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Laki
tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään tartuntatautilakiin (1227/2016) väliaikaisesti uusi 16 a–16 g, 87 a ja 89 a § seu-

raavasti:

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 14 vuorokautta ennen Suomeen saapumista saadusta covid-19-rokotus-
sarjasta;

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 14 vuorokautta ennen Suomeen saapumista saadusta covid-19-ro-
kotussarjasta tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetusta laboratoriovarmiste-
tusta covid-19-taudista, hänen ei tarvitse osallistua 16 b §:ssä tarkoitettuun covid-19-tes-
tiin. Jos hänellä on mukanaan todistus hänelle enintään 72 tuntia ennen Suomeen saapu-
mista 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 tarkoituksenmukaisessa laajuudessa covid-19-epidemian torjumiseksi.
Kyseinen viranomainen voi sopia todistusten tarkastamiseen liittyvien tehtävien siirtämi-
sestä muun kuin viranomaisen hoidettavaksi, jos se on tarpeen kunnan tai kuntayhtymän
muiden lakisääteisten tehtävien hoitamisen sekä siirretyn tehtävän vaatimien henkilöstö-
voimavarojen riittävyyden turvaamiseksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu todistus on Suomeen saavuttaessa pyynnöstä esitettävä
3 momentissa mainitun kunnan tai kuntayhtymän tartuntatautien vastustamistyöstä vas-
taavan viranomaisen palveluksessa olevalle tai sen tehtävää hoitavalle henkilölle. Todis-
tus voidaan tarkastaa myös sähköisesti. Mainitun kunnan tai kuntayhtymän tartuntatautien
vastustamistyötä hoitava virkasuhteessa oleva voi kieltää henkilön poistumisen osoitta-
mastaan paikasta todistuksen tarkastamiseksi. Poistumista koskeva kielto saa olla voimas-
sa enintään kolme tuntia.
HE 105/2021 
StVM 18/2021
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Ulkomaalaisen maahantulon epäämisestä säädetään henkilöiden liikkumisesta rajojen
yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetussa Euroopan par-
lamentin 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
todistus vähintään 14 vuorokautta ennen Suomeen saapumista saadusta ensimmäisestä
covid-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 eikä 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 siirtyessä 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 edellä 1 momentissa säädetään, velvollisuus esittää todistus ja osallis-

tua testiin ei koske henkilöitä, jotka saapuvat Suomeen sellaisesta maasta tai sellaiselta
alueelta, jossa covid-19-taudin ilmaantuvuus tai muuntuneen viruksen yleisyys ei aiheuta
erityistä epidemian leviämisen riskiä. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat
säännökset tässä momentissa tarkoitetuista 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-
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tetusta covid-19-taudista, eikä hän ole saanut 16 b §:n mukaisesta covid-19-testistä posi-
tiivista testitulosta, hänen on osallistuttava covid-19-testiin aikaisintaan 72 tuntia ja vii-
meistään 120 tuntia maahan saapumisensa jälkeen. Edellä 16 a §:n 3 momentissa tarkoi-
tetun 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 tai kulttuuriaan saamelaisten kotiseutualueella.

16 g §

Covid-19-tautia koskeva luotettava todistus

Saadusta covid-19-rokotuksesta annettua todistusta voidaan pitää luotettavana, jos siitä
käy ilmi rokotetun henkilön nimi ja syntymäaika, annettu rokote, todistuksen antopaikka
ja päiväys sekä rokottajan allekirjoitus ja leima tai muu vastaava vahvistus. Rokotussar-
jalla tarkoitetaan myyntiluvassa määriteltyä rokoteannosten lukumäärää.

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 testatun henkilön nimi ja syntymäaika, sairastumisen ajankohta, todistuksen an-
topaikka 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. Saamelaiskäräjistä annetussa laissa
(974/1995) tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueella esitetty todistus saa olla myös saa-
menkielinen.

Euroopan unionin digitaalisesta covid-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 tai 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 tar-
koitetun todistuksen mukanaolosta, jos käsittely on välttämätöntä 16 a–16 e §:ssä sää-
dettyjen tehtävien vuoksi.
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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-
testiin, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta,
covid-19-testin laiminlyöntiä koskevasta rikkomuksesta sakkoon.

89 a §

Virka-apu covid-19-tautia koskevien toimenpiteiden yhteydessä

Sen lisäksi, mitä 89 §:ssä säädetään, poliisilla ja Tullilla on virka-aputehtävän suoritta-
miseksi oikeus:

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

————
Tämä laki tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2021 ja on voimassa 15 päivään loka-

kuuta 2021.

Naantalissa 6.7.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
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