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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 20 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että tartuntatautilain 
20 §:ssä säädetyn lääkärin antaman todistuk
sen korvaisi selvitys siitä, ettei henkilö sairasta 
yleisvaarallista tartuntatautia. Tällaisena selvi
tyksenä tulisivat kysymykseen laboratoriovas
taukset ja röntgenlausunnot. Esityksen tarkoi-

tuksena on osaltaan järkiperäistää ja kehittää 
terveydentilaa koskevaa lääkärintodistuskäy
täntöä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä heinäkuuta 1991. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotettu 
muutos 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 22 päivä
nä joulukuuta 1989 työryhmän kehittämään ja 
järkiperäistämään terveydentilaa koskevaa lää
kärintodistuskäytäntöä. Työryhmän tehtävänä 
oli muun muassa selvittää tarkoitukset, joihin 
ei ole perusteltua syytä nykykäytännön mukai
sesti edellyttää lääkärin suorittamaa terveyden
tilan arviointia sekä selvittää terveystodistus
käytäntöön esittämiensä uudistusten edellyttä
mät lakien, asetusten ja hallinnollisten päätös
ten muuttamistarpeet sekä tehdä ehdotus ky
seisten muutosten sisällöstä. 

Tartuntatautilain (583/86) 20 §:n 1 momen
tin mukaan työnantajan tulee vaatia sen mu
kaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään, 
henkilöltä, joka tekee sellaista työtä tai on 
sellaisessa tehtävässä, jossa tartuntataudin levi
ämisen edellytykset ovat tavallista suuremmat 
tai seurauksiltaan vakavat, lääkärin antama 
todistus siitä, ettei henkilö sairasta yleisvaaral
lista tartuntatautia. 

Edellä mainittu terveystodistustyöryhmä eh
dotti 31.5.1990 jättämässään muistiossa 

301455T 

(1990: 16 STM) muun muassa tartuntatautilain 
20 §:n muuttamista siten, että siinä tarkoitetun 
lääkärin antaman todistuksen korvaisi selvitys 
siitä, ettei henkilö sairasta yleisvaarallista tar
tuntatautia. Työryhmän tartuntatautiasetuk
seen (786/86) ehdottamien muutosten mukaan 
tartuntatautilain 20 §:n mukaisen lääkärinto
distuksen korvaavana selvityksenä tulisi kysy
mykseen oikeaksi todistettu laboratoriovastaus 
tai röntgenlausunto. Lääkintöhallitus antaisi 
edelleenkin ohjeet selvityksen perusteeksi suo
ritettavista tutkimuksista. Kysymykseen tulevat 
tavallisimmat tutkimukset ovat saimonellavilje
ly ja keuhkoröntgentutkimus. 

Työryhmän muistiosta pyydetyissä lausun
noissa pääsääntöisesti kannatettiin työryhmän 
tekemiä ehdotuksia tarpeellisina ja kiireellisesti 
toteutettavina. 

Esityksessä ehdotetaan tartuntatautilakiin 
tehtäväksi työryhmän esittämä edellä todettu 
muutos. Ehdotettu muutos toteutuessaan osal
taan järkiperäistää lääkärintodistuskäytäntöä, 
koska erillistä lääkärin antamaa todistusta ei 
enää tarvittaisi, vaan todistuksen korvaisi muu 
selvitys kuten oikeaksi todistettu laboratorio
tai röntgenvastaus. 
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2. Taloudelliset vaikutukset 

Terveystodistustyöryhmä on muistiossaan 
viitannut lääkintöhallituksen syksyllä 1989 suo
rittamaan selvitykseen lääkäreiden terveysto
distusten laadintaan käyttämästä ajasta tietyis
sä terveyskeskuksissa (Porvoo, Lapua, Jyväs
kylä, Joensuu ja Käpylä). Selvityksestä ilmeni, 
että kyseisissä terveyskeskuksissa kuluu keski
määrin 1-1,5 lääkärin työpanos terveystodis
tusten laatimiseen. Selvityksen perusteella arvi
oitiin, että maamme 222 terveyskeskuksessa 
terveystodistusten laatimiseen kului vuodessa 
kaiken kaikkiaan 300 lääkärin työaikaa vastaa
va aika. Arvioon ei sisälly yksityistä terveyden
ja sairaanhoitoa. 

Tartuntatautilain 20 §:ssä tarkoitetun lääkä
rintodistuksen perusteeksi suoritettavia tutki
muksia tehdään vuosittain noin 40 000-
50 000 kappaletta. Lukumääräisesti eniten näi
tä lääkärintodistuksia kirjoitetaan elintarvike
teollisuuslaitoksissa ja suurtaloudessa työsken
televille. 

3. Voimaantulo 

Ehdotettu laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 
päivänä heinäkuuta 1991. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
tartuntatautilain 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun tartuntatautilain (583/86) 20 §:n 1 momentti 

seuraavasti: 

20 § 
Sellaista työtä tekeväitä tai sellaisessa tehtä

vässä olevalta, jossa tartuntataudin leviämisen 
edellytykset ovat tavallista suuremmat tai seu
rauksiltaan vakavat, työnantajan on sen mu
kaan kuin asetuksella säädetään vaadittava 
selvitys siitä, ettei asianomainen sairasta yleis
vaarallista tartuntatautia. 

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1990 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin 
toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Mauri Miettinen 
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Liite 

Laki 
tartuntatautilain 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun tartuntatautilain (583/86) 20 §:n 1 momentti 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

20 § 
Työnantajan tulee vaatia, sen mukaan kuin 

asetuksella tarkemmin säädetään, henkilöltä, 
joka tekee sellaista työtä tai on sellaisessa 
tehtävässä, jossa tartuntataudin leviämisen 
edellytykset ovat tavallista suuremmat tai seu
rauksiltaan vakavat, lääkärin antama todistus 
siitä, ettei henkilö sairasta yleisvaarallista tar
tuntatautia. 

Ehdotus 

20 § 
Sellaista työtä tekeväitä tai sellaisessa tehtä

vässä olevalta, jossa tartuntataudin leviämisen 
edellytykset ovat tavallista suuremmat tai seu
rauksiltaan vakavat, työnantajan on sen mu
kaan kuin asetuksella säädetään vaadittava 
selvitys siitä, ettei asianomainen sairasta yleis
vaarallista tartuntatautia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin 
toimenpiteisiin. 




