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Laki
tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tartuntatautilain (1227/2016) 59 a §:n 1 momentti, 59 c §:n 2 momentti,

59 e § ja 89 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 59 a §:n 1 momentti, 59 c §:n 2 momentti ja 59 e § laissa

447/2021 ja 89 §:n 2 momentti laissa 224/2021, sekä
lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 16 a–16 g ja 58 i–58 k §, 79 §:ään väliaikaisesti uusi

3 momentti sekä lakiin väliaikaisesti uusi 87 a ja 89 a § seuraavasti:

16 a §

Covid-19-tautia koskeva todistus Suomeen saavuttaessa

Vuonna 2005 tai sitä aikaisemmin syntyneellä ulkomaalaisella, joka ei asu vakinaisesti
Suomessa, on covid-19-taudin leviämisen estämiseksi oltava Suomeen saapuessaan mu-
kanaan 16 g §:ssä tarkoitettu luotettava todistus:

1) vähintään 7 vuorokautta ennen Suomeen saapumista saadusta hyväksytystä covid-
19-rokotussarjasta;

2) hänelle enintään 72 tuntia ennen Suomeen saapumista tehdyn covid-19-testin nega-
tiivisesta tuloksesta; tai

3) enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetusta laboratoriovarmistetusta covid-
19-taudista.

Jos Suomen kansalaisella tai Suomessa vakinaisesti asuvalla ulkomaalaisella on muka-
naan todistus vähintään 7 vuorokautta ennen Suomeen saapumista saadusta hyväksytystä
covid-19-rokotussarjasta tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetusta laborato-
riovarmistetusta covid-19-taudista, hänen ei tarvitse osallistua 16 b §:ssä tarkoitettuun co-
vid-19-testiin. Jos hänellä on mukanaan todistus hänelle enintään 72 tuntia ennen Suo-
meen saapumista tehdyn covid-19-testin negatiivisesta tuloksesta, hänen on osallistuttava
16 d §:ssä tarkoitettuun covid-19-testiin.

Kansanterveyslain 5 §:n mukaisesta kansanterveystyöstä vastaavan kunnan tai kun-
tayhtymän, jonka alueella maahan saavutaan, tartuntatautien vastustamistyöstä vastaava
viranomainen vastaa 1 momentissa sekä 16 b §:n 2 momentissa tarkoitettujen todistusten
tarkastamisesta käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa harkitsemassaan epidemian
torjunnan näkökulmasta tarkoituksenmukaisessa laajuudessa covid-19-epidemian torju-
miseksi. Kyseinen viranomainen voi sopia todistusten tarkastamiseen liittyvien tehtävien
siirtämisestä muun kuin viranomaisen hoidettavaksi, jos se on tarpeen kunnan tai kuntayh-
tymän muiden lakisääteisten tehtävien hoitamisen sekä siirretyn tehtävän vaatimien hen-
kilöstövoimavarojen riittävyyden turvaamiseksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu todistus on Suomeen saavuttaessa pyynnöstä esitettävä
kunnan tai kuntayhtymän tartuntatautien vastustamistyöstä vastaavan viranomaisen pal-
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veluksessa olevalle henkilölle tai sen tehtävää hoitavalle henkilölle. Todistus voidaan tar-
kastaa myös sähköisesti. Mainitun kunnan tai kuntayhtymän tartuntatautien vastustamis-
työtä hoitava virkasuhteessa oleva voi kieltää henkilön poistumisen osoittamastaan pai-
kasta todistuksen tarkastamiseksi. Poistumista koskeva kielto saa olla voimassa enintään
kolme tuntia.

Ulkomaalaisen maahantulon epäämisestä säädetään henkilöiden liikkumista rajojen yli
koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetussa Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/399, ulkomaalaisen käännyttämisestä ulko-
maalaislaissa (301/2004) ja kokonaisharkinnasta ulkomaalaislain 146 §:n 1 momentissa.

16 b §

Covid-19-testi Suomeen saavuttaessa

Jos Suomeen saapuneella vuonna 2005 tai sitä aikaisemmin syntyneellä henkilöllä ei
ole 16 a §:ssä tarkoitettua todistusta ja hän ylittää Suomen rajan sellaisesta paikasta, jossa
kunta on järjestänyt covid-19-testauksen, hänen on osallistuttava siellä järjestettävään co-
vid-19-testiin. Jos henkilö ylittää Suomen rajan sellaisesta paikasta, jossa ei ole järjestetty
covid-19-testausta, hänen on välittömästi ja kuitenkin viimeistään 24 tunnin kuluessa Suo-
meen saapumisestaan osallistuttava covid-19-testiin. Edellä 16 a §:n 3 momentissa tarkoi-
tetun kunnan tai kuntayhtymän on järjestettävä tässä pykälässä tarkoitetut covid-19-testit.

Velvollisuutta osallistua 1 momentissa tarkoitettuun covid-19-testiin ei kuitenkaan ole
henkilöllä, jolla on Suomeen saapuessaan mukanaan 16 g §:ssä tarkoitettu luotettava to-
distus vähintään 14 vuorokautta ennen Suomeen saapumista saadusta ensimmäisestä co-
vid-19-rokoteannoksesta.

Edellä 16 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kunnan tai kuntayhtymän tartuntatautien vas-
tustamistyötä hoitava virkasuhteessa oleva voi kieltää henkilön poistumisen osoittamal-
taan covid-19-testauspaikalta 1 momentissa tarkoitettuun covid-19-testiin osallistumisen
varmistamiseksi. Poistumista koskeva kielto saa olla voimassa enintään kolme tuntia.

16 c §

Poikkeus velvollisuudesta esittää todistus ja osallistua testiin

Edellä 16 a §:n 1 momentissa tarkoitettua todistusta tai 16 b §:ssä tarkoitettua covid-
19-testiä ei kuitenkaan edellytetä:

1) henkilökohtaista koskemattomuutta nauttivilta ulkovaltojen edustustojen tai kan-
sainvälisten valtioidenvälisten järjestöjen jäseniltä ja heidän perheenjäseniltään eikä
muualle kuin Suomeen akkreditoitujen diplomaatti- tai virkapassin haltijoilta heidän kul-
kiessaan Suomen kautta virkapaikalleen tai kotimaahansa;

2) kuljetus- tai logistiikka-alalla toimivilta matkustaja- tai tavaraliikenteen kuljettajil-
ta, alusten, ilma-alusten tai junien miehistöiltä heidän työtehtävissään eikä vaihtomiehis-
töiltä heidän siirtyessään työtehtäviin tai työtehtävistä;

3) henkilöiltä, joiden maahantulon peruste on äkillisen terveyttä tai turvallisuutta uh-
kaavan yhteiskunnan infrastruktuuriin kohdistuvan vaaran torjunta;

4) lentoliikenteessä matkustavilta, jos he eivät poistu lentoasemalta;
5) Suomen ja Norjan rajalla toimivilta tulliviranomaisilta välttämättömissä virkatehtä-

vissä.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, velvollisuus esittää todistus ja osallistua tes-

tiin ei koske henkilöä, joka on viimeisen 14 vuorokauden aikana ennen Suomeen saapu-
mistaan oleskellut vain sellaisessa maassa tai sellaisella alueella, jossa covid-19-taudin il-
maantuvuus tai muuntuneen viruksen yleisyys ei aiheuta suhteessa Suomen covid-19-tau-
din ilmaantuvuuteen tai muuntuneen viruksen yleisyyteen erityistä epidemian leviämisen
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riskiä. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset tässä momentissa tar-
koitetuista maista ja alueista.

16 d §

Covid-19-testi maahan saapumisen jälkeen

Jos Suomeen saapuneella vuonna 2005 tai sitä aikaisemmin syntyneellä henkilöllä ei
ole 16 a §:n 1 momentin 1 tai 3 kohdassa tarkoitettua todistusta rokotussarjasta tai sairas-
tetusta covid-19-taudista eikä hän ole saanut 16 b §:n mukaisesta covid-19-testistä positii-
vista testitulosta, hänen on osallistuttava covid-19-testiin aikaisintaan 72 tuntia ja viimeis-
tään 120 tuntia maahan saapumisensa jälkeen. Edellä 16 a §:n 3 momentissa tarkoitetun
kunnan tai kuntayhtymän on järjestettävä tässä pykälässä tarkoitetut covid-19-testit.

Edellä 16 c §:ssä tarkoitettujen henkilöiden ei kuitenkaan tarvitse osallistua 1 momen-
tissa tarkoitettuun testiin.

16 e §

Neuvontavelvollisuus

Sen lisäksi, mitä hallintolain (434/2003) 8 §:ssä säädetään, 16 a §:n 3 momentissa tar-
koitetun kunnan tai kuntayhtymän tartuntatautien vastustamistyöstä vastaavan viranomai-
sen on annettava Suomeen saapuville neuvontaa terveysturvallisista toimintatavoista ja
covid-19-testauksesta sekä vastattava tartuntatautilakia ja menettelyjä koskeviin kysy-
myksiin ja tiedusteluihin.

16 f §

Saamelaisten kulttuurin ja elinkeinotoiminnan harjoittamista koskeva poikkeus

Edellä 16 a–16 d §:ssä säädettyä ei sovelleta saamelaisiin heidän harjoittaessaan elin-
keinoaan ja kulttuuriaan saamelaisten kotiseutualueella.

16 g §

Covid-19-tautia koskeva luotettava todistus

Saadusta covid-19-rokotussarjasta annettua todistusta voidaan pitää luotettavana, jos
siitä käy ilmi rokotetun henkilön nimi ja syntymäaika, annettu rokote, rokotuksen antopäi-
vä, todistuksen antopaikka ja päiväys sekä rokottajan allekirjoitus ja leima tai muu vastaa-
va vahvistus. Rokotussarjalla tarkoitetaan myyntiluvassa määriteltyä rokoteannosten lu-
kumäärää. Rokotussarja on hyväksyttävä, jos se on toteutettu rokotevalmisteilla, joille Eu-
roopan komissio on myöntänyt ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista uni-
onin lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 nojalla myyntiluvan tai
jotka Maailman terveysjärjestö on hyväksynyt hätäkäyttölistalleen.

Covid-19-tartunnan osoittavan testin negatiivisesta tuloksesta annettua todistusta voi-
daan pitää luotettavana, jos siitä käy ilmi testatun henkilön nimi ja syntymäaika, testauk-
sessa käytetty diagnostinen metodi, näytteenottoaika sekä todistuksen antanut laboratorio,
terveydenhuollon viranomainen tai muu kansallinen viranomainen.

Sairastetusta covid-19-taudista annettua todistusta voidaan pitää luotettavana, jos siitä
käy ilmi henkilön nimi ja syntymäaika, sairastumisen ajankohta, todistuksen antopaikka
ja päiväys sekä lääkärin allekirjoitus ja leima tai muu vastaava vahvistus.

Edellä 1–3 momentissa tarkoitetun todistuksen tai sen oikeaksi todistetun käännöksen
on oltava suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. Saamen kielilaissa (1086/2003) tarkoi-
tetulla saamelaisten kotiseutualueella esitetty todistus saa olla myös saamenkielinen.
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Euroopan unionin digitaalisesta covid-19-todistuksesta säädetään kehyksestä covid-19-
tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien
todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväk-
symiseksi helpottamaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta covid-19-pandemian aikana an-
netussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2021/953.

Edellä 16 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kunnan ja kuntayhtymän palveluksessa ole-
valla tai sen tehtävää hoitavalla on oikeus saada tieto henkilön esittämän todistuksen si-
sällöstä, käsitellä henkilön antamia 1–4 momentissa tarkoitettuja henkilötietoja sekä tehdä
39 §:ssä tarkoitettuun tapauskohtaiseen rekisteriin merkintä 16 a §:n 1 momentissa tarkoi-
tetun todistuksen mukanaolosta, jos käsittely on välttämätöntä 16 a–16 e §:ssä säädettyjen
tehtävien vuoksi.

58 i §

EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallinen käyttö

EU:n digitaalisen koronatodistuksen tulee kansallisessa käytössä osoittaa henkilön saa-
neen 16 g §:n 1 momentissa tarkoitetun täyden rokotussarjan vähintään seitsemän vuoro-
kautta aiemmin, negatiivisen koronatestituloksen enintään 72 tuntia aiemmin tai sairasta-
neen covid-19-taudin enintään kuusi kuukautta aiemmin.

Jos toiminnanharjoittaja edellyttää toiminnassaan 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta
asiakkaalta ja toimintaan osallistuvalta yleisötilaisuuteen tai tilaan pääsemiseksi 1 mo-
mentissa tarkoitetun todistuksen esittämistä, 58 a §:n 2 ja 3 momentin nojalla annetuissa
asetuksissa säädetyt asiakkaiden saapumista ja oleskelua, asiakaspaikkojen sijoittamista
sekä asiakkaiden puhetta peittävän äänentoiston käyttämistä ja musiikin soittamisen ra-
joittamista koskevat velvoitteet, sisä- ja ulkotilojen asiakaspaikkamäärärajoitukset sekä
aukiolo- ja anniskeluaikarajoitukset taikka 58 tai 58 d §:ssä tarkoitetuissa covid-19-taudin
leviämisen estämiseksi tehdyissä päätöksissä asetetut osallistujamäärää koskevat rajoituk-
set tai osallistujien sijoittumista koskevat velvoitteet eivät koske kyseistä yleisötilaisuutta,
tilaa tai toimintaa. Jos kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallin-
tovirasto on kieltänyt yleisötilaisuuden järjestämisen 58 §:n nojalla kokonaan, todistuksen
esittämisedellytyksellä ei kuitenkaan saa poiketa päätöksessä asetetuista rajoituksista. Jos
asiakas tai osallistuja ei esitä todistusta, toiminnanharjoittajan tulee evätä pääsy yleisöti-
laisuuteen tai tilaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun todistuksen esittämistä saa 2 momentissa tarkoitetulla
tavalla edellyttää seuraaviin tiloihin pääsyn ehtona:

1) yleisötilaisuuksiin käytettävät sisä- ja ulkotilat;
2) ravitsemisliikkeet;
3) kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat;
4) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden

välittömässä yhteydessä tai läheisyydessä olevat pukuhuonetilat;
5) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan

ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;
6) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;
7) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;
8) museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat.
Toiminnanharjoittajan on kirjattava 58 h §:ssä tarkoitettuun suunnitelmaan tieto siitä,

että se edellyttää 1 momentissa tarkoitetun todistuksen esittämistä asiakkailta ja toimin-
taan osallistuvilta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää ajanjaksosta, jonka aikana 3 momentissa
säädetystä poiketen 58 ja 58 d §:ssä tarkoitetuissa viranomaispäätöksissä määrätyt sekä
58 a §:n 2 ja 3 momentin nojalla annetuissa asetuksissa säädetyt velvoitteet ja rajoitukset
koskevat kyseisiä yleisötilaisuuksia, tiloja ja toimintaa riippumatta siitä, edellyttääkö toi-
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minnanharjoittaja 1 momentissa tarkoitetun todistuksen esittämistä. Asetuksen antamisen
edellytyksenä on, että covid-19-rokotusohjelman vaikuttavuuden yllättävän ja merkittä-
vän heikentymisen vuoksi on ilmeistä, ettei pelkkä 1 momentissa säädetty todistuksen
esittämisedellytys estä riittävällä tavalla covid-19-taudin leviämistä, ja että se on taudin le-
viämisen sekä väestön terveyden vaarantavan vakavan terveydenhuollon ylikuormittumi-
sen estämiseksi joko valtakunnallisesti tai tietyllä alueella välttämätöntä. Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen on viipymättä ilmoitettava valtioneuvostolle, jos se katsoo, että mai-
nittu tilanne tai sen perusteltu uhka on olemassa. Valtioneuvoston asetus saa olla voimassa
enintään yhden kuukauden kerrallaan. Valtioneuvoston on tarkoin seurattava asetuksen
ajantasaisuutta ja se on välittömästi kumottava, jos tässä pykälässä säädetyt edellytykset
eivät enää täyty.

58 j §

Oikeus käsitellä EU:n digitaalisen koronatodistuksen tietoja

Toiminnanharjoittajalla, sen palveluksessa olevalla tai sen tehtävää hoitavalla, jolla on
tämän lain nojalla oikeus edellyttää EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä asi-
akkaalta ja toimintaan osallistuvalta, on oikeus tarkastaa todistuksen voimassaolo, jos sen
toimintaan kohdistuu 58 a §:n 2 ja 3 momentin nojalla annetussa asetuksessa säädetty
taikka 58 tai 58 d §:n mukaisessa viranomaispäätöksessä määrätty rajoitus tai velvoite.
Todistukseen merkittyjen henkilötietojen käsittely edellyttää lisäksi asiakkaan ja toimin-
taan osallistuvan informointia. Henkilötietoja saa käsitellä vain todistuksen voimassaolon
tarkastamiseksi ja sen tarkastamiseksi, täyttyvätkö edellytykset tilaan pääsemiseksi. To-
distuksen tarkastaminen tulee toteuttaa siten, että toiminnanharjoittaja käyttää Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen hyväksymää lukijaohjelmaa, joka näyttää toiminnanharjoittajan
edustajalle todistukseen kirjatun henkilön nimen ja tiedon todistuksen voimassaolosta. Jos
todistuksen tarkastaminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hyväksymällä lukijaohjel-
malla ei ole teknisistä syistä mahdollista, todistuksen voimassaolon voi tarkastaa ilman
sähköistä lukijaohjelmaa.

Toiminnanharjoittajalla, sen palveluksessa olevalla tai sen tehtävää hoitavalla, jolla on
oikeus edellyttää EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä asiakkaalta ja toimin-
taan osallistuvalta, on lisäksi oikeus tarkistaa asiakkaan ja toimintaan osallistuvan henki-
löllisyys.

Todistuksen tietoja ei saa rekisteröidä tai tallentaa tai käsitellä muussa käyttötarkoituk-
sessa.

58 k §

Koronatestin järjestäminen koronatodistuksen saamiseksi

Kunnan tulee järjestää kunnassa asuville 16- ja 17-vuotiaille lapsille, jotka eivät ole saa-
neet 16 g §:n 1 momentissa tarkoitettua täyttä rokotussarjaa, ja henkilöille, jotka eivät lää-
ketieteellisistä syistä voi ottaa covid-19-rokotetta, maksutta heidän 58 i §:n 1 momentissa
tarkoitetun koronatodistuksen saamiseksi tarvitsemansa covid-19-testaus.

59 a §

Valvonta

Aluehallintovirasto ja kunta valvovat toimialueillaan 58 §:ssä, 58 c §:n 1 ja 2 momen-
tissa, 58 d ja 58 g §:ssä, 58 h §:n 1 momentissa sekä 58 i §:ssä säädettyjen velvollisuuk-
sien ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamista.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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59 c §

Määräykset ja pakkokeinot

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Aluehallintovirasto ja kunta voivat antaa määräyksen 58, 58 d tai 58 g §:n nojalla teh-

dyn päätöksen tai 58 i §:ssä säädetyn velvollisuuden noudattamisessa havaitun puutteen
tai epäkohdan korjaamisesta. Liikenne- ja viestintävirasto ja kunta voivat antaa määräyk-
sen 58 f §:n nojalla tehdyn päätöksen noudattamisessa havaitun puutteen tai epäkohdan
korjaamisesta. Aluehallintovirasto ja kunta voivat lisäksi määrätä 58 h §:n 1 momentissa
sekä Liikenne- ja viestintävirasto 58 h §:n 2 momentissa säädetyn velvollisuuden noudat-
tamisessa havaitun puutteen tai epäkohdan korjattavaksi. Aluehallintovirasto ja kunta voi-
vat tämän lain mukaisen valvonnan suorittamiseksi salassapitosäännösten estämättä mää-
rätä toiminnanharjoittajan tarkastamaan asiakkaan ja toimintaan osallistuvan henkilön
henkilöllisyyden ja EU:n digitaalisen koronatodistuksen voimassaolon, jos tarkastusta
suoritettaessa herää epäilys, ettei EU:n digitaalista koronatodistusta ole asiakkailta ja osal-
listujilta tarkastettu, eikä asetettuja velvoitteita ja rajoituksia ole noudatettu.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

59 e §

Oikeus saada tietoja

Aluehallintovirastolla, kunnan tämän lain mukaiseen valvontaan osallistuvilla viran-
omaisilla ja Liikenne- ja viestintävirastolla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saa-
da 59 a–59 d §:n mukaisen valvonnan toteuttamiseksi välttämättömät tiedot siltä, johon
kohdistuu 58 c, 58 e tai 58 i §:ssä säädetty velvoite sekä siltä, johon on kohdistettu 58,
58 d, 58 f tai 58 g §:n nojalla päätös. Tiedot on annettava viivytyksettä ja maksutta.

79 §

Valtion osallistuminen erityisiin kustannuksiin

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Valtio vastaa kunnille ja kuntayhtymille 16 a, 16 b, 16 d ja 16 e §:stä aiheutuvista kus-

tannuksista.

87 a §

Covid-19-testin laiminlyöntiä koskeva rikkomus

Täysi-ikäinen, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö 16 b §:n
1 momentissa tai 16 d §:n 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden osallistua covid-19-tes-
tiin, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, covid-19-
testin laiminlyöntiä koskevasta rikkomuksesta sakkoon.

89 §

Virka-apu

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, Rajavartiolaitoksella ja Tullilla on virka-

aputehtävän suorittamiseksi oikeus:
1) pysäyttää kulkuneuvo ja ohjata liikennettä noudattaen, mitä rajavartiolain

(578/2005) 38 §:ssä ja tullilain (304/2016) 12 §:ssä säädetään;
2) käsitellä virka-aputehtävässä välttämättömiä terveystietoja noudattaen, mitä henki-

lötietojen käsittelystä säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen kä-
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sittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoami-
sesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukses-
sa (EU) 2016/679, tietosuojalaissa (1050/2018) ja henkilötietojen käsittelystä Rajavartio-
laitoksessa annetussa laissa (639/2019) sekä henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetus-
sa laissa (650/2019).

89 a §

Virka-apu covid-19-tautia koskevien toimenpiteiden yhteydessä

Sen lisäksi, mitä 89 §:ssä säädetään, poliisilla on virka-aputehtävän suorittamiseksi oi-
keus:

1) antaa virka-apua 16 a §:n 4 momentissa ja 16 b §:n 3 momentissa säädetyn poistu-
miskiellon noudattamisen varmistamiseksi;

2) pysäyttää kulkuneuvo ja ohjata liikennettä 16 a ja 16 b §:ssä säädettyjen toimenpi-
teiden suorittamisen varmistamiseksi.

Rajavartiolaitoksella ja Tullilla on oikeus antaa virka-apua 16 a §:n 4 momentissa ja
16 b §:n 3 momentissa säädetyn poistumiskiellon noudattamisen varmistamiseksi.

————
Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2021. Lain 16 a–16 g ja 58 i –58 k §,

79 §:n 3 momentti sekä 87 a ja 89 a § ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Helsingissä 15.10.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
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