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OHJELMA
• 14.00-14.05 Tervetuloa lähetykseen!

Maria Pernu, Kuntaliitto

• 14.05-14.20 Kotihoidon asiakasmaksut
Sami Uotinen, Kuntaliitto

• 14.20-14.45 Päivitetyn turvallinen lääkehoito-oppaan esittely
Emilia Laukkanen, Fimea
Kommenttipuheenvuorot Tuula Kock, Kuntaliitto ja
Sari Hautakangas, KVPS Tukena Oy

• 14.45-15.00 Tartuntatautilain muutokset
Jean-Tibor IsoMauno, Kuntaliitto

• 15.00- Ajankohtaiset ja infot
Koronarokotukset, koulutukset, tapahtumat
Maria Pernu, Kuntaliitto



Asiakasmaksulain 
osittaisuudistus – kotihoidon 
asiakasmaksut 
Sote-studio 23.3.2021

Sami Uotinen

Johtava lakimies





Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelu maksu 
sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta  perittävä maksu 
( 10 e §)

• Kunta tai kuntayhtymä saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta 
palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta kuukausimaksun, joka määräytyy 
palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja 
perheen koon mukaan. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia.

• Maksu saa olla enintään 5 momentin mukaisen maksuprosentin osoittama määrä 
tulorajan ylittävistä  kuukausituloista. 
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Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelu maksu 
sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta  perittävä maksu 
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Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelu maksu 
sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta  perittävä maksu 

• Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrättäessä saadaan 
käyttää maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää

• Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteita (pyöristetään lähimpään tuntiin -
puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin)
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Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelu maksu 
sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta  perittävä maksu 
- huomioon otettavat tulot (10 f §)

• Tulokäsite bruttotulo (veronalaiset tulot ja verosta vapaat tulot)
• Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta 

vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä
• Lisäksi laskennallinen metsätulo
• Vaihtoehtoisesti voidaan ottaa huomioon verotuksessa vahvistetut vastaavat 

veronalaiset tulot (Verohallinnon määrittämillä prosenttimäärillä korotettuna)

• Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kk 
keskimääräinen kuukausitulo
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Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelu maksu 
sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta  perittävä maksu 
- huomioon otettavat tulot
• Tuloina ei lähtökohtaisesti oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja 

verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan 
hoitotukea
• Muutoksia mm.

• Opintoraha ja aikuiskoulutustuki otetaan huomioon
• Lasten kotihoidon tuki otetaan jatkossa tulona huomioon
• Opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset otetaan huomioon, 

siltä osin kuin ovat veronalaista tuloa
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Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelu maksu 
sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta  perittävä maksu 
- tuloista tehtävät vähennykset (10 g §)

• Uusia vähennyksiä
• Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu hyvitys
• Edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään 

em. perusmaksun suuruisena)
• Asiakkaan todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen asumispalveluun siirtymistä

1. omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden 
kuukauden ajalta;  

2. vuokra-asunnon vuokra asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä 
tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta; 

3. asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tarkoitettu 
käyttövastike kolmelta kuukaudelta.  
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. 

soster@kuntaliitto.fi

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/


OHJELMA JATKUU 
HETKEN KULUTTUA

14.20-14.45 Päivitetyn turvallinen lääkehoito-oppaan esittely
Emilia Laukkanen, Fimea
Kommenttipuheenvuorot Tuula Kock, Kuntaliitto 
Sari Hautakangas, KVPS Tukena Oy

VOIT LÄHETTÄÄ KYSYMYKSIÄ MYÖS PALVELUSÄHKÖPOSTIIMME
SOSTER@KUNTALIITTO.FI



Turvallinen lääkehoito -
opas

Emilia Laukkanen, sh, TtT
Projektikoordinaattori

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

23.3.2021



Turvallinen lääkehoito –oppaan päivitys

• Turvallinen lääkehoito –opas 
päivitettiin STM:n
toimeksiannosta

• Fimea koordinoi
• Projektityöryhmässä asiantuntijoita 

STM:stä, AVIsta, Valvirasta ja Fimeasta

• Julkaistiin 12.2. STM:n
julkaisusarjassa
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Sidosryhmät mukana päivitystyössä

• Kysely oppaan päivitystarpeista syksyllä 2019

• Työpaja keväällä 2020, teemana lääkitysturvallisuuden johtaminen

• Puhelinaika keväällä 2020, teemana lääkehoidon osaaminen

• Lausuntokierros

• Sidosryhmätilaisuus marraskuussa 2020

• Lisäksi asiantuntijoiden vertaisarviointi keväällä ja syksyllä 2020
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Lausuntokierros kesällä 2020

• Sidosryhmiltä pyydettiin lausuntoja oppaan luonnosversiosta

• Luonnokseen tehtiin tarkennuksia lausuntojen perusteella, mm.
• Lisättiin esimerkkiyksiköksi perhehoito
• Tarkennettiin lääkehoitosuunnitelman allekirjoittaja
• Tarkennettiin suositusta huumausaineiden kulutuskortista
• Tarkennettiin sairaanhoitajien vastuuta lääkehoidon toteuttamisen kokonaisuudesta

► Oppaan päivitys sidosryhmiltä saatujen palautteiden ja toiveiden 
pohjalta
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Oppaan tavoitteista

• Oppaan tavoitteena on tukea lääkehoitoa toteuttavia yksiköitä 
lääkehoitoprosessin turvallisuuden varmistamisessa

• Ei yksikkökohtaisia ohjeistuksia

• Tavoitteena on myös, että toiminta- ja työyksiköt ja niissä 
työskentelevät työntekijät tunnistavat, minkä tasoisia 
lääkehoidon tarpeita heidän asiakkaillaan ja potilaillaan esiintyy, 
minkälaista lääkehoitoa toiminta- ja työyksikössä toteutetaan, 
millaista osaamista se edellyttää, miten lääkehoidon prosessi 
heillä toimii sekä mitä lääkitysturvallisuusriskejä edellisiin liittyy

• Ohjeita siihen, miten ja miksi toiminta- ja työyksikön 
lääkehoitosuunnitelma tulee laatia ja keiden toimesta

• Liitteenä lääkehoitosuunnitelman mallipohja
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Oppaan tavoitteista

• Opas on suositus, joka valmisteltiin viranomaisyhteistyönä
• Lainsäädännön vaateiden lisäksi opas suosittaa hyviä toimintakäytäntöjä koko 

lääkehoitoprosessiin ja osaksi lääkitysturvallisuuskulttuurin edistämistä
• Sisällössä on huomioitu viranomaisten valvonta- ja ohjaustyössä toistuvasti eteen 

tulleet havainnot ja kentän kysymykset

• Oppaan suosituksia noudattamalla yksikön lääkitysturvallisuus on 
hyvällä mallilla

• Suosituksia joudutaan kuitenkin usein soveltamaan, mutta perustellusti
• Huomioitava aina yksikössä toteutettava lääkehoito ja siihen liittyvät erityispiirteet

19



Mitä uutta oppaassa on?

• Lääkehoitosuunnitelman mallipohja
• Suunnattu aiempaa selkeämmin myös sosiaali- ja 

terveydenhuollon ulkopuolisiin yksiköihin
• Yksityis- ja yksikkökohtaisia ohjeistuksia vain rajoitetusti
• Joitakin suosituksia tarkennettu, esim. osaamisen varmistaminen
• Lääkäreiden roolia nostettu esille aiempaa enemmän
• Työnantajan vastuu turvallisen lääkehoidon edellytyksistä
• Farmaseuttisen osaamisen rooli lääkehoidon turvallisuudessa
• Lääkitysturvallisuuden johtaminen
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Työnantajan vastuista

• Työnantaja/johto toimii sekä laadukkaan ja turvallisen toiminnan 
mahdollistajana, että lääkitysturvallisuuden toteutumisen omavalvojana

• Työnantaja vastaa turvallisen lääkehoidon edellytyksistä
• Johdon vastuulla on varmistaa, että työntekijöiden lääkehoito-osaaminen on 

yksikössä toteutettavan lääkehoidon vaatimalla tasolla ja vastaa turvallisen 
lääkehoidon tavoitteita

• Työyksikön esimies vastaa lääkehoitosuunnitelman ajantasaisuudesta, 
päivittämisestä ja soveltamisesta käytäntöön sekä lääkehoitoon 
perehdyttämisestä

• Huom! Työnantajan/johdon on tunnettava velvoittava, ajantasainen 
lainsäädäntö ja määräykset, pelkästään oppaan hyödyntäminen ei riitä

• Työnantajalla on oikeus vaatia enemmänkin kuin oppaassa suositellaan
• Myös velvollisuus järjestää täydennyskoulutusta 
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Oppaan keskiössä lääkehoitosuunnitelma
• Lääkehoitoa toteuttavan yksikön työväline turvallisen lääkehoidon osa-alueiden 

määrittämiseen ja hallintaan
• Lääkehoitosuunnitelman avulla voidaan kehittää esimerkiksi yksiköiden 

lääkehoidon prosessia ja lisätä ymmärrystä lääkitysturvallisuudesta 
• Lähtökohtana on, että lääkehoitosuunnitelma on käytössä kaikissa lääkehoitoa 

toteuttavissa yksiköissä
• Työyksikön lääkehoidon toteutuksen tulee pohjautua ajantasaiseen, vähintään 

vuosittain tarkastettuun ja tarvittaessa päivitettyyn, työyksikkökohtaiseen 
lääkehoitosuunnitelmaan

• Lääkehoitosuunnitelman tärkein ominaisuus on, että se vastaa sisällöltään sen 
lääkehoitoa toteuttavan yksikön tarpeita, missä sitä käytännössä sovelletaan

• Organisaatiotasolla lääkehoitosuunnitelmalla tarkoitetaan ohjausasiakirjaa, joka 
määrittelee lääkehoitoon, lääkehoidon turvallisuuteen ja yksikkökohtaiseen 
lääkehoitosuunnitelmaan liittyvät tehtävät ja vastuut organisaatiossa. 
Varsinainen lääkehoitosuunnitelma tehdään sekä toiminta- että 
työyksikkötasolla organisaatiosta ja yksiköstä riippuen.
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Kuka saa toteuttaa lääkehoitoa?

• Turvallinen lääkehoito –opas sisältää lääkehoidon toteuttamiseen 
liittyviä suosituksia, joiden avulla voidaan edistää lääkehoidon 
turvallisuutta

• Oppaan tavoitteena tai tehtävänä ei kuitenkaan ole määritellä, 
kuka saa toteuttaa lääkehoitoa

• Erityiskysymykset on aina ratkaistava yksikössä
• Työnantaja vastaa siitä, että lääkehoitoa toteuttavalla henkilöstöllä on siihen 

riittävä koulutus ja osaaminen
• Riittävä = riittävä suhteessa yksikössä toteutettavan lääkehoidon vaativuuteen
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Implementointiprojekti

• Tavoitteena jalkauttaa opas käytäntöön
• Yksikkökohtaiset, laadukkaat ja ajantasaiset lääkehoitosuunnitelmat
• Tietoisuus oman yksikön lääkehoidon erityispiirteistä ja riskeistä
• Lääkitysturvallisuuden edistäminen!
• Implementoinninkaan tavoitteena ei ole määritellä, kuka saa toteuttaa lääkehoitoa

• Webinaareja, työpajoja, koulutusmateriaalia, UKK -palsta…

• Yhteistyössä Valviran, AVIn, STM:n ja Potilas- ja 
asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen kanssa
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Kiitos!

emilia.laukkanen@fimea.fi

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8682-4
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Liite 6. Lääkehoitosuunnitelman 
mallipohja

www.fimea.fi
Twitter: @Fimea

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8682-4
http://www.fimea.fi/


OHJELMA JATKUU 
HETKEN KULUTTUA

14.45-15.00 Tartuntatautilain muutokset
Jean-Tibor IsoMauno, Kuntaliitto

VOIT LÄHETTÄÄ KYSYMYKSIÄ MYÖS PALVELUSÄHKÖPOSTIIMME
SOSTER@KUNTALIITTO.FI



Tartuntatautilain väliaikaisesti 
voimassa olevat säännökset, 
laki 147/2021

Sote-studio 23.3.2021

Lakimies Jean-Tibor IsoMauno

Lakiyksikkö



Kevät 2020





” Valmiuslailla on 
puututtu siihen, miten 
opetus järjestetään. 
Käytännössä on 
supistettu kuntien 
velvollisuuksia. Jos 
jotain opetusta ei voi 
järjestää etänä, sitä ei 
tarvitse järjestää.
Oikeudellisesti on 
tärkeää erottaa koulun 
sulkeminen ja 
opetussisältöihin 
puuttuminen.”





Hallituksen periaatepäätös 6.5.2020:

“Esi- ja perusopetuksen 
tilojen käyttöä hallitaan 

14.5.2020 alkaen 
tartuntatautilain mukaisilla 

toimenpiteillä.”



“Mitä nämä ovat?”



Tartuntalain taustaa

• Tartuntatautilaki ollut samannimisenä voimassa vuodesta 1986 lähtien
• Laissa säädetään ehkäisevistä toimista ja palveluista
• Tautien hoidosta ei säädetä lukuun ottamatta hoidon osana tarvittavia toimia taudin 

leviämisen ehkäisemiseksi

• Kunnan ja sairaanhoitopiirin työnjako ollut samansisältöistä jo 35 vuotta
• Kunnalla vastuu oman alueensa tartuntatautien torjunnasta
• Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä tukea kuntaa asiantuntemuksellaan tautien 

diagnostiikassa ja epidemioiden selvittämisessä

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos torjuntatyön valtakunnallinen asiantuntijalaitos
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Tartuntalain kokonaisuudistus, taustaa
• Uudella lailla 1.3.2017 lähtien 

1. Kevennyksiä hallinnollisiin menettelyihin - eräistä lyhytkestoisista toimenpiteistä 
päättäminen kunnan monijäseniseltä toimielimeltä tartuntataudeista vastaavan 
lääkärin tehtäväksi

2. Myös aluehallintoviraston ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tuli nimetä 
tartuntataudeista vastaava lääkäri - ammatillisen vastuun keskittämisen 
nimetylle henkilölle oli tarkoitus johtaa perinpohjaisempaan paneutumiseen 
tehtävään

3. Epidemian selvittämis- ja jäljitystyön edellytyksiä vahvistettiin – säätämällä 
torjuntatyölle välttämättömästä viranomaisten tiedon saannista sekä 
tapauskohtaisten rekistereiden perustamisoikeudesta (THL, shp)

4. Yksityisyyden suojaa vahvistettiin – täsmentämällä tahdosta riippumattomista 
toimista päättämisestä 

5. + eräitä muita muutoksia, mm. rokotustehtäviin ja rokotussuojaa (+ 1 v) koskien
35



Tartuntatautilaki vs perusoikeudet

• Laki sisältää useita säännöksiä viranomaisten toimivallasta puuttua yksilön 
perusoikeuksiin ja välttämättömistä rajoitustoimenpiteistä
• PeV arvionut sääntelyä suhteessa perustuslain 6 §:n turvaamaan yhdenvertaisuuteen, 

7 §:n 1 momentissa turvattuun henkilökohtaisen vapauden ja koskemattomuuden 
suojaan, 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen, 10 §:ssä turvattuun yksityiselämän 
suojaan, 18 §:n 1 momentissa turvattuun työn ja ammatin valitsemiseen vapauteen sekä 
21 §:n oikeusturvasäännökseen

• Tartuntatautilaki mahdollistaa mm. pitkälle meneviä perusoikeusrajoituksia muun 
muassa henkilön määräämisessä karanteeniin tai eristettäväksi

• Välttämättömät toimet tulisi mahdollisimman usein toteuttaa 
yhteisymmärryksessä toimenpiteiden kohteeksi joutuvan ja niistä päättävän 
kesken ja että henkilön tahdon vastaisesti tehtävät toimet rajoittaa 
mahdollisimman vähiin
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Tartuntatautilain mukaiset toimenpiteet
6 luku - Tartunnan leviämistä rajoittavia 
toimenpiteitä

• 55 § - Terveydentilan selvitys 
hengityselinten tuberkuloosista työtehtävää 
varten

• 56 § - Terveydentilan selvitys 
salmonellatartunnasta työtehtävää varten

• 57 § - Työstä, päivähoidosta ja 
oppilaitoksesta poissaolosta päättäminen

• 58 § - Laajaan tartunnanvaaraan liittyvät 
toimenpiteet

• 59 § - Tilojen ja tuotteiden puhdistus ja 
tavaran hävittäminen

• 60 § - Karanteeni

• 61 § - Tavaran karanteeni

• 62 § - Karanteenin jatkaminen ja 
lopettaminen

• 63 § - Eristäminen

• 64 § - Välttämättömän sairaanhoidon 
toteuttaminen eristämisen aikana

• 65 § - Lääkityksen antaminen 
vastustuksesta huolimatta eristämisen 
aikana

• 66 § - Eristämisen jatkaminen ja 
lopettaminen

• 67 § - Karanteeni ja eristäminen 
ulkopuolelta lukittavassa tilassa

• 68 § - Olosuhteet karanteenin ja eristämisen 
aikana

• 69 § - Tapaamisen rajoittaminen 
karanteenin ja eristämisen aikana

• 70 § - Kiireellinen päätös 
rajoitetoimenpiteestä

• 71 § - Äkillinen vakava terveysvaara37

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227#L6P57
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227#L6P60
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227#L6P63


Laajaan tartunnanvaaraan liittyvät toimenpiteet
• Tartuntatautilakiehdotuksen 58 §:ssä luodaan toimivalta päättää erityisistä torjuntatoimista, jotka 

voivat kohdistua ilmeisesti myös esimerkiksi yksityisessä käytössä oleviin kulkuneuvoihin ja 
asuntoihin. Säännösehdotus voi siis olla merkityksellinen esimerkiksi perustuslain 10 §:ssä 
turvatun yksityiselämän suojan tai perustuslain 15 §:n turvaaman omaisuudensuojan kannalta. 
Perusoikeusrajoituksen täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksen kannalta jää epäselväksi, mitä 
kaikkea torjuntatoimilla pykälässä tarkoitetaan. Torjuntatoimia ei myöskään eritellä 
säännösehdotuksen perusteluissa. Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan säännöstä tulee 
täsmentää siten, että siitä tarkemmin käy ilmi, millaisia torjuntatoimia sen nojalla voidaan siinä 
tarkoitettuihin tiloihin kohdistaa.

• Perustuslakivaliokunta muistuttaa myös perusoikeusrajoitusten oikeasuhtaisuuden vaatimuksesta. 
Säännösehdotuksessa torjuntatoimiin ja tilojen sulkemiseen ryhtymisen edellytykset on kirjoitettu 
verraten väljästi sitomalla ne lähinnä siihen, että laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava 
yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen 
esiintyminen on perustellusti odotettavissa. Säännösehdotusta onkin syytä täsmentää siten, että 
siinä tarkoitetut toimenpiteet sidotaan esimerkiksi välttämättömyyteen yleisvaarallisen 
tartuntataudin leviämisen estämiseksi silloin, kun toimenpiteen kohteena on muu kuin julkinen 
tila.

Laajaan tartunnanvaaraan liittyvät 
toimenpiteet –PeVin kanta
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58 §
Laajaan tartunnanvaaraan liittyvät toimenpiteet
• Kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti 

epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan 
tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien 
tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. 
Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi 
perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä 
alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

• Jos muu kuin 1 momentissa tarkoitettu tartuntatauti aiheuttaa laajaa tartunnan vaaraa, 
kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin ja aluehallintovirasto voivat alueellaan 
päättää oppilaitosten ja päiväkotien sulkemisesta, jos se on välttämätöntä taudin leviämisen 
ehkäisemiseksi.

• Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. 
Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole.

Laajaan tartunnanvaaraan liittyvät 
toimenpiteet
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Kukin virasto voi siis päättää koulujen avaamisesta omalta osaltaan?
”Itse asiassa jokainen kunta voi päättää. Aivan kuten epidemian 

alussa tietyt kunnat päättivät koulujen sulkemisesta.”
”Poikkeusoloissa on hämärtynyt se, että päätöksenteon malli on 

Suomessa hyvin hajautettu. Olemme hetkellisesti eläneet 
retoriikassa, jossa valtioneuvosto esittää, että se on keskitetty. Että 

valtioneuvosto toimii ja tekee ja päättää.”
”Kun epidemian hallinnassa siirrytään alueellisempiin toimiin, 

suomalainen toimintamalli alkaa varmasti taas näkyä. Se, mikä on 
perusteltua Helsingissä, ei välttämättä ole perusteltua 

Suomussalmella.”

Lähde: Ei mielipideasia
Koulut voi pitää suljettuina vain välttämättömistä terveyssyistä, sanoo 

apulaisprofessori Pauli Rautiainen.

SUORAAN SANOEN 29.04.2020 ELINA JÄRVINEN, Suomen Kuvalehti 



Kevät 2021



Tartuntatautilain 
muutokset (30.6.2021 asti) 
• Tarkoitus kyetä  operoimaan 

normaaliajan lainsäädännöllä
• Työ tehtiin virkatyönä

Kuntaliitto
• Antoi lausuntonsa eduskunnan 

eri valiokunnille (sivistys-, 
liikenne-, hallinto- ja sosiaali- ja 
terveysvaliokunnat)

• Osallistui STM:n ohjauskirjeen
laadintaan

https://stm.fi/documents/1271139/63746544/5.3.2021_STM+Ohjauskirje+valvonta+tartuntatautilain+22.2.2021+muutokset.pdf/0d304615-44ba-8b0f-4d02-dd163e254977/5.3.2021_STM+Ohjauskirje+valvonta+tartuntatautilain+22.2.2021+muutokset.pdf?t=1614954220627


Palvelujen terveysturvallisuus ja 
tartuntojen leviämisen ehkäisy

• Yleiset hygieniavaatimukset ilman viranomaispäätöstä, suoraan lain nojalla

• Seuraavan vaiheen keinona viranomaispäätös, jolla estetään lähikontaktit

• Viimesijaisena keinona tilojen sulkeminen viranomaispäätöksellä (toimielin)

• Valvonta: Aluehallintovirasto ja kunta tai Liikenne- ja viestintävirasto ja kunta
• Vrt. ravitsemisliikkeet, joita valvoo (pelkkä) Aluehallintovirasto

• Tarkastuskertomus tiedoksi sille alueelliselle viranomaisille, jota asia koskee
• Yhtenäiset tarkastuslomakkeet
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Alueelliset toimet ja lievimmän haitan 
periaate
• Päätökset on perusteltava alueen tarpeilla, ja niissä on kuvattava kokonaisarviointi 

toimenpiteiden epidemiologisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.

• Elinkeinonharjoittajille enemmän velvoitteita asettavat keinot ovat porrastettu ja 
toimintaan eniten puuttuvat toimet ovat aina viimesijaisia.

• Tilojen sulkeminen ja toiminnan keskeyttäminen (58 g §) viimesijainen keino 
viranomaistoimin nopeasti, riittävän ennakoivasti ja mahdollisimman 
lyhytaikaisesti reagoida alueelliseen vaikeaan tautitilanteeseen, jos millään muilla 
keinoin COVID-19-epidemian leviämistä alueella ei voida estää.

• Tarvittavat toimenpiteet toteutetaan eri toiminnoissa ensisijaisesti 58 c ja 58 d §:n 
nojalla. 
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58 c § Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi 
Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen 
sisätilojen sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen, joita käytetään 
asiakkaille tai osallistujille suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä 
kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana, hallinnasta 
vastaavan 3 momentissa tarkoitetun toimijan on covid-19-epidemian leviämisen 
estämiseksi toiminnassaan huolehdittava, että: 

1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen; 

2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien 
puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä 
koskevat toimintaohjeet; ja 

3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen 
toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään. 

Tässä pykälässä tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan 3 momentissa säädetyn 
toimijan tulee lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin 
väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista 
ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan. 

Edellä tässä pykälässä säädetyt velvollisuudet koskevat seuraavia tilojen 
hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita: 

1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja 
ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja 
Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut 
ravitsemistoiminnan harjoittajat;

2) yksityiset elinkeinonharjoittajat; 

3) kunnat ja kuntayhtymät; 

4) uskonnolliset yhdyskunnat; 

5) julkisoikeudelliset laitokset.

Tässä pykälässä säädetyt velvollisuudet eivät kuitenkaan koske yksityis- tai perhe-
elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. 

Tässä pykälässä säädetyt velvollisuudet eivät saa estää kenenkään oikeutta 
lakisääteisiin palveluihin, oikeutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa 
viranomaisessa eivätkä ne saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta 
virkatehtäviään. 

Asemien, terminaalien ja muiden vastaavien sisätilojen ja rajattujen ulkotilojen, 
joissa matkustajat nousevat liikennevälineeseen tai poistuvat siitä, hallinnasta 
vastaavien toimijoiden on yhdessä liikenteen palveluista annetun lain 2 §:n 1 
kohdassa tarkoitetun kuljetuspalvelun ja 3 kohdassa tarkoitetun liikennepalvelun 
sekä Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitettujen 
palveluiden tarjoajien kanssa huolehdittava covid-19-taudin leviämisen 
ehkäisemiseksi tehtävistä järjestelyistä, joilla ohjataan matkustajia 
liikennevälineeseen siirtymisessä ja sieltä poistumisessa. 

Tässä pykälässä säädettyjä velvollisuuksia ei sovelleta henkilöliikenteen 
liikennevälineiden matkustamiseen tarkoitettujen tilojen käyttöön.

Henkilöliikennettä koskevista toimenpiteistä covid-19-taudin leviämisen 
estämiseksi säädetään 58 e §:ssä. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä käsien 
puhdistamismahdollisuuden järjestämisestä, asiakkaille ja osallistujille annettavien 
toimintaohjeiden antamisesta sekä tilojen ja pintojen puhdistamisesta. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä myös asemien, 
terminaalien ja muiden näihin rinnastettavien tilojen hallinnasta vastaaville ja 58 e 
§:ssä tarkoitetuille liikenteen palveluntarjoajille tämän pykälän 1 ja 2 momentissa 
säädettyjen velvollisuuksien yksityiskohdista liikenteen asemilla, terminaaleissa ja 
muissa näitä vastaavissa sisätiloissa sekä 6 momentissa säädetystä matkustajien 
ohjaamisesta.
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58 d § Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön 
edellytykset covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi 

Jos on ilmeistä, että 58 c §:n mukaiset ja muut jo toteutetut toimenpiteet eivät 
ole riittäviä ja jos covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi 2 momentissa 
säädettyjen edellytysten täyttyessä on välttämätöntä, kunnan tartuntatautien 
torjunnasta vastaava toimielin voi antaa toimialueellaan kaikkia 5 momentissa 
mainittuja toimijoita velvoittavan päätöksen, jonka mukaan yleisölle avoimien tai 
rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö on 
järjestettävä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden 
on tosiasiallisesti mahdollista välttää 4 momentissa tarkoitettu lähikontakti
toisiinsa. Päätöksestä on käytävä ilmi, että toimija voi toteuttaa velvoitteensa 
asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla 
toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Päätöksessä on lisäksi 
selostettava, mitä yleisölle avoimilla ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin 
oleskeluun tarkoitetuilla tiloilla sekä lähikontaktilla tarkoitetaan. 
Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavan päätöksen, jos toimenpiteet 
ovat välttämättömiä usean kunnan alueella. Kunnan tekemässä samanaikaisesti 
voimassa olevassa päätöksessä asetetut velvoitteet täydentävät kunnan alueella 
voimassa olevia aluehallintoviraston päätöksellä asetettuja velvoitteita. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös saadaan tehdä, jos: 

1) sairaanhoitopiirin alueella 14 viimeisimmän päivän, jolta tieto on saatavilla, 
aikana todennettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on 
vähintään 25; ja 

2) kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan tautiryppäitä, joiden 
tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat 
asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen 
alueella.

Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun edellä 1 
momentissa tarkoitettuja tiloja ovat: 

1) sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen 
oleskeluun; 

2) alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään 
samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen 
ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa 
tiettynä ajankohtana. 

Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten: 

1) oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan 
yli 15 minuutin ajan; tai 

2) fyysistä kontaktia toisiinsa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia 
ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita: 

1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja 
ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan 
vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat; 

2) yksityiset elinkeinonharjoittajat; 

3) kunnat ja kuntayhtymät; 

4) uskonnolliset yhdyskunnat; 

5) julkisoikeudelliset laitokset. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua päätöstä ei sovelleta kuitenkaan oppilaitosten 
toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän 
piiriin kuuluvaan toimintaan. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin 
palveluihin, oikeutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa eikä se 
saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen saa tehdä enintään kuukauden ajaksi 
kerrallaan. Päätös on välittömästi kumottava, jos tässä pykälässä säädetyt edellytykset 
eivät enää täyty.
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58 e § Henkilöliikennettä koskevat toimenpiteet covid-
19-epidemian leviämisen estämiseksi

Liikenteen palveluista annetun lain 2 §:n 1 kohdassa ja Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa 
lainsäädännössä tarkoitetun kuljetuspalvelun tarjoajan ja tämän toimeksiannosta toimivan 
liikennöitsijän, jolla on toimipaikka Suomessa tai joka on muuten Suomen oikeudenkäytön piirissä 
tai jonka liikennöimän palvelun lähtö- tai saapumispaikka on Suomessa tai jonka palvelu kulkee 
Suomen kautta, on covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi toiminnassaan huolehdittava siitä, 
että: 
1) liikennevälineen matkustajien käyttöön tarkoitetut tilat ja pinnat puhdistetaan säännöllisesti ja 

puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta 
puhdistamisesta säädetään riittävän hygieniatason saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi sekä 
siitä, että muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä noudatetaan; ja 

2) matkustajille tarjotaan mahdollisuus riittävän hygieniatason ylläpitämiseen liikennevälineessä 
sekä annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista, kasvosuojusten 
käyttämistä ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä liikennevälineessä 
koskevat toimintaohjeet. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitettujen 
velvollisuuksien yksityiskohdista
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58 f § Matkustajamäärän väliaikainen rajoittaminen 
covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi

Jos on ilmeistä, että 58 e §:n mukaiset ja muut jo toteutetut toimenpiteet 
eivät ole riittäviä ja jos covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi on 
välttämätöntä, Liikenne- ja viestintävirasto voi tehdä päätöksen, jolla 
rajoitetaan edellä 58 e §:n 1 momentissa tarkoitetun kuljetuspalvelun tarjoajan 
tai tämän toimeksiannosta toimivan liikennöitsijän suurinta sallittua 
matkustajamäärää, joka voidaan ottaa liikennevälineeseen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös saadaan tehdä, jos: 

1) sairaanhoitopiirin alueella 14 viimeisimmän päivän, jolta tieto on 
saatavilla, aikana todennettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 
asukasta kohden on vähintään 25; ja 

2) kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan tautiryppäitä, joiden 
tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat 
asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen 
leviämiseen alueella. 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on viipymättä ilmoitettava Liikenne- ja 
viestintävirastolle edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun tilanteen 
olemassaolosta tai perustellusta uhasta tilanteen syntymiselle alueellaan.

Liikenne- ja viestintävirasto saa päätöksellään velvoittaa rajoittamaan 
matkustajamäärää enintään puoleen siitä suurimmasta matkustajamäärästä, 
joka on sallittua ottaa liikennevälineeseen. Päätös saa koskea vain 
liikennevälineitä, joita käytetään yli 10 henkilön samanaikaiseen kuljetukseen. 

Liikenne- ja viestintäviraston on päätöstä tehdessään ja matkustajamäärän 
rajoitusta arvioidessaan otettava huomioon: 

1) tartuntojen ilmaantuvuus alueilla, joilla liikennöinti pääosin tapahtuu ja 
joista matkustajia voidaan ottaa kyytiin; 

2) mahdollisuudet välttää matkustajien välisiä lähikontakteja ottaen 
huomioon kuljetuksen kesto, liikennevälineen rakenne, mahdollisuus 
matkustajien osastointiin, istuma- ja seisomapaikkojen määrä sekä 
muut seikat, jotka vaikuttavat matkustajien sijoittumiseen 
liikennevälineessä; ja 

3) kuljetuspalvelun tarjoajien tai näiden toimeksiannoista toimivien 
liikennöitsijöiden 58 e §:n mukaisesti toteuttamat toimenpiteet 
matkustajien välisten lähikontaktien rajoittamiseksi, 24 §:n mukaisesti 
mahdollisten altistuneiden jäljittämiseksi tarvittavien tietojen 
saatavuuden varmistaminen henkilökohtaisen paikkavarauksen 
perusteella, kasvosuojusten käyttäminen ja muut alueellisesti käytössä 
olevat keinot taudin leviämisen estämiseksi.

Tämän pykälän nojalla annettu päätös ei saa estää kenenkään oikeutta 
lakisääteisiin palveluihin eikä se saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa 
hoitamasta virkatehtäviään. 

Edellä 58 e §:ssä tarkoitetun kuljetuspalvelun tarjoajan tai tämän 
toimeksiannosta toimivan liikennöitsijän on selkeästi havaittavilla ja 
valvottavilla järjestelyillä varmistettava matkustajamäärän rajoittaminen
päätöksessä todetun mukaiseksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös saadaan tehdä enintään kuukauden 
ajaksi kerrallaan. Päätös on välittömästi kumottava, jos edellytykset 
päätöksen voimassaoloon eivät enää täyty.

48



58 g § Tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja 
osallistujilta covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi

Jos on ilmeistä, että 58 d §:n mukaisia ja muita jo toteutettuja toimenpiteitä ei voida pitää 
toimintaan liittyvän erityisen tartuntariskin vuoksi riittävinä ja jos se on 2 momentissa 
säädettyjen edellytysten täyttyessä covid-19-epidemian hallitsemattoman leviämisen 
estämiseksi välttämätöntä, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi antaa 
toimialueellaan kaikkia 4 momentin mukaista toimintaa harjoittavia ja tilojen hallinnasta 
vastaavia toimijoita velvoittavan päätöksen, jonka mukaan 58 d §:n 3 momentin mukaiset 
yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, 
osallistuja- ja odotustilat on suljettava asiakkailta ja osallistujilta. Sen lisäksi, mitä 
hallintolain 44 §:ssä säädetään, päätöksessä on todettava, mitä covid-19-taudin leviämiselle 
erityisen tartuntariskin muodostavalla toiminnalla sekä yleisölle avoimilla ja rajatun asiakas-
tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan. Aluehallintovirasto voi tehdä 
alueellaan vastaavan päätöksen, jos toimenpiteet ovat välttämättömiä usean kunnan 
alueella. Kunnan tekemässä samanaikaisesti voimassa olevassa päätöksessä asetetut 
velvoitteet täydentävät kunnan alueella voimassa olevia aluehallintoviraston päätöksellä 
asetettuja velvoitteita. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös saadaan tehdä vain, jos: 

1) sairaanhoitopiirin alueella 14 viimeisimmän päivän, jolta tieto on saatavilla, aikana 
todennettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on vähintään 50; 

2) kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei 
pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan 
merkittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen alueella; ja 

3) tartuntojen määrän sairaanhoitopiirin alueella arvioidaan asiantuntija-arvion mukaan 
johtavan sairaala- ja tehohoidon tarpeen merkittävään lisääntymiseen, sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden tai asiakkaiden hoivan tai potilaiden hoidon 
olennaiseen vaarantumiseen taikka muuhun vastaavaan sosiaali- ja 
terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittumiseen. 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on viipymättä ilmoitettava sijaintialueensa kunnille ja 
aluehallintovirastolle edellä 2 momentissa tarkoitetun tilanteen olemassaolosta tai 
perustellusta uhasta tilanteen syntymiselle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa 58 d §:n 3 momentissa 
tarkoitettuja tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita niiden harjoittaessa alla 1 
kohdassa tarkoitettua liikunta- tai urheilutoimintaa taikka 2–6 kohdassa tarkoitettua 
huvi- ja virkistystoimintaa seuraavissa tiloissa: 

1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun 
vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja 
muut vastaavat sisäliikuntatilat; 

2) yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat sekä 
niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat; 

3) tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun 
vastaavaan ryhmä-harrastustoimintaan käytettävät tilat; 

4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat; 

5) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat; 

6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja 
palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua päätöstä tehtäessä on otettava huomioon tiedossa 
oleva asiantuntemus siitä, muodostaako asiakkaiden tai osallistujien fyysinen 
läheisyys toisiinsa tai yhtä aikaa paikalla olevien ihmisten määrä tai muu 
sijoittuminen tilassa taikka taudin leviäminen pintojen välityksellä erityisen riskin 
covid-19-taudin leviämiselle, sekä se, onko toiminnassa tai siihen käytettävissä 
tiloissa erityinen mahdollisuus merkittävien tartuntaketjujen syntymiselle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis-
tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen saa tehdä enintään kahden viikon ajaksi 
kerrallaan. Päätöksen ajantasaisuutta on tarkoin seurattava ja se on välittömästi 
kumottava, jos tässä pykälässä säädetyt edellytykset eivät enää täyty. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä edellä 4 
momentissa tarkoitetuista toiminnasta ja tiloista.
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Valvonta ja tarkastukset
59 a § Valvonta 

Aluehallintovirasto ja kunta valvovat toimialueillaan 58 §:ssä, 
58 c §:n 1 ja 2 momentissa, 58 d ja 58 g §:ssä sekä 58 h §:n 1 
momentissa säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä 
niitä koskevien päätösten noudattamista. 

Liikenne- ja viestintävirasto ja kunta valvovat 58 c §:n 6 
momentissa, 58 e ja 58 f §:ssä sekä 58 h §:n 2 momentissa 
säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien 
päätösten noudattamista. 

Kunnan, aluehallintoviraston ja Liikenne- ja viestintäviraston 
on tehtävä yhteistyötä valvoessaan tämän lain noudattamista. 

Poliisi valvoo 58 ja 58 d §:n nojalla annettujen päätösten sekä 
58 c §:n 2 momentissa asetettujen velvoitteiden 
noudattamista yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten 
kieltämisen sekä yleisö- ja ihmismäärää ja etäisyyksien 
ylläpitoa koskevien velvollisuuksien ja rajoitusten osalta.

59 b § Tarkastukset 
Aluehallintovirasto, kunta ja Liikenne- ja viestintävirasto 
saavat tarkastaa 59 a §:n nojalla valvomansa toimijan tämän 
lain mukaisen toiminnan sekä toiminnassa käytettävät tilat. 

Tarkastaja on päästettävä niihin toimipaikan tiloihin, joita 
velvollisuudet tai rajoitukset koskevat. Tarkastuksessa on 
salassapitosäännösten estämättä esitettävä kaikki tarkastajan 
pyytämät asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä tarkastuksen 
toimittamiseksi. Lisäksi tarkastajalle on 
salassapitosäännösten estämättä annettava maksutta hänen 
pyytämänsä jäljennökset tarkastuksen toimittamiseksi 
välttämättömistä asiakirjoista. Tarkastajalla on oikeus ottaa 
valokuvia tarkastuksen aikana. Tarkastusta ei saa suorittaa 
pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävässä tilassa. 
Tarkastuksessa on noudatettava hallintolain 39 §:ää. 
Tarkastus voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta. 

Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, Liikenne- ja 
viestintävirasto voi käyttää tarkastuksessa ulkopuolista 
asiantuntijaa liikenteen palveluista annetun lain 196 §:n 4 ja 5 
momentissa säädetyllä tavalla. 

Kunnan terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n ja elintarvikelain 
32 §:n nojalla toimivaltaiset viranomaiset saavat mainittujen 
lakien nojalla tekemiensä tarkastusten yhteydessä tarkastaa 
tämän lain mukaisten velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä 
koskevien päätösten noudattamisen. Näiden viranomaisten 
oikeudesta asettaa määräyksiä ja pakkokeinoja säädetään 59 
d §:n 1 ja 2 momentissa. 

Edellä 4 momentissa tarkoitetut viranomaiset sekä 59 d §:n 1 
momentissa tarkoitettu viranomainen saavat suorittaa 
tarkastuksen myös aluehallintoviraston tai Liikenne- ja 
viestintäviraston pyynnöstä.50



Määräykset ja pakkokeinot, toimivalta
59 c § Määräykset ja pakkokeinot 
Jos 58 c §:n 1 momentissa säädettyjen velvollisuuksien noudattamisessa 
havaitaan puutteita tai epäkohtia, aluehallintovirasto ja kunta voivat antaa 
määräyksen niiden korjaamisesta. Jos 58 c §:n 6 momentissa tai 58 e §:ssä 
säädettyjen velvollisuuksien noudattamisessa havaitaan puutteita tai epäkohtia, 
määräyksen niiden korjaamiseksi voi antaa kunta ja Liikenne- ja viestintävirasto.

Aluehallintovirasto ja kunta voivat antaa määräyksen 58, 58 d tai 58 g §:n sekä 
Liikenne- ja viestintävirasto ja kunta 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 
noudattamisessa havaitun puutteen tai epäkohdan korjattavaksi.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua määräystä annettaessa on asetettava puutteen tai epäkohdan sekä määräyksen 
alaisen toiminnan luonteeseen nähden kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa tarpeelliset toimenpiteet on suoritettava. 

Jos 1 momentissa tarkoitettuja puutteita tai epäkohtia ei ole korjattu asetetussa määräajassa ja jos velvoitteita on rikottu 
olennaisesti, kunta, aluehallintovirasto ja Liikenne- ja viestintävirasto voivat määrätä kyseisen toiminnan välittömästi 
keskeytettäväksi ja kyseisen tilan pidettäväksi suljettuna asiakkailta tai muilta valvottuun toimintaan osallistuvilta 
enintään kuukauden ajaksi, jos se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Jos 58 d tai 58 f §:n nojalla 
määrättyjä toimenpiteitä koskevia 2 momentissa tarkoitettuja puutteita tai epäkohtia ei ole korjattu asetetussa 
määräajassa ja jos velvollisuuksia on rikottu olennaisesti, päätöksen tehnyt viranomainen voi antaa vastaavan määräyksen, 
jos se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Tässä momentissa tarkoitettua määräystä ei saa kohdistaa 
tiloihin, joita käytetään uskonnonharjoittamiseen. 

Aluehallintovirasto, kunta ja Liikenne- ja viestintävirasto voivat asettaa 1–4 momentin nojalla annetun päätöksen 
noudattamisen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakosta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990). 

Jos kunta, aluehallintovirasto tai Liikenne- ja viestintävirasto saa tarkastuksen yhteydessä tai muuten tietoonsa toisen 
viranomaisen 58, 58 d, 58 f tai 58 g §:n nojalla asettaman velvollisuuden tai rajoituksen merkittävän rikkomisen, sen on 
salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta velvollisuuden tai rajoituksen asettaneelle viranomaiselle. Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on salassapitosäännösten 
estämättä ilmoitettava kunnalle, jos se saa muun lain nojalla suorittamansa tarkastuksen yhteydessä tai muuten 
tietoonsa, että sen valvoman toiminnan yhteydessä rikotaan merkittävästi 58 c §:ssä säädettyjä velvollisuuksia tai 
rajoituksia sekä ilmoitettava päätöksen tehneelle kunnalle tai aluehallintovirastolle 58 tai 58 d §:n nojalla asetetun 
velvollisuuden tai rajoituksen merkittävästä rikkomisesta. 

Jos 58 §:n nojalla tehtyä yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia koskevaa päätöstä ei noudateta, poliisilla on oikeus estää, 
keskeyttää tai päättää yleisötilaisuus tai yleinen kokous. 

Poliisimiehellä on myös oikeus määrätä väkijoukko hajaantumaan tai siirtymään, jos yleisötilaisuus tai yleinen kokous on 
mainitun pykälän nojalla tehdyn päätöksen vastainen. Jollei hajaantumis- tai siirtymismääräystä noudateta, 
poliisimiehellä on oikeus hajottaa väkijoukko voimakeinoin sekä ottaa niskoitteleva henkilö kiinni. Poliisin tulee 
mahdollisuuksien mukaan rajata toimenpiteensä koskemaan vain niitä henkilöitä, joiden menettelystä väkijoukon 
hajottamisen tai siirtämisen tarve aiheutuu. Poliisimiehen oikeudesta hajottaa väkijoukko, jos 7 momentissa tarkoitettu 
yleisötilaisuus tai yleinen kokous vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai on esteenä liikenteelle, säädetään 
poliisilain (872/2011) 2 luvun 9 §:ssä. 

Aluehallintovirastolla, kunnalla ja Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus saada virka-apua poliisilta 59 b §:ssä 
tarkoitetun tarkastuksen toimeenpanemiseksi, 59 c §:n 4 momentissa tarkoitetun toiminnan keskeyttämiseksi ja 58 g 
§:ssä tarkoitetun tilan sulkemiseksi.

59 d § Toimivaltainen viranomainen kunnassa 

Kunnan 59 a §:n mukaisesta valvonnasta vastaa 
sekä 59 b ja 59 c §:n mukaisia toimivaltuuksia 
käyttää kunnan tartuntatautien torjunnasta 
vastaava toimielin, jollei kunta kuntalain 
(410/2015) nojalla toisin päätä. 

Kunnanvaltuusto voi antaa 1 momentissa 
tarkoitetulle viranomaiselle oikeuden siirtää 59 c 
§:n 1 ja 2 momentin mukaisen toimivallan edelleen 
kunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkärille, 
muulle kunnan viranhaltijalle, kunnan 
toimielimelle tai kunnan toimielimen jaostolle. 
Kunta voi myös sopia toisen kunnan tai 
kuntayhtymän kanssa, että tällainen toimivalta 
annetaan toisen kunnan tai kuntayhtymän 
viranhaltijan hoidettavaksi. Kuntayhtymä voi tehdä 
toisen kuntayhtymän kanssa edellä tarkoitetun 
sopimuksen, jos siihen on kuntayhtymän 
jäsenkuntien suostumus. 

Kunnan 59 a–59 d §:n nojalla valvontaan 
osallistuvat viranomaiset saavat 
salassapitosäännösten estämättä antaa valvonnan 
toteuttamisen kannalta välttämättömät tiedot 
muille kunnan tämän lain mukaiseen valvontaan 
osallistuville viranomaisille sekä muiden kuntien ja 
kuntayhtymien tämän lain mukaiseen valvontaan 
osallistuville viranomaiselle.51



Toimivaltaiset viranomaiset

Toimielin päättää

1. 59 c § 4 ja 5 mom: toiminta 
välittömästi keskeytettävä ja tila 
suljettava (1 kk), koska havaittuja 
puutteita tai epäkohtia ei ole 
korjattu asetetussa määräajassa ja 
asetettuja velvoitteita on rikottu 
olennaisesti

2. Uhkasakko päätöksen tehosteeksi

3. 58 d §: tilojen käyttö on järjestettävä 
siten, että lähikontakti vältetään

-> 58 h §:n mukainen 
suunnitelmavelvoite

Voidaan delegoida 

1. Toimivalta 59 d §:n mukaisten tarkastusten 
tekemiseen

2. Määräys päätöksen noudattamisessa 
havaitun puutteen tai epäkohdan 
korjaamisesta koskien

a) Toimitilojen sulkemista (58 §)

b) Lähikontaktin välttämistä (58 d §)

c) Asiakas- ja odotustilojen sulkemista (58 g)

d) Suunnitelmaa rajoitusten/velvoitteiden 
toteuttamiseksi (58 h § 1 mom)
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Muita väliaikaisia säännöksiä

• Suunnitelma toimenpiteistä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi, 58 h §

Jos kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallintovirasto on 
tehnyt tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitetun päätöksen, asiakkaille ja 
osallistujille tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan ja niitä toiminnassaan 
käyttävän toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa 
päätöksessä asetetut velvollisuudet ja rajoitukset. 

Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa 
asiakkaiden ja toimintaan osallistujien nähtävillä. 

• Oikeus saada tietoja, 59 e §

• Päätösten täytäntöönpano, 91 §
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227#L6P58h
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227#L6P59e
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AJANKOHTAISTA



Eduskunta hyväksynyt 11.3.2021, presidentin vahvistus puuttuu
• Vakuutettu oikeutettu korvaukseen covid-19-taudilta 

suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen 
kustannuksista

• Rokottaja terveydenhuollon ammattihenkilö tai rokotettu 
yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa 
tarkoitetussa yksityisen terveydenhuollon toimintayksikössä 

• Korvaustaksa 10 €

• Jos palvelujen tuottaja perinyt vakuutetun työnantajalta 
palkkiona korvauksen määrällä vähennetyn hinnan, korvaus 
suoraan palvelujen tuottajalle sen tekemän tilityksen 
perusteella erikseen sovittavalla tavalla

• Rahoitetaan valtion varoista

Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta 
muuttamisesta (olisi voimassa 31.12.2021 asti)
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Tietoa sotesta
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Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen 2021

Kuntaliitto selvitti perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämistä 
Manner-Suomen kunnissa vuonna 2021, jolloin Manner-Suomessa oli yhteensä 293 
kuntaa. 

Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut voi järjestää kunta tai yhteistoiminta-
alue. Yhteistoiminta-alueiden vaihtoehtoisia organisointimuotoja ovat kuntayhtymä 
ja vastuukuntamalli.

Tutustu kuntien erilaisiin järjestämistapoihin taulukoiden ja karttojen avulla.

Soten eri järjestämistapoja vuonna 2021 Soten eri järjestämistapoja vuonna 2021 

https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/palveluiden-jarjestaminen-ja-tuottaminen/kuntien-sosiaali-ja-terveystoimen-hallinto


Ikääntyneiden asumisen kehittämisen 
rahoitushaut
• Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman erityisavustushaku 2021 

(Ympäristöministeriö)
• Avustusta voidaan myöntää ikääntyneiden asumista kehittäville hankkeille, jotka 

tukevat kuntien ennakointia ja varautumista, edistävät vanhan asuntokannan 
korjaamista, lisäävät ikääntyneille sopivien asuntojen määrää ja uusia asumisratkaisuja, 
parantavat asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä tai vahvistavat asumisen ja 
asuinalueiden yhteisöllisyyttä.

• Avustushaku päättyy 23.4.2021 klo 16.15.
• Lisätietoja: https://ym.fi/-/ymparistoministeriolta-avustusta-kunnille-ikaantyneiden-

asumisen-kehittamiseen

• Tulossa: Joustavan palvelun asumismalli iäkkäille (JOPA) –hankkeen 
valtionavustushaku (Sosiaali- ja terveysministeriö)
• Tavoitteena mm. sellaisen toimintamallin kehittäminen, jossa erilaisiin asumisen 

ratkaisuihin voidaan joustavasti yhdistää iäkkäiden henkilöiden tarpeisiin vastaavia 
palveluja ja muita kotona asumista tukevia toimintoja

• Haku aukeaa piakkoin, lisätietoa STM/Ikäohjelma/projektipäällikkö Marjaana Pennanen
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https://ym.fi/-/ymparistoministeriolta-avustusta-kunnille-ikaantyneiden-asumisen-kehittamiseen


• Sosiaalihuollon asiakasmaksut-webinaari 
12.4.2021 (FCG)

• Terveydenhuollon asiakasmaksut-webinaari 
10.5.2021 (FCG)

• Ändringar i klientavgiftslagen 25.3.2021 Linkki

• Terveysfoorumin ilmoittautuminen ja 
tapahtumasivu on avattu. Linkki 
tapahtumasivulle: Terveysfoorumi 2021 -
Tietoa Kelasta - kela.fi
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Tulevia tapahtumia ja koulutuksia

https://kommuntorget.fi/utbildning/andringar-i-klientavgiftslagen/
https://www.kela.fi/terveysfoorumi-2021


Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-
päivät pidetään tänä keväänä 
virtuaalisesti 25. ̶ 26.5.2021.
• Ilmoittautuminen on alkanut ja päivien monipuolinen ohjelma sekä ilmoittautumislomake 

löytyvät verkkosivuiltamme: www.atkpaivat.fi

• Tapahtumassa on myös laaja ja monipuolinen virtuaalinäyttely, jossa voit vierailla omin päin 
tai sopia tapaamisia näytteilleasettajien kanssa.

• Brellan avulla voit verkostoitua myös muiden tuttujen kanssa ja 24.5 järjestämme etkot, 
jossa on tarjolla yhteistä vapaamuotoista ohjelmaa!

• Tervetuloa linjoille!
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http://www.atkpaivat.fi/
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https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sote-studio
https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/lastensuojelutunti


Hyödynnä palvelujamme verkossa!

www.kuntaliitto.fi/soster

http://www.kuntaliitto.fi/soster



