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Laki
kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kansanterveyslain (66/1972) 14 §, sellaisena kuin se on laissa 914/2017,

seuraavasti:

14 §
Kunnan asukkaalla tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, jonka kotikuntalaissa (201/1994)

tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on. Henkilön asuin- ja kotikunnalla tarkoitetaan kun-
taa, jonka asukas hän on. Kunnan asukkaaseen rinnastetaan tässä laissa myös kunnan
alueella oleskeleva henkilö, jolla on ulkomaalaislain (301/2004) 78 §:n 1 tai 2 momentissa
taikka 3 momentin 1, 2, 5 tai 7 kohdassa taikka 79 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tar-
koitettu työnteko-oikeus ja jolla on Suomessa voimassa oleva työ-, virka- tai muu palve-
lussuhde tai joka on vähintään kuusi kuukautta kestäneen työ-, virka- tai muun palvelus-
suhteen päätyttyä rekisteröity työttömäksi työnhakijaksi. Kunnan asukkaaseen rinnaste-
taan tässä laissa myös kunnan alueella oleskeleva henkilö, jolle on myönnetty ulkomaa-
laislain 81 §:n nojalla mainitun lain 3 §:n 26 kohdassa tarkoitettu Euroopan unionin sini-
nen kortti, sekä tällaisen henkilön ulkomaalaislain 37 §:ssä tarkoitetut perheenjäsenet. Li-
säksi kunnan asukkaaseen rinnastetaan tätä lakia sovellettaessa kunnan alueella oleskele-
va henkilö, jolla on kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyk-
sistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain (907/2017) mukainen kausityö-
hön oikeuttava lupa tai kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edelly-
tyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annetun lain (908/2017) mukainen lupa sekä
tutkija ja työsuhteessa oleva henkilö, jolla on kolmansien maiden kansalaisten maahantu-
lon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoi-
minnan perusteella annetun lain (719/2018) mukainen lupa tai toisen Euroopan unionin jä-
senvaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämä vastaava lupa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2018.
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OIKAISU
Merkitty kohta on lisätty oikaisuna.
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