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555/2020

Laki
tartuntatautilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tartuntatautilain (1227/2016) 60 §:n 1 momentti, 72 § ja 75 §:n 1 momentti 

seuraavasti:

60 §
Karanteeni

Jos yleisvaarallisen tartuntataudin tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartunta-
taudin leviämisen vaara on ilmeinen eikä taudin leviämistä voida muulla tavoin estää, vir-
kasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai virkasuhteinen sairaanhoitopii-
rin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää henkilön karanteenista 
enintään yhden kuukauden ajaksi. Päätös karanteenista voidaan tehdä henkilölle, jonka on 
todettu tai perustellusti epäilty altistuneen yleisvaaralliselle tai yleisvaaralliseksi perustel-
lusti epäillylle tartuntataudille.

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

72 §

Lääkkeiden tarkoituksenmukainen ja yhdenvertainen saanti

Tarkoituksenmukaisen ja yhdenvertaisen lääkehoidon varmistamiseksi poikkeukselli-
sen epidemian uhatessa ja aikana sosiaali- ja terveysministeriö voi terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä annetun lain (559/1994) ja lääkelain estämättä määräaikaisesti rajoittaa 
tartuntataudin ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä tartuntatautiin liittyvien oireiden ja jälki-
tautien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden määräämistä ja luovuttamista tai antaa oikeuksia 
määrätä tai luovuttaa niitä.

75 §
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain säännöksistä poikkeaminen

Poikkeuksellisen epidemian uhatessa ja aikana sekä muussa vastaavassa terveyden-
huollon häiriötilanteessa sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää määräaikaisen poikke-
uksen terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen markkinoille saattamiseksi ja käyttöön ot-
tamiseksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 §:n 1 mo-
mentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia varten, vaikka laitteen tai tarvikkeen vaa-
timustenmukaisuuden arviointia ei ole toteutettu mainitussa laissa tai sen nojalla annetuis-
sa säännöksissä ja määräyksissä edellytetyn mukaisesti.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————
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OIKAISU
Merkityt kohdat on lisätty oikaisuna.
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