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Lag
om ändring av 14 § i folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i folkhälsolagen (66/1972) 14 §, sådan den lyder i lag 914/2017, som följer:

14 §
Med invånare i en kommun avses i denna lag en person vars hemkommun enligt lagen

om hemkommun (201/1994) kommunen i fråga är. Med en persons bonings- och hem-
kommun avses den kommun där han eller hon är invånare. Med invånare i kommunen
jämställs i denna lag också en person som vistas inom kommunens område och har rätt att
arbeta enligt 78 § 1 eller 2 mom., 78 § 3 mom. 1, 2, 5 eller 7 punkten eller 79 § 1 mom.
1 eller 2 punkten i utlänningslagen (301/2004) och som har ett i Finland giltigt arbets-,
tjänste- eller annat anställningsförhållande eller har registrerats som arbetslös arbetssö-
kande efter det att ett minst sex månader långt arbets-, tjänste- eller annat anställningsför-
hållande har upphört. Med invånare i kommunen jämställs vid tillämpningen av denna lag
också en person som vistas inom kommunens område och som med stöd av 81 § i utlän-
ningslagen har beviljats ett EU-blåkort enligt 3 § 26 punkten i den lagen samt en sådan
persons familjemedlemmar enligt 37 § i utlänningslagen. Med invånare i kommunen jäm-
ställs dessutom vid tillämpningen av denna lag en person som vistas inom kommunens
område och som har tillstånd för säsongsarbete enligt lagen om villkor för tredjelandsmed-
borgares inresa och vistelse för säsongsanställning (907/2017) eller tillstånd enligt lagen
om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsin-
tern förflyttning av personal (908/2017) samt en forskare och en person i anställningsför-
hållande som har tillstånd enligt lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och
vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete (719/2018) eller ett
motsvarande tillstånd som beviljats av en behörig myndighet i en annan medlemsstat i Eu-
ropeiska unionen.

————
Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.
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RÄTTELSE
Den märkta punkten har tillfogats som rättelse.
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