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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
HE 64/2006 vp LAIKSI TARTUNTATAUTILAIN MUUTTAMISESTA 

 
 

Karanteeni 
Tartuntatautilakiin ehdotetaan lisättäväksi mahdollisuus määrätä henkilöt 
karanteeniin, millä täydennettäisiin laissa nyt olevaa sairaanhoitolaitokseen 
eristämistä koskevaa säännöstä. Karanteeni koskisi vain yleisvaarallista tai siihen 
verrattavaa tartuntatautia. Lakiin lisättäisiin mahdollisuus määrätä karanteeniin 
henkilö, joka on altistunut tai jonka voidaan perustellusti epäillä altistuneen 
tartuntataudille, mutta ei terveydentilansa vuoksi tarvitse sairaalahoitoa. 
 
Hallituksen esityksessä olevasta 3 §:n 2 momentin 9 kohdasta ja 15 a §:stä 
esitetään poistettavaksi sairastunutta ja perustellusti sairastuneeksi epäiltyä 
koskevat maininnat karanteenin osalta, sillä hallituksen esityksessä olevassa 
muodossa säännökset olisivat ristiriidassa WHO:n kansainvälisen 
terveyssäännöstön kanssa. 
 
Myös tartuttaviksi epäillyt matkatavarat voitaisiin määrätä karanteeniin. 
 
Karanteenipaikkana olisi ensisijaisesti henkilön koti, mutta eri syistä se ei aina 
ole mahdollista. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi perheenjäsenten altistumisvaara 
tai karanteenin toteuttaminen vieraalla paikkakunnalla (ulkomaalaiset). 
Karanteenipaikkana voisi olla myös esimerkiksi hotelli tai pakolaisten 
vastaanottamiskeskus. 
 
Karanteeni olisi uusi peruste maksaa päivärahaa tartuntatautilain perusteella. 
Ansionmenetyskorvausta voidaan maksaa silloin, jos karanteenista aiheutuu 
ansiotulon menetystä. Sairauspäivärahaa maksetaan asumiseen perustuvasta 
sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain (1573/1993) perusteella 
vain Suomessa vakituisesti oleskeleville tai työskenteleville vakuutetuille. 
 
Kesäkuussa 2007 voimaan tulevan WHO:n kansainvälisen terveyden-
hoitosäännöstön (IHR) perusteella WHO voi antaa jäsenvaltioille suosituksia, 
joiden mukaan henkilöitä tai tavaroita pitäisi määrätä karanteeniin. Tämän 
vuoksi myös muut Pohjoismaat ovat muuttamassa lainsäädäntöään siten, että 
karanteeniin määrääminen tulee mahdolliseksi. 
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Lääkkeet 
Tartuntatautiepidemian torjumiseksi sekä tartuntataudin ja sen jälkitautien 
hoitamiseksi voitaisiin myös poiketa sekä lääkkeen myyntilupavaa-timuksesta 
että lääkkeiden jakelua koskevista lääkelain säännöksistä: sosiaali- ja 
terveysministeriö voisi antaa luvan lääkkeiden luovuttamiseksi 
sairaanhoitolaitosten sairaala-apteekeista ja lääkekeskuksista muihin sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintayksiköihin ilman Lääkelaitoksen lupaa ja -   
tartuntatautiin sairastuneet henkilöt voisivat saada hoidossaan tarvittavat lääkkeet 
kokonaisuudessaan välittömästi vastaanottokäynnin yhteydessä, ilman että niitä 
tarvitsisi erikseen hakea apteekista. 
 
Kiireelliset tapaukset 
Lisäksi ehdotetaan, että kiireellisessä tapauksessa terveyskeskuksen tar-
tuntataudeista vastaava lääkäri voisi päättää karanteenista sekä työstä, 
päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta poissaolosta. 
 
Voimaantulo 
Lain toivotaan tulevan voimaan mahdollisimman pian. 

 
 
 
 

Tapani Melkas 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI TARTUNTATAUTILAIN 
MUUTTAMISESTA 

 
 

Tartuntatautilakia (583/1986) esitetään ehdotuksessa muutettavaksi siten, että 
lakiin ehdotetaan lisättäväksi mahdollisuus määrätä henkilöitä ja tavaroita 
karanteeniin, millä täydennettäisiin nykyisessä laissa jo olevaa sai-
raanhoitolaitokseen eristämistä koskevaa säännöstä. Kiireellisessä tapauk-
sessa terveyskeskuslääkäri valtuutettaisiin päättämään karanteenista sekä 
työstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta poissaolosta. Tartuntatau-
tiepidemian torjumiseksi voitaisiin poiketa myös tietyistä lääkkeiden 
myyntilupia ja jakelua koskevista lääkelain (395/1987) säännöksistä. 
 
Lakiluonnoksessa ehdotetun kaltaiset toimivaltuudet sivuavat mm. 
perustuslain 7 §:ssä turvatun henkilökohtaista vapautta, koskemattomuutta ja 
turvallisuutta, 9 §:ssä suojattua liikkumisvapautta, 10 §:ssä suojattua 
yksityiselämän suojaaja itsemääräämisoikeutta, 18 §:ssä suojattua oikeutta 
työhön ja elinkeinovapautta sekä tietyissä tilanteissa myös 16 §:ssä suojattuja 
sivistyksellisiä oikeuksia. Esitettyjä lain soveltamisalan laajennuksia on tästä 
syystä johtuen pidettävä varsin merkityksellisinä kokonaisuudessaan. 
 
Esitetyt tartuntatautilain muutokset ovat sinänsä legitiimejä ja hyväksyttäviä 
demokraattisessa yhteiskunnassa. Yleisvaarallisten taruntatautien leviäminen 
on yhteiskunnallinen riskitekijä. Esityksessä lähdetään siitä, että karanteeniin 
määrääminen olisi vasta viimekätinen keino. 
 
Oikeusministeriö suhtautuu epäillen erityisesti ehdotettuun kotikarantee-niin. 
Erityisesti tahdonvastaisen henkilön eristäminen (karanteeni) luon-
nosehdotuksessa kuvatunlaisella tavalla on ongelmallinen perusoikeusjär-
jestelmän kannalta. Suoritetusta kansainvälisestä vertailusta lainsäädännön 
suhteen muissa pohjoismaissa voi todeta ehdotetun kaltaisen karanteenin 
ilman jatkuvaa sairaanhoitohenkilökunnan kontrollia olevan varsin uuden-
laisen menettelytavan, vaikka sitä ilmeisesti myös suunnitellaan muissa 
pohjoismaissa (Ruotsi, Norja). Sinänsä voinee todeta, että 17 §:ssä jo mah- 
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elollistettu henkilön eristäminen sairaanhoitolaitokseen voisi olla yksilön 
oikeusturvan ja mahdollisen terveydentilan seurannan kannalta huomattavasti 
suositeltavampi menettelytapa. Esityksen perusteluosassa (s. 8-9) tosin 
todetaan, että "Jos mahdollista, terveydenhuollon yksikön tulisi olla yh-
teydessä karanteenissa olevaan vähintään kerran päivässä". Esityksellä laa-
jennetaan myös huomattavasti yksilöön kohdistuvien hallinnollisten pakko-
toimenpiteiden päättäjätahoa (lääninhallitus, terveyskeskuksen tartunta-
taudeista vastaava lääkäri). 
 
Lisäksi voi todeta mahdollisen muualla kuin sairaanhoitohenkilökunnan 
valvonnan alaisena suoritettavan karanteenin noudattamisen tosiasiallisen 
valvonnan lienevän suhteellisen vaikeaa laajassa epidemiatilanteessa. Poliisi 
on tosin velvoitettu tartuntatautilain 39 §:n mukaan antamaan virka-apua 
tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnan toimielimelle siinä tapauksessa, 
että yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ei muulla tavoin voida 
tehokkaasti estää. Karanteenin rikkomisen rikosoikeudelliset seuraamukset on 
tartuntatautilain 37 §:n mukaisesti sidottu RL 44 luvun 2 §:ään, jossa 
säädetään terveydensuojelurikkomuksista. 
 
Ehdotusta on valmisteltu hyvin nopealla aikataululla ja sen olisi tarkoitus 
astua voimaan 1. syyskuuta 2006. Ehdotettujen säännösten soveltamisesta 
johtuvat tosiasialliset seuraukset ja vaikutukset tuntuvat puuttuvan 
perusteluista kokonaan eikä vaihtoehtoisia toteuttamistapoja ole punnittu. 
 
Ehdotukseen on jäänyt myös tiettyihin pykälämuotoiluihin selkeää 
epätäsmällisyyttä eikä sitä voine pitää riittävän tarkkarajaisena. Mm. 
ehdotuksen 30 ja 32 §:ään lienee jäänyt lapsus: niissä puhutaan "(T)ahdosta 
riippumatta" toteutettavasta hoidosta, vaikka niissä ilmeisesti tarkoitetaan 
tahdonvastaisesti toteutettavaa hoitoa. 32 §:ään on kuitenkin lisätty seitsemän 
päivän käsittelyaikaraja mahdollisessa valitustapauksessa. 
 
Ehdotusta on kuitenkin pyritty viimeistelemään yhdessä oikeusministeriön 
kanssa. Ottaen huomioon esityksen sinänsä legitiimit ja hyväksyttävät 
lähtökohdat sekä oikeusministeriön osallistuminen osin esityksen 
viimeistelyyn, sillä ei ole asiasta enempää huomautettavaa. 

Juha Lavapuro 

assistentti 

julava@utu.fi 
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Perustuslakivaliokunnalle 

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta (HE 64/2006 v) 1. 

Yleisarvio 

Hallituksen esityksessä tartuntatautilakiin ehdotettavien muutosten valtiosääntöoikeu-

dellinen merkitys liittyy yhtäältä perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaiseen julkisen 

vallan terveydenedistämisvelvollisuuteen ja toisaalta tässä tarkoituksessa säädettäviin 

rajoituksiin perustuslain 7 §:ssä turvattuun henkilökohtaiseen vapauteen sekä 9 §:ssä 

turvattuun liikkumisvapauteen (karanteenia ja eristystä koskeva 3 ja 15 a §:n sääntely), 

perustuslain 10 §:n tarkoittamaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaan ja 15 §:n 

turvaamaan omaisuudensuojaan (40 a §:n sääntely henkilötietojen luovuttamisesta 

korvauksetta) sekä edelleen eräisiin 16 §:n suojaamiin sivistyksellisiin oikeuksiin ja 18 

§:n suojaamaan työn ja ammatin harjoittamisen vapauteen (16 ja 20 §:n säännökset an-

siotyötä ja opiskelupaikkaa koskevista poissaolomääräyksistä). 
 

Vaikka etenkin karanteenia koskeva sääntely sinänsä merkitsee tartuntatautilain puitteissa 

uuden tyyppisiä, vasta sairauksille altistuneisiin kohdistuvia perusoikeusrajoi-tuksia, ei 

ehdotettava sääntely valtiosääntöoikeudellisesti merkittävällä tavalla poikkea niistä 

tartuntatautilakiin tehdyistä muutoksista, joita perustuslakivaliokunta käsitteli 

lausunnossaan PeVL 6/2003 vp. Tuolloin valiokunta katsoi, että sääntelyllä oli perus-

oikeuksien rajoitettavuuden kannalta hyväksyttävä, väestön terveyden edistämiseen 

liittyvä päämäärä. Sääntely ei myöskään muodostunut oikeasuhtaisuuden kannalta on-

gelmalliseksi, kun otettiin huomioon tartuntatautien erilaisuus ja niiden leviämisen es-

tämiseksi välttämättömien toimenpiteiden vaihtelevuus. Myös oikeusturvatakeet olivat 

asianmukaisia. 

Sama arvio voidaan esittää myös nyt käsiteltävänä olevasta lakiehdotuksesta. Se rakentuu 

päämäärille, joita perustuslakivaliokunta on aiemmin pitänyt selvästi hyväksyttävinä. 

Lisäksi perusoikeuksien puuttumiseen oikeuttavat toimivaltuudet on nyt sidottu aiempaa 

täsmällisemmin väestön terveyttä koskeviin ja konkreettisten vaarojen ehkäisemisen 

kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin. 
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Samoin oikeusturvaan nähden olennainen ja lakiehdotuksen 32 §:ssä säännelty kysymys 

oikeudesta saada viipymättä tuomioistuimen päätös vapaudenriiston laillisuudesta on 

lähtökohtaisesti ratkaistu asianmukaisesti myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 

artiklan 4 kappaleen ja sen soveltamiskäytännön kannalta (ks. esim i/erz-tapaus 

12.6.2003). Toisaalta on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota siihen, että EIT:n ratkai-

sukäytännössä sallitaan sinänsä myös pidemmät käsittelyajat, jos esimerkiksi asian 

lääketieteellinen selvittäminen sitä selvästi vaatii (ks. esim. Musil-tapaus 25.3.1999. k. 

47. ). Myös perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota kaavamaisen aikara-

jasääntelyn ongelmallisuuteen. Aikarajaa voi tapauksittain olla mahdollista noudattaa 

vain tinkimällä selvittämisen huolellisuudesta ja asianmukaisuudesta. Niinpä valiokunta 

katsoi ulkomaalaislakia koskenutta hallituksen esitystä käsitellessään, että hakemuksen 

tutkimisen yksilöllisyyttä tähdentävän vaatimuksen takia sääntelyä oli paikallaan 

väljentää esimerkiksi siten, että päätösharkinta voi asian selvittämisen vaikeuteen 

liittyvistä erityisistä syistä kestää pidempäänkin (ks. PeVL 4/2004 vp). Kun nyt ehdo-

tettava sääntely liittyy kuitenkin väestöä vakavasti uhkaavan ja sellaisena jo määritelmän 

mukaan yleisesti tunnistettavissa olevan tartuntataudin torjuntaan eikä niinkään 

yksilöllistä hoidon tarvetta koskevaan arvioon, voidaan pyrkimystä lyhyeen käsittely-

aikaan tässä kohtaa pitää perusteltuna ilman, että asian joutuisan selvittämisen voidaan 

katsoa vaarantavan muutoksenhakijan oikeusturvaa. Myöskään 30 §:n 2 momentin va-

lituskieltosääntely ei muodostu perustuslain 21 §:n kannalta ongelmalliseksi, kun otetaan 

huomioon, että valituskielto on luonteeltaan lähinnä prosessuaalinen, alistusme-nettelyyn 

liittyvä eikä sillä rajoiteta asianosaisen oikeutta valittaa sen viranomaisen päätöksestä, 

jolle päätös on alistettava. 
 

Valtiosääntöoikeudellisia ongelmia ei ole myöskään siinä, että karanteeniin voidaan 

määrätä henkilö, jonka perustellusti epäillään vasta altistuneen taudinaiheuttajalle. Ka-

ranteenin käyttö on 15 a §:ssä sidottu nimenomaan yleisvaarallisiin tauteihin ja on 

toimenpiteenä määritelty viimesijaiseksi keinoksi tilanteissa, joissa henkilö ei suostu 

tartuntatautilain 13, 14 ja 16 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin tai joissa taudin le-

viämistä ei voida muilla keinoilla estää. Henkilökohtaiseen vapauteen ja liikkumisva-

pauteen kohdistuvana rajoituksena kannalta merkityksellinen ja sinänsä pitkälle menevä 

sääntely karanteenista sisältää myös asianmukaiset säännökset karanteenin 

enimmäispituudesta ja karanteenin lopettamisesta samoin kuin oikeusturvamenettelys-tä. 
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Katson näin ollen, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyk-

sessä. Seuraavassa otetaan kuitenkin esille eräitä yksittäisiä ongelmakohtia, joiden 

johdosta saattaa olla aiheellista harkita lakiehdotuksen muuttamista, vaikkei se lain 

säätämisjärjestyksen kannalta välttämätöntä olisikaan. 
 

3 §:n sääntely karanteenipaikasta 

Lakiehdotuksen 3 §:n nojalla karanteenilla tarkoitetaan mm. sairastuneen tai perustellusti 

sairastuneeksi epäillyn taikka taudinaiheuttajalle altistuneen tai perustellusti altistuneeksi 

epäillyn henkilön määräämistä pysymään kotonaan tai muussa viranomaisen 

osoittamassa paikassa. Perustelujen mukaan karanteenipaikkana voisi kodin ohella olla 

hotelli tai pakolaisten vastaanottokeskus. Ottaen huomioon, että karanteeni merkitsee 

varsin syvälle käyvää puuttumista henkilökohtaiseen vapauteen ja liikkumisvapauteen jo 

sairastuneen eristämiseen verrattuna epävarmemmin tiedoin, saattaa olla syytä sitoa 

viranomaisten harkintaa säännöstasolla perustelujen osoittamaan suuntaan esimerkiksi 

rajaamalla karanteenipaikat kotiin tai muuhun vastaavaan viranomaisen osoittamaan, 

mutta karanteenin joutuvan kannalta mahdollisimman vähän tämän perusoikeuksien 

toteutumista haittaavaan paikkaan. 
 

15a §:n sääntely karanteenin lopettamisesta 

Lakiehdotuksen sääntely karanteeniin määräämisestä on pääosin valtiosääntöoikeudel-

lisesti asianmukainen. Kuitenkin siihen nähden, että 15 a §:n 5 mom. sisältää sinänsä 

perustuslain näkökulmasta välttämättömän säännöksen karanteenin lopettamisesta sen 

edellytysten päätyttyä, on tarpeetonta, että 15 a §:n 4 momentissa säädetään hallinto-

oikeuden toimivallasta jatkaa henkilön karanteenia, jos edellytykset ovat voimassa. 

Koska karanteeni pitää 15 a §:n 5 momentin mukaan kaikissa tapauksissa lopettaa, jos 

sen jatkamiselle ei ole enää edellytyksiä, ei asiasta ole syytä säätää myös osana karan-

teenin jatkamismenettelyä koskevaa ja tuomioistuimelle ainakin jonkinasteista harkin-

tavaltaa jättävää sääntelyä. 

 
40 a §:n sääntely kansanterveyslaitoksen tiedonsaantioikeudesta 

Lakiehdotuksen 40 a §:n mukaan kansanterveyslaitoksella on oikeus salassapitosään-

nösten estämättä pyynnöstä saada viivytyksettä ja korvauksetta ilma-aluksen tai muun 

aluksen omistajalta, haltijalta tai käyttäjältä aluksessa matkustajana olleen henkilötietoja, 

jos se on väestön terveyttä vakavasti uhkaavan tartuntataudin leviämisen estämiseksi tai 



 

 

matkustajan oman terveyden suojelemiseksi välttämätöntä. Sääntely on merkityksellinen 

perustuslain 10 §:ssä turvatun henkilötietojen suojan sekä perustuslain 15 §:ssä turvatun 

omaisuudensuojan kannalta. 
 

Perustuslakivaliokunnan aiemman käytännön valossa tiedonsaantioikeutta koskeva 

sääntely ei sinällään muodostu valtiosääntöoikeudellisesti ongelmalliseksi. Henkilötie-

tojen suojan kannalta keskeistä on, että lainsäätäjä turvaa perustuslain 10 §:n 1 mo-

mentissa tarkoitetun oikeuden tavalla, jota voidaan pitää hyväksyttävänä perusoikeus-

järjestelmän kokonaisuudessa (ks. mm. PeVL 6/2003 vp, s. 2/1). Tiedonsaantioikeuksia 

koskevassa sääntelyssä valiokunta on kiinnittänyt huomiota tiedonluovutusperus-teiden 

täsmällisyyteen sekä niiden sitomiseen perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviin 

perusteisiin sekä suojattavien intressien kannalta välttämättömiin toimiin (ks. esim. PeVL 

7/2000 vp). Näiltä osin lakiehdotuksessa ei ole huomautettavaa. 
 

Omaisuudensuojan kannalta jossain määrin ongelmallista sen sijaan on, että tiedot tulisi 

luovuttaa kansanterveyslaitokselle korvauksetta. Tätä ongelmaa lieventää, että kysymys 

olisi sellaisten tietojen luovuttamisesta, jotka matkustaja-aluksilla tyypillisesti on 

muutenkin rekisteröitävä (ks. esim. merilain nojalla annettu valtioneuvoston asetus 

matkustaja-alusten henkilöluetteloista 824/2000) ja jotka hallituksen esityksen peruste-

lujen mukaan voidaan siirtää sähköisessä muodossa. Merkitystä on myös sillä, että 

sääntelyn taustalla on tarve estää väestön terveyttä vakavasti uhkaavan sairauden le-

viäminen (ks. myös PeVL 37/2005 vp) ja että velvollisuus korvauksettomaan tietojen 

luovuttamiseen on rajattu nimenomaan tällaisten vakavien terveysuhkien torjumiseen. 

Näin rajattuna ehdotus ei muodostu valtiosääntöoikeudellisesti ongelmalliseksi. 
 
 
Turussa 28.5.2006 
 

Juha Lavapuro 

assistentti 
Teuvo Pohjolainen 
8.6.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä Edus-
kunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta (HE 64/2006 vp) 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta asiasta 

esitän kunnioittavasti seuraavan. 
 
 
 
 
 

1 Yleistä 
 

Hallituksen esityksen tarkoituksena on tehostaa yleisvaarillisen tai siihen verrattavan 

tartuntataudin leviämisen estämistä. Tartuntatautilakiin ehdotetaan sen vuoksi lisättäväksi 

mahdollisuus määrätä karanteeniin henkilö, joka on altistunut tai jonka voidaan 

perustellusti epäillä altistuneen yleisvaaralliselle tartuntataudille, vaikka ei sairaalahoitoa 

tarvitsisikaan. Karanteeniin voitaisiin määrätä myös sairastuneita tai perustellusti 

sellaisiksi epäiltyjä. Kiireellisessä tapauksessa karanteenista ja eräistä muista 

vaikutuksista, kuten työstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta poissaolosta, voisi 

päättää terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri. 

Karanteeniin määräämisen ohella perusoikeuksia rajoittavia valtuuksia ovat ymmär-

rettävästi myös oikeus päättää työstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta poissaolosta. 
 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännökset, joiden nojalla Kansanterveyslaitoksella 

olisi oikeus saada korvauksetta ja viivytyksettä ilma-aluksen tai muun aluksen 

matkustajia koskevat tiedot. 
 

Ehdotetuilla säännöksillä on jo edellä viitatun perusteella runsaasti perusoikeuskyt-

kentöjä. Erityisesti karanteeniin määrääminen rajoittaa useiden perusoikeuksien käyttöä. 



 

 

Matkustajatietojen luovutusvelvollisuus maksutta saattaa merkitä liikennöitsijöille uusia 

kustannuksia. 
 
 
 
 
2. Lain muutoksen tarve 
 

Lakia ehdotetaan muutettavaksi vakavien tartuntatautien leviämisen estämisen tehos-

tamiseksi. Julkisen vallan on perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaan edistettävä väestön 

terveyttä. Ehdotetuille säännöksille mahdollisuudesta rajoittaa yksilön perusoikeuksia 

tartuntatautien leviämisen estämiseksi on siten perusoikeusjärjestelmän kannalta 

hyväksyttävät ja painavat perusteet. Lailla on siten hyväksyttävä tarkoitus, jonka nojalla 

perusoikeuksien rajoittaminen on mahdollista, kunhan kysymyksessä ovat välttämättömät 

rajoitukset, jotka on tarkkarajaisesti määritelty ja kunhan suhteellisuusperiaatetta on 

noudatettuja oikeusturva järjestetty. 
 
 
 
 
3. Karanteeniin määrääminen ja muut määräykset 
 

Karanteeniin määrääminen merkitsee voimakasta puuttumista yksilön perusoikeuksiin. 

Perusoikeuksiin puuttumista merkitsevät myös työstä, päivähoitopaikasta tai op-

pilaitoksesta poissaoloa koskevat määräykset. 
 

Karanteeniin määrääminen rajoittaa ainakin henkilökohtaista vapautta ja koskemat-

tomuutta (PeL 7 §), liikkumisvapautta (PeL 9 §), yksityiselämän suojaa (PeL 10 §) ja työn 

ja ammatinharjoittamisen vapautta (PeL 16 §). Välillisesti karanteeniin määrääminen 

vaikuttaa monien muidenkin perusoikeuksien käyttöön. Oikeus päättää työstä 

poissaolosta rajoittaa työn ja ammatin harjoittamisen vapautta. Oppilaitoksesta poissaoloa 

koskeva päätös rajoittaa sivistyksellisten perusoikeuksien käyttöä. 
 

Karanteeniin voidaan määrätä myös tavaroita, joka voi loukata omaisuuden käyttöva-

pautta. Karanteeniin määräämisellä puolestaan toteutetaan valtiovallalle perustuslain 

mukaan kuuluvaa velvollisuutta edistää väestön terveyttä (PeL 19 §). 
 



 

 

Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin vuonna 2003 arvioinut tartuntatautilain antamia 

valtuuksia määrätä henkilö eristykseen sekä eräitä muita viranomaisille sallittuja 

henkilöön käypiä pakkokeinoja. Valiokunta totesi tuolloin mm. seuraavaa (PeVL 6/2003 

vp): 

"Lakiehdotus sisältää useita säännöksiä viranomaisen toimivallasta puuttua 
yksilön perusoikeuksiin. Tällaisia ovat säännökset pakollisesta rokotuksesta (12 
§), tutkimusten tekemisestä ja näytteiden ottamisesta (13 §), oppilaitosten, 
päiväkotien ja huoltolaitosten sulkemisesta (14 §) samoin kuin saapumiskiellon 
määräämisestä tällaiseen laitokseen (16 §), ansiotyössä käynnin rajoittamisesta 
(16 ja 20 §), henkilön eristämisestä (17 ja 18 §) sekä terveystietojen ja 
yksityiselämän piiriin kuuluvien erinäisten muiden tietojen esittämisestä (20 ja 
22 §). Sääntely on merkityksellistä perustuslain 7 §:ssä turvatun 
henkilökohtaisen vapauden ja koskemattomuuden, 9 §:ssä turvatun 
liikkumisvapauden, 10 §:ssä turvatun yksityiselämän suojan, 18 §:ssä suojatun 
työn ja ammatinharjoittamisen vapauden samoin kuin 16 §:ssä suojattujen 
sivistyksellisten oikeuksien kannalta. Lisäksi lakiehdotuksen säännökset 
laboratorion hyväksymisestä ja hyväksymisen peruuttamisesta (10 §) sivuavat 
perustuslain säännöksiä elinkeinovapaudesta. 

Julkisen vallan on perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaan edistettävä 
väestön terveyttä. Ehdotetuille säännöksille mahdollisuudesta rajoittaa yksilön 
perusoikeuksia tartuntatautien leviämisen estämiseksi on siten perusoi-
keusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät ja painavat perusteet. Sääntely vastaa 
perustuslakivaliokunnan käytännön mukaisia tarkkuuden ja täsmällisyyden 
vaatimuksia. Sääntely ei muodostu oikeasuhtaisuuden kannalta epä-
asianmukaiseksi, kun otetaan huomioon tartuntatautien erilaisuus ja niiden 
leviämisen estämiseksi välttämättömien toimenpiteiden vaihtelevuus. Yksilön 
oikeusturva on asianmukaisesti järjestetty (29 ja 30 §). Sääntely ei näiltä osin 
vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. 

Sosiaali-ja terveysministeriö voi lakiehdotuksen 15 §:n nojalla päättää 
yleisvaarallisten tartuntatautien leviämisen estämiseksi käytettävissä olevien 
toimenpiteiden määräaikaisesta soveltamisesta sekä tavaroiden siirtämisen 
rajoittamisesta, jos pikaiset toimenpiteet ovat välttämättömiä väestön terveyttä 
vakavasti uhkaavan tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Lääninhallituksella 
on sama toimivalta läänin alueella. 

Sääntely on esityksen perustelujen mukaan tarpeen ennen muuta uuden, 
ennalta tuntemattoman vakavan tartuntataudin leviämisen estämiseksi silloin, 
kun tautia ei ole ehditty eikä ehditä määritellä laissa tarkoitetuksi yleis-
vaaralliseksi tartuntataudiksi. Tämä ei aivan selvästi ilmene säännöksestä, jonka 
perusteella viranomaisen toimivalta ulottuu kaikkiin tartuntatauteihin. Sääntelyä 
on tältä osin asianmukaista täsmentää. Valiokunnan mielestä on lisäksi 
aiheellista harkita, tulisiko säännöstä täydentää maininnalla määräajan 
enimmäispituudesta ja tähän liittyen mahdollisuudesta jatkaa määräaikaa." 

 

Arvioitaessa esillä olevaa sääntelyä edellä mainittuun perustuslakivaliokunnan lausumaan 

verraten, voidaan todeta, että valiokunnan esittämät huomautukset on otettu 

asianmukaisesti huomioon. Karanteeniin määrääminen on lakiehdotuksen 15 a §:n 

mukaan mahdollinen vain, jos taudin leviämistä ei voida estää muilla toimenpiteillä tai 



 

 

henkilö ei halua alistua lain tarkoittamiin taudin leviämisen estämiseksi tarpeellisiin lain 

edellyttämiin toimenpiteisiin. Edellytyksenä karanteeniin määräämiselle on lisäksi se, että 

taudin leviämisen vaara on ilmeinen. Päätöksen ehtona on vielä se, että sen tekeminen on 

välttämätöntä. 
 

Lakiehdotuksessa on siten asianmukaisesti otettu huomioon välttämättömyyden vaatimus 

rajoitusten edellytyksenä sekä suhteellisuusperiaate, jonka mukaisesti karanteeniin 

voidaan määrätä, jos muut tartuntatautilain mukaiset keinot estää taudin leviäminen eivät 

riitä. 
 

Lakiehdotuksen mukaan - edelleen perustuslakivaliokunnan tulkintalinjaa oikein mu-

kaillen - karanteeniin määrääminen (kuten myös päätös työstä poissaolosta) tehdään 

määräajaksi (henkilökaranteeni enintään 1 kk, tavara 2 kk), mitä voidaan jatkaa hallinto-

oikeuden päätöksellä edelleen määräajan. Työstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta 

poissaoloa koskeva päätös voidaan tehdä - voimassa olevan lain mukaisesti -

yhtäjaksoisesti enintään kuuden kuukauden ajaksi, mitä voidaan pitää karenssipäätök-

seen verrattuna pitkänä aikana. 
 

Lakiehdotukseen sisältyy myös oikeusturvasäännös, jonka mukaan päätökseen, joka 

koskee henkilön määräämistä olemaan poissa ansiotyöstään sekä karanteeniin mää-

räämistä, saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Karanteeniin määräämistä 

koskevat muutoksenhakuasiat (ja eräät alistusasiat) on käsiteltävä kiireellisinä viimeistään 

seitsemän päivän kuluessa. Käytännössä ansiotyöstä poissaoloa koskevan määräyksen 

alistuskäsittely voi kuitenkin venyä varsin pitkäksi, sillä mainittu seitsemän päivän 

käsittelyaikavaade ei koske sitä, ja - kuten perusteluissakin mainitaan (s. 9) - erityisesti 

kesällä lomien aikana tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnan toimielimen 

kokouksia on harvoin. Tämä on jonkinlainen oikeusturvariski (vrt. mitä jäljempänä 

sanotaan karanteenipäätöksen tekemisestä). 
 

Edellä sanotun perusteella katson, että karanteeniin määräämistä koskevalle sääntelylle on 

paitsi hyväksyttävä peruste, ^ääntely on oikeassa suhteessa tavoiteltavan edun 

merkitykseen, sääntely on riittävän tarkkarajaista ja oikeusturva on asianmukaisesti 

järjestetty. En siis pidä ehdotettua sääntelyä valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena. 
 
 



 

 

 
 
4. Karanteenipäätöksen tekeminen 
 

Lakiehdotuksen mukaan karanteenipäätöksen voi tehdä sosiaali- ja terveysministeriö, 

läänin alueella lääninhallitus tai tartuntatautien torjunnasta vastaava kunnan toimielin. 

Kiireellisessä tapauksessa päätöksen voi tehdä terveyskeskuksen tartuntataudeista 

vastaava lääkäri (15 a § 1 momentti). Yksityiskohtaisten perustelujen mukaan terve-

yskeskuksen tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä tarkoitetaan myös päivystävää 

lääkäriä, jos vastaava lääkäri ei ole tapahtumahetkellä työssä (s. 8). Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että kuka tahansa lääkäri voi tehdä karanteenipäätöksen, sillä päivystysvuorot 

kiertävät. Päivystyksessä saattaa olla myös lääkäriharjoittelijoita, tosin yleensä 

kokeneemman lääkärin ohjauksessa (tai ainakin ns. takapäivystyksessä). Joka tapauksessa 

kiireellisen karanteenipäätöksen tekeminen on hyvin hajautettu, eikä välttämättä perustu 

syvälliseen tartuntatautien tuntemukseen. Päätös on lakiehdotuksen mukaan kuitenkin 

heti alistettava tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnan toimielimen vahvistettavaksi. 
 

Lakiehdotuksen perusteluissa viitataan perustuslain 124 §:ään, jonka mukaan merkittävää 

julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle. Sen vuoksi 

karanteenipäätöksen voisi ehdotuksen perustelujen mukaan tehdä vain virkasuhteessa 

toimiva lääkäri. Periaate on oikea ja perustuu perustuslain säännökseen ja selkeään 

tulkintalinjaan. Säännösehdotuksen tekstistä tämä periaate ei kuitenkaan ole nähtävissä. 

Ongelmana käytännössä voi olla kuitenkin se, että osa terveyskeskus-toiminnoista - ja 

kokonaisia yksiköitäkin - on "ulkoistettu" yksityisten yritysten hoidettavaksi. Potilas ei 

välttämättä tiedä, millainen palvelussuhde häntä hoitavalla lääkärillä on. 
 

On siis mahdollista, että kiireellistä karanteenipäätöstä edellyttävä (tai työstä, päivä-

hoitopaikasta tai oppilaitoksesta poissaolopäätöstä edellyttävä) potilas joudutaan toi-

mittamaan terveyskeskuksen yksiköstä toiseen, jossa on virkasuhteinen lääkäri, karan-

teenipäätöksen tekemiseksi. Sama tilanne on tietysti yksityisissä terveydenhuoltoyksi-

köissä (joissa hoitotoimenpide tehdään yksityisen yrityksen palveluksessa, vaikka hoitava 

lääkäri sinänsä saattaisi olla virkasuhteessa myös julkisen sektorin terveyden-

hoitoyksikköön), sekä monessa tapauksessa työterveyshuollossa, jossa monessa tapa-

uksessa ensimmäinen hoitotilanteen lääkärikontakti muodostuu. Ehdotuksen mukaan 

tällainen työterveyslääkäri ei kuitenkaan voisi tehdä kiireellisessäkään tapauksessa 



 

 

karanteenipäätöstä eikä edes päätöstä työstä poissaoloon. Näissä tapauksissa joudutaan 

arvioimaan, onko muodollinen "oikea" päätöksentekojärjestys tärkeämpi seikka kuin 

kenties useiden ulkopuolisten altistaminen vaaralliselle tartuntataudille oikeaa 

päätöksentekijää haettaessa. 
 
 
 
 
5. Muita kysymyksiä 
 

Lakiehdotukseen sisältyy monia muitakin perusoikeuksien kannalta merkityksellisiä 

säännöksiä. Ehdotettu 11 a § sisältää säännöksiä, joiden nojalla voidaan poiketa lääkelain 

säännöksistä lääkevalmisteen käyttöä ja jakelua koskevin osin. En pidä näitä säännöksiä 

tavoiteltavan intressin tärkeys huomioon ottaen valtiosääntöoikeudellisesti 

merkityksellisinä. 
 

Työstä poissaoloa sekä päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta poissaoloa koskevassa 

päätöksenteossa ehdotetaan noudatettavaksi pääosin samanlaista menettelyä kuin ka-

ranteenipäätöksenteossa. Vaikka ehdotetut säännökset loukkaavat perustuslaissa turvattua 

ammatin harjoittamisen oikeutta tai oikeutta koulutukseen, ei ehdotettuja säännöksiä voi 

pitää valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisina, joskin viittaus toimenpiteen 

välttämättömyyteen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi olisi paremmin 

sopusoinnussa perusoikeuksien yleisten rahoitusperusteiden kanssa. 
 

Ehdotetun 40 a §:n mukaan kansanterveyslaitOKsella on oikeus pyynnöstä saada viivy-

tyksettä ja korvauksetta ilma-aluksen tai muun aluksen omistajalta, haltijalta tai käyt-

täjältä matkustajien identifiointi- ja yhteystiedot salassapitosäännösten estämättä. 

Säännösehdotuksella pyrittäneen siihen, että tiedot voitaisiin saada sieltä, mistä ne 

nopeimmin ovat saatavissa. Tietojen saantiin on sinänsä painava tarve ja ehdotuksessa 

asia on kytketty välttämättömyyden vaatimukseen. Voidaan kuitenkin kysyä, olisiko 

nimenomaan maksuttomuuden vaatimus kohdistettava täsmällisemmin johonkin tahoon 

(esimerkiksi sille, joka saa tuloa matkustajien kuljettamisesta), aiheuttamatta 

kustannuksia muille. 
 

Ehdotettu 11 a § sisältää säännöksiä, jotka oikeuttavat sosiaali- ja terveysministeriön 

päätöksellä poikkeamaan lääkelaista mm. sillä tavoin, että lääkkeitä voidaan säännöksessä 



 

 

mainituissa tapauksissa luovuttaa sairaala-apteekeista ja lääkekeskuksesta sekä 

terveydenhuollon toimintayksiköstä. Vaikka poikkeuksella voidaan ajatella olevan 

vähäistä merkitystä apteekkien liiketoiminnalle, säännösehdotukselle on painavat pe-

rusteet ja ehdotettu säännös on riittävän täsmällinen. 



 

 

Olli Mäenpää 
8.6.2006 
 
 
Perustuslakivaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta (HE 64/2006 vp) 
 
 

Henkilökohtainen vapaus 
 
Lakiehdotuksen 15 a §:n säännökset mahdollistavat sairastuneen tai sairastuneeksi 
perustellusti epäillyn henkilön määräämisen karanteeniin. Tällaista karanteeniin mää-
räämistä on arvioitava lähinnä perustuslain 7 §:ssä turvatun henkilökohtaisen vapauden 
kannalta. Ehdotettuja karanteeniin määräämisen edellytyksiä voidaan pitää perus-
oikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävinä ja karanteenin soveltamistilanteet on lue-
teltu säännöksessä tarkkarajaisesti. Karanteeniin sisältyvät henkilökohtaisen vapauden 
rajoitukset ovat asianmukaisessa suhteessa sillä tavoiteltaviin yleistä etua ja väestön 
terveyttä (PL 19.3 §) suojaaviin päämääriin. Vaikka henkilö voidaan 15 a §:n 3 momen-
tin mukaan määrätä karanteeniin myös ilman suostumusta, 2 momentin säännösten 
mukaan ensisijaisia ovat lievemmät toimenpiteet, mikä on niin ikään suhteellisuusperi-
aatteen mukaista. 
 
Karanteeniin määräämiseen kohdistuu tuomioistuinkontrolli. Karanteenipäätös voidaan 
valituksella saattaa hallintotuomioistuimen tutkittavaksi, ja karanteenin jatkaminen 
enintään kahdella kuukaudella edellyttää hallinto-oikeuden päätöstä. Tällainen tuomio-
istuinkontrolli on välttämätöntä paitsi oikeusturvan kannalta myös siksi, että vapau-
denmenetyksen laillisuus tulee perustuslain 7 §:n 3 momentin mukaan voida saattaa 
tuomioistuimen tutkittavaksi. Karanteenia koskeva sääntely ei nämä seikat huomioon 
ottaen vaikuta lain käsittelyjärjestykseen (ks. vastaavasti eristyksen edellytyksistä PeVL 
6/2003 vp). 

 
Oikeus työhön ja sivistykselliset oikeudet 

 
Kunnan toimielin tai kiireellisessä tapauksessa terveyskeskuslääkäri voi 16 §:n 2 mo-
mentin ja 20 §:n 4 momentin mukaan määrätä sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn 
olemaan poissa ansiotyöstään enintään kuuden kuukauden ajan, mikä rajoittaa perus-
tuslain 18 §:n 1 momentissa taattua oikeutta työhön. Saman pykälän 3 momentissa 
määritelty määräys olla pois oppilaitoksesta enintään kuusi kuukautta rajoittaa oikeutta 
saada perusopetusta (PL 16.1 §) ja se voi heijastua myös muihin sivistyksellisiin oike-
uksiin. Näille rajoituksia voidaan kokonaisuutena arvioiden pitää perusoikeusjärjestel-
män kannalta hyväksyttävinä ja ne sopeutuvat perusoikeuksien rajoitusedellytyksiin. 

 
Hallinnon lainalaisuus 

Hallituksen esityksen mukaan voimassaoleva 15 § pysyisi voimassa, vaikka sen asial-
linen sisältö määritellään uudessa 15 a §:ssä olennaisesti täsmennettynä. Mahdollisesti 
tällaista kaksinkertaista sääntelyä ei kuitenkaan ole suoranaisesti tarkoitettu. Joka 
tapauksessa voidaan arvioida, että voimassaolevan 15 §:n yleisluonteisesti määritte-
lemä toimivalta "toteuttaa toimenpiteitä, joita sovelletaan yleisvaarallisissa tartunta-
taudeissa" ei epämääräisyytensä ja väljyytensä vuoksi sopeudu perustuslain 2 §:n 3 
momentissa ja 80 §:n 1 momentissa määriteltyihin lainsäädäntövallan käytön puitteisiin, 



 

 

kun sen tarkoittama toimivalta voisi merkitä merkittävää puuttumista myös perus-
oikeuksiin. Voimassaoleva 15 § on tässä yhteydessä perusteltua kumota. 
 
Uudessa 15 a §:ssä määritellään karanteeniin määräämisen edellytykset ja 3 §:n 2 
momentin 9 kohtaan lisättäväksi ehdotetussa säännöksessä määritellään karanteenin 
tarkempi sisältö. Koska julkisen vallan käytön tulee perustuslain 2 §:n 3 momentin mu-
kaan perustua lakiin, karanteeniin määräämisen edellytysten ja karanteenin sisällön 
määrittelyä tällä tavoin laissa voidaan pitää välttämättömänä. Tämä on tärkeää myös 
siksi, että karanteenin käyttöön liittyy yleensä merkittävää ja yksipuolista julkisen vallan 
käyttöä, eikä karanteenin merkityssisältö ole ainakaan yleisen kielenkäytön kannalta 
helposti ymmärrettävissä. 
 
Vastaavanlaisen määrittelyn sisällyttämistä muihinkin lakeihin, joissa mainitaan karan-
teeni, olisi vastaavasti perusteltua. Voimassaolevassa lainsäädännössä säännellään 
karanteeniin määräämisen mahdollisuutta (L eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 
16.1 ja 18.1 §) sekä karanteenin hyväksymisen edellytyksiä ja hyväksymismenettelyä 
(EläintautiL 14 §). Sen sijaan karanteenin oikeudellista merkitystä sen paremmin kuin 
siihen mahdollisesti liittyviä tai siitä johtuviksi tarkoitettuja oikeusvaikutuksia ei ole mää-
ritelty näissä tai muissakaan laeissa. Tosin on mahdollista, että käsiteltävään lakieh-
dotukseen sisältyvät säännökset voivat vastaisuudessa toimia tältä osin analogisesti 
sovellettavina säännöksinä. 

 
Oikeusturva 

 
Lakiehdotuksen 30 §:n 1 momentti sisältää valitusaikaa koskevan erityissäännöksen, 
jonka mukaan henkilökohtaista vapautta olennaisesti rajoittavaa päätöstä koskeva vali-
tus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tämä poikkeaa nor-
maalista 30 päivän valitusajasta, mutta olennaisesti lyhennettyä valitusaikaa ei esityk-
sessä mitenkään perustella. Yksilön oikeusturvan reaalisuuden kannalta näin lyhyt va-
litusaika on ongelmallinen ottaen huomioon myös sen, että tahdonvastaisen hoidon, 
eristämisen ja karanteenin olosuhteissa muutoksenhakumahdollisuudet voivat käytän-
nössä muutenkin olla rajoitetut. Koska tässä laissa tarkoitetut viranomaisten päätökset 
voidaan joka tapauksessa 21 §:n mukaan panna täytäntöön heti muutoksenhausta 
huolimatta, normaalin valitusajan soveltamiselle ei ilmeisesti ole myöskään yleisen 
edun toteuttamiseen liittyviä painavia perusteita. Myös oikeusturvamenettelyn yhtenäi-
syys puoltaa normaalin 30 päivän valitusajan soveltamista näissä tapauksissa, joten 30 
§:n 1 momentin erityissäännös on asiallisesti tarpeeton. 
 
Oikeusturvan asianmukaisen toteutumisen kannalta voidaan pitää välttämättömänä, et-
tä yksilön oikeusasemaan olennaisella tavalla puuttuvasta viranomaisen toimesta ai-
heutuva vahinko taikka oikeuden tai edun menetys korvataan kohtuullisella tavalla. 
Tältä kannalta 27 §:n korvausperusteita voidaan pitää riittävinä. Esinevahinkojen kor-
vaamisesta säädetään erikseen voimassaolevan lain 28 §:ssä. 
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SOSIAALI- JA MUISTIO 
TERVEYSMINISTERIÖ 
Terveysosasto 

8.6.2006 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle HE 64/2006 vp LAIKSI 

TARTUNTATAUTILAIN MUUTTAMISESTA 
 
 
Karanteeni 
 
Hallituksen esityksessä olevasta 3 §:n 2 momentin 9 kohdasta ja 15 a §:n 
1 momentista esitetään poistettavaksi sairastunutta ja perustellusti 
sairastuneeksi epäiltyä koskevat maininnat karanteenin osalta, sillä hal-
lituksen esityksessä olevassa muodossa säännökset olisivat ristiriidassa 
WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) kanssa. 
 
Terveyssäännöstön 1 artiklassa määritelmissä "karanteeni" tarkoittaa 
sairastumattomien epäiltyjen tai epäiltyjen matkatavaroiden, konttien, 
kuljetusten tai tavaroiden liikkumisen rajoittamista ja/tai erottamista 
muista tartunnan tai kontaminaation mahdollisen leviämisen estämiseksi 
(epävirallinen suomennos). 
Quarantine means the restriction of activities and/or separation from 
others of suspect persons who are not ill or of suspect baggage, con-
tainers, conveyances or goods in such a manner as to prevent the possi-
ble spread of infection or contamination. 
 
Lain 3 §:n 2 momentin 9 kohta korjattuna: 
 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
 
9) karanteenilla taudinaiheuttajalle altistuneen tai perustellusti altistu-
neeksi epäillyn henkilön määräämistä pysymään kotonaan tai muussa 
viranomaisen osoittamassa paikassa taikka tartuttaviksi epäiltyjen mat-
katavaroiden, konttien tai muiden tavaroiden siirtämisen rajoittamista 
taikka erottamista muista tavaroista tautia aiheuttavien mikrobien 
mahdollisen leviämisen estämiseksi; sekä 
 
 

Lain 15 a §:n 1 momentti korjattuna: 
Kun pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen väestön terveyttä vakavasti uh-
kaavan yleisvaarallisen tai 4 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset 
täyttävän tartuntataudin leviämisen estämiseksi, sosiaali-ja terveysmi-
nisteriö, läänin alueella lääninhallitus tai tartuntatautien torjunnasta 
vastaava kunnan toimielin voi tehdä niitä koskevat välttämättömät pää-
tökset. Päätöksellä voidaan määrätä karanteeniin määräaikaisesti henkilö, 
joka on altistunut tai jonka voidaan perustellusti epäillä altistuneen 
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edellä tarkoitetulle tartuntataudille, mutta joka ei terveydentilansa vuoksi 
tarvitse sairaalahoitoa. Päätöksellä voidaan myös määrätä matkatavara, 
kontti tai muu tavara karanteeniin. Kiireellisessä tapauksessa 
terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen 
karanteeniin määräämisestä. Päätös on heti alistettava tartuntatautien 
torjunnasta vastaavan kunnan toimielimen vahvistettavaksi. 
 
 

Liisa Katajamäki 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI TARTUNTALAIN 
MUUTTAMISEKSI (HE 64/2006 VP) 

Perustuslakivaliokunta on pyytänyt oikeusministeriöltä lausunnon otsikossa 
mainitun ehdotuksen 1 §:n 2 momentista ("Mitä tässä laissa säädetään 
lääninhallituksen, kunnan tai kuntayhtymän tehtävistä, koskee vastaavasti Ahve-
nanmaan maakuntahallitusta ja sen alaista terveyden- ja sairaanhoitoa") 
 
Toimivallan jaosta 
 
Ehdotettu laki koskee tartuntatauteja. Ahvenanmaan itsehallintolain 
(1144/1991) 27 §:n 29 ja 31 kohdan mukaan valtakunnalla on lainsäädän-
tövalta asioissa, jotka koskevat ihmisten ja kotieläinten tarttuvia tauteja. 
Terveyden-ja sairaanhoitoa koskevissa asioissa maakunnalla on tietyin 
poikkeuksin lainsäädäntövalta itsehallintolain 18 §:n 12 kohdan nojalla. 
Hallintovalta seuraa lainsäädäntövaltaa eikä sitä voida siirtää maakunnan ja 
valtakunnan viranomaisten välillä muulla tavoin kuin itsehallintolakia 
muuttamalla tai antamalla asiasta itsehallintolain 32 §:n mukainen tasavallan 
presidentin asetus (nk. sopimusasetus), jolle on saatava maakunnan hal-
lituksen suostumus. Valtakunnan lailla tehtäviä ei voida siirtää maakunnan 
viranomaisten hoidettavaksi. Kunnat eivät ole itsehallintolain tarkoittamia 
valtakunnan tai maakunnan viranomaisia eikä sopimusasetuksella siten voida 
siirtää tehtäviä kunnille. 
 
Tässä tapauksessa on otettava huomioon, että tartuntatauteja koskevat hal-
lintotehtävät on jo itsehallintolaissa siirretty valtion viranomaisilta maa-
kunnan viranomaisille. Lain 30 §:n 8 kohdan mukaan tehtävistä, jotka ih-
misten ja kotieläinten tarttuvien tautien torjuntaa koskevan lainsäädännön 
mukaan kuuluvat valtakunnan viranomaiselle, huolehtii maakunnassa 



 

 

maakunnan hallitus tai muu maakuntalaissa määrätty viranomainen. Tämä 
koskee muun muassa lääninhallituksille tartuntatautilainsäädännön mukaan 
kuuluvia tehtäviä. Se ei kuitenkaan koske kunnille määrättyjä tehtäviä. 
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Täydentävänä seikkana voidaan mainita, että 1.3.2006 voimaan tulleessa 
tasavallan presidentin asetuksessa eräiden terveyden-ja sairaanhoidon teh-
tävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa (803/2005) säädetään, että 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus huolehtii maakunnassa niistä terveyden-ja 
sairaanhoidon alaan kuuluvista tehtävistä, jotka maakunnassa voimassa 
olevan valtakunnan lainsäädännön mukaan kuuluvat lääninhallitukselle. 
 
 

Ahvenanmaan terveyden- ja sairaanhoidon järjestämistä koskevat eri-
tyispiirteet 
 
Ahvenanmaan maakunnan erityispiirteenä on, että maakunnan asukkaiden 
terveyden-ja sairaanhoidosta sekä eläinlääkintähuollosta vastaa terveyden-ja 
sairaanhoidosta annetun maakuntalain (Landskapslag om hälso- och 
sjukvärden, 1993:69) 4 §:n mukaan maakunnan hallituksen alainen viran-
omainen, Älands hälso- och sjukvärd (ÄHS), eivätkä kunnat kuten valta-
kunnan puolella. Edellä kuvatun rakenteen vuoksi Ahvenanmaalla sijaitse-
vilta kunnilla ei ole edellytyksiä hoitaa terveyden- ja sairaanhoitoon liittyviä 
tehtäviä. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että maakunnan terveyden-ja 
sairaanhoidon järjestämistä koskevat erityispiirteet otetaan huomioon kun 
valmistellaan sellaista valtakunnan lainsäädäntöä, joka tulee sovellettavaksi 
myös maakunnassa. Tällöin on syytä tarkoin harkita millaisia eri-
tyissäännöksiä tehtävien hoitamisesta maakunnassa säädöksiin mahdollisesti 
on syytä ottaa ja miten se tehdään. 
 
 

Käsiteltävänä oleva ehdotus 
 
Vaikka ehdotuksen (1 §:n 2 momentti) sananmuoto onkin epätarkasti muo-
toiltu niin sen perusteluista käy ilmi, että säännöksen tarkoituksena on siirtää 
tartuntalaissa lääninhallitukselle, kunnalle tai kuntayhtymälle säädetyt 
tehtävät maakunnan hallituksen (ja ilmeisesti sen alaisen Älands hälso- och 
sjukvärd-nimisen viranomaisen) hoidettavaksi. 
 
Ehdotuksen tavoite sinänsä on erittäin perusteltu, ottaen huomioon sen, mitä 
edellä on lausuttu Ahvenanmaalla sijaitsevien kuntien edellytyksistä hoitaa 
terveyden-ja sairaanhoitoon tai tartuntatautien ehkäisyyn liittyviä tehtäviä. 
Ottaen kuitenkin huomioon mitä itsehallintolaissa säädetään lainsäädäntö- ja 
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hallintovallan jaosta on ehdotetun säännöksen muotoilua muutettava. 
Valtakunnan laissa ei voida suoraan siirtää kunnille kuuluvia tehtäviä 
maakunnan hallitukselle tai maakunnan muille viranomaisille. Lääninhalli-
tukselle kuuluvat tehtävät taas hoitaa maakunnan hallitus suoraan itsehal-
lintolain 30 §:n 8 kohdan nojalla. Sitä vastoin voisi olla mahdollista luoda 
sellainen rakenne, jonka mukaan kunnille ja kuntayhtymille tartuntalaissa 
annetut tehtävät säädettäisiin Ahvenanmaan lääninhallituksen hoidettaviksi 
maakunnassa. Lääninhallitus ei kuitenkaan itsehallintolain 30 §:n 8 kohdan 
vuoksi hoitaisi näitä tehtäviä, vaan niitä hoitaisi maakunnan hallitus, mikä 
onkin alkuperäisen ehdotuksen varsinainen tavoite. Tällainen kiertoratkai-su 
ei varsinaisesti noudata hyvän säädösvalmistelun periaatteita, mutta se 
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voisi olla mahdollinen ja noudattaisi itsehallintolakia. Tartuntatautilain 1 §:n 
2 momentti voisi siten kuulua esimerkiksi näin. 
 
Ahvenanmaan lääninhallituksen tulee Ahvenanmaan maakunnassa huolehtia tämän 
lain mukaan kunnalle tai kuntayhtymälle kuuluvista tehtävistä. Ihmisten ja 
kotieläinten tarttuvien tautien torjuntaa koskevan lainsäädännön mukaan valta-
kunnan viranomaiselle kuuluvien tehtävien hoidosta säädetään Ahvenanmaan it-
sehallintolain (1144/1991) 30 § 8 kohdassa. 
 
(De uppgifter som enligt denna lag skall skötas av komman eller samkommun skall i 
landskapet Äland skötas av länsstyrelsen pä Äland. 130 § 8 punkten i 
självstyrelselagen för Äland (1144/1991) bestäms om skötseln av de uppgifter som 
enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos männi-skor och 
husdjur ankommer pä en riksmyndighet.) 
 
Kohdan perusteluista tulisi käydä ilmi, että itsehallintolain 30 §:n 8 kohdasta 
johtuen näitä hallintotehtäviä todellisuudessa hoitaa maakunnan hallitus tai 
muu maakuntalaissa määrätty viranomainen. 
 
Ehdotettu ratkaisu merkitsee, että jos maakunnan hallitus haluaa, että tehtäviä 
hoitaa esimerkiksi sen alainen Älands hälso- och sjukvärd- niminen 
viranomainen on asiasta säädettävä maakuntalailla. 
 
Esityksestä saa käsityksen, että maakunnan hallitusta ei ole kuultu valmis-
telun aikana, mikä olisi hyvien valmistelutapojen mukaisesti syytä tehdä. 

P.m. 8.9.2006 
Niilo Jääskinen 
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HE 64/2006 vp: Lakiehdotuksen 1 §:n 2 momentin suhde Ahvenanmaan itsehallinto-
lakiin y.m. 
 



 

 

Tässä muistiossa arvioidaan valiokunnan sihteeristön pyynnöstä tartuntatautilain muutta-

mista koskevan hallituksen esityksen (HE 64/2006 vp) sisältämän lakiehdotuksen 1 §:n 2 

momentin suhdetta Ahvenanmaan itsehallintolakiin. Muistiota kirjoitettaessa käytettävissäni 

on ollut oikeusministeriön lausunto (Jannika Enegren-Äberg, 9.6.2006). Lopuksi mainitsen - 

tietoisena siitä, että asia on jo käsitelty valiokunnassa - myös eräitä muita ehdotuksessa 

havaitsemiani ongelmia. 
 
 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan tartuntatautilain 1 §:ään lisättäväksi uusi 2 momentti 

seuraavasti: 
 
 

"Mitä tässä laissa säädetään lääninhallituksen, kunnan tai kuntayhtymän teh-
tävistä, koskee vastaavasti Ahvenanmaan maakuntahallitusta ja sen alaista 
terveyden-ja sairaanhoitoa." 

 

Todettakoon lausunnon aluksi se muodollinen seikka, että Ahvenanmaan itsehallintolain 

muutoksella (laissa 68/2004) Ahvenanmaan maakuntahallituksen nimitys on itsehallintolain 

16 §:ssä ja muissa asianomaisissa pykälissä muutettu (Ahvenanmaan) maakunnan 

hallitukseksi. 
 

Momentin viittauksen maakunnan hallituksen alaiseen terveyden-ja sairaanhoitoon on 

katsottava tarkoittavan Älands hälso- och sjukvärd (A/-/S)-nimistä maakunnan hallituksen 

alasta hallintoviranomaista, jolle terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät maakunnan kuntien 

tehtävät on maakuntalailla 1993:60 siirretty. Ahvenanmaan kunnilla ei siten ole oikeudellisia 

eikä tosiasiallisia edellytyksiä huolehtia tartuntatautilaissa kunnille (tai kuntayhtymille) 

säädetyistä tehtävistä. Ahvenanmaan lääninhallituksella ei ole sosiaali- ja terveysosastoa 

(Laakso s.365); tasavallan presidentin asetuksella eräiden terveyden- ja sairaanhoidon 

tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa (803/2005) on säädetty Ahvenanmaan 

maakunnan hallituksen tehtäviksi ne terveyden- ja sairaanhoidon tehtävät, jotka valtakunnan 

lainsäädännön mukaan kuuluvat lääninhallituksille. 
 

Ahvenanmaan itsehallintolain 18 §:n 12 kohdan mukaan maakunnan lainsäädäntövaltaan 

kuuluu terveyden-ja sairaanhoito 27 §:n 24, 29 ja 30 kohdissa säädetyin poikkeuksin. Lain 27 

§:n mukaan valtakunnan lainsäädäntövallan piiriin kuuluvat kuitenkin muun muassa 



 

 

hallinnollinen puuttuminen henkilökohtaiseen vapauteen (24 kohta) sekä ihmisten tarttuvat 

taudit (29 kohta). 
 

Itsehallintolain 23 §:n mukaan itsehallintoviranomaiset huolehtivat maakunnan lainsäädän-

tövallan piiriin kuuluvien asioiden hallinnosta ja 30 §:n mukaan valtakunnan viranomaiset 

valtakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvien asioiden hallinnosta. Kuitenkin lain 30 §:n 8 

kohdan mukaan tehtävistä, jotka muun ohella ihmisten tarttuvien tautien torjuntaa 

koskevan lainsäädännön mukaan kuuluvat valtakunnan viranomaiselle, huolehtii 

maakunnassa maakunnan hallitus tai muu maakuntalaissa määrätty viranomainen. 

Tulkitsen vm. säännöksen kattavan sekä 27 §:n 24 kohdassa tarkoitetun hallinnollisen 

puuttumisen henkilökohtaiseen vapauteen, sikäli kuin se perustuu ihmisten tarttuvien tautien 

torjuntaa koskevaan lainsäädäntöön, että pykälän 29 kohdassa tarkoitetut muut ihmisten 

tarttuvien tautien torjuntaan liittyvät kysymykset. Itsehallintolain esitöiden valossa 

(HE73/1990 vp s. 79/I) on kuitenkin mahdollinen myös se tulkinta, että lain 30 §:n 8 

kohdassa tarkoitettu maakunnan hallintovalta valtakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvissa 

asioissa ei koskisi tarttuvien tautien torjuntaan liittyvää hallinnollista puuttumista henkilö-

kohtaiseen vapauteen, vaan ainoastaan muita tartuntatautien torjuntaan liittyviä tehtäviä. 

Palaan tämän tulkintavaihtoehdon seurauksiin jäljempänä. (Pidän selviönä, että karanteeni ja 

muut ehdotuksen mukaiset pakkotoimenpiteet merkitsevät itsehallintolain 27 §:n 24 

kohdassa tarkoitettua puuttumista henkilökohtaiseen vapauteen.) 
 

Itsehallintolain 32 §:n 1 momentin mukaan maakunnan hallituksen suostumuksella voidaan 

valtakunnan hallinnolle kuuluvia tehtäviä ns. sopimusasetuksilla siirtää maakunnan 

viranomaisille ja vastaavasti maakunnan toimivaltaan kuuluvia tehtäviä valtakunnan viran-

omaisille. 

Tavallisella eduskuntalailla ei voida säännellä maakunnan lainsäädäntövallan piiriin kuuluvaa 

toimintaa, vaan tähän käytettävissä olevia säädösinstrumentteja ovat maakunnan oman 

lainsäädännön lisäksi ainoastaan itsehallintolain säätämisjärjestyksessä (Itsehallin-toL 69 §) 

hyväksyttävä laki taikka sopimusasetus. Nähdäkseni itsehallintoviranomaisiile ei myöskään 

valtakunnan lainsäädäntövallan piiriin kuuluvissa asioissa voida säätää hallintotehtäviä 

muutoin kuin edellä mainituilla kahdella tavalla. 
 
 

Edellä esitetyn perusteella katson yhteenvedonomaisesti: 
 



 

 

1 :o Tartuntatautilaissa säännellyt tehtävät kuuluvat valtakunnan lainsäädäntöval- 

taan (ItsehallintoL 27 §:n 24 ja 29 kohta). 

2:o Lähtökohtaisesti ne kuuluisivat myös valtakunnan viranomaisten hallintovallan 

piiriin (ItsehallintoL 30 §). 

3:o Itsehallintolain 30 §:n 8 kohdan poikkeussäännöksen nojalla ihmisten tarttuvi- 

en tautien torjuntaa koskevat valtakunnan viranomaisen tehtävät maakunnassa 

kuuluvat kuitenkin maakunnan hallitukselle tai maakuntalaissa määrätylle 

viranomaiselle. 

4:o Maakuntalailla on terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät tehtävät säädetty 

ÄHS:n vastuulle. 
 
 

Näin ollen ehdotettu tartuntatautilain 1 §:n 2 momentti näyttää ainoastaan toistavan sen, 

mikä olisi muutoinkin voimassa itsehallintolain nojalla. Momentti olisi siten poistettava, 

koska se sääntelee kysymystä, joka on jo pääpiirteisesti säännelty itsehallintolaissa ja 

jonka osalta sääntelyn tarkentaminen on mahdollista vain sopimusasetuksin ja/tai 

maakuntalailla. 
 

Oikeusministeriön muistion johdosta on kuitenkin vielä syytä tarkastella kysymystä ehdotetun 

momentin mukaan kunnille kuuluvien tehtävien hoidosta Ahvenanmaalla. Oikeusministeriön 

muistiossa katsotaan (s. 2), että "Valtakunnan laissa ei voida suoraan siirtää kunnille 

kuuluvia tehtäviä maakunnan hallitukselle tai maakunnan muille viranomaisille." Tämä pe-

rustunee kantaan (s.1), jonka mukaan kunnat eivät ole itsehallintolain mukaisia valtakunnan 

tai maakunnan viranomaisia. 

Itsehallintolain 30 §:n 8 kohdassa puhutaan "valtakunnan viranomaiselle" kuuluvasta teh-

tävästä. Säännöksen perusteluissa Ahvenanmaankomitean mietinnössä (KM 1987:31, s. 

puhuttiin tältä osin valtion viranomaisista. Sen sijaan säännöksen yksityiskohtaisissa pe-

rusteluissa (HE 73/1990 vp) puhutaan tältä osin valtakunnan/valtakunnallisista viranomai-

sista. 
 

Tartuntatautilaissa tarkoitetut valtion viranomaiset (sosiaali- ja terveysministeriö, lääninhal-

litukset, Kansanterveyslaitos, tartuntatautien neuvottelukunta) ovat nähdäkseni ilman muuta 

itsehallintolain 30 §:n 8 kohdassa tarkoitettuja valtakunnan viranomaisia, vaikka läänin-

hallitusten toimivalta onkin alueellinen eikä valtakunnallinen. Tartuntatautilaissa säädetään 

velvoitteita ja tehtäviä myös kuntayhtymille (sairaanhoitopiirit) ja peruskunnille. Viimeksi 



 

 

mainittujen osalta kysymys on tartuntatautilain 7 §:n mukaan kunnan kansanterveyslain 

mukaisesta kansanterveystyöstä, jonka rahoitukseen sovelletaan sosiaali-ja terveyden-

huollon valtionosuusjärjestelmää (8 §). Tähän sisältyy myös yleisvaarallisten tartuntatautien 

leviämisen estäminen (Heiliö ym. s. 464) 
 

Kunnallisoikeudellisesti tartuntatautilain mukaisissa kuntien ja kuntayhtymien tehtävissä on 

kysymys lakisääteisistä kuntien tehtävistä eli kuntien erityistoimialaan kuuluvista asioista, 

joiden järjestämisvastuu on annettu kunnille valtion lainsäädäntöjärjestyksessä tekemillä 

päätöksillä. Perustuslain 121 §:n 2 momentti huomioon ottaen kunnan erityistoimialaa 

koskevalla lainsäädännöllä kuntien hoidettaviksi erikseen säädettyjä tehtäviä on mielestäni 

pidettävä itsehallintolakia sovellettaessa "valtakunnan" viranomaisten tehtävinä. 
 

Itsehallintolaissa tarkoitettuja valtakunnan viranomaisia ovat siten mielestäni alueelliselta 

toimivallaltaan valtakunnallisten viranomaisten lisäksi myös toimivallaltaan alueelliset valtion 

viranomaiset sekä kunnat ja kuntayhtymät kuntien erityistoimialaan kuuluvissa kysymyksissä. 

Näin ollen tartuntalain mukaisia kuntien ja kuntayhtymien tehtäviä voidaan pitää 30 §:n 8 

kohdassa tarkoitettuina valtakunnan viranomaisten tehtävinä, joista siis huolehtivat 

maakunnassa maakunnan hallitus tai muu maakuntalailla osoitettu viranomainen. Tältä osin 

olen siis eri mieltä kuin oikeusministeriön muistiossa on katsottu. (Oikeusministeriön 

muistiossa ei oteta huomioon eroa kunnan yleisen toimialan ja erityistoimialan välillä.) 
 

Siksi en pidä oikeusministeriön muistiossa ehdotettua säännösmuotoilua tarpeellisena enkä 

juridisesti perusteltunakaan, kun siinä asetettaisiin Ahvenanmaan lääninhallitukselle tehtävä, 

jota se ei voi ja jota sen ei olisi tarkoituskaan itse hoitaa. Sinänsä on selvää, että 

Ahvenanmaan lääninhallitukselle voidaan tavallisella lailla antaa valtakunnan lainsäädän-

tövaltaan kuuluvissa kysymyksissä erityisiä Ahvenanmaalla toteutettavia hallintotehtäviä, (ks. 

PeVL 22/2001 vp s.5/l) 
 

En siis näe tarvetta miltään osin säännellä tartuntatautilaissa erikseen Ahvenanmaahan 

liittyviä kysymyksiä, koska lääninhallituksen, sairaanhoitopiirien ja kuntien tartuntatautilain 

mukaiset tehtävät kuuluvat jo itsehallintolain 30 §:n 8 kohdan nojalla Ahvenanmaalla maa-

kunnan hallitukselle tai maakuntalailla osoitetuille muille viranomaisille. 
 



 

 

Jos kuitenkin katsotaan, että itsehallintolain 30 §:n 8 kohta ei koske lain 27 §:n 24 

kohdassa tarkoitettuja päätöksiä (hallinnollinen puuttuminen henkilökohtaiseen va-

pauteen), sopimusasetuksella olisi säädettävä, että tähän liittyvää toimivaltaa käyt-

tävät maakunnassa itsehallintoviranomaiset, mikäli halutaan päätyä ehdotuksen 1 §:n 

2 momentissa tarkoitettuun lopputulokseen. Kuten edellä on todettu, asiaa ei voida 

hallituksen esityksessä esitetyllä tavalla tältä osin säännellä tavallisessa lainsäädäntöjär-

jestyksessä hyväksyttävässä laissa. Perustuslakivaliokunnan olisi siis tältä osin tulkinnalli-

sesti ratkaistava, kattaako vai ei itsehallintolain 30 §:n 8 kohta myös 27 §:n 24 kohdan toi-

menpiteet, jos ne suoritetaan tartuntatautilain nojalla. 
 

(Asiantuntemukseni ei riitä sen arvioimiseen, mahdollistavatko voimassa olevat terveyden-ja 

sairaanhoitoa koskevat maakunnan säännökset sellaisen tartuntatautilaissa tarkoitetun 

päätöksentekomenettelyn, jossa henkilökohtaisen vapauden rajoituksia koskeva päätösvalta 

on pääsäännön mukaan monijäsenisellä toimielimellä, vai olisiko niitä syytä täydentää ja 

tarkentaa maakuntalailla. Mikäli olen oikein ymmärtänyt, AHS:n hälsonämndin nykyiset 

tehtävät ovat lähinnä sellaisia ympäristöterveydenhuoltoon liittyviä valvonta-ja lupa-

viranomaisen tehtäviä, joista säädetään valtakunnan puolella terveydensuojelulaissa.) 
 

Lopuksi kiinnittäisin valiokunnan huomiota muutamaan yleisempään kysymykseen halli-

tuksen esityksessä. 
 

Ehdotuksen 15 a §:n 1 momentin mukaan yksilöä koskevasta karanteenista voisi päättää 

myös sosiaali-ja terveysministeriö tai lääninhallitus terveyskeskuksen tartuntataudeista 

vastaavan lääkärin ja alistusviranomaisena toimivan kunnan tartuntatautien torjunnasta 

vastaavan toimielimen ohella. Säännös antaisi siis ministeriön ja lääninhallituksen tapa-

uksissa yksilöä koskevan, hallinnollista vapaudenrajoitusta tarkoittavan päätösvallan pääl-

likköviranomaisille. Hallinnolliset yksilön vapautta rajoittavat päätökset on oikeusturvasyistä 

usein määrätty monijäsenisten toimielinten (esim. L kehitysvammaisten erityishuollosta, 33 §, 

LastensuojeluL 16 §, oikeuspsykiatriset asiat terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta 

annetun asetuksen 12 §:n mukaisesti) tai asiantuntijaviranomaisten (lääkäri, huoltolaitoksen 

johto) tehtäviksi. Säännös myös ohjaisi ehdotettu 30 §:n 1 momentti huomioon ottaen 

valituksen sosiaali-ja terveysministeriön päätöksestä hallintolainkäyttölain 7 §:n 1 momentin 

pääsäännöstä poiketen hallinto-oikeuteen eikä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
 



 

 

Ehdotuksessa ei esitetä muutettavaksi lain 30 §:n 2 momenttia, vaikka siinä tarkoitettuja, 

kunnan toimielimelle alistettavia lääkärin päätöksiä voitaisiin nykyisen 18 §:n 1 momentin 

lisäksi tehdä myös 15 a §:n 1 momentin, 16 §:n 1 ja 2 momentin sekä 20 §:n 4 momentin 

nojalla. 
 

Ehdotuksen 32 §:ssä velvoitettaisiin hallinto-oikeudet käsittelemään tahdosta riippumatta 

toteutettavaa hoitoa, eristämistä ja karanteenia koskevat alistus- ja muutoksenhakuasiat 

viimeistään seitsemän päivän kuluessa. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan PeVL 

16/2000 vp - HE 15/2000 vp laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta lausunut seuraavasti: 
 

"Oikeus tulla kuulluksi. Päätöksen jättäminen tiedoksi antamatta yhdessä hallinto-oikeudelle 
asian käsittelyyn varatun lyhyen ajan kanssa aiheuttaa sen, että hakijalle ei muodostu asian-
mukaista mahdollisuutta esittää oma-aloitteisesti omia käsityksiään ulkomaalaisviraston pää-
töksestä tuomioistuimelle. Hallinto-oikeuden toimintaa sitova tällainen lyhyt määräaika myös 
käytännössä estää tuomioistuimen aloitteesta tapahtuvan hakijan kuulemisen; tämä todetaan 
esityksen perusteluissakin (s. 22/II). Kuulemisen merkityksettömyyteen näyttää lisäksi pitkälti 
johtavan se, että hallinto-oikeus olisi ratkaisussaan joka tapauksessa sidottu samaan aineistoon, 
jonka pohjalta asia on ratkaistu ensi asteessa. 
 
Asianosaisen oikeus tulla kuulluksi on erityisen tärkeä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tae, 
mitä valiokunnan mielestä ilmentää oikeasuhtaisesti tämän menettelyperiaatteen erillinen 
mainitseminen perustuslain 21 §:n 2 momentissa. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteu-
tumisen kannalta on asiaan vaikuttamatonta, että hakijaa on kuultu perusteellisesti turvapaik-
kakuulustelussa. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti edellyttää, että asianosaisella on oikeus 
tulla kuulluksi siinä asiassa, joka on tuomioistuimen käsiteltävänä, eli tässä tapauksessa ul-
komaalaisviraston hallinto-oikeudelle alistetusta päätöksestä. Ehdotettu 7 päivän määräaika on 
vastoin perustuslain 21 §:n 2 momenttia siitä syystä, että tällainen lyhyt määräaika estää 
käytännössä asianosaisen kuulemisen." 

Ehdotus jättää epäselväksi, olisiko hallinto-oikeuden myös ratkaistava ko. asiat mainitussa 

seitsemän päivän määräajassa, sekä miten tämä olisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 

vaatimukset toteuttaen mahdollista esimerkiksi joulunpyhien aikaan. Karanteenipäätöksen 

koskiessa esimerkiksi lentokoneen matkustajia olisi mahdollista, että hallinto-oikeus olisi 

velvollinen käsittelemään (ja ratkaisemaan?) nopeasti valittaneen matkustajan vaatimukset, 

vaikka täsmälleen samanlaisessa tilanteessa olevilla muilla matkustajilla olisi vielä 

valitusaikaa jäljellä. 
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määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto sosiaali- ja 
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Esityksessä ehdotetaan tartuntatautilakiin lisättäväksi mahdollisuus määrätä karanteeniin 

henkilöitä ja tavaroita. Karanteenista sekä työstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta 

poissaolosta voisi kiireellisissä tapauksissa päättää terveyskeskuksen tartuntataudeista 

vastaava lääkäri. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa viitataan lukuisiin perusoikeuksiin, joita 

karanteeniin määrääminen koskettaa. Viittaamalla perustuslakivaliokunnan aiempaan 

kannanottoon hallitus katsoo, ettei sääntely edellytä perustuslain säätämisjärjestystä. 

Asiasta on kuitenkin aiheellista hankkia perustuslakivaliokunnan lausunto. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

Karanteeni 

Yleistä. Ehdotuksen tavoitteena on väestön suojaamiseksi estää yleisvaarallisen tai siihen 

verrattavan tartuntataudin leviäminen tehokkaasti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Uutena torjuntakeinona ehdotetaan otettavaksi käyttöön henkilöiden ja tavaroiden 

määrääminen karanteeniin. 

Päätöksen karanteeniin määräämisestä ja siihen liittyvistä muista seikoista kuten 

ansiotyöstä, päivähoitopaikasta ja oppilaitoksesta poissasolosta tekisi kiireellisessä ta-

pauksessa ehdotuksen 15 a §:n, 16 §:n ja 20 §:n perusteella terveyskeskuksen tartunta-

taudeista vastaava lääkäri. Sääntely vaikuttaa perustuslain 7 §:ssä turvattuun henkilö-

kohtaiseen vapauteen, perustuslain 16 §:n suojaamiin sivistyksellisiin oikeuksiin sekä 

perustuslain 18 §:n suojaamaan oikeuteen työhön ja ammatinharjoittamiseen. 

Julkisen vallalle asetetaan perustuslain |l 9 §:n 3 momentin nojalla velvoite edistää 

väestön terveyttä. Yleisvaarallisten tartuntatautien torjumiseksi lain säätämiselle on pe-

rustuslakivaliokunnan mielestä olemassa hyväksyttävät ja painavat perusteet. Ehdotusta on 

kuitenkin arvioitava vielä sen suhteen, täyttääkö se perusoikeuksien rajoittamisen 



PeVL /20Ö6 vp — HE 64/2006 vp 

 

edellytyksenä olevat välttämättömyyden, tarkkarajaisuuden ja oikeasuhtaisuuden vaati-

mukset ja onko oikeusturva asianmukaisesti järjestetty (PeVM 25/1994 vp, s. 5). 

Karanteenin kohde. Karanteeniin voitaisiin 3 §:n mukaan määrätä henkilö, joka on sai-

rastunut tai jonka voidaan perustellusti epäillä sairastuneen tai on altistunut tai jonka 

voidaan perustellusti epäillä altistuneen yleisvaaralliselle tartuntataudille. Myös matka-

tavaroita, kontteja ja muita tavaroita voidaan määrätä karanteenin piiriin. 

Säännöksen lakiteksti ja perustelut ovat ristiriitaiset. Perustelujen mukaan karan-

teeniin voitaisiin määrätä lähinnä henkilö, joka on altistunut tai jonka voidaan perustellusti 

epäillä altistuneen yleisvaaralliselle tai siihen verrattavalle tartuntataudille, mutta joka ei 

terveydentilansa johdosta tarvitse sairaalahoitoa. Kuitenkin myös sairastuneet ja 

perustellusti sairastuneiksi epäillyt voitaisiin määrätä karanteeniin. Sääntely on ristiriidassa 

myös WHO:n kansainvälisen terveysssäännöstön 1 artiklan kanssa, jonka mukaan 

karanteeniin ei voida määrätä sairastuneita. Perustuslakivaliokunnan mielestä ehdotuksen 

3 §:n 2 momentin 9 kohdasta on poistettava sanat "sairastuneen tai perustellusti sai-

rastuneeksi epäillyn taikka". Vastaavat korjaukset on tehtävä myös ehdotuksen 15 a §:n 1 

momenttiin. 

Karanteenista ja poissaoloista määrääminen. Karanteenipaikaksi ehdotetaan 3 §:n nojalla 

henkilön kotia tai muuta viranomaisen osoittamaa paikkaa. Ehdotuksen perustelujen 

mukaan tällainen paikka voisi olla esimerkiksi hotelli tai pakolaisten vastaanottokeskus. 

Karanteenia koskeva päätös voitaisiin 15 a §:n 1 momentin mukaan tehdä vain, jos taudin 

leviämisen vaara on ilmeinen eikä leviämistä voida estää muilla lievemmillä toimenpiteillä 

tai henkilö ei halua alistua muihin laissa mainittuihin leviämisen estämiseksi tarpeellisiin 

toimiin. Lisäksi päätöksen ehtona on, että sen tekemisen tulee olla välttämätöntä. Henkilö 

voitaisiin määrätä ehdotuksen 15 a §:n 3 momentin perusteella karanteeniin myös vastoin 

tahtoaan, mutta tavallisimmin karanteeni toteutettaisiin perustelujen mukaan 

vapaaehtoisesti sopimalla. Karanteenin kesto olisi 15 a §:n 4 momentin perusteella 

henkilön osalta enintään yksi ja tavaran osalta enintään kaksi kuukautta, joita aikoja 

voidaan hallinto-oikeuden päätöksellä vielä jatkaa. Karanteeni on kuitenkin lopetettava 15 
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a §:n 5 momentin nojalla heti, kun 1 momentin mukaisia edellytyksiä ei enää ole. Lisäksi 

henkilö voitaisiin määrätä ehdotetun 16 §:n 2 momentin nojalla olemaan poissa 

ansiotyöstä enintään kuusi kuukautta ja alle 16-vuotias lapsi pois päivähoitopaikasta tai 

oppilaitoksesta enintään kuusi kuukautta. Hallinto-oikeus voisi 20 §:n 4 momentin nojalla 

näitä määräaikoja jatkaa. 

Karanteeniin määrääminen merkitsee puuttumista perustuslain 7 §:n 1 momentin 

mukaiseen henkilökohtaiseen vapauteen. Sen seurauksena puututaan myös perustuslain 16 

§:n mukaiseen perusopetuksen oikeuteen ja perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaiseen 

työn, ammatin ja elinkeinon harjoittamisen oikeuteen. Perustuslakivaliokunnan mielestä 

mainittuihin perusoikeuksiin kohdistuvat karanteeni- ja poissaolomääräykset laissa 

säädettyine aikarajoineen ovat kuitenkin välttämättömiä tartuntataudin torjumiseksi. Nämä 

ovat osa sitä keinovalikoimaa, jotka terveydenhoidosta vastaavilla viranomaisilla on 

käytettävissään. Ehdotuksen 27 §:ssä on asianmukaiset säännökset sairausvakuutuslain 

mukaisesta päivärahasta ja ansionmenetyksestä siinä tapauksessa, että henkilö on eristetty 

tai määrätty karanteeniin tai olemaan poissa työstään. Sääntely on perustuslakivaliokunnan 

mielestä täsmällistä ja tarkkarajaista sekä täyttää myös oikeasuh-taisuuden vaatimukset 

(PeVL 6/2003 vp, s. 3/1). 

Päätöksestä, joka koskee henkilön määräämistä olemaan poissa ansiotyöstään, 

hoidon antamisesta henkilön tahdosta riippumatta, eristämisestä ja karanteeniin määrää-

misestä voi 30 §:n 1 momentin ja 32 §:n perusteella valittaa 14 päivän kuluessa hallinto-

oikeuteen, jonka tulee käsitellä mainitut asiat kiireellisenä, poissaolopäätöstä lukuunot-

tamatta viimeistään seitsemän päivän kuluessa. 

Perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että valitusaika on vain 14 päivää 

karanteenipäätöksen tiedoksisaannista. Päätös voidaan kuitenkin 21 §:n nojalla panna heti 

täytäntöön alistuksesta tai muutoksenhausta huolimatta. Sääntely poikkeaa yleisestä 30 

päivän valitusajasta. Normaalia lyhyempää valitusaikaa ei ole perusteltu eikä sille ole 

osoitettu painavia syitä. Kun karanteeniin voidaan määrätä myös vastoin henkilön tahtoa, 

pitää perustuslakivaliokunta asianmukaisena, että valitusaika näissä tapauksissa on 30 

päivää tiedoksisaannista. 
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Karanteenipäätöksen tekeminen. Päätöksen karanteeniin määräämisestä voi ehdotetun 15 a 

§:n 1 momentin perusteella tehdä sosiaali-ja terveysministeriö, alueen lääninhallitus tai 

tartuntatautien torjunnasta vastaava kunnan toimielin. Kiireellisessä tapauksessa mainitun 

päätöksen voi tehdä terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri, jonka tulee heti 

alistaa päätös tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnan elimen vahvistettavaksi. 

Henkilön määräämisen olemaan poissa ansiotyöstään ja alle 16 vuotiaan lapsen olemaan 

poissa päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta tekee ehdotuksen 16 §:n 2 ja 3 momentin 

sekä 20 §:n 4 momentin mukaan kunnan tartuntataudeista vastaava toimielin. Kiireellisissä 

tapauksissa päätöksen tekee terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri, jonka 

tulee heti alistaa asian tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnan toimielimen 

vahvistettavaksi. Karanteenipäätöksen voi perustelujen mukaan tehdä vain virkasuhteessa 

oleva lääkäri. 

Sääntely ei perustuslakivaliokunnan mielestä ole valtiosääntöoikeudellisessa mie-

lessä ongelmallinen. Valiokunta kuitenkin katsoo, että voimassa oleva 15 § ehdotuksen 

mukaisesti muutettuna on syytä kumota, koska ehdotettu 15 a § sääntelee samoja asioita, 

joskin edellistä tarkemmin. Samalla pykälänumerointia on syytä tarkistaa. 
Muuta 

Ehdotetun lain säännökset lääninhallituksen, kunnan tai kuntayhtymän tehtävistä koskevat 

1 §:n 2 momentin perusteella vastaavasti Ahvenanmaan maakuntahallitusta ja sen alaista 

terveyden-ja sairaanhoitoa. Ahvenanmaan itsehallintolain 27 §:n mukaan valtakunnalla on 

lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat ihmisten tarttuvia tauteja (29 kohta) ja 

kotieläintautien tarttuvia tauteja (31 kohta). Itsehallintolain 30 §:n 8 kohdan perusteella 

tehtävistä, jotka ihmisten ja kotieläinten tarttuvien tautien torjuntaa koskevan 

lainsäädännön mukaan kuuluvat valtakunnan viranomaisille, huolehtii maakunnassa 

maakunnan hallitus tai muu maakuntalaissa määrätty viranomainen. Tasavallan presidentin 

asetuksella on valtakunnan lainsäädännön mukaan lääninhallituksille kuuluvat terveyden- 

ja sairaanhoidon tehtävät Ahvenanmaan maakunnassa säädetty maakunnan hallitukselle. 

Maakunnan kuntien terveyden-ja sairaanhoitoon liittyvät tehtävät on maakuntalailla 

siirretty Ahvenanmaan maakunnan hallituksen alaiselle Älands hälso- och sjukvärd (ÄHS) 

-nimiselle hallintoviranomaiselle. 
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Ehdotuksen mukaisissa kuntien tai kuntayhtymän tehtävissä kuten 15 a §:n 1 mo-

mentin mukaisessa karanteeniin määräämisessä kunnan toimielimen tai terveyskeskuksen 

tartuntataudeista vastaavan lääkärin toimesta on kysymys kuntien lakisääteisistä tehtävistä, 

jotka kuuluvat kuntien erityistoimialaan. Perustuslain 121 §:n 2 momentin mukaan 

tällaisista kunnille annetuista tehtävistä säädetään lailla. Ahvenanmaan maakunnassa 

mainituista tehtävistä huolehtii maakunnan hallitus tai muu maakuntalaissa määrätty 

viranomainen. Perustuslakivaliokunnan mielestä ehdotettu 1 §:n 2 momentti on 

tarpeettomana poistettava, koska siitä on pääpiirteittäin säännelty jo itsehallintolaissa. 

Sääntelyn tarkentaminen on mahdollista vielä sopimusasetuksella tai maakuntalailla. 
Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
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