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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tartuntatauti-
lain muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tar-
tuntatautilakia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi 
mahdollisuus määrätä henkilöitä ja tavaroita 
karanteeniin, millä täydennettäisiin laissa nyt 
olevaa sairaanhoitolaitokseen eristämistä 
koskevaa säännöstä. Tartuntatautiepidemian 
torjumiseksi voitaisiin myös poiketa sekä 
lääkkeen myyntilupavaatimuksesta että lääk-

keiden jakelua koskevista lääkelain säännök-
sistä. Lisäksi ehdotetaan, että kiireellisessä 
tapauksessa terveyskeskuksen tartunta-
taudeista vastaava lääkäri voisi päättää ka-
ranteenista sekä työstä, päivähoitopaikasta tai 
oppilaitoksesta poissaolosta. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä syyskuuta 2006. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyti la  

1.1. Lainsäädäntö 

Tartuntatautilain mukaiset valtuudet ja vel-
voitteet ovat mahdollisen influenssapande-
mian torjunnan kannalta keskeisiä tartunta-
tautien ehkäisyssä. Velvoitteita on säädetty 
kaikille hallinnon tasoille: sosiaali- ja terve-
ysministeriö, lääninhallitus ja kunta. Viran-
omaisilla on velvoite ryhtyä pikaisiin toi-
menpiteisiin, jos väestöä uhkaa yleisvaaralli-
sen tartuntataudin määrittelyn täyttävän tar-
tuntataudin leviäminen.  

Yleisvaaralliseen tartuntatautiin sairastunut 
tai sairastuneeksi perustellusti epäilty voi-
daan eristää sairaanhoitolaitokseen, jos tau-
din leviämisen vaara on ilmeinen, ja jos tau-
din leviämistä ei voida estää muilla toimenpi-
teillä tai henkilö ei voi taikka halua alistua 
muihin taudin leviämisen estämiseksi tar-
peellisiin toimenpiteisiin. Yleisvaaralliseen 
tartuntatautiin sairastuneelle voidaan eristä-
mispaikassa antaa taudin leviämisen estämi-
seksi välttämätön hoito hänen tahdostaan 
riippumatta. 

Yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen 
estämiseksi tartuntatautien torjunnasta vas-
taava kunnan toimielin voi toimialueellaan 
määrätä asuntoja ja huoltolaitoksia eristettä-
viksi sekä oppilaitoksia ja päiväkoteja suljet-
taviksi sekä kieltää väkeä kokoavat tilaisuu-
det tai antaa näitä koskevia rajoittavia mää-
räyksiä. Se voi myös määrätä toimeenpanta-
vaksi puhdistuksia ja desinfioimisia. Ellei 
näillä toimenpiteillä voida taudin leviämistä 
estää, tartuntatautien torjunnasta vastaava 
kunnan toimielin voi määrätä tautiin sairas-
tuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäil-
lyn henkilön olemaan poissa ansiotyöstään 
tai alle 16-vuotiaan lapsen olemaan poissa 
päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta. Täl-
löin työstä pidätetyllä tai alle 16-vuotiaan 
lapsen huoltajalla on oikeus sairausvakuutus-
lain (1224/2004) mukaisiin korvauksiin sekä 
korvaukseen ansionmenetyksestä.    

Voimassa olevan lain mukaan ei ole mah-
dollista määrätä eristämistä muualle kuin sai-
raanhoitolaitokseen. Monissa tapauksissa ka-
ranteeni esimerkiksi kotona olisi riittävä. Ka-
ranteeniin ei myöskään voida määrätä henki-
löä, joka on altistunut tai jonka voidaan pe-
rustellusti epäillä altistuneen yleisvaarallisel-
le tartuntataudille. Tällainen henkilö voi tie-
tämättään levittää vakavaa tartuntatautia. 
Nykyisin vain tavaroiden siirtämistä voidaan 
rajoittaa, mutta tavaroiden karanteenista ei 
ole säännöksiä. 

 
1.2. Kansainvälinen vertailu 

Norjassa  henkilö, jolla on yleisvaarallinen 
tartuntatauti, voidaan määrätä tutkimuksiin ja 
lyhytaikaisesti eristää sairaanhoitolaitokseen 
tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Henki-
lö voidaan määrätä eristettäväksi sairaanhoi-
tolaitoksen myös vastoin tahtoaan. Norjassa 
ei ole säännöksiä karanteenista.   

Ruotsissa  tartuntatautilääkäri voi määrätä  
henkilön, joka on altistunut tai jonka olete-
taan altistuneen  yhteiskunnalle vaaralliselle 
(samfällsfarlig) tartuntataudille, karanteeniin 
tiettyyn rakennukseen, rakennuksen osaan tai 
alueelle. Henkilö ei saa poistua  rakennukses-
ta tai alueelta eikä ottaa vastaan vieraita. Vie-
railukiellosta voidaan yksittäistapauksessa 
myöntää poikkeuksia, jos vierailu voi tapah-
tua ilman tartuntataudin leviämisen vaaraa. 
Karanteenimahdollisuus koskee vain 
SARS:ia ja isorokkoa. Myös tietty alue voi-
daan määrätä karanteeniin. 

Tanskassa henkilö, jolla on yleisvaarallinen 
tartuntatauti tai jonka voidaan olettaa saa-
neen yleisvaarallisen tartuntataudin tartun-
nan, voidaan määrätä tarkkailuun sairaalaan. 
Sellainen henkilö voidaan myös määrätä eris-
tettäväksi ja tarvittaessa määrätä sairaanhoi-
tolaitokseen. Päätös (epidemikomission päät-
tää) voidaan tehdä myös vastoin hänen tahto-
aan. Karanteenia koskevia säännöksiä ei ole. 

Maailman terveysjärjestö WHO:n 23 tou-
kokuuta 2005 hyväksymän uudistetun kan-
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sainvälisen terveyssäännöstön (IHR) 18 ar-
tiklan mukaan WHO:n sopimusvaltioille an-
tamat henkilöitä koskevat suositukset voivat 
sisältää neuvoja, joiden mukaan tartuntatau-
dille altistuneeksi epäillyt henkilöt tai matka-
tavarat asetetaan karanteeniin. Kansainväli-
sen terveyssäännöstön muutos tulee voimaan 
16 päivänä kesäkuuta 2007. Suomi on yksi 
sopimusvaltioista. Myös Norja ja Ruotsi ovat 
muuttamassa lainsäädäntöään ja mahdollis-
tamassa karanteeniin määräämisen kansain-
välisen terveyssäännöstön mukaisesti.  

 
2.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1. Tavoitteet  

Esityksen tavoitteena on, että yleisvaaralli-
sen tai siihen verrattavan tartuntataudin le-
viäminen saadaan tehokkaasti estettyä mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa. Tätä voi-
daan parantaa ottamalla käyttöön uusi toi-
menpide, henkilön tai tavaran määrääminen 
karanteeniin.  Tavoitteena on kuitenkin, että 
aina käytettäisiin mahdollisimman lievää 
toimenpidettä, jolla saavutetaan tartunnan le-
viämisen estäminen. 

 
2.2. Toteuttamisvaihtoehdot 

Jos nykyinen tilanne säilytettäisiin ennal-
laan, vain sairastuneiden tai sairastuneiksi 
perustellusti epäiltyjen henkilöiden eristämi-
nen sairaanhoitolaitokseen olisi mahdollista. 
Aina ei ole välttämätöntä toteuttaa näin voi-
makasta toimenpidettä vaan lievempi riittää. 
Vaaralliselle tartuntataudille altistuneet oi-
reettomat voisivat, myös tietämättään, levit-
tää tautia, vaikka tartuntataudin leviäminen 
voitaisiin estää määräämällä tällaiset henkilöt 
karanteeniin taudin itämisajaksi.  

 
2.3. Keskeiset ehdotukset 

Muutostarvetta arvioitaessa on pyrkimyk-
senä, että tartuntatautien ehkäisyssä voitaisiin 
toimia mahdollisimman tehokkaasti normaa-
lin lainsäädännön puitteissa. Valmiuslaki 
(1080/1991) velvoittaa julkista sektoria, ter-
veydenhuolto mukaan lukien, varautumaan 
etukäteisvalmisteluin siten, että tehtävien 

hoito sujuu poikkeusoloissa mahdollisimman 
häiriöttömästi. Poikkeusolojen lisäksi viime 
aikoina on korostettu sitä, että varautumisen 
tulisi koskea myös erityistilanteita. Laaja 
vaarallisen tartuntataudin aiheuttama epide-
mia olisi sellainen. Tartuntatautilakiin ehdo-
tetaan lisättäväksi mahdollisuus määrätä ka-
ranteeniin henkilö, joka on altistunut tai jon-
ka voidaan perustellusti epäillä altistuneen 
yleisvaaralliselle tai siihen verrattavalle tar-
tuntataudille, mutta ei terveydentilansa vuok-
si tarvitse sairaalahoitoa. Karanteeni voisi 
koskea myös sairastuneita tai  perustellusti 
sairastuneiksi epäiltyjä. 

Lakia ehdotetaan muutettavaksi myös si-
ten, että kansanterveyttä välittömästi uhkaa-
van tartuntatautiepidemian torjumiseksi ja 
myös epidemian aikana sosiaali- ja terveys-
ministeriön tekemän päätöksen perusteella 
voitaisiin poiketa sekä lääkkeiden myyntilu-
pavaatimuksesta että eräin osin myös lääk-
keiden jakelua koskevista säännöksistä.  

Lisäksi ehdotetaan, että kiireellisessä tapa-
uksessa terveyskeskuksen tartuntataudeista 
vastaava lääkäri voisi päättää karanteenista 
sekä työstä poissaolosta. Samoin kiireellises-
sä tapauksessa terveyskeskuksen tartunta-
taudeista vastaava lääkäri voisi päättää päi-
vähoitopaikasta tai oppilaitoksesta poissa-
olosta.  Päätös olisi heti alistettava tartunta-
tautien torjunnasta vastaavan kunnan toimie-
limen vahvistettavaksi.  

Kansanterveyslaitoksella olisi oikeus saada 
korvauksetta ilma-aluksen tai muun aluksen 
omistajalta ilma-aluksessa tai muussa aluk-
sessa matkustajana olleita henkilöitä koske-
vat tiedot. Tiedot tulisi saada myös mahdolli-
simman nopeasti, jotta tartuntataudin leviä-
misen estämiseksi tehtävät toimenpiteet oli-
sivat tuloksellisia. 

 
3.  Taloudel l i set  vaikutukset  

Tilanteessa, jossa kansainvälisen liikenteen 
matkustajia joudutaan määräämään karantee-
niin, Suomessa pysyvästi asuvien karantee-
niin määrättyjen kohdalla sovellettaisiin työs-
tä tai esimerkiksi päivähoidosta pidätettäessä 
tartuntatautilain ja sairausvakuutuslain mu-
kaista korvausmenettelyä ansionmenetykses-
tä.  

Karanteeniin määräämistä käytettäisiin sil-
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loin, kun kyse olisi hyvin  harvinaisesta tar-
tuntataudista esimerkiksi verenvuotokuu-
meesta tai pandemiauhkainfluenssasta. Täl-
laisia tapauksia arvioidaan tulevan Suomeen 
kerran kymmenessä vuodessa. Karanteeni-
päätöksiä tehtäisiin Maailman terveysjärjes-
tön luokituksen mukaisessa pandemian uh-
kavaiheessa 4 tai 5, mahdollisesti vielä vai-
heen 6 alussa, pääsääntöisesti ei kuitenkaan  
enää varsinaisen pandemian aikana.  

Maailman terveysjärjestö on luokitellut 
pandemian kehittymisvaiheet. Vaiheessa 1 
uusia influenssa A-viruksen alatyyppejä ei 
ole havaittu ihmisissä. Eläimissä voi esiintyä 
viruksen alatyyppiä, joka on aiemmin aiheut-
tanut infektioita ihmisellä, mutta ihmisten 
vaara saada tartunta ja sairastua on pieni. 

Vaiheessa 2 uusia influenssa A-viruksen 
alatyyppejä ei ole havaittu ihmisissä, mutta 
eläimissä esiintyvä viruksen alatyyppi aiheut-
taa merkittävän tartunta- ja sairastumisriskin 
ihmisille. 

Vaiheessa 3 uuden influenssa A-viruksen 
alatyypin tartuntoja eläimistä ihmisiin esiin-
tyy, mutta virus ei tartu ihmisestä toiseen, tai 
tarttuu enintään satunnaisesti läheisen  kans-
sakäymisen kautta. 

Vaiheessa 4 uusi influenssa A-viruksen 
alatyyppi on aiheuttanut pieniä tautiryppäitä 
viitaten siihen, että tarttuminen ihmisestä toi-
seen on rajoittunutta. Tartuntaketjut ovat hy-
vin paikallisia osoittaen sen, että virus ei vie-
lä ole sopeutunut ihmiseen hyvin. 

Vaiheessa 5 uusi influenssa A-viruksen 
alatyyppi on aiheuttanut maantieteellisesti ra-
joittuneita suuria tautiryppäitä. Tämä merkit-
see viruksen lisääntyvää sopeutumista ihmi-
seen. Viruksen tartuntakyky ihmisestä toi-
seen ei vielä näytä täysitehoiselta (pandemi-
an uhka on huomattava). 

Vaiheessa 6 virus on täysin sopeutunut ih-
miseen ja se leviää väestössä aiheuttaen laa-
joja, maantieteellisten rajojen yli meneviä 
epidemioita. Maailmanlaajuisen pandemian 
synty on ilmeinen. 

Pitkän lentokuljetuksen kuluessa voi syntyä 
perusteltu epäily matkustajan sairastumisesta 
pandemian uhkaa aiheuttavan influenssavi-
ruksen aiheuttamaan tautiin. Tällöin terveys-
viranomaisten tekemässä tilannearviossa saa-
tetaan kaikki lentokoneen matkustajat tai osa 
heistä määrittää altistuneiksi. Tarvittaessa 

lentokoneen matkustajat voidaan asettaa ka-
ranteeniin. Muuten matkustajille ei kansain-
välisten suositusten mukaan harkita karan-
teenitoimenpiteitä. Toimien laajuus riippuu 
pandemian uhkavaiheesta. Jos Suomeen tuli-
si yli viisi lentokoneellista matkustajia, heitä 
ei käytännössä enää pystyttäisi asettamaan 
karanteeniin. Koska kyseessä olisi yleisvaa-
rallisen tai siihen verrattavan tartuntataudin 
valtakunnallisen leviämisen riski, kustannuk-
set tulisi korvata valtion varoista. Esimerkik-
si jos lentokoneellinen ulkomaalaisia matkus-
tajia jouduttaisiin määräämään karanteeniin 
10 päiväksi (300 henkilöä, 300 €/vrk), majoi-
tus-, ylläpito- ja seurantakustannukset olisi-
vat noin 900 000 €. Tässä ei ole ansionmene-
tyksiä.  

Karanteeni olisi uusi peruste maksaa päivä-
rahaa tartuntatautilain perusteella. Sairausva-
kuutuslain mukainen keskimääräinen saira-
uspäiväraha vuonna 2007 on arvioitu olevan 
50 euroa päivässä, ja maksupäiviä viikossa 
on 6, jolloin viikkohinta on 300 euroa. Jos 
lentokoneellinen matkustajia määrätään kah-
deksi viikoksi karanteeniin (12 sairauspäivä-
rahapäivää), kustannus on 0,18 miljoonaa eu-
roa. 

Ansionmenetyskorvausta voidaan maksaa 
silloin, jos karanteenista aiheutuu ansiotulon 
menetystä. Ansionmenetyskorvauksen saa-
minen edellyttää siis palkka- tai muun sellai-
sen ansiotoimintaan perustuvan tulon pois-
jäämistä. Etuus on menetetyn ansiotulon ja 
sairauspäivärahan välinen erotus. Keskimää-
räinen 50 euron sairauspäiväraha on 70 pro-
senttia perusteena olevasta palkasta.   

Sairauspäivärahaa maksetaan asumiseen 
perustuvasta sosiaaliturvalainsäädännön so-
veltamisesta annetun lain (1573/1993) perus-
teella vain Suomessa vakituisesti oleskelevil-
le vakuutetuille. Karanteenimääräyksen 
vuoksi muille Suomessa ei näin ollen mak-
settaisi etuuksia sairausvakuutuslain nojalla.  

 
4.  Asian valmistelu 

Asia on valmisteltu sosiaali- ja terveysmi-
nisteriössä yhteistyössä Kansanterveyslaitok-
sen kanssa.  

Esityksestä on pyydetty lausunnot oikeus-
ministeriöltä, sisäasiainministeriöltä, liiken-
ne- ja viestintäministeriöltä, työministeriöltä,  
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Kansanterveyslaitokselta, Lääkelaitokselta, 
Suomen Kuntaliitolta, Kansaneläkelaitoksel-
ta, Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiriltä ja Me-
renkulkulaitokselta. 

Lausunnoissa on kannatettu karanteeni-

mahdollisuuden lisäämistä lakiin. Niissä on 
kuitenkin tuotu esille huoli karanteenista 
kunnille ja yksityisille henkilöille aiheutuvi-
en kustannusten korvaamisesta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Lain soveltamisalaa ehdotetaan tar-
kennettavaksi siten, että Ahvenanmaalla täs-
sä laissa lääninhallitukselle, kunnalle tai kun-
tayhtymälle säädetyistä tehtävistä huolehtii 
Ahvenanmaan maakuntahallitus ja sen alai-
nen terveyden- ja sairaanhoito. 

3 §. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otet-
tavaksi karanteenin määritelmä. Karanteenil-
la tarkoitettaisiin sairastuneen tai perustellus-
ti sairastuneeksi epäillyn ja taudinaiheuttajal-
le altistuneen tai perustellusti altistuneeksi 
epäillyn henkilön määräämistä pysymään ko-
tonaan tai muussa viranomaisen osoittamassa 
paikassa. Karanteenilla tarkoitettaisiin myös 
matkatavaroiden, konttien tai muiden tava-
roiden siirtämisen rajoittamista tai erottamis-
ta muista tavaroista tautia aiheuttavien mik-
robien mahdollisen leviämisen estämiseksi. 

Pykälään lisättäisiin selvyyden vuoksi 
myös määritelmä sairaanhoitolaitokseen eris-
tämisestä. Eristämisellä tarkoitettaisiin sai-
rastuneen tai perustellusti sairastuneeksi 
epäillyn henkilön määräämistä sairaanhoito-
laitokseen. 

9 a §. Kansanterveyslaitoksen rokotuksia 
koskevat tehtävät siirrettäisiin tartuntatau-
tiasetuksesta lain tasolle ehdotettuun pykä-
lään. Sen mukaan Kansanterveyslaitoksen tu-
lee huolehtia siitä, että tartuntatautien ehkäi-
syyn käytettäviä rokotteita, vasta-aineita ja 
tutkimusaineita on saatavilla tarvittava mää-
rä, seurata tartuntatautien ehkäisyyn käytet-
tävien rokotteiden tehoa ja vaikutuksia sekä 
ryhtyä toimenpiteisiin todetun tai epäillyn 
rokotuskomplikaation selvittämiseksi. Kan-
santerveyslaitoksen tulee myös huolehtia, et-
tä 25 §:ssä tarkoitetut rokotteet tulevat 
asianmukaisesti jaelluiksi. Säännös vastaa 
voimassa olevan tartuntatautiasetuksen 7 §:n 
1-3 kohtia. 

11 a §. Voimassa oleva säännös mahdollis-
taa sen, että tartuntatautiepidemian uhatessa 
sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä 
voidaan ottaa käyttöön lääkevalmiste, jolla ei 
ole voimassa olevaa myyntilupaa. Säännöstä 
ehdotetaan muutettavaksi sen soveltamisalan 
laajentamiseksi siten, että kansanterveyttä 

välittömästi uhkaavan tartuntatautiepidemian 
torjumiseksi ja myös epidemian aikana sosi-
aali- ja terveysministeriön tekemän päätök-
sen perusteella voitaisiin poiketa sekä myyn-
tilupavaatimuksesta että eräin osin myös 
lääkkeiden jakelua koskevista säännöksistä.  

Ehdotetun säännöksen 1 kohta vastaisi pit-
kälti nykyistä 11 a §:ää siten, että sosiaali- ja 
terveysministeriö voisi antaa luvan myynti-
luvattoman lääkevalmisteen käyttämiseksi. 
Pykälän 2 kohdan mukaan sosiaali- ja terve-
ysministeriö voisi antaa luvan lääkkeiden 
luovuttamiseksi sairaanhoitolaitosten sairaa-
la-apteekeista ja lääkekeskuksista muihin so-
siaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköi-
hin ilman Lääkelaitoksen lupaa niissä tilan-
teissa, joissa lääkelain (395/1987) 92 § edel-
lyttää tällaista lupaa. Näin mahdollistettaisiin 
muun ohella se, että yksityisissä sosiaalihuol-
lon toimintayksiköissä hoidettavien ja asuvi-
en henkilöiden lääkehoito voitaisiin toteuttaa 
tarkoituksenmukaisella tavalla ilman että 
kaikki yksittäiset toimintayksiköt joutuisivat 
hakemaan erillistä lupaa Lääkelaitokselta. 

Lisäksi pykälän 3 kohta mahdollistaisi 
lääkkeiden luovuttamisen vastaanotolla käy-
neille henkilöille. Potilaan asemasta ja oike-
uksista annetun lain (785/1992) 5 §:n perus-
teella potilaalle on annettava asianmukaiset 
ohjeet lääkkeen käytöstä. Näin tartunta-
tautiin sairastuneet henkilöt voisivat saada 
hoidossaan tarvittavat lääkkeet kokonaisuu-
dessaan välittömästi vastaanottokäynnin yh-
teydessä, ilman että niitä tarvitsisi erikseen 
hakea apteekista. Lääkelain voimassa olevien 
säännösten mukaan vastaanottokäynnin yh-
teydessä voidaan antaa ainoastaan lääkehoi-
don aloittamiseksi tarvittavat lääkkeet. 

15 §. Tavaran siirtämisen rajoittamista 
koskevat säännökset siirrettäisiin ehdotettuun 
15 a §:ään, joka koskee karanteenia. 

15 a §. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 
15 a §, jonka 1 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö, läänin alueella lääninhalli-
tus tai tartuntatautien torjunnasta vastaava 
kunnan toimielin voisi määrätä karanteeniin 
määräaikaisesti henkilön, joka on altistunut 
tai jonka voidaan perustellusti epäillä altistu-
neen yleisvaaralliselle tai 4 §:n 2 momentissa 
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säädetyt edellytykset täyttävälle tartuntatau-
dille, mutta ei terveydentilansa vuoksi tarvit-
se sairaalahoitoa. Karanteeniin määrättävä 
henkilö voi olla oireeton tai hänen oireensa 
voivat olla lieviä. Päätöksellä voitaisiin myös 
määrätä matkatavara, kontti tai muu tavara 
karanteeniin. 

Kiireellisessä tapauksessa terveyskeskuk-
sen tartuntataudeista vastaava lääkäri voisi 
tehdä päätöksen karanteeniin määräämisestä. 
Jos tartuntataudeista vastaava lääkäri ei ole 
tapahtumahetkellä työssä, tällä tarkoitetaan 
myös päivystävää lääkäriä. Koska kyse on 
merkittävästä julkisen vallan käytöstä, karan-
teenipäätöksen voisi tehdä vain virkasuhtees-
sa toimiva lääkäri. Perustuslain 124 §:n mu-
kaan merkittävää julkisen vallan käyttöä si-
sältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viran-
omaiselle. Päätös olisi heti alistettava tartun-
tatautien torjunnasta vastaavan kunnan toi-
mielimen vahvistettavaksi. Karanteenia kos-
keva päätös voitaisiin tehdä vain, kun pikai-
set toimenpiteet ovat tarpeen väestön terveyt-
tä vakavasti uhkaavan yleisvaarallisen tai 4 
§:n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyt-
tävän tartuntataudin leviämisen estämiseksi.  

Influenssatapaukselle altistuneita ovat esi-
merkiksi 1) infektiopotilaan kanssa samassa 
taloudessa asuvat; 2) henkilöt, joilla on ollut 
suora kosketus potilaaseen tai altistuminen 
korkeintaan metrin etäisyydellä potilaan hen-
gitystie-eritteille, joita pisaroina levittävät 
yskiminen, aivastaminen, niistäminen ja pu-
huminen; sekä 3) hoitohenkilökunta, joka on 
altistunut edellisen kohdan tarkoittamalla ta-
valla hoitaessaan potilasta sairaalassa ilman 
asianmukaista suojautumista. Asianmukaista 
suojausta käyttäneitä ei katsota altistuneiksi. 
Altistumisen arvioi lääkäri, jonka tulee käyt-
tää tilannekohtaista harkintaa. Epäillylle tai 
varmistetulle influenssatapaukselle altistu-
neella henkilöllä on riski saada influenssatar-
tunta. Osalla tartunnan saaneista influens-
sainfektio voi jäädä oireettomaksi, osalla se 
voi aiheuttaa lievän taudin, jota infektoitunut 
ei tunnista influenssaksi ja osalla infektion 
saaneista kehittyy tyypillinen influenssan 
taudinkuva. 

Karanteenipäätös pitää voida tehdä mihin 
vuorokauden aikaan tahansa hyvin pienellä 
viiveellä esimerkiksi silloin, kun päätetään 
lentokoneellisen tai vastaavan henkilöryh-

män sijoittamisesta karanteeniin. Myös muis-
sa altistumistilanteissa päätös pitää voida 
tehdä heti, ja se pitää voida toteuttaa myös 
tahdonvastaisesti, joka kuitenkin olisi poik-
keusmenettely. Esimerkiksi lintuinfluenssa-
pandemiatilanteessa WHO:n luokituksen 
mukaisessa pandemian vaiheessa 4 tai 5 ka-
ranteenipäätöksiä voisi tulla useita viikossa, 
jos tautiryppäitä ilmaantuisi Suomessa. Val-
taosa toteutettaisiin vapaaehtoisesti. Karan-
teeniin määräämisestä aiheutuvien kustan-
nusten korvausmekanismi täytyy olla tällöin-
kin voimassa. 

Voimassa oleva tartuntatautilaki mahdollis-
taa tietyin edellytyksin yleisvaaralliseen tar-
tuntatautiin tai yleisvaarallisen tartuntataudin 
edellytykset täyttävään tautiin sairastuneen 
tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henki-
lön tahdonvastaisen eristämisen sairaanhoito-
laitokseen. Ehdotetun säännöksen mukaan 
myös henkilö, joka ei terveydentilansa vuok-
si tarvitse sairaalahoitoa voitaisiin määrätä 
karanteeniin. Karanteenipaikkana voisi olla 
myös muu paikka kuin sairaanhoitolaitos 
esimerkiksi henkilön koti, hotelli tai pako-
laisten vastaanottamiskeskus. Karan-
teenipaikkana olisi ensisijaisesti henkilön ko-
ti, mutta eri syistä se ei aina ole mahdollista. 
Tällaisia syitä ovat esimerkiksi perheenjäsen-
ten altistumisvaara tai karanteenin toteutta-
minen vieraalla paikkakunnalla. 

Karanteeni aloitettaisiin, kun henkilö voi 
varhaisimmillaan olla tartuttava, ja se päät-
tyisi, kun viimeisestä altistumisesta on kulu-
nut pisin tunnettu itämisaika, jonka kuluessa 
taudin oireiden pitäisi alkaa. Tavallisessa 
kausi-influenssassa pisin itämisaika on kuusi 
vuorokautta, mutta uuden pandemiaviruksen 
itämisaika voi poiketa tästä. Itämisaika mää-
ritetään pandemian uhkavaiheessa käytettä-
vissä olevan parhaan tiedon perusteella. 

Karanteeni liittyisi aina torjuntakokonai-
suuteen, jossa käytetään epidemian torjun-
taan myös muita kyseisen infektion torjun-
nassa todennäköisesti tehokkaita menettelyjä. 
Tavallisimmin karanteeni toteutettaisiin va-
paaehtoisesti sopimalla, ja henkilö olisi ka-
ranteenissa kotonaan. Erityistilanteissa tulisi 
kyseeseen myös karanteeni laitoksessa. Vain 
poikkeustapauksissa olisi perusteltua määrätä 
henkilö karanteeniin vastoin hänen tahtoaan. 
Jos mahdollista, terveydenhuollon yksikön 
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tulisi olla yhteydessä karanteenissa olevaan 
vähintään kerran päivässä. Karanteeniin ase-
tettavalle henkilölle neuvottaisiin, miten hän 
kotona ollessaan välttää tartuttamasta infek-
tiota samassa taloudessa asuviin tai henkilöi-
hin, jotka esimerkiksi hankkivat hänelle elin-
tarvikkeita. Sosiaalihuollon järjestelmällä tu-
lisi olla valmiudet tukea kotona karanteenissa 
olevia tarpeen mukaan. Henkilökunnan tulee 
suojautua tartunnalta asianmukaisesti. 

Ehdotetun 2 momentin mukaisesti päätök-
sellä voitaisiin määrätä henkilö, joka on  sai-
rastunut tai jonka voidaan perustellusti epäil-
lä sairastuneen taikka joka on  altistunut tai 
jonka voidaan perustellusti epäillä altistuneen 
yleisvaaralliselle tai siihen verrattavissa ole-
valle tartuntataudille,  karanteeniin enintään 
yhden kuukauden ajaksi ja tavara kahden 
kuukauden ajaksi. Karanteenipäätös tehtäi-
siin käytännössä taudin itämisajasta riippuen 
tarvittavaksi ajaksi esimerkiksi viikoksi tai 
kahdeksi viikoksi. Hallinto-oikeus voisi pää-
töksen tehneen viranomaisen esityksestä jat-
kaa henkilön karanteenia enintään kahdella 
kuukaudella ja tavaran karanteenia kolmella 
kuukaudella, jos karanteenin edellytykset 
ovat edelleen olemassa. Tällainen jatkaminen 
voisi tulla kysymykseen silloin, kun ilmaan-
tuisi jokin tuntematon tartuntatauti, jonka 
itämisaika olisi poikkeuksellisen pitkä. 

Ehdotetun 3 momentin mukaan karanteeni 
olisi lopetettava heti, kun 1 momentin mu-
kaisia karanteenin edellytyksiä ei enää ole. 
Kun tilanne muuttuu karanteenipäätöksen te-
kemisen jälkeen eikä henkilöitä enää tarvitse 
eristää, karanteeni on lopetettava heti, vaikka 
päätös olisi tehty pitemmäksi ajaksi. Karan-
teenin lopettamisesta päättäisi terveyskes-
kuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri. 

16 § ja 20 §. Kiireellisessä tapauksessa ter-
veyskeskuksen tartuntataudeista vastaava 
lääkäri voisi päättää työstä poissaolosta. Pää-
tös olisi heti alistettava tartuntatautien tor-
junnasta vastaavan kunnan toimielimen vah-
vistettavaksi. Erityisesti kesällä lomien aika-
na tartuntatautien torjunnasta vastaavan kun-
nan toimielimen kokouksia on harvoin. Täl-
laisena aikana kiireellisessä tapauksessa ter-
veyskeskuksen tartuntataudeista vastaava 
lääkäri voisi päättää henkilön työstä poissa-
olosta. Myös sairausvakuutuslain mukaisten 
päivärahan ja ansion menetyksestä aiheutu-

neen korvauksen maksaminen voidaan aloit-
taa vasta siitä päivästä lukien, jolloin päätös 
on tehty. Nyt toimielimen päätöstä asiasta 
voi joutua odottamaan kunnes kokous saa-
daan kutsuttua koolle. 

Kiireellisessä tapauksessa terveyskeskuk-
sen tartuntataudeista vastaava lääkäri voisi 
päättää myös päivähoitopaikasta tai oppilai-
toksesta poissaolosta. Päätös olisi heti alistet-
tava tartuntatautien torjunnasta vastaavan 
kunnan toimielimen vahvistettavaksi. 

27 §. Pykälän 1 momentin viittaus sairaus-
vakuutuslakiin muutettaisiin viittaukseksi 
voimassa olevaan lakiin. Pykälän 2  ja 4 
momentit säilyisivät ennallaan. Pykälän 3 
momenttiin lisättäisiin karanteeni perusteeksi 
työnantajan korvauksen saamiselle. Säännös 
olisi yhdenmukainen  voimassa olevan sai-
raanhoitolaitokseen eristämistä koskevan 
säännöksen kanssa.  

30 §. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin va-
litusoikeus karanteenipäätöksestä. 

32 §. Pykälässä säädetään alistus- ja muu-
toksenhakuasioiden käsittelemisestä kiireelli-
sinä. Karanteeniin määräämistä, eristämistä 
ja hoitoon määräämistä koskevat asiat pitäisi 
käsitellä kiireellisinä viimeistään seitsemän 
päivän kuluessa, jos päätökset tehdään henki-
lön  tahdon vastaisesti. Tätä edellyttää perus-
tuslain 21 § ja Euroopan ihmisoikeussopi-
muksen 5 artiklan 4 kohta. 

39 §. Virka-avun saajiksi ehdotetaan lisät-
täväksi lääninhallitus ja terveyskeskuksen 
tartuntataudeista vastaava lääkäri, sillä myös 
ne joutuvat tekemään päätöksiä, joilla pyri-
tään estämään yleisvaarallisen tartuntataudin 
leviäminen.  Toimenpiteiden tueksi voidaan 
tarvita poliisin virka-apua esimerkiksi val-
vomaan karanteeniin määrättyä suurehkoa 
ihmisjoukkoa. 

40 a §. Kansanterveyslaitoksella olisi 
pyynnöstä oikeus saada viivytyksettä ja kor-
vauksetta ilma-aluksen tai muun aluksen 
omistajalta, haltijalta tai käyttäjältä ilma-
aluksessa tai muussa aluksessa matkustajana 
olleita henkilöitä koskevat tiedot. Tiedot 
koskisivat pääasiallisesti teknisen käyttöyh-
teyden avulla luettavia tietoja.  SARS:in yh-
teydessä vuonna 2003 Kansanterveyslaitos 
joutui pyytämään kyseessä olevia tietoja len-
toyhtiöltä. Kansanterveyslaitos sai tietoja 
matkustajista maksutta. Sen sijaan lentoyhtiö 
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perii nykyään maksun antamistaan tiedoista 
esimerkiksi tuberkuloositapauksissa. Tiedot 
tulisi saada korvauksetta silloin kun niiden 
saaminen on väestön terveyttä vakavasti uh-
kaavan tartuntataudin leviämisen estämiseksi 
tai matkustajan oman terveyden suojelemi-
seksi välttämätöntä. 

Tiedot tulisi saada myös mahdollisimman 
nopeasti, jotta tartuntataudin leviämisen es-
tämiseksi tehtävät toimenpiteet olisivat tu-
loksellisia. Jos tietojen saaminen matkustajis-
ta kestää liian kauan, tartuntatauti ehtii levitä. 

 
2.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä syyskuuta 2006. 

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 
 
3.  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Henkilön määrääminen karanteeniin on 
merkityksellistä perustuslain 7 §:ssä turvatun 
henkilökohtaisen vapauden ja koskematto-
muuden, 9 §:ssä turvatun liikkumisvapauden, 

10 §:ssä turvatun yksityiselämän suojan, 18 
§:ssä suojatun työn ja ammatinharjoittamisen 
vapauden sekä 16 §:ssä suojattujen sivistyk-
sellisten oikeuksien kannalta. Toisaalta julki-
sen vallan on perustuslain 19 §:n 3 momentin 
mukaan edistettävä väestön terveyttä. Ehdo-
tetulle säännökselle mahdollisuudesta rajoit-
taa yksilön perusoikeuksia määräämällä 
yleisvaaralliseen tai vastaavaan tartuntatau-
tiin sairastuneet tai perustellusti sairastuneek-
si epäillyt taikka sellaiselle taudille altistu-
neet ja perustellusti altistuneiksi epäillyt 
henkilöt karanteeniin on perusoikeusjärjes-
telmän kannalta hyväksyttävät ja painavat 
perusteet. Karanteeniin määrääminen on vii-
mesijainen keino, jos tartuntataudin leviämis-
tä ei voida estää muilla toimenpiteillä tai jos 
henkilö ei halua noudattaa niitä. Myös yksi-
lön oikeusturva on asianmukaisesti järjestetty 
muutoksenhaun osalta (29 ja 30 §).  Sääntely 
ei edellytä perustuslain säätämisjärjestystä. 
Samaan tulokseen perustuslakivaliokunta on 
päätynyt lausunnossaan, joka koski voimassa 
olevan lain mukaisia toimenpiteitä tartunta-
tautien leviämisen estämiseksi (PeVL 
6/2003vp).  Asiasta olisi kuitenkin aiheellista 
hankkia perustuslakivaliokunnan lausunto. 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

tartuntatautilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun tartuntatautilain (583/1986) 1 §, 3 §:n 2 

momentin 7 ja 8 kohta, 11 a  ja 15 §, 16 §:n 2 ja 3 momentti, 20 §:n 4 momentti, 27, 30, 32 ja 
39 § ja 40 a §:n 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentin 7 ja 8  kohta, 11 a ja 15 §, 16 §:n 2 ja 3 mo-
mentti, 20 §:n 4 momentti, 30 ja 39 § ja 40 a §:n 3 momentti laissa 935/2003, 

lisätään 3 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 935/2003, uusi 9 ja 10 
kohta ja lakiin uusi 9 a ja 15 a § seuraavasti: 
 

1 § 
Väestön suojaamiseksi tartuntataudeilta on 

noudatettava, mitä tässä laissa säädetään. 
Mitä tässä laissa säädetään lääninhallituk-

sen, kunnan tai kuntayhtymän tehtävistä, 
koskee vastaavasti Ahvenanmaan maakunta-
hallitusta ja sen alaista terveyden- ja sairaan-
hoitoa. 
 
 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) lääkinnällisellä kuntoutuksella toimen-
piteitä, joilla pyritään parantamaan ja ylläpi-
tämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja 
sosiaalista toimintakykyä sekä edistämään ja 
tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa 
ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäi-

sissä toiminnoissa; lääkinnälliseen kuntou-
tukseen sisältyvistä palveluista säädetään 
lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetussa 
asetuksessa (1015/1991);  

8) sairaalainfektiolla terveydenhuollon 
toimintayksikössä annetun hoidon aikana 
syntynyttä tai alkunsa saanutta infektiota; 

9) karanteenilla  sairastuneen tai perustel-
lusti sairastuneeksi epäillyn taikka taudinai-
heuttajalle altistuneen tai perustellusti altis-
tuneeksi epäillyn henkilön määräämistä py-
symään kotonaan tai muussa viranomaisen 
osoittamassa paikassa taikka tartuttaviksi 
epäiltyjen matkatavaroiden, konttien tai mui-
den tavaroiden siirtämisen rajoittamista taik-
ka erottamista muista tavaroista tautia aiheut-
tavien mikrobien  mahdollisen leviämisen es-
tämiseksi; sekä 

10) eristämisellä sairastuneen tai perustel-
lusti sairastuneeksi epäillyn henkilön mää-
räämistä sairaanhoitolaitokseen.  
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9 a §  
Kansanterveyslaitoksen tulee huolehtia sii-

tä, että tartuntatautien ehkäisyyn käytettäviä 
rokotteita, vasta-aineita ja tutkimusaineita on 
saatavilla tarvittava määrä, seurata tartunta-
tautien ehkäisyyn käytettävien rokotteiden 
tehoa ja vaikutuksia sekä ryhtyä toimenpitei-
siin todetun tai epäillyn rokotuskomplikaati-
on selvittämiseksi ja huolehtia, että 25 §:ssä 
tarkoitetut rokotteet tulevat asianmukaisesti 
jaelluiksi. 
 

11 a § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi päättää, 

että kansanterveyttä välittömästi uhkaavan 
tartuntatautiepidemian torjumiseksi sekä tar-
tuntataudin ja sen aiheuttamien jälkitautien 
hoitamiseksi voidaan lääkelain (395/1987) 
säännöksistä poiketa seuraavasti: 

1) lääkevalmisteen käyttö on sallittua ilman 
Lääkelaitoksen tai Euroopan unionin toimie-
limen myöntämää myyntilupaa; 

2) sairaala-apteekista ja lääkekeskuksesta 
voidaan luovuttaa lääkevalmisteita muille so-
siaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille 
ilman lääkelain 62 §:ssä tarkoitettua Lääke-
laitoksen lupaa; ja 

3) terveydenhuollon toimintayksiköstä voi-
daan luovuttaa vastaanotolla käyneelle henki-
lölle hoidossa tarvittavat lääkkeet. 

 
15 § 

Kun pikaiset toimenpiteet ovat  tarpeen vä-
estön terveyttä vakavasti uhkaavan 4 §:n 2 
momentissa säädetyt edellytykset täyttävän 
tartuntataudin leviämisen estämiseksi, voi 
sosiaali- ja terveysministeriö ja läänin alueel-
la lääninhallitus tehdä niitä koskevat välttä-
mättömät päätökset. Päätöksellä voidaan 
määräaikaisesti toteuttaa toimenpiteitä, joita 
sovelletaan yleisvaarallisissa tartuntataudeis-
sa.  

 
15 a § 

Kun pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen vä-
estön terveyttä vakavasti uhkaavan yleisvaa-
rallisen tai 4 §:n 2 momentissa säädetyt edel-
lytykset täyttävän tartuntataudin leviämisen 
estämiseksi, sosiaali- ja terveysministeriö, 
läänin alueella lääninhallitus tai tartuntatau-
tien torjunnasta vastaava kunnan toimielin 
voi tehdä niitä koskevat välttämättömät pää-

tökset. Päätöksellä voidaan määrätä karan-
teeniin määräaikaisesti henkilö, joka on sai-
rastunut tai jonka voidaan perustellusti epäil-
lä sairastuneen taikka joka on altistunut tai 
jonka voidaan perustellusti epäillä altistuneen 
edellä tarkoitetulle tartuntataudille, mutta jo-
ka ei terveydentilansa vuoksi tarvitse sairaa-
lahoitoa. Päätöksellä voidaan myös määrätä 
matkatavara, kontti tai muu tavara karantee-
niin. Kiireellisessä tapauksessa terveyskes-
kuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi 
tehdä päätöksen karanteeniin määräämisestä. 
Päätös on heti alistettava tartuntatautien tor-
junnasta vastaavan kunnan toimielimen vah-
vistettavaksi. 

Päätös karanteeniin määräämisestä voidaan 
tehdä: 

1) jos taudin leviämisen vaara on ilmeinen; 
ja 

2) jos taudin leviämistä ei voida estää muil-
la toimenpiteillä tai henkilö ei voi tai halua 
alistua muihin 13, 14 ja 16 §:ssä tarkoitettui-
hin taudin leviämisen estämiseksi tarpeelli-
siin toimenpiteisiin. 

Henkilö voidaan määrätä karanteeniin 
myös vastoin hänen tahtoaan.  

Päätöksellä voidaan määrätä 1 momentissa 
tarkoitettu henkilö karanteeniin enintään yh-
den kuukauden ja tavara kahden kuukauden 
ajaksi. Hallinto-oikeus voi päätöksen tehneen 
viranomaisen esityksestä jatkaa henkilön ka-
ranteenia enintään kahdella kuukaudella ja 
tavaran karanteenia kolmella kuukaudella, 
jos edellytykset ovat edelleen olemassa. 

Karanteeni on lopetettava heti, kun 1 mo-
mentin mukaisia edellytyksiä ei enää ole. 
Lopettamisesta päättää terveyskeskuksen tar-
tuntataudeista vastaava lääkäri. 

 
16 §  

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos yleisvaarallisen tartuntataudin leviä-

mistä ei voida estää 1 momentissa mainituin 
toimenpitein, tartuntatautien torjunnasta vas-
taava kunnan toimielin voi määrätä tautiin 
sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti 
epäillyn olemaan poissa ansiotyöstään yhtä-
jaksoisesti enintään kuuden kuukauden ajan. 
Kiireellisessä tapauksessa terveyskeskuksen 
tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää 
työstä poissaolosta. Päätös on heti alistettava 
tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnan 
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toimielimen vahvistettavaksi. 
Tartuntatautien torjunnasta vastaava kun-

nan toimielin voi 2 momentissa tarkoitetuilla 
edellytyksillä määrätä alle 16–vuotiaan ole-
maan poissa päivähoitopaikasta tai oppilai-
toksesta yhtäjaksoisesti kuuden kuukauden 
ajan. Kiireellisessä tapauksessa terveyskes-
kuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi 
päättää päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta 
poissaolosta. Päätös on heti alistettava tartun-
tatautien torjunnasta vastaavan kunnan toi-
mielimen vahvistettavaksi.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos perustellusti voidaan epäillä 2 momen-
tissa tarkoitetussa työssä tai tehtävässä ole-
van aiheuttavan tartuntataudin leviämistä, 
tartuntatautien torjunnasta vastaava kunnan 
toimielin voi määrätä hänet olemaan poissa 
ansiotyöstään sinä aikana, jolloin taudin le-
viämisen vaara on olemassa, kuitenkin enin-
tään kuuden kuukauden ajan yhtäjaksoisesti. 
Kiireellisessä tapauksessa terveyskeskuksen 
tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää 
työstä poissaolosta. Päätös on heti alistettava 
tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnan 
toimielimen vahvistettavaksi. Hallinto-oikeus 
voi tartuntatautien torjunnasta vastaavan kun-
nan toimielimen esityksestä jatkaa tätä aikaa 
enintään kuudella kuukaudella kerrallaan, jos 
tartuntataudin leviämisen vaara on edelleen 
olemassa. 

 
27 § 

Henkilöllä, joka tartuntataudin leviämisen 
estämiseksi on määrätty olemaan poissa an-
siotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin, on 
oikeus saada päivärahaa siten kuin sairaus-
vakuutuslaissa (1224/2004) päivärahasta 
säädetään. Sama oikeus on lapsen huoltajalla, 
jos alle 16–vuotias lapsi on edellä mainitusta 
syystä määrätty pidettäväksi kotona ja huol-
taja tämän vuoksi on estynyt tekemästä työ-
tään. 

Henkilöllä on 1 momentissa tarkoitetun 
päivärahan lisäksi oikeus saada siten kuin 
sairausvakuutuslaissa säädetään korvausta 
hänelle aiheutuneesta ansion menetyksestä. 
  Jos 1 momentissa tarkoitettu korvaus on sai-
rausvakuutuslain 7 luvun 4 §:n nojalla suori-

tettu työnantajalle eikä korvaus peitä työnan-
tajan siltä ajalta suorittamaa palkkaa tai sitä 
vastaavaa korvausta, jonka työstä poissaolo, 
eristäminen tai karanteeni  on kestänyt, työn-
antajalla on oikeus saada myös puuttuvalta 
osalta korvaus siten kuin sairausvakuutus-
laissa säädetään. 

Jos henkilö on jouduttu eristämään hänen 
kieltäydyttyään alistumasta muihin taudin le-
viämisen estämiseksi tarpeellisiin toimenpi-
teisiin, hänelle ei suoriteta 2 momentissa tar-
koitettua korvausta. 

 
30 § 

Päätökseen, joka koskee henkilön määrää-
mistä olemaan poissa ansiotyöstään, hoidon 
antamista henkilön tahdosta riippumatta, 
eristämistä tai karanteeniin määräämistä, saa 
hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. 

Päätökseen, joka on 18 §:n 1 momentin 
mukaan alistettava tartuntatautien torjunnasta 
vastaavan kunnan toimielimen vahvistetta-
vaksi, ei kuitenkaan saa hakea muutosta va-
littamalla. 

 
32 § 

Tässä laissa tarkoitetut henkilön ansiotyös-
tä poissaoloa, eristämistä ja karanteeniin 
määräämistä koskevat alistus- ja muutoksen-
hakuasiat on käsiteltävä kiireellisinä.  Tah-
dosta riippumatta toteutettavaa hoitoa, eris-
tämistä ja karanteeniin määräämistä koskevat 
alistus - ja muutoksenhakuasiat on käsiteltä-
vä viimeistään seitsemän päivän kuluessa. 

 
39 § 

Jos lääninhallitus, tartuntatautien torjunnas-
ta vastaava kunnan toimielin tai terveyskes-
kuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri to-
teaa, että yleisvaarallisen  tartuntataudin le-
viämistä ei voida muulla tavoin tehokkaasti 
estää, poliisin on annettava tämän pyynnöstä 
virka-apua. 

 
40 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansanterveyslaitoksella on oikeus pyyn-

nöstä saada viivytyksettä ja korvauksetta il-
ma-aluksen tai muun aluksen omistajalta, 
haltijalta tai käyttäjältä ilma-aluksessa tai 
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muussa aluksessa matkustajana olleen henki-
lötunnus, nimi, syntymäaika, sukupuoli ja 
yhteystiedot salassapitosäännösten estämättä, 
jos se on väestön terveyttä vakavasti uhkaa-
van tartuntataudin leviämisen estämiseksi tai 
matkustajan oman terveyden suojelemiseksi 
välttämätöntä. 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 
2006. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 

Laki 

tartuntatautilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun tartuntatautilain (583/1986) 1 §, 3 §:n 2 

momentin 7 ja 8  kohta, 11 a  ja 15 §, 16 §:n 2 ja 3 momentti, 20 §:n 4 momentti, 27, 30, 32 ja 
39 § ja 40 a §:n 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentin 7 ja 8  kohta, 11 a ja 15 §, 16 §:n 2 ja 3 mo-
mentti, 20 §:n 4 momentti, 30 ja 39 § ja 40 a §:n 3 momentti laissa 935/2003, 

lisätään 3 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 935/2003, uusi 9 ja 10  
kohta ja lakiin uusi 9 a ja 15 a § seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 
Väestön suojaamiseksi tartuntataudeilta 

on noudatettava, mitä tässä laissa säädetään. 
 
 
 
 
 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) lääkinnällisellä kuntoutuksella toimen-
piteitä, joilla pyritään parantamaan ja yllä-
pitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä 
ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistä-
mään ja tukemaan hänen elämäntilanteensa 
hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan 
päivittäisissä toiminnoissa; lääkinnälliseen 
kuntoutukseen sisältyvistä palveluista sää-
detään lääkinnällisestä kuntoutuksesta an-
netussa asetuksessa (1015/1991); sekä 

8) sairaalainfektiolla terveydenhuollon 
toimintayksikössä annetun hoidon aikana 
syntynyttä tai alkunsa saanutta infektiota. 
 

1 § 
Väestön suojaamiseksi tartuntataudeilta 

on noudatettava, mitä tässä laissa säädetään. 
Mitä tässä laissa säädetään lääninhalli-

tuksen, kunnan tai kuntayhtymän tehtävistä, 
koskee vastaavasti Ahvenanmaan maakun-
tahallitusta ja sen alaista terveyden- ja sai-
raanhoitoa. 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) lääkinnällisellä kuntoutuksella toimen-
piteitä, joilla pyritään parantamaan ja yllä-
pitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä 
ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistä-
mään ja tukemaan hänen elämäntilanteensa 
hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan 
päivittäisissä toiminnoissa; lääkinnälliseen 
kuntoutukseen sisältyvistä palveluista sää-
detään lääkinnällisestä kuntoutuksesta an-
netussa asetuksessa (1015/1991);  

8) sairaalainfektiolla terveydenhuollon 
toimintayksikössä annetun hoidon aikana 
syntynyttä tai alkunsa saanutta infektiota; 

9) karanteenilla sairastuneen tai perus-
tellusti sairastuneeksi epäillyn taikka tau-
dinaiheuttajalle altistuneen tai perustellusti 
altistuneeksi epäillyn henkilön määräämistä 
pysymään kotonaan tai muussa viranomai-
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sen osoittamassa paikassa taikka tartutta-
viksi epäiltyjen matkatavaroiden, konttien 
tai muiden tavaroiden siirtämisen rajoitta-
mista taikka erottamista muista tavaroista 
tautia aiheuttavien mikrobien  mahdollisen 
leviämisen estämiseksi; sekä 

10) eristämisellä sairastuneen tai perus-
tellusti sairastuneeksi epäillyn henkilön 
määräämistä sairaanhoitolaitokseen. 

 
 

 
 
 

9 a §  
 Kansanterveyslaitoksen tulee huolehtia 

siitä, että tartuntatautien ehkäisyyn käytet-
täviä rokotteita, vasta-aineita ja tutkimus-
aineita on saatavilla tarvittava määrä, seu-
rata tartuntatautien ehkäisyyn käytettävien 
rokotteiden tehoa ja vaikutuksia sekä ryhtyä 
toimenpiteisiin todetun tai epäillyn rokotus-
komplikaation selvittämiseksi ja huolehtia, 
että 25 §:ssä tarkoitetut rokotteet tulevat 
asianmukaisesti jaelluiksi. 
 

 
 

11 a § 
Sen estämättä, mitä lääkelaissa 

(395/1987) säädetään, sosiaali- ja terveys-
ministeriö voi päättää, että kansanterveyttä 
välittömästi ja vakavasti uhkaavan tartunta-
tautiepidemian torjumiseksi voidaan käyttää 
lääkevalmistetta, jolla ei ole Lääkelaitoksen 
tai Euroopan unionin toimielimen myöntä-
mää myyntilupaa. 
 

11 a § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi päättää, 

että kansanterveyttä välittömästi uhkaavan 
tartuntatautiepidemian torjumiseksi sekä 
tartuntataudin ja sen aiheuttamien jälkitau-
tien hoitamiseksi voidaan lääkelain 
(395/1987) säännöksistä poiketa seuraavas-
ti: 

1) lääkevalmisteen käyttö on sallittua il-
man Lääkelaitoksen tai Euroopan unionin 
toimielimen myöntämää myyntilupaa; 

2) sairaala-apteekista ja lääkekeskuksesta 
voidaan luovuttaa lääkevalmisteita muille 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksi-
köille ilman lääkelain 62 §:ssä tarkoitettua 
Lääkelaitoksen lupaa; ja 

3) terveydenhuollon toimintayksiköstä 
voidaan luovuttaa vastaanotolla käyneelle 
henkilölle hoidossa tarvittavat lääkkeet. 

 
15 § 

Kun pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen 
väestön terveyttä vakavasti uhkaavan 4 §:n 
2 momentissa säädetyt edellytykset täyttä-
vän tartuntataudin leviämisen estämiseksi, 
voi sosiaali- ja terveysministeriö ja läänin 
alueella lääninhallitus tehdä niitä koskevat 
välttämättömät päätökset. Päätöksellä voi-

15 §
Kun pikaiset toimenpiteet ovat  tarpeen 

väestön terveyttä vakavasti uhkaavan 4 §:n 
2 momentissa säädetyt edellytykset täyttä-
vän tartuntataudin leviämisen estämiseksi, 
voi sosiaali- ja terveysministeriö ja läänin 
alueella lääninhallitus tehdä niitä koskevat 
välttämättömät päätökset. Päätöksellä voi-
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daan määräaikaisesti toteuttaa toimenpitei-
tä, joita sovelletaan yleisvaarallisissa tartun-
tataudeissa tai rajoittaa tavaran siirtämistä. 
Päätöksellä voidaan rajoittaa tavaran siir-
tämistä enintään kahden kuukauden ajaksi. 
Hallinto-oikeus voi päätöksen tehneen vi-
ranomaisen esityksestä jatkaa määräaikaa 
enintään kolmella kuukaudella, jos tavaran 
siirtämisen rajoittamisen edellytykset ovat 
edelleen olemassa. 
 

daan määräaikaisesti toteuttaa toimenpitei-
tä, joita sovelletaan yleisvaarallisissa tartun-
tataudeissa. 

 

 
 15 a § 

Kun pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen 
väestön terveyttä vakavasti uhkaavan yleis-
vaarallisen tai 4 §:n 2 momentissa säädetyt 
edellytykset täyttävän tartuntataudin leviä-
misen estämiseksi, sosiaali- ja terveysminis-
teriö, läänin alueella lääninhallitus tai tar-
tuntatautien torjunnasta vastaava kunnan 
toimielin voi tehdä niitä koskevat välttämät-
tömät päätökset. Päätöksellä voidaan mää-
rätä karanteeniin määräaikaisesti henkilö, 
joka on sairastunut tai jonka voidaan pe-
rustellusti epäillä sairastuneen taikka joka 
on altistunut tai jonka voidaan perustellusti 
epäillä altistuneen edellä tarkoitetulle tar-
tuntataudille, mutta joka ei terveydentilansa 
vuoksi tarvitse sairaalahoitoa. Päätöksellä 
voidaan myös määrätä matkatavara, kontti 
tai muu tavara karanteeniin. Kiireellisessä 
tapauksessa terveyskeskuksen tartunta-
taudeista vastaava lääkäri voi tehdä pää-
töksen karanteeniin määräämisestä. Päätös 
on heti alistettava tartuntatautien torjun-
nasta vastaavan kunnan toimielimen vah-
vistettavaksi. 

Päätös karanteeniin määräämisestä voi-
daan tehdä: 

1) jos taudin leviämisen vaara on ilmei-
nen; ja  

2) jos taudin leviämistä ei voida estää 
muilla toimenpiteillä tai henkilö ei voi tai 
halua alistua muihin 13, 14 ja 16 §:ssä tar-
koitettuihin taudin leviämisen estämiseksi 
tarpeellisiin toimenpiteisiin. 

 Henkilö voidaan määrätä karanteeniin 
myös vastoin hänen tahtoaan.  

Päätöksellä voidaan määrätä 1 momen-
tissa tarkoitettu henkilö karanteeniin enin-
tään yhden kuukauden ja tavara kahden 
kuukauden ajaksi. Hallinto-oikeus voi pää-
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töksen tehneen viranomaisen esityksestä 
jatkaa henkilön karanteenia enintään kah-
della kuukaudella ja tavaran karanteenia 
kolmella kuukaudella, jos edellytykset ovat 
edelleen olemassa. 

Karanteeni on lopetettava heti, kun 1 
momentin mukaisia edellytyksiä ei enää ole. 
Lopettamisesta päättää terveyskeskuksen 
tartuntataudeista vastaava lääkäri. 

 
16 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos yleisvaarallisen tartuntataudin leviä-

mistä ei voida estää 1 momentissa mainituin 
toimenpitein, tartuntatautien torjunnasta 
vastaava kunnan toimielin voi määrätä tau-
tiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustel-
lusti epäillyn henkilön olemaan poissa an-
siotyöstään yhtäjaksoisesti enintään kuuden 
kuukauden ajan. 

 
 
 
 
 
Tartuntatautien torjunnasta vastaava kun-

nan toimielin voi 2 momentissa tarkoitetuil-
la edellytyksillä määrätä myös alle 16-
vuotiaan lapsen olemaan poissa päivähoito-
paikasta tai oppilaitoksesta yhtäjaksoisesti 
enintään kuuden kuukauden ajan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

16 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos yleisvaarallisen tartuntataudin leviä-
mistä ei voida estää 1 momentissa mainituin 
toimenpitein, tartuntatautien torjunnasta 
vastaava kunnan toimielin voi määrätä tau-
tiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustel-
lusti epäillyn olemaan poissa ansiotyöstään 
yhtäjaksoisesti enintään kuuden kuukauden 
ajan. Kiireellisessä tapauksessa terveyskes-
kuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri 
voi päättää työstä poissaolosta. Päätös on 
heti alistettava tartuntatautien torjunnasta 
vastaavan kunnan toimielimen vahvistetta-
vaksi. 

Tartuntatautien torjunnasta vastaava kun-
nan toimielin voi 2 momentissa tarkoitetuil-
la edellytyksillä määrätä alle 16–vuotiaan 
olemaan poissa päivähoitopaikasta tai oppi-
laitoksesta yhtäjaksoisesti kuuden kuukau-
den ajan. Kiireellisessä tapauksessa terve-
yskeskuksen tartuntataudeista vastaava 
lääkäri voi päättää päivähoitopaikasta tai 
oppilaitoksesta poissaolosta. Päätös on heti 
alistettava tartuntatautien torjunnasta vas-
taavan kunnan toimielimen vahvistettavak-
si.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
20 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos perustellusti voidaan epäillä 2 mo-

mentissa tarkoitetussa työssä tai tehtävässä 
olevan henkilön aiheuttavan tartuntataudin 
leviämistä, tartuntatautien torjunnasta vas-
taava kunnan toimielin voi määrätä henki-
lön olemaan poissa ansiotyöstään sinä aika-
na, jolloin taudin leviämisen vaara on ole-
massa, kuitenkin enintään kuuden kuukau-
den ajan yhtäjaksoisesti. Hallinto-oikeus 
voi tartuntatautien torjunnasta vastaavan 
kunnan toimielimen esityksestä jatkaa tätä 

20 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos perustellusti voidaan epäillä 2 mo-
mentissa tarkoitetussa työssä tai tehtävässä 
olevan aiheuttavan tartuntataudin leviämis-
tä, tartuntatautien torjunnasta vastaava kun-
nan toimielin voi määrätä hänet olemaan 
poissa ansiotyöstään sinä aikana, jolloin 
taudin leviämisen vaara on olemassa, kui-
tenkin enintään kuuden kuukauden ajan yh-
täjaksoisesti. Kiireellisessä tapauksessa ter-
veyskeskuksen tartuntataudeista vastaava 
lääkäri voi päättää työstä poissaolosta. 
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aikaa enintään kuudella kuukaudella kerral-
laan, jos tartuntataudin leviämisen vaara on 
edelleen olemassa. 
 

Päätös on heti alistettava tartuntatautien 
torjunnasta vastaavan kunnan toimielimen 
vahvistettavaksi. Hallinto-oikeus voi tartun-
tatautien torjunnasta vastaavan kunnan toi-
mielimen esityksestä jatkaa tätä aikaa enin-
tään kuudella kuukaudella kerrallaan, jos 
tartuntataudin leviämisen vaara on edelleen 
olemassa. 

 
27 § 

Henkilöllä, joka tartuntataudin leviämisen 
estämiseksi on määrätty olemaan poissa an-
siotyöstään tai eristettäväksi, on oikeus saa-
da päivärahaa siten kuin sairausvakuutus-
laissa (364/63) päivärahasta säädetään. Sa-
ma oikeus on lapsen huoltajalla, jos alle 16-
vuotias lapsi on edellä mainitusta syystä 
määrätty pidettäväksi kotona ja huoltaja 
tämän vuoksi on estynyt tekemästä työtään. 

 
Henkilöllä on 1 momentissa tarkoitetun 

päivärahan lisäksi oikeus saada siten kuin 
sairausvakuutuslaissa säädetään korvausta 
hänelle aiheutuneesta ansion menetyksestä. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu korvaus on 
sairausvakuutuslain 28 §:n 1 tai 2 momentin 
nojalla suoritettu työnantajalle eikä korvaus 
peitä työnantajan siltä ajalta suorittamaa 
palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta, jonka 
työstä poissaolo tai eristäminen on kestänyt, 
työnantajalla on oikeus saada myös puuttu-
valta osalta korvaus siten kuin sairausva-
kuutuslaissa säädetään. 

Milloin henkilö on jouduttu eristämään 
hänen kieltäydyttyään alistumasta muihin 
taudin leviämisen estämiseksi tarpeellisiin 
toimenpiteisiin, ei hänelle suoriteta 2 mo-
mentissa tarkoitettua korvausta. 

27 § 
Henkilöllä, joka tartuntataudin leviämisen 

estämiseksi on määrätty olemaan poissa an-
siotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin, 
on oikeus saada päivärahaa siten kuin saira-
usvakuutuslaissa (1224/2004) päivärahasta 
säädetään. Sama oikeus on lapsen huoltajal-
la, jos alle 16-vuotias lapsi on edellä maini-
tusta syystä määrätty pidettäväksi kotona ja 
huoltaja tämän vuoksi on estynyt tekemästä 
työtään. 

Henkilöllä on 1 momentissa tarkoitetun 
päivärahan lisäksi oikeus saada siten kuin 
sairausvakuutuslaissa säädetään korvausta 
hänelle aiheutuneesta ansion menetyksestä. 

  Jos 1 momentissa tarkoitettu korvaus on 
sairausvakuutuslain 7 luvun 4 §:n nojalla 
suoritettu työnantajalle eikä korvaus peitä 
työnantajan siltä ajalta suorittamaa palkkaa 
tai sitä vastaavaa korvausta, jonka työstä 
poissaolo, eristäminen tai karanteeni  on 
kestänyt, työnantajalla on oikeus saada 
myös puuttuvalta osalta korvaus siten kuin 
sairausvakuutuslaissa säädetään. 

Jos henkilö on jouduttu eristämään hänen 
kieltäydyttyään alistumasta muihin taudin 
leviämisen estämiseksi tarpeellisiin toimen-
piteisiin, hänelle ei suoriteta 2 momentissa 
tarkoitettua korvausta. 

 
30 § 

Päätökseen, joka koskee henkilön mää-
räämistä olemaan poissa ansiotyöstään, 
hoidon antamista henkilön tahdosta riippu-
matta tai eristämistä, saa hakea muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen 14 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 
Päätökseen, joka on 18 §:n 1 momentin 

mukaan alistettava tartuntatautien torjun-
nasta vastaavan kunnan toimielimen vahvis-
tettavaksi, ei kuitenkaan saa hakea muutosta 
valittamalla. 

30 § 
Päätökseen, joka koskee henkilön mää-

räämistä olemaan poissa ansiotyöstään, 
hoidon antamista henkilön tahdosta riippu-
matta, eristämistä tai karanteeniin mää-
räämistä, saa hakea muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen 14 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksisaannista. 

Päätökseen, joka on 18 §:n 1 momentin 
mukaan alistettava tartuntatautien torjun-
nasta vastaavan kunnan toimielimen vahvis-
tettavaksi, ei kuitenkaan saa hakea muutosta 
valittamalla. 
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32 § 
Tässä laissa tarkoitetut henkilön ansio-

työstä poissaoloa, tahdosta riippumatta to-
teutettavaa hoitoa ja eristämistä koskevat 
alistus- tai muutoksenhakuasiat on käsitel-
tävä kiireellisinä. 
 

32 § 
Tässä laissa tarkoitetut henkilön ansio-

työstä poissaoloa, eristämistä ja karantee-
niin määräämistä koskevat alistus- ja muu-
toksenhakuasiat on käsiteltävä kiireellisinä. 
Tahdosta riippumatta toteutettavaa hoitoa, 
eristämistä ja karanteeniin määräämistä 
koskevat alistus- ja muutoksenhakuasiat on 
käsiteltävä viimeistään seitsemän päivän 
kuluessa. 

 
39 § 

Milloin tartuntatautien torjunnasta vastaa-
va kunnan toimielin toteaa, että yleisvaaral-
lisen tartuntataudin leviämistä ei voida 
muulla tavoin tehokkaasti estää, poliisin on 
annettava tartuntatautien torjunnasta vas-
taavan kunnan toimielimen pyynnöstä vir-
ka-apua. 

39 § 
Jos lääninhallitus, tartuntatautien torjun-

nasta vastaava kunnan toimielin tai terveys-
keskuksen tartuntataudeista vastaava lää-
käri toteaa, että yleisvaarallisen  tartunta-
taudin leviämistä ei voida muulla tavoin te-
hokkaasti estää, poliisin on annettava tämän 
pyynnöstä virka-apua. 

 
40 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansanterveyslaitoksella on oikeus saada 

pyynnöstä ilma-aluksen tai muun aluksen 
omistajalta, haltijalta tai käyttäjältä ilma-
aluksessa tai muussa aluksessa matkustaja-
na olleen henkilön henkilötunnus, nimi, 
syntymäaika, sukupuoli ja yhteystiedot sa-
lassapitosäännösten estämättä, jos se on vä-
estön terveyttä vakavasti uhkaavan tartunta-
taudin leviämisen estämiseksi tai matkusta-
jan oman terveyden suojelemiseksi välttä-
mätöntä. 
— — — — — — — — — — — — — — 

40 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kansanterveyslaitoksella on oikeus pyyn-
nöstä saada viivytyksettä ja korvauksetta 
ilma-aluksen tai muun aluksen omistajalta, 
haltijalta tai käyttäjältä ilma-aluksessa tai 
muussa aluksessa matkustajana olleen hen-
kilötunnus, nimi, syntymäaika, sukupuoli ja 
yhteystiedot salassapitosäännösten estämät-
tä, jos se on väestön terveyttä vakavasti uh-
kaavan tartuntataudin leviämisen estämi-
seksi tai matkustajan oman terveyden suoje-
lemiseksi välttämätöntä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
2006. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

——— 
 
 


