestämmelser om livsmedelsförsäljning från fordon och kios
er bör utfärdas i förordningsväg. 

Riksdagen har i samband med antagandet av den nya hälsovårdslagen 

ttalat, att i förordning icke borde i onödan införas restriktioner 

eträffande butikernas varuurval med tanke på allmänhetens möjligheter 

tt bekvämt kunna inköpa fornödenheter i en och samma affär. Det synes 

ckså, som om utvecklingen i landskapet skulle gå mot det i Sverige all

~nt förekommande systemet med livsmedelsaffärer, som saluföra praktiskt 

~get alla hushållsförnödenheter. Då detta medför en · allsidig kundservi-

3 och icke av sanitära skäl kan anses förkastligt , då livsmedelsaffä-
3rnas förvaringsmöjligheter numera i regel är fullt tillfredsställande, 

ynes det icke finnas anledning att ingripa reglerande på området i det-

3. avseende. 

Anläggandet av vattenledningar på land$bygden påkallar närmare regle

ing. Stadgandena har i detta avseende upvtagits i förslaget i överens

tämmelse med motsvarande stadg~nden i rikets lag. Letsamma gäller stad-

3.ndena om renhållning och avloppl vilka med tanke på förorening såväl 

l grundvatt"'E'.n som vattendrag bli alltmer betydelseful.la. 
Cisterner för brännolja har i stor utsträckning placerats under jord 

1tilieByggnad, vars oljeeldning cisternen skall betjäna. I SVerige har 

ln på senaste tid kunnat konstatera, att de äldre cisternerna numera 

tsatts för så långvarig korrosic~;att brännoljan lädkt ut i marken och 

ilunda förstört gru:ddvattnet i Örri~iV'ningen. Detta innebär en ny hälso-

1ra, som i Sverige lett till förbud mot anläggande av underjordiska cis

;rner . Då det kan befaras, att samma fÖ~jder komma att visa sig också 

landskapet, anser landskapsstyrelsen 1 att anläggande av cistern på 

;tta sätt icke borde ske utan hälsovårdsnämndens tillstånd. Sådant till

~ånd kunde givas, om vattenf örsörjningen på orten är ordnad genom all

int vattenledningsnät eller om cisternen placeras så, att grundvattnet 

~ke kan förorena s . 

Stadgandena om hållande av djur samt om begravningsplatser och begrav

_ng är helt överensstämmande med rike ts nya stadganden. 
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I förslaget har begreppet tjänsteman a llmänt använts i stället för 

et i rikets lag använda innehavare av tjänst, då den senare termen ur 

:pråklig ~ynpunkt är sämre. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen härmed 

örelägga Landstinget till antagande nedanstående 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om hälsovården. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas~ 

1 .. ~11.P.· 
Al.,l!}tänna s-1fädgtlnden •, 
' '' . l § ~ 

112 

Den högsta ledningen av och tillsynen över den allmänna hälsoVårdeh 

illkömmer dels landskapsmyndigheterna 9 dels vedetbörande riksmyndighe-
1 

er, enligt vad därom ät särskilt stadgat. 

2 §. 
, I 

Landskapslä~aren skall leda och övervaka den allmähna hälsovårdeh~ 

id landskapsläkarens byrå finnes en landskapshäl~oinspektör. 

3 §. 
Kommun skall draga fbrsbrg om den allmänna hälsovården inom dess 

mråde. 

4 §. 
Landskapsstyrelsen skall följa med hälsovårdsfbrhållandena och vid

aga erforderliga åtgärder för att förmå kommunala och övriga myndighe

er samt enskilda personer och samfund att ful l göra för dem i denna lag 

ller med stöd därav stadgade skyldigheter. 

2 kap. 

Om tätorter. 

5 §. 
Med tätort avses i denna lag Mariehamn samt sådan del av landskommun, 

om på grund av nuvarande tätbebyggelse eller t ä tbebyggelse, som under 

.en närmaste tiden väntas uppstå, i den ordnihg , v8.1:".!Dm i 6 § stadgas, 

·astställts till tätort. 

6 §. 
Kommunalfullmäktige må besluta~ att visst område i landskommun skall 

·ara tätort. Sådant beslut bör underställas landskapsstyrelsen för fast

:tällelse. 

Då landskapsstyrelsen av hälsovårdsskäl finner det erforderligt att 

'örklara område som tätort, skall landskaps styrelsen efter att hava hört 

:ommunalfullmäktige fatta beslut därom. 

Om återkallande av beslut om tätort samt ändring av tätorts gg~änser 

1eslutes på enahanda sätt. 

I denna paragraf avsett beslut av landskapsstyrelsen skall genom 

:ommunalstyrelsens fö r sorg offentliggöra s s å , som om kungörande av kom

mnala meddelanden är stadgat. 
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3 kap . 

Hälsovårdsnämnd. 

7 §. 

113 

I varje komrimn skall tillsättas en hälsovårdsnämnd" Har kommun i 

narbete med andra kommuner ordnat gemensamt handhavande av samtliga 

lsovårdsfrågor, må för dessa kommuner utses en gemensam hälsovårds_; 

:nnd, som fungerar som sammanslutningens styrelse. Vad i denna lag är 

adgat om kommun må i sådant fall tillämpas på de t gemensamma distriktet ' 

På hälsovårdsnämnd ankommer att utöva tillsyn över den allmänna häL

vården i kommunen. 

I 

22 

Hälsovårdsnämnden skall även draga försorg om av kommunen anordnad 

ukvård och medicinsk rehabilitering, såvitt annan myndighet icke till

tts hårrör, samt att övervaka av enskilda anordnad sådan verksam.he t 

kommunen. 

1år-

8 §. 
I IVIariehamns stad består hälsovårdsnämnden av · stadsläkaren, stads-· 

:terinären, en av stadsfullmäktige utsedd med byggnadsverksamheten 

·rtrogen stadens tjänsteman samt minst tre av stadsfullmäktige för 

·ra år i sänder utsedda medlemmar. 

I landskommun består hälsovårdsnämnden av kommunalläkaren, kommunal

~terinären där sådan finnes, och en av kommunalfullmäktige förordnad 

~dlem av byggnadsnämnden eller en med byggnadsverksamheten förtro gen 

)mmunens tjänsteman, samt minst tre av kommunalfullmäktige för fyra 

n i sänder utsedda medlemmar. 

Kommunens fullmäkti ge förordna för fyra år ordförande och viceord

)rande i nämnden. 

9 §. 
Landskapsläkaren, distriktsveterinären, landskapshälsosyster-barnmors

an, landskapshälsoinspektören och hälsovårdsnämnd underställd tjänste

an äro icke valbara till hälsovårdsnämnd. 

Landskapsläkaren, distriktsveterinären, landskapshälsoinspektören 

~h lands~apshälsosyster-barnmorskan äro berättigade att närvara vid 

ä lsovårdsnämnds sammanträden och där taga del i diskussionen men icke 

besluten • . Landskapsläkaren och distriktsveterinären äro även berätti

ade att påyrka, att nämnden i brådskande ordning sammankallas för att 

ehandla av dem anmält ärender 

10 §. 
I kommun skall inrättas en eller Vid behov flera hälsoinspektörs

jänster, som lyda under hälsovårdsnämnden. 

Landskapsstyrelsen må bevilja kommun tillstånd att upprätthålla häl

:oinspektörst jäns t såsom bisyssla, säsom uppg ift för viss tjänsteman 
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ell er såsom för flera k ommuner gemensam be~attning, då skäl därtill an

ses för e ligga. Landskap~styrels en må odk till'svidare medgiva landskom-
'· 

mun rätt att icke anställa hälsoinspektör, varvid på honom ankommande 

uppgifter böra handhavas av landskapshälsoinspektören . 

Den, som utses till innehavare av hälsoinspektörst jänst, bör hava 

22 

av medicinalstyrelsen gotJ.känd utbildning. r ,. 

11 §. 
Kommunen äge r rätt att i 1andskapsbidrag, beroende på kommunens eko

nomiska bärkraft, ~rhålla minst 20 och högst 75 procent av hälsoinspek

törens avlöning, samt av nödiga utgift er, föranledda av resekostnader 

och dagtraktamenten ävensom av pension. 

12 §. 
Tjänsteman, som underlyder hälsovårdsnämnd, äger verkställa t il l 

stt t verksamhetsområde hörande inspektioner och skall i detta syfte be-

r edas tillträde överallt, där allmän sanitär olägenhet e ller fara kan ' 

yppa sig. Om inspektion av bostad gäller iikväl, vad i 17 § stadgas~ 

4kap. 
'' .Om bpstadslägenheter, arb ~tslokaler och 

samlingslokaler. 

13 §. 
Som bostadslägenhe t anses i denna lag lägenhet, som är avsedd att 

användas som bostad. 

Som arbetslokal anses fabrik och v erkstad samt butiks ..;i * konto rs- och 

ämbetsverkslokal ävensöm annan med dessa jämförlig lokal .• 

Med samlingslokal avses lokal, där vanlig en ett större artt al män-

niskdr samtidigt uppehålla sig, s ås om skola, loka l f8r h~rbärgerings
och förplägningsrörelse samt i;aö tes- och nöjeslokal. 

14 §. 
Byggnad, som omfattar bo stadslägenheter, arbetslokaler eller sam

lingslok a ler, skall underhållas och skötas på sådant sätt, att sanitär 

olägenhet 1icke åsamkas de m, som uppehå lla sig i byggnad en. 

15 §. 
I boningsrum må icke ett så stort an.tal personer tillå tas bosätta 

sig, icke hel l er må i arbet srum plac eras så många arbetstagare, att 

därav kan uppkomma sanitär olägenhe t. Häl s ovårdsnämnden är berättigad 
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16 §. 
Mejeri, bageri, köttförädlingsinrättning, tryckeri~ motorrepara-
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tionsverkstad, måleriaffär, allmän tvättinrättning och annan me d dem 

jämförlig inrättning eller verkstad , där de maskiner, som användas, 

eller de arbetsmetoder, som tillämpas, förorsaka mera buller, lukt 

eller andra störningar för omgivningen, än i kontor eller därmed jäm

förlig lokal är vanligt, må icke förläggas till byggnad, som omfattar 

andra än för fastighetens eller inrättningens skötsel erforderliga 

bostadslägenheter, därest icke hälsovårdsnämnden beviljat tillstånd 

därtill. 

17 §. 
Hälsovårdsnämnden har befogenhet att förordna medlem av nämnden 

eller densamma underlydande tjänsteman att granska bostadslägenheter<s 

.2 2 
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sanitära olägenheter förekomma i bostadslägenheterna. Till bostadsinspek-

;ård
tionen hänförliga uppgifter må med stöd av beslut av kommuns fullmäkti-

sanitära skick; därest grundad anledning föreligger att misstänka, att 

ge även anförtros kommunens byggnadsinspektionsmyndighet. 

Hälsovårdsnämnd i tätort må låta verkställa bostadsinspektion i en

lighet med av densamma uppgjord och allmänheten delgiven plan. 

I brådskande fall må även hälsovårdsnämnds ordförande, läkare som 

är självskriven medlem av nämnden, eller av nämnden därtill bemyndi

gad tjänsteman förordna om inspektion av enskild bostadslägenhet. 

18 §. 
Intränger i bostadsl~genhet, arbetslokal eller samlingslokal r~!c~...t 

sot, vattenånga, damm, lukt; för stark värme eller kyla eller oskäligt 

störande oväsen eller buller, eller om annat sådant medför sahitär 

olägenhet för dem, som uppehålla sig där, är den, vars förfarahde eller 
' I 

åtgärd vållar sådan olägenhet~ skyldig att vidt~ga åtgärder för avhjäl-

pande eller begränsning av missförhållandet. 

19 §. 
Anser hälsovårdsnämnd bostadslägenhet 1 arbetslokal eller samlings

lokal eller därtill hörande rum hälsovådligt för dem, som uppehålla 

sig där, på grund av brist på ljus, luft eller värme eller på grund 

av fukt, smuts, ·damm eller ohyra eller av annat skäl, och beror detta 

ifråga om arbetslokal icke på den normala arten av den i lokalen eller 

rummet bedrivna verksamheten, bör nämnden uppmana lägenhet ens ägare 

eller innehavare att inom utsatt tid avhjälpa bristfälligheten eller 

att avstå från att använda lägenheten eller rummet för dess ändamål. 

Är bristfälligheten av sådan art, att den icke kan avhjälpas, eller 

har ägaren eller innehavaren icke rättat sig efter hälsovårdsnämndens 

uppmaning att avhjälpa bristen, må nämnden förbjuda honom att använda 

lägenheten för dess ändamål. 
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20 §. 

116 

Ar~etslokal skall förläggas och uppföras på sådant sätt, ?tt den 

icke medför i 18 § avsedd olägenhet för dem, som bo eller uppehålla 

sig i närheten. 

21 §. 
Lägenhet eller rum, som avses att användas 

såsom skola, barnhem, barnträdgård, barnkrubba el l er annan sådan in

rättning, 

såsom allmän bastu eller annan allmän badinrättning, 

såsom barberarstuga, frisersalong, skönhetsinstitut eller för till

verkning av sanitetsförnödenheter eller kosQetiska ämnen, 

såsom offentlig nöjes- och möteslokal, exkursionsstuga eller 

för tillredning eller servering av mat, för egen personal eller 

gäster, i ämbetsverk, · inrättning, affärsrörelse ell er på arbetsplats, 

må icke nyttjas för nämnda ändamål, _ innan hälsovårdsnäm11.den godkänt 

dem för deras ändamål i för verksamheten färdigställt skick. 

Hälsovårdsnämnden är på anfordran skyldig att giva råd beträffande 

inspektionstvång underkastade lägenheters och inrättningars uppförand e 

och inredande i planeringsskedet. 

Om godkännande av lägenhet, som skall användas för yrkesmässig fram

ställning, förvaring, saluföring, servering eller annan hantering av 

livsme del, är stadgat i 45 §. 
Om inspektion av härbärgerings- och förplägningsrörelse är särskilt 

stadgat. 

.22 §. 
Utöver vad i byggnads lagstiftningen är stadgat,:- må gehom förordning 

utfärdas närmare föreskrifter om bostadslägenheters, arbetslokalers 

och samlingslokalers skick och skötsel. 

23 §. 
Stadgandena i detta kapitel om arbetslokaler tillämpas endast för

såvitt icke annat följer av stadgandena om skydd i arbete och yrkes~ 

inspektion samt med stöd av dessa utfärdade föreskrifter. 

5 kap. 

Om särskilda i ~rättningar och fabriker. 

24 §. 
Inrättning, i vilken bedrives industri, hantverk eller annan närings-

verksamhet, ävensom varulager sko l a förläggas, ordnas och skötas på 

sådant sätt, att uppkomsten av sanitär olägenhet i mån av möj lighet före

bygges. 

Fabrik, inrättning eller lager, som an8es kunna medföra sanitär olä-

22 
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genhet fö r omgi vningen, må endas t förl äggas till sådan plats, som hälso

vårdsnämnden på ansökan godkänt, såvida platsen icke i stads- eller bygg

nadspl .an är r eserver ad för sådan verksamhet. Nämndens godkännand e skall 

införskaffas även vid väsentlig omändring eller omorganisation av fab

rik , inrättning eller lager 1 som här avses. 

Landskapsstyre l sen må utan hinder av vad i 2 mom. är sagt, ef t er att 

hava hört kommunen, bevi lj a tillstånd, därest det i det allmännas intres
' se kan anses var a av vikti 

25 §. 
Om s ky ldi ghet erna i anslutning till uppförand et av och verksamhet en 

i industri- eller annah inrättning, som medför vattenförorening eller 

fara för sådan, samt om förhands- och andr a åtgärder liksom även om 

anläggande och skötsel av inrättningar, som medföra stråln:l..ngsfara, 

är sär skilt s t adgat. 

26 §. 

22 
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nd Vad i 24 § är stadgat om fabrik, inrättning och l ager, som där av

ses, gäller i tillämpliga delar även s jukhus, flygfält , nöjesfält, 

motorbana och sk jutbana. 
I -

6 kap. 

Om bekämpande av smitt samma s,jukdomar. 

27 §. 
De smit t samma sjukdomarna ind elas i synne rli gen farli ga, allmän

f arliga, kontro llkrävan de och andra smittsamma s jukdomar. 

Synnerligen farliga smittsamma sjukdomar äro pest (Pestis), kolera 

( Cholera as i a_tica), smittkoppor (Variola), fl 1ickf eber (Febris exan

thematic a), å t erf allsfeber (Febris recurrens) och gu l a febern (Febris 

flava). 

Allmänfarliga smittsamma sjukdomar äro t yfus (Typhus abdominalis) , 

paratyfus (Febris paratyphoidea A et B), mustyfus ( Sal mon ellosis typhi 

murium), röd.sot (Dys enteri a bacillaris et amoebica), dift eri (Diphteria), 

barnförlamni~g (Poliomyelitis), smittsam hjärnhinneinflammation (Me

ningiti s epidemica meningococcica) 1 smitt sam hjärnfeber (encephalitis 

acuta infectiosa), trakom(Trachoma), l eptospiros (Leptospirosis), mala

ri a (Malaria) samt hos männi skor konsta~erad mjältbrand (Anthrax), 

vattuskräck (Rab i es), papegojsjuka (Psittacos i s), rots (Mall eus) och 
tularemi (Tularaemia). 

Kontrollkrävande smittsamma sjukdomar äro scharlakansf eber (Scarla

tina), tonsillinflammation (Tonsillitis acuta) med komplikatione r, 

::i.ndra Sal monellasmi tto r (Salmonelloses alia e ) än tyfus, paratyfus och 

nus tyfus samt smittsam gulsot ( Hepat i ti s inf ec ti osa). 
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Blir annan än i 2, 3 eller 4 oom. avsedd sjukdora på grund av sprid-

ning el l er art i betydande mån hälsovådlig eller föreligga annars vik

tiga skäl därtill, har statsrådet befogenhet at t på framställning av 

medicinal st~relsen beauta, att sådan sjukdom under viss tid i hela 

landet eller på ett begränsat område skal l anses vara en till någon 

av de ovann.äilli1da grupperna hänförlig smittsam sjukdom. Under samma 

förutsättningar må statsrådet på motsvarande sätt förordna, att kon

trollkrävande smittsam sjukdom skall anses vara allmänfar·lig srai ttsam 

sjukdom el l er a llmänfarlig smittsam sjukdom synnerligen farlig 8 r:1i ttsam 

sjukdom. 

Om åtgärder för bekämpande av tuberkulos, spetälska och könssjukdomar 

är särskil t stadgato 

28 §. 
Varje sjukdomsfall; som är eller kan misstänk~s innebära synn~rligen 

farlig e1 l er al l mänfarlig smittsam sjukdom 9 skall anmälas till hälso

vårdsnämnden. Skyldig att göra sådan anmälan är vederbörande själv eller1 

22 
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ård-

en 

dårest han icke kan göra ahmälan, innehavaren av den lägenhet eller nd 

föreståndaren för den inrättning, där han bor e ller uppehåller sig. 

Befinner sig Den sjuka under läka rvård, är det likväl läkarens skyldig-

het att göra anmäl an. 

Hälsovårdsnämnden må av särskilt skäl för högst tre månader i sänder 

utfärda förordnande om tillämpning av 1 mom. även på fall av viss kon

trollkrävande smittsam sjukdom. 

Medicinalstyrelsen utfärdar närmare föreskrifter om de anmälningar, 

som läkarna och de kommunala hälsovårdsmyndigheterna böra göra om smitt

samma sjukdomar, samt lantbruksmiiisteriets veterinäravdelning före

skrifter om veterinärernas skyldighet att till hälsovårdsmyndigheterna 

anmäla djursjukdomar, som äventyra människors hälsa. 

29 §. 
Har någon insjuknat i synnerligen farlig, a llmänfarli g eller kontroll

krävande smittsam sjukdom e ller föreligger grundad anledning att miss-

tänka att någon ådragit sig smitta av sådan sjukdom eller är denna sjuk-

doms smittbärare, har hälsovårdsnämnden befogenhet att för förebyggande 

av sjukdomens spridning utfärda nödvändiga föreskrifter om undersökning, 

isolering och vård av honom samt om begränsning av hans arbetsfrihet. 

m 

Stads- och kommunalläkare är berättigad att temporärt vidtaga i 1 mom. g 

nämnda åtgärder, men ska ll utan dröjsmål anmäl a sina åtgärder till hälso- I 
vårdsnämnden, vilken skall besluta i äre ndet. ga 

Undersökningen av de för konstaterande av i 1 mom. nämnd smitt sam 

sjukdom erforderliga proven skal l verkstä llas i l aboratorium, som god-
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känts av medicinalstyr1els en. För undersökning av proven uppbäres i q! ke 

avgift av patienten. Undersökningsarvode erlägges till laboratoriet ur 

den kommuns medel, vars hälsovårdsmyndighet förordnat om und ersökningens 

v erkställande, enligt grund er, varom stadgas särskilt . 

30 §. 
Då synnerligen farlig, allmänfarli g eller sådan kontrollkrävande 

smittsam sjukdom, varvid uppenbar fara för massnedsmittning föreligger, 

yppat sig eller grundad anle dning föreligger att misstänka~ att sådan 

sjukdom kommer att yppa sig, har hälsovårdsnämnden befogenhet att vid

taga erforderliga åtgärder för smittfarans avvärjande. Hälsovårdsnämnden 

må härvid förordna om isolering av bostäder samt om stängning av skolor 

och andra undervisningsanstalter ävensom förbjuda möten och nöjestill

ställningar samt andra folksamlingar. Likaså må nämnden vidtaga åtgär

der för förebyggande av smittans spridning genom förmedling av handel 

och annan näringsverksamhet. 

Även ifråga om annan smittsam sjukdom har hälsovårdsnämnden befogen

h e t att vidtaga i 1 mom. avsedda åtgärder i vårdanstalter för barn samt 

i skolor och andra undervisningsanstalter. 

Vad i 1 mom. är sagt om förbud mot möten och andra sammankomster, 

gäller icke av statlig myndighet kungjord sammankomst. Om förbud mot 

sådan sammankomst b e slutar länsstyrelse n på framställning av hälsovårds

nämnden. 

Myndighet, som und erlyder hälsovårdsnämnden, är b e rättigad att låta 

verkställa r engöring och desinfektering aamt vidtaga andra nödvändiga 

försiktighetsåtgärder. 

31 §. 
Fö_r förebyggande av smi ttspridning har hälsovårdsnämnd .befogenhet 

att ålägga person, som hanterar livsmedel, vilka äro avsedda för för-

säljning, att pf)., bestämda tider besöka läkare för undersökning och att 

förbjuda sådant arbete för person, som icke är _vaccinerad på av nämnden 

godkänt sätt e ller på annat sätt är skyddad mot smitta e ller vars sys

selsättning me d sådant arbete av annat s~äl med fog kan misstänkas me d

föra spridning av synnerligen farii g , allmänfarlig eller kontrollkrä

vande ~mittsam sj~kdom. 

32 §. 
I butiker saluförd och i förvlägningsrörelser serverad mjölk skall 

vara pastöriserad. På av hälsovårdsnämnden fastställda villkor må lik

väl saluföras och serveras under hälsovårdsmyndigheternas noggranna 

kontroll framställd specialmjölk. Nämnden må även tillåta saluf:Jrande 

och server~ng av icke pastöris erad mjölk, därest anskaffningen av pas-

d 

I 

I 
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töriserad mjö lk medför betydande svårighet er och saluföran de samt s e r 

vering av icke pastöriserad mjölk anse.s kunna ske utan att oedföra 

sanitär fara. 

Försåvitt särskilda skäl det kräva, oå hälsovårdsnämnden med avvikel

se från vad i 1 mom. är sagt, för hö gs t s ex månader i sänder förbjuda 

22 

producent eller producenter a tt sälja mjölk direkt till konsumenter, ~ 

därest mjölken icke är pastöriserad. 

Vad i d enna pa r agraf är stadgat om ajö lk, tillämpas på motsvarande 

sätt på grädde. 

33 §. 
Misstänkes de t, a tt någon avlidit i synnerligen farli g el l er all

mänf arlig smittsam sjukdom, är stads- ell e r kommun a lläka r e e ller med 

h ans samtycke annan läkare berättigad att på kommunens bekostnad verk

ställa und er sökning av like t och taga erford erliga prov för sjukdomens 

konstaterande. 

34 §. 
Mari e hamns stad skall för varj e påbörjat antal av 2.000 invånare samt 

l a ndskommun för varje påbörjat antal av 4.000 invånare vid s jukhus för-

foga över en sjukplats~ på vilken vid b ehov patient med smittsam sjukdom 

kan vårdas. Förläggningen av dessa s jukplats e r skall und erställas medi -

cinal styrelsen för godkännand e. 

Ministeriet för inrikesärendena må på ansökan b evilja kommun l ätt

nad i eller befrielse frå n i 1 mom. nämnd skyldighet. 

35 §. 
För den händelse, a tt de i 34 § 1 mom. a v sedda sjukplats e rna un-

dantagsvis skull e visa sig otillräckliga, liksom i de t fall, att kommun 

_b eviljats befrielse från att anskaffa sådana, bör kommun h ava en av 

l andskapsläkaren godkänd plan för ordnande av tillfälliga v å rdplat ser 

i skolor elle r i andra lämpliga byggnader. 

36 §. 
I synn e rlig en farlig smittsam sjukdom insjuknad person skall vårdas 

på för ändamålet isolerad, av medicinalstyrelsen godkänd vårdplats. 

I allmänfarlig smittsam sjukdom insjuknad person skall v å rdas på 

i 34 eller 35 § avsedd vårdplats för pati ent er med smittsam s jukdom, 

där est icke s tads- elle r kommunalläkare på grund av platsernas otill-

rd-

n 

m 

räcklighet eller av annat särskilt skäl förordnar, at t pati enten s k a ll g 

i so l e ras och vårdas på annat håll. Stads- e ll e r kommuna lläka r e må även 

annars, därest p a ti ent en ell er hans vårdnadshavare skriftli gen förbin- g a 

der sig att svar a för kostnaderna för patientens vård jämte läkemede l 

samt upp ehäll e och däres t vården och isol eringe n kunna ordnas ändamå l s -
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enligt, samtycka till att patienten vårdas annorstädes än på vårdplats 

för patienter med smittsam sjukdom. 
I kontrollkrävande smittsam sjukdom insjuknad person skall vårdas 

på ovan i 2 mom. stadgat sätt, därest stads- eller kommunalläkare an

ser det nödvändigt på grund av sjukdomen eller särskild fara för mass

nedsmittning. 
37 §. 

Den, som misstänkes hava ådragit sig smitta av synnerligen farlig, 

allmänfarlig eller kontrollkrävande smittsam sjukdom eller, som konsta

terats vara sådan sjukdoms smittbärare, skall följa de föreskrifter, 

som hälsovårdsmyndighet utfärdar för förebyggande av smittans sprid

ning. 
Kunna ifråga om syrtnerligen farlig eller allmänfarlig smittsam 

,sjukdom i 1 mom. nämnäa åtgärder icke anses tillräckliga eller följas 

icke de. utfärdade föreskrifterna, må den, som misstänkes hava ins juk

nat, utan sitt eget samtycke hållas isolerad högst den tid, som erford

ras för den misstänkta sjukdomens utbrott. Den-, som kom:itaterat-s vara 

sådan sjukbms smittbärare, må även därefter hållas isolerad utan sitt 

eget samtycke högst två månader och, därest länsstyrelsen på framställ

ning av hälsovårdsnämnden förordnar om fortsatt isolering, ytterligare 

högst tre månader. 

Därest i 2 mom. avsedd smittbärare efter sin isolering grovt för,... 

summar att följa honom till förebyggande av sjukdomens spridning givna 

föreskrifter, må det på nytt förordnas 1 "'att han skall isoleras för i 
-

sagda moment nämnda tid. 

38 §. 
I 36 § nämnd vård skall givas eller ordnas av den kommun, . där· veder

börande uppehåller sig vid den tidpunkt, då hans sjukdom konstateras 

vara smittsam. Omhändertagande för vård skall anmälas till vederbörandes 

hemkommuns stads-, köpings- eller kommunalläkareA 

39 §. 
Den, som av skäl, vilket nämnes i 36 eller 37 § omhändertages för 

vård på sjukhus eller tillfällig vårdplats, skall där givas avgiftsfri 

vård, erhålla avgiftsfri transport dit och ersättas för kostnaderna 

för återresan. 

Patient, som i enlighet med 36 § 2 mom. vårdas annorstädes än på 

vårdplats för patienter med .smittsamma sjukdomar·, beviljas avgiftsfri 

vård jämte läkemedel och avgiftsfritt uppehälle ·, därest icke samtycke 

till patientens vård annorstädes givits på den grund, a~t för hans räk

ning avgivits förbindelse att svara för nämnda kostnader. 

2 
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40 §. 

122 

För i 39 § avsedd avgiftsfri patientvård samt transportkostnader 

svarar i fråga om synnerligen farlig smittsam sjukdom staten samt i 

fråga om a l lmänfarlig och kontrollkrävande smittsam sjukdom slutligt 

den kommun, där patienten qar laga bo och hemvist. 
Vårdas patient, för vars vårdkostnader staten enligt 1 mom. svarar,, 

annorstädes än på statens sjukhus, är staten skyldig att ersätta sjuk

husets ägare vårdkostnaderna, vilka, därest icke annorlunda avtalats, 

beräknas · enligt vårddagskostnaderna i medeltal under sjukhusets före

gående finansår, varvid såsom avdrag beaktas statsbidraget för sjuk~ 

husets driftskostnader och sjukhusets övriga egentliga inkomster. Det

samma gäller på motsvarande sätt och i tillämpliga delar patientens 

hemkommuns skyl di ghet att ersätta vårdkostnadetna för patient, som vår

dats på statens sjukhus eller på annan komh1U.ns sjukplats, för vilka vård

kostnader hemkömmunen i eniighet med l mom. skall svara gentemot staten 

eller sagda andra kommun. 

Bliva ovan i denna paragraf nämnda kostnader under något år på grund 

av omfatt'and e spridning av smittsam sjukdom eller vårdens dyrhet för 

kommun oskäligt betungande, må denna inom ramen för statsförslaget b e

viljas statsbidrag för dessa kostnader. 

Om ersättande av vårdkostnader för andningsförlamningspatienter är 

särskilt stadgat. 

41 §. 
Den, som för förebyggande av spridning av synnerligen farlig, all

mänfarlig eller kontrollkrävande smittsam sjukdom med stöd av 37 § 
förordnats att b l iva isolerad eller utebliva från sin arbetsplats, ehu

ru han icke insjuknat i eller om han redan tillfrisknat från sjukdomen, 

är berättigad till skälig ersättning för honom härigenom åsamkad för~ 

lust av förvärvsinkomst eller annan ekonomisk skada, som han icke genom 

åtgärder, vilka man av honom skäligen kunnat förutsätta, förmått undgå. 

Ersättning erlägges icke, därest isoleringen eller uteblivandet från 

arbetet varat högst tre dagar, icke heller, därest isoleringen eller 

uteblivandet från arbetet berott på skäl, som nämnes i 37 § 3 mom. 

Om i 1 mom. nämnd ersättning bestämmer länsstyrelsen. Ersättnings

ansökan skall göras inom tre månader efter upphörandet av isoleringen 

eller uteblivandet från arbetet, vid äventyr att rätten till ersättning 

annars är förverkad_, därest icke giltigt skäl ti 11 dröjsmål på vis as~ 

Ersättningen erlägges ur den kommuns me del, där vederbörande har laga 
bo och hemvist. 

Konstateras det, att någon blivit en långvarig smittbärare, och 

kan han icke fördenskull tillåtas fortsätta sitt tidigar e yrke, bör 
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han erhålla hälsovår dsnämndens samtycke till sin ny a näringsverksamhet 

eller yrkesutövning . 
Smittbäraren skall till hälsovårdsnämnden anmäla sin boningsort 

och arbetsplats samt adressförändring och vid av nämnden bestämda tid~ 

punkter infinna sig till läkarundersökning. 

42 §. 
Hälsovårdsnämnden skall draga försorg därom, att för förebyggande 

av smittsam sjukdoms spridning erforderliga desinfektionsåtgärder vid

tagas. Försummar ägare eller innehavare av egendom att draga försorg 

om dessa åtgärder, skola åtgärderna kostnadsfritt vidtagas på nämndens 

försorg. 
Hälsovårdsnämnden har befogenhet att låta förstöra föremål, vars 

desinfektion med beaktande av dess värde skulle ställa sig alltför 

dyr. För föremål, som på detta sätt förstörts eller som till följd 

av desinfektion, som nämnden låtit utföra, i så hög grad skadats, 

att det icke längre kan användas för sitt ändamål, skall ur kommunens 

medel erläggas av nämnden fastställd skälig ersättning, som motsvarar 

förlusten eller värdeminskningen. Ansökan om ersättning skall göras 

inom tid, som stadgas i 41 § 2 mom.,och vid där angivet äventyr. 

43 §. 
Stadgandena i denna lag om smittsamma sjukdomar tillämpas icke till 

de delar de i något fall stå i strid med Världshäl soorganisationens 

i landet gällande stadganden om internationell trafik. 

7 kap. 

Om livsmedel. 

44 §. 
Vid produktion, framställning, transport, förvaring, saluförande, 

servering och annan hantering av livsmedel, som äro avsedda för för

säljni~g, skall så förfaras, att spridning av smitta och uppkomsten 

av andra sanitära olägenheter i mån av möjlighet förhindras. 

Lägenhet ,. - där · i 1 mom. nämnd verksamhe.t utövas, bör vara tillräckligt 

rymlig och ren samt så inredd och anordnad, att den lätt kan rengöras_ 

45 §. 
Med livsmedelslokal avses i denna lag lokal, där livsmedel yrkes

mässigt framställas, förvaras, saluföras, serveras eller på annat sätt 

hanteras, såvida fråga icke är om verksamhet, som hänför sig till lant

brukets område eller äger samband med huslig ekonomi. 

Hälsovårdsnämnden ä~ skyldig att på an:fulrdran ge råd i livsmedels

lokals planeringsskede. Livsmedelslokal skall jämte anordningar i fär

digställt skick förevis a s hälsovårdsnämnden för godkännande innan den 

\ 
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tages i bruk, därest om godkännande icke annorlunda är särskilt stadgat. 

Sådan lokal må icke stå i samband med annan lokal elle r anlitas för 

annat ändamål så, att sanitär olägenhet därav kan uppkomma. 

Angående anläggande och förläggning av livsmedelsindustriinrättning 

och livsmed elslager gäller därutöve r, vad i 24 och 25 §§ är stadgat. 

Vad i 2 mom. är stadgat, gäller i tillämpliga delar även kosthåll 

vid arbetsplats, kiosk, fordon, som användes som butik, glass- och korv

kärror och annan sådan anordning. 

46 §. 
Om den, som hanterar livsmedel i livsmedelslokal e ll e r i samband 

med näringsverksamhet, som avses i 45 § 4 mom. vet att han, medlem 

av hans familj e ll e r annan person, som bor i samma lägenhet, som han 

själv, insjuknat i synnerligen farlig, allmänfarlig eller kontrollkrä

vande smittsam sjukdom, skall han anmäla därom till sin närmaste förman. 

Denna skall draga försorg om, att saken utan dröjsoål anmäles till häl

sovårdsnämnden. Enahanda anmälan skall näringsidkare göra hos nämnden, 

om han själv eller person, som bor med honom i lägenheten insjuknat, 

i någon ovannämnd sjukdom, därest näringsidkaren själv deltager i han

teringen av livsme dlen. 

Hälsovårdsnämnden må förordna, att i 1 mom. nämnd anmälningsskyldig

het gäll~ även till lantbruket hänförlig eller i samband med huslig 

ekonomi bedriven verksamhet. 

Hälsovårdsnämnden bör, därest smittfara anses möjlig, utfärda för e

skrifter och anvisningar om smittans avvärjande. 

47 §. 
I hanteringen av livsmedel avsedda för försäljning må icke deltaga 

den, som har böld, varigt utslag elle r sår eller som lider av synnerligen 

farlig, allmänfarlig elle r kontrollkrävande smittsam sjukdom i smittsamt 

skede · eller ock av tuberkulos, spetälska eller syfilis. Detsamma gäller 

den, som konstat erats .Ya ra s o ittbärare i fråga oo synnerligen farlig, 

allmänfarlig eller kontrollkrävande smittsam sjukdom. Vederbö rande skall 

vid behov medelst läkarintyg styrka, att hans sjukdom icke för omgivning

en medför fara för smitta eller matförgiftning. 

48 §. 
I 46 § 1 mom. avsedd person, som hanterar livsmedel, skall innan 

arbetsavtal ingås eller han annars börjar arbetet, anskaffa läkarintyg 

på av medicinalstyrelsen fastställd blankett, varav framgår, att han 

icke lider av i 47 § avsedd sjukdom, varav med beaktande av arbetets 

art kunde följ a fara för smitta eller matförgiftning genom förmedling 

av livsmedel. Läkarintyget må icke vara mera än 30 dagar gammalt. Läkar

intygen skola hållas i förvar och vid anfordran företes hälsovårds- och 

polismyndighet. 
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Vid produktion, frams tällning, transport, förvaring, saluförande, 

servering och annan hantering av livsmedel samt beträffande rum och 
I 

anordningar, som anlitas för dessa ändamål, skall härutöver iakttagas, 

vad därom är särskilt stadgat. 
8 kap. 

Om användning av vatten .för hushållsändamål. 

50 §. 
' 

Hälsovårdsnämnd bör tillse, att i kommunen för hushåll eller annat 

sådant ändamål icke nyttjas vatten elJ.. er is~ som kan medföra sanitär 

olägenhet. 

51 §. 
Brunn och annan grundvattentäkt skall plac eras och anläggas samt 

täckas och eljest skötas på sådant sätt, att ytvatten eller smuts icke 

intränger eller vattnet på annat sätt föruärvas. 

Nyttjas brunn e ller annan grundvattentäkt av flera än fem familjer, 

skall vattnet upptagas med pump. 

Vad i 1 mom. är sagt, gäller i tillämpliga delar även sådan vatten

täkt, som användes för ledande av vatt en från vattendrag för hushålls

ändamål. 

Om vattentäkters skyddsområden s tadgas i vatt enlagen. 

52 §. 
Fyller icke brunn eller annan vattentäkt de i 50 och 51 §§ nämnda 

forderingarna, må hälsovårdsnämnden förordna, att bristerna skola av

hjälpas. Avhjälpas icke brist erna, må hälsovårdsnämnd en förbjuda nytt

jandet av vattentäkten samt vid behov förordna om stängning elle r fyl
l ande av den. 

53 § • 
Vattenverk jämt e vattenuppfordrings-, r enings- och distributionsan

läggningar skall byggas och skötas på sådant sätt, att det icke medför 
sanitär olägenhet. 

Hälsovårdsnämnd må förordna, att hushållsvatt en, som ledes från 

vattendrag eller grundvatten, skall desinfekteras och vid b ehov även 
i annat avseende r enas. 

På medicinalstyre ls en, ankommer att utfär~a för eskrift er om desinfek

tering av vatten, som nyttjas för hushå llsändamål, och om sanitära kva

litetskrav samt om vilka främmande ämnen, som må tillföras sådant vatt en. 

54 §. 
Vattenledningsv a tten, som av minst 200 personer nyttjas såsom hus

hållsvatten eller sorn nyttjas för yrkesmässig framställning av livsme del, 

för för säljning , eller som användes till r engö ring av kärl och materi e l, 
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vilka erfordras vid hanteringen av liv smedel av sagda slag, skall fort

gående kontrolJsras av hälsovårdsmyndigBeterna. Till kontrollen hörande 

provtagning och undersökning av proven skola bekostas av vattenverkets 

ägare. 
Landskapsläkaren må, efter att hava hört hälsovårdsnämnden och vatten-

1 

ledningens ägare, förordna om r ege lbunden köntroll av även annat än i 1 

mom. avsett vattenledningsvatten, därest vattnet i större utsträckning 

nyttjas såsom hushållsvatten eller för annat därmed jämförligt ändamål. 

55 §. 
Ansvarig föreståndare för vattenverks:reningsan1äggningar bör be

sitta av medicinalstyrelsen godkänd kompetens. 

Den,som misstänkes hava eller veterligen har ådragit sig tyfus, para

tyfus eller annan salmonellasmitta, rödsot, barnförlamning, leptospi~ 

ros, gula febern eller annan sådan sjukdom, sdm medicinalstyrelsen 

anser kunna spridas genom förmedling av vatten, eller som misstänkes 

vara sådan sjukdomssmittbärare; må icke sköta vattenverks rertingsan

läggningar. 

Den, som antages att sköta vattenverks reningsanlägghingar, skall 

medelst läka.rintyg visa, att han icke lider av i 2 m<?m~ avsedd smitt

sam sjukdom. Läkarintyget må icke vara mer än 30 dagar ~ammalt . 

Om den, som sköter 

medlem av hans familj 

genhet, ådragit sig i 

vattenverks reningsanläggningar, vet att han, 

eller annan person, som bor med honom i samma lä-

2 mom. nämnd smittsam sjukdom, skall han därom 

underrätta sin förman• som utan dröjsmål skall vidtaga åtgärder ·för 

vederbörandes överflyttahde ti 11 annat arbete 'till dess faran för smit..:. 

ta kan konstateras vara förbi. 

56 §, 

På lVIariehamns stad.splanelagda område är ägare · eller innehavare av 

tomt skyldig att, såvitt av 2 mom. icke · annat följer, anlägga anslut

ningsledning till allmän vattenledning, om den allmänna vattenledningen 

är belägen på ett avs tånd av hö gs t 15 mete r från tomt en och på tomten 

uppförts nybyggnad efter det stadsplanen blivit fastställd eller tomt en 

därförinnan varit bebyggd huvudsakligen i enlighet me d stadsplanen. Häl

sovårdsnämnden må förordna, att anslutningsledning skall anläggas även 

till på längre avstånd belägen. tomt, liksom även till sådan tomt, som 

icke bebyggts på sätt, som ovan nämnts ·, därest det av sanitära skäl bör 

anses av behovet påkallat och det icke medför oskäliga kostnader. Nänn

den har även befogenhet a tt av särskilt skäl bevilja befrielse från 
skyldighet att anlägga anslutningsledning. 

Vad i 1 mom. är stadgat, begränsar icke ägares av allmän vattenled-
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ning rätt att bestämma, huruvida och på vilka villkor man får ansluta 

sig till vattenleili1ing. 
Vad ovan i denna paragraf är stadgat om tomt och ägare eller inne

havare av tomt, gäller på motsvarande sätt byggnadstomt på byggnads

planeområde och dess ägare eller innehavare. 

I tätort må icke till bostadslägenhet, arbetslokal eller samlings

lokal utan tillstånd av hälsovårdsnämnden anslutas vattenledningr därest 

icke anslutning finnes ti ll allmänt ell er godkänt enskilt avlopp. 

57 §. 
På lägerområde eller annat allmänt campingområde eller i . omedelbar 

närhet av dylikt område bör finnas tillgång till vatten. Va.j:;tentäkten 

eller uppbevaririgsplatsen för vattnet samt dettas kvalitet skall vara 

g· dkända av hälsovårdsnämnden. 

9 kap. 
Om renhållning __ och avlopp~ 

58 § .-
Skräp, hushållsavfall och avfall från industri eller annan därmed 

jämförlig verksamhet samt övriga avfall .sämnen skola uppsamlas och be

handlas på sådant sätt, att de icke medföra sanitär o1ägenh~t. 

59 §. 
Gårdsplaner och portgångar samt gator, vägar, torg, campingområden 

och övriga allmänna platser skola hållas snygga och i sanitärt hän

seende i gott skick. 

60 §. 
Allmänt badhus eller allmän badstrand skall godkännas av hälsovårds

nämnden förrän de tagas i bruk. 

61 §. 
Mariehamn, och sådan landskommun, där tätort finnes, skola anordna 

ett erford erligt antal allmänna avstjälpningsplatser för avfall. I Ma

riehman skall i mån av behov äv en anordnas allmänna snöavstjälpnings
platser. 

Annan än i 1 mom. avsed d landskommun skall anordna allmän avstjälp

ningsplats, därest sä:skilt behov därför förefinnes och hälsovårdsnämn

den därom förordnar. 

I stället för al l män avstjälpningspl~ts eller jämt e sådan må anlitas 

av hälsovårdsnämnden godkänd a llmän inrättning e ll er anläggning för för

störande eller annan behandling av avfall. Nämnden må utfärda föreskrif

t er om hurudant avfall, som där må behandlas ... 

Hälsovårdsnämnden har befogenhet att förbjuda avstjälpning på allmän 

avstjälpningsplats av industriavfall, som är giftigt ell er annars kan 

medföra skada, ävensom av oskäligt stora mängder industriellt avfall. 
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.62 §. 

Därest sanitära förhållanden giva anledning därtill, har Mariehamns 

stad befogenhet att mot ersättning, som motsvarar de genDmsnittliga, 

faktiska ko~tnaderna, övertaga den ägare eller innehavare av fastighet 

åvilande skyldigheten att borttransportera bosättnings- och industriav

fall samt annat avskräde från hus och gårdsplaner inom stadens område 

eller del därav. Beslut därom skall underställas landskapsstyrelsen 

för fastställelse. 

63 §. 
Hälsovårdsnämnden må förplikta ägare eller innehavare av f ostighet 

att vidtaga åtgärder för utrotande av råttor, möss och ohyra från fas

tigheten eller att för densamma erlägga kostnaderna för genom försorg 

av nämnden verkställd utrotning. Nämnden har även befogenhet att för

ordna, att ägaren eller innehavaren skall i fastigheten utföra tätning 

av grundmur, golv, dörrar och luckor eller andra smärre reparationer, 

som äro av behovet påkallade för ett effektivt genomförande av ovan 

avsedda åtgärder. 

64 §. 
, ~v:J_oppsanläggning skal1, .,anlägg8:s bCh .. · $"ko'ta.'s på sådant si:l tt 1 att därav 

:lcke . förofsakas san:ttf:!r oläg~nhet. Avlopp eLLier !ivloppsnlit skall vid 

behov utrusta~ med vederbörliga, tillslutba~a ieningsöppningar eller 
I ' I . . ' 

-brunnar och ventilationsanordnihgarj Då ferhä1landena det förutsätta, 
' 

skall avlbppet därjämte förses med ändamålsenliga reningsanordningar 

för avloppsvattnet. Avloppet skall anl~ggas på sådant sätt, att orenlig-
' het icke därifrån k~n tränga in i jorden eller i vattenledning. Ska das 

avloppet eller befinnes det medföra sanitär olägenhet, skall ägaren 

till avloppet utan dröjsmål vidtaga åtgärder för avhjälpande av miss

förhållandet. Hälsovårdsnämnden må vid behov förbjuda användningen av 

avlopp till dess missförhållandet är avhjälpt. 

Ledande till allmänt avlopp av sådant avfall~ som kan medföra men 

för avloppsnätets f~nktion, är förbjudet. 

65 §. 
Om ägares eller innehavares av tomt på stadsplane- eller byggnads~ 

planeområd.e skyldighet att anlägga anslutningsledning till allmänt av

lopp gäller på motsvarande sätt, vad i .56 § är stadgat. 

66 §. 
Varje bostadslägenhet, samlingslokal och arbetslokal samt annan ar

betsplats böra; därest icke därom annorlunda är stadgat, hava ändamåls

enligt avträde samt vid behov flera avträden. 

Avträde skall förläggas och byggas på sådant sätt, att det lä~t kan 
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tömmas och rengöras , och bör skötas på sådant sätt, att det ick e medför 

sanitär olägenhet . 
' Anläggande av vattenklosett är tillåtet endast med tillstånd av häl-
' 

sovårdsnämnd en, därest icke klosetten på ändamålsenligt sätt är anslut en 

till allmänt avloppsnät. 

67 §. 
Innehavare av lägenhet skall draga försorg om rengöring och skötsel 

av avträde. Ägaren av faS:igheten är emellertid även ansvarig för att 

avträdet tömmes tillräckligt ofta. 

68 §. 
Hälsovårdsnämnd må förordna, att allmänt avträde sk.all anläggas 

vid salutorg, på hamnområde, vid busstation och i nöjespark samt på 

allmänt campingområde eller allmän badstra:q.d ävensom på annan sådan 

allmän plats, där allmänheten i större utsträckning uppehåller sig . 

Ovan i 1 mom. avsett allmänt avträde skall anläggas, underhållas ~ 

skötas och bekostas av den, i vars besittning ovannämnda allmänna plats 

eller inrättning är. 

69 §. 
' 

Ci~tern e ller tank för brännbar vätska må icke förlägg as nergrävd i 

jorden utan hälsovårdsnåmndens tillstånd. 

70 §. 
Om ledande av avfallsvatten och annat sådant skadligt ämne i vatten

drag eller jorden med anlitande av avlopp eller dike samt om vatten

klosett eller ledande av avfallsvatten från an.nan plats via renings

anl.äggning eller om annan rening i syfte att förebygga vattenförorening 

stadgas i vattenlagen. 

10 kap. 

Om hållande av djur. 

71 §. 
Husdjur och andra djur, som hållas kopplade eller instängda, skola 

skötas på sådant sätt, att de icke medföra sanitär olägenhet för om

givningen. 

72 §. 
Hållande av djurstall eller -farm i tätort är icke tillåtetf därest 

icke hälsovårdsnämnden beviljar tillstånd därtill. Ifråga om djurstall 

eller djurfarm, som anlagts före denna lags ikraftträdande, gäller lik

väl, vad i 86 § är stadgat. 

73 §. 
Ladugård, i vilken hållas mjölkkor, skall anordnas och skötas på 

sådant sätt, att den uppfyller för mjölkproduktionen tillräckliga 
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sanitära fordringar . Därvid skall särskilt beaktas: 
·"· . 

1) att ladugården har tillr~cklig belysning och vent~ation; 

2) att i ladugården eller i dess omedelbara närhet vatten av till

fredsställande kvalitet i tillräcklig utsträckning står till buds; 

3) att i mjölkkammaren icke förvaras varor eller ämnen, som kunna 

giva mjölken främ..~ande lukt eller smak eller göra den oduglig eller 

olämplig till människoföda; samt 

4) att förvaringskärl samt övriga redskap och förnödenheter, som 

anlitas vid mjölkningen, hanteringen el l e r förvaringen av mjölken, 

hållas rena och i go tt skick. 

11 kap. 

Om begravningsplats och begravning. 

74 §. 
Anläggande av begravningsplats i bebyggd del av tätort eller annan 

tätbebygge ls e är förbjudet, därest där icke finnas vattenlednings- och 

avloppsnät. Vid val av plats för begravningsplats skall särskilt beak

tas att av denna icke förorsakas sanitär olägenhet för omgivningen. 

Begravningsplats skall i mån av möjlighet förläggas till mark med 

sandjord samt vid behov dikas eller på annat sätt torrläggas. 

På begravningsplatsen eller på annan lämplig plats bör finnas ett 

bårhus. 

75 §. 
Om sökande av tillstånd att anlägga begravningsplats och enskild 

gravplats är särskilt stadgat. Därom utfärdade föreskrifter skola även 

tillämpas vid utvidgning av begravningsplats eller enskild gravplats. 

Innan byggande av bårhus inledes, skall landskapsläkarens utlåtande 

· över ritningarna införskaffas. 

76 §. 
Befinnes begravningsplats medföra sanitär olägenhet, må landskaps

styrelsen, efter att hava hört medicinalstyrelsen, förplikta ägaren av 

begravningsplatsen att avhjälpa missförhållandena eller, därest detta 

icke är mö jligt, förbjuda begravningar på denna begravningsplats. 

Av särskilt skäl må landskapsstyrelsen likväl på ansökan tillåta 

begravning i enskild grav eller påd=;l av begravningsplats utan hinder 

av i 1 mom. avsett förbud. 

12 kap. 

Särskilda stadganden. 

77 §. 
Äro brådskahde åtgärder av behovet påkallade för förebyggande av 

smittspridning eller annan särskild hälsofara, må medicinalstyrelsen 

utfärda oundgängliga föreskrifter om sagda å t gärder. 



-29-

78 §. 

131 

Hälsovårdsnämnd är berättigad att med stöd av undersökning; som verk

ställts av hälsovårdsnyndighet, utfärda föreskrifter, vilka äro nödvän

diga för avvärjande av hälsofara eller avhjälpande av sanitär olägenhet 

för omgivning en. 
I brådskande fall må läkare, som är självskriven medlem av hälsovårds 

nämnd, utfärda i 1 mom. avsedd föreskrift. Han skall utan dröjsmål an

mäla därom till nämnden. 

79 §. 
Följes icke hälsovårdsnämnds föreskrift för avvärjande av sanitär 

fara eller avhjåpande av sanitär oläge..hhe-tjinom utsatt tid, har nämn

den befogenhet att låta utföTa arbetet eller låta verkställa åtgärden. 

Kostnaderna härför bestridas i förskott med kommunens medel, och må de 

uppbäras hos vederbörande i ordning, som gäller beträffande utmätning 

av allmänna avgifter. 

Är sanitär fara eller olägenhet av den art, att endast vederbörande 

själv kan avvärja eller avhjä±.pa den, eller prövar hälsovårdsnämnden 

det· annars vara ändamålsenligt, att missförhållandet avhjälpes av ve

derbörande, må nämnden förelägga honom vite av högst 200 mark som på

följd för underlåtenhet att iakttaga föreskrift eller förbud. Nämnden 

må även hos länsstyrelsen anhålla om åtgärd för vederbörandes förplik

tande att avvärja sanitär fara eller avhjälpa sanitär olägenhet. 

80 §. 
Polismyndighet är skyldig att giva hälsovårdsnämnden handräckning 

vid verkställigheten av stadgandena i denna lag och de föreskrifter, 

• vilka givits med stöd av den. 

81 §. 
Bnvar, som uppehåller sig i kommunen, är skyldig att infinna sig 

för att höras vid hälsovårdsnämndens sammanträde, därest nämnden an-

ser det nödigt . Vid kallels e att höras skall vederbörande de l givas ären

det, i vilket han kommer att höras. 

82 §. 
I är ende, som gäller enskilds rätt t ·skall honom före avgörandet be

redas tillfälle till skriftlig eller muntlig förklaring. Hälsovårds

nämnden må likväl i synnerligen brådskande fall och då dröjsmål kan 

medföra allmän sanitär fara, avgöra ärendet utan hörande av vederbörande, 

men denne ska .11 i .sådant fall utan dröjsmål delgivas beslutet på sätt, 

i kommunallagstift~ingen är stadgat om delgivning av b eslut, som angår 
någon enskilt. 
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83 §. 
I hälsovårdsnämnds beslut sökes ändring genom besvär hos länsstyrel

sen inom trettio dagar efter delfäendet. 

Vad i 1 mom. är stadgat, tillämpas icke, därest i lag eller förord

ning om ändringssökande annorlunda är stadgat eller därest ändrings

sökande är förbjudet, och icke heller, därest beslutet enligt kommunal

lagstiftningen kan underställas kommunens styrelse för prövning. 

Om ändringssökande i länsstyrelses beslut är särskilt stadgat. 

84 §. 

Hälsovårdsnämnds beslut mä verkställas innan det vunnit laga kraft, 

säsom i kommunallagstiftningen härom stadgas. Utan hinder av sagda stad

ganden må beslut oberoende av ändringsJökande verkställas, därest det 

till sin karaktär är sädant, att det bör verkställas utan dröjsmål,el

ler därest beslutets ikraftträdande icke av sanitära skäl kan uppskju

tas och hälsovårdsnähmden förordnat, att beslutet omdelbart skall verk

ställas. 

85 §. 
Den, som tager del i verkställigheten av denna lag, är skyldig att 

hemlighålla vad som angär enskilda, och som han erfarit på grund av 

sin tjänst eller befattning och som på g rund av sakens natur skall hem

lighållas, såvida icke den, till vars förmån förtegenhetsplikten är 

stadgad, samtycker till sakens yppande. 

Vad i 1 mom. är stadgat, utgör icke hinder för sakens yppandefdr den, 

som på tjänstens vägnar är berättigad att erhålla uppgift därom, och 

icke heller för sakens yppande, om detta erfordras för avhjälpande av 

sanitärt missförhällande eller väckande av åtal för överträdelse. 

86 §. 
Tillstånd, som enligt denna lag skall införskaffas för nyttjande av 

byggnad, lägenhet, inrättning eller anläggning, erfordras för vid denna 

lags ikraftträdande nyttjad byggnad, lägenhet, inrättning eller anlägg

ning endast vid övergång till annan inne havar e. Den skall likväl inom 

fem år efter lagens ikraftträdande bringas i ett skick, som överens

stämmer med denna lag, därest hälsovårdsnämnden icke beviljar lättnad 

i denna skyldighet. 

Vid denna lags ikraftträdande nyttjad byggnad, lägenhet, inrättning 

eller anläggning, för vars nyttjande enligt lag icke erfordras tillstånd 

skall bringas_i det i lagen stadgade skicket, därest hälsovårdsnämnden 

för avvärjande av uppenbar sanitär fara e lle r av anna t särskilt skäl 

anser nödigt att så förordna. 

Vad i -1 och 2 mom . sagts om d enna lags ikraftträdande, tillämpas på 
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motsvarande sätt vid ombildning av lands kommuns område ti 11 tätort eft e 

lagens ikraftträdande. 

87 §. 
Tien, som bryte r mot denna lag elle r med stöd därav utfärdade före

skrifter, straffes med böter eller med fängels e i högst sex månad er. 

Mindre överträdelse må hälsbvårdsnämnd och polismyndighet und erlåta 

att anmäla till åtal. Allmän åklagare må även enligt prövning underlåt a 
. -

att utföra åtal för sådan överträdelse, likväl icke därest vederbörand e 

försummat att följa för honom av hälsovårdsnämnd utfärdad föreskrift 

om avvä_r jand e av sanitär fara el l er avhjälpande av sanitär olägenhet 

och därest nämnd en har anmält detta till åklagaren. 

88 §. 
Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen 

av denna lag utfärdas i landskapsförordning. 

89 §. 
Denna l ag träder i kraft den 1 januari 1967t _och genom densamma upp

häves landskapslagen den 17 april 1947 om hälsovården i landskapet Åland 

(11/47) jämte däri senare g jorda ändringar samt landskapslagen den 17 

apri l 1947 innehållande hälsovårdsstadga för landskapet Åland till de 

delar stadgand ena i sistnämnda landskapslag stå i strid med stadgande

na i denna landskapslag~ I övrigt skall landskapslagen innehå llande 

hälsovårdsetadga för landskapet Åiand förbliva gällande till des s med 

stöd av 88 § denna lag utfärdad landskapsförordning träd er i kraft. 

Mariehamn, . den 2 mars 1966. 

På },tfohs~Jsstyrelsens 

Lantråd if?~f«a~lrx. 
vägnar~ 

Lagberedningss ekret erare 


