
   

  

 

 

 

 

 

 

Laki 

tartuntatautilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tartuntatautilain (1227/2016) 16 ja 22 § sekä 
lisätään 89 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 147/2021, uusi 2 momentti seuraavasti: 

 
 

16 § 

Pakollinen terveystarkastus 

Aluehallintovirasto voi päättää, että 14 ja 15 §:n mukaiseen terveystarkastukseen osallistumi-
nen on pakollista, jos se on yleisvaarallisen tartuntataudin tai yleisvaaralliseksi perustellusti 
epäillyn tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi välttämätöntä. Päätös voi kohdistua yksittäi-
seen tai useaan henkilöön. 

Virkasuhteinen kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä yk-
sittäistä henkilöä koskevan päätöksen pakollisesta terveystarkastuksesta, jos se on yleisvaaral-
lisen tartuntataudin tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen ehkäi-
semiseksi välttämätöntä. 
 

22 § 

Altistuneen ja tartunnan saaneen velvollisuus 

Yleisvaaralliseen tai valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen ja sairastuneeksi perustellusti 
epäillyn sekä tällaiseen tautiin altistuneen tai perustellusti altistuneeksi epäillyn henkilön on 
annettava asiaa selvittävälle terveydenhuollon ammattihenkilölle nimensä, syntymäaikansa tai 
henkilötunnuksensa, yhteystietonsa, kotikuntansa sekä mahdollinen muu oleskelupaikkansa 
sekä muut tartuntataudin leviämisen estämiseksi tarvittavat välttämättömät tiedot. 

Yleisvaaralliseen tai valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen ja sairastuneeksi perustellusti 
epäillyn henkilön on annettava asiaa selvittävälle terveydenhuollon ammattihenkilölle tartunta-
taudin leviämisen estämiseksi käsityksensä tartuntatavasta, -ajankohdasta ja -paikasta sekä nii-
den henkilöiden nimet, jotka ovat voineet olla tartunnan lähteenä tai saada tartunnan. 
 

89 § 

Virka-apu 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, Rajavartiolaitoksella on virka-aputehtävän suorit-

tamiseksi oikeus: 
1) pysäyttää kulkuneuvo ja ohjata liikennettä noudattaen, mitä rajavartiolain (578/2005) 

38 §:ssä säädetään; 
2) käsitellä virka-aputehtävässä välttämättömiä terveystietoja noudattaen, mitä henkilötieto-

jen käsittelystä säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
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näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tieto-
suoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, tieto-
suojalaissa (1050/2018) ja henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetussa laissa 
(639/2019). 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2021. 
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