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Tehy ry:n lausunto hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 
tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen 
palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tartuntatautilakia siten, että vuoden 2021 loppuun 
saakka voimassa olevia tartuntatautilain covid-19-epidemiaan liittyvien väliaikaisten säännösten 
voimassaoloa jatkettaisiin. Väliaikainen sääntely on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022 ja 
olemaan voimassa 30.6.2022 saakka. 
 

Kommentit koskien ulkomaista alkuperää olevien covid-19-
tartuntojen Suomeen leviämisen estämistä 

Tartuntatautilain väliaikaisia terveysturvalliseen maahantuloon liittyvien 16 a-16 g §:ssä olevien 
säännösten voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi. Matkustajien testauksella ja karanteenilla 
voidaan torjua covid-19-tartuntojen leviämistä ja edistää terveysturvallisuutta rajat ylittävässä 
liikenteessä. Valtaosa maailman maista on ottanut käyttöön liikenteen rajoituksiin, rokotuksiin, 
testaukseen tai karanteeniin perustuvia toimia rajat ylittävässä liikenteessä.  
 
58 f §:ssä momentissa säädettyjä viranomaisen päätöksenteon kriteerejä ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että säännöksen soveltamiskriteereistä poistetaan covid-19-taudin 
ilmaantuvuus. Samalla tarkennetaan kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todettujen 
tartuntaryppäiden kriteeriä siten, että säännöksen soveltaminen edellyttää, että tartuntaryppäät 
alueella ovat merkittäviä ja ne voisivat aiheuttaa riskin uusien tartuntojen laajaan leviämiseen 
alueella. Muutos on perusteltua, sillä ilmaantuvuusluvun käytettävyys rokotuskattavuuden 
noustessa ei kuvasta enää epidemian kannalta oleellista edellytystä. 
 
Rajat ylittävän liikenteen toiminnan suunnittelussa on huomioitava, että rajanylityspaikoille 
muualta siirretty yhteiskunnan kriittisillä aloilla (esimerkiksi sote-ala) työskentelevät työntekijät 
käytetään terveydenhuollon hoito- ja palveluvelan korjaamiseen. Osaava ja ammattitaitoinen 
sote-alan henkilöstön työpanos tarvitaan hoitotyöhön, esimerkiksi terveyskeskuksiin ja 
sairaaloihin.  
 

Kommentit koskien ravitsemisliikkeitä ja niiden toiminnan 
väliaikaista rajoittamista ja valvontaa koskevien säännösten 
voimassaoloa 

 
Ei kommentoitavaa. 
 
 

Kommentit koskien henkilöliikennettä ja sen väliaikaista 
rajoittamista epidemiatilanteen sitä vaatiessa 

 
Ei kommentoitavaa. 
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Kommentit koskien EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallista 
käyttöä, sekä näihin liittyvää valvontaa, tarkastuksia, pakkokeinoja 
ja virka-apua 

 
Esityksen tavoitteena on mahdollistaa EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön 
jatkaminen tietyissä vapaa-ajan toiminnoissa vaihtoehtona voimassa oleville 
viranomaispäätöksin asetetuille velvoitteille ja rajoituksille. Tavoitteena on mahdollistaa 
erilaisten yleisötilaisuuksien järjestäminen sekä asiakkaiden ja osallistujien pääseminen 

erilaisiin tiloihin terveysturvallisesti.  
 
Koronapassin käytön jatkaminen tulisi todennäköisesti lisäämään rokotuskattavuutta ja näin 
ollen lisäisi tehokkaasti väestön terveysturvallisuutta. 
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