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SAIRAANHOITOPIIRIN ILMOITUS LIIKENNE- JA VIESTINTÄVIRASTOLLE  
 

 
Tartuntatautilain (21.12.2016/1227) 6 §:n nojalla viranomaisten on ryhdyttävä välittömiin toimiin 
saatuaan tiedon torjuntatoimia edellyttävän tartuntataudin esiintymisestä tai sellaisen vaarasta. 
Toimenpiteisiin ryhtyminen ja lain siihen antaman toimivallan käyttö on perustuslain tartuntatautilain 
mukainen julkisen vallan – kuntien, kuntayhtymien ja valtion - lakisääteinen velvollisuus. 
 
Tartuntatautilain tilapäisellä muutoksella lakiin on lisätty myös uusi 58 f §, joka mahdollistaa 
matkustajamäärän väliaikaisen rajoittamisen covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. 
Toimivaltainen viranomainen päätöksen tekemiseen on Liikenne- ja viestintävirasto. Säännökseen 
sisältyy sen 2 momentin mukainen ns. soveltamiskynnys tilanteesta, jossa valtuutta on mahdollista 
soveltaa. 
 
Sairaanhoitopiirin vastuulla on tartuntatautilain yleisten velvollisuuksien mukaisesti tarkentaa alueen 
epidemiologisen tilanteen kuvaa ja tehdä johtopäätökset siihen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen tietoon ja ohjeistuksiin pohjaten. Sairaanhoitopiirin tulee erityisesti seurata lain 58 d, 58 e, 58 
f ja 58 g §:ien mukaisten soveltamiskynnysten täyttymistä ja tehdä viranomaisille lain mukaiset 
ilmoitukset kynnyksen ylittymisestä. Mainittujen tilapäisten säännösten voimassa ollessa myös 
Liikenne- ja viestintävirasto on laissa tarkoitettu viranomainen. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, että sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on viipymättä 
ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle sanotussa 58 f §:ssä tarkoitetun tilanteen olemassaolosta 
tai perustellusta uhasta tilanteen syntymiselle alueellaan. Samalla sairaanhoitopiirin on 
asianmukaista ja tarpeellista antaa virastolle asiantuntijanäkemyksensä epidemiatilanteen 
edellyttämistä henkilöliikenteen rajoittamiseen liittyvistä toimenpiteistä tartuntojen leviämisen 
estämiseksi. 
 

 
Tartuntatautilaki  

Tartuntatautilain ajalla 22.2.2021–30.6.2021 voimassa olevan 58 e §:n mukaan laissa tarkoitetun 
kuljetuspalvelun tarjoajan ja tämän toimeksiannosta toimivan liikennöitsijän on covid-19-epidemian 
leviämisen estämiseksi huolehdittava toiminnassaan lukuisista ehkäisevistä toimenpiteistä.  
Mikäli kuitenkin on ilmeistä, että 58 e §:n mukaiset ja muut jo toteutetut toimenpiteet eivät ole riittäviä 
ja jos covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi on välttämätöntä, Liikenne- ja viestintävirasto voi 
tehdä päätöksen, jolla rajoitetaan edellä mainitun kuljetuspalvelun tarjoajan tai tämän toimeksiannosta 
toimivan liikennöitsijän suurinta sallittua matkustajamäärää, joka voidaan ottaa liikennevälineeseen. 
Tartuntatautilain 58 f §:n mukaan edellä tarkoitettu päätös saadaan tehdä, jos: 

 
1) sairaanhoitopiirin alueella 14 viimeisimmän päivän, jolta tieto on saatavilla, aikana todennettujen 
tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on vähintään 25; ja 

 



2) kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä 
luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien 
tartuntojen leviämiseen alueella. 

 
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on viipymättä ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle edellä 
tarkoitetun tilanteen olemassaolosta tai perustellusta uhasta tilanteen syntymiselle alueellaan. 
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