Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 377/2020 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen selkeiden koronakaranteeniohjeiden
saatavuudesta ja karanteenimääräyksen rikkomisesta aiheutuvista
seuraamuksista
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Arja Juvosen/ps näin kuuluvan
kirjallisen kysymyksen KK 377/2020 vp:
Miten koronakaranteenia velvoitetaan noudattamaan,
mitä seuraamuksia karanteenimääräyksen rikkomisesta koituu ja
miten hallitus aikoo puuttua ongelmaan, jotta epidemia ei karanteenirikkomusten seurauksena leviä tarpeettomasti?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Tartuntatautilain (1227/2016) 60 §:n mukaisen karanteenipäätöksen tekee virkasuhteinen kunnan
tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri. Päätös karanteenista on velvoittava, ja se
voidaan tehdä enintään yhden kuukauden ajaksi henkilölle, jonka on todettu tai perustellusti
epäilty altistuneen yleisvaaralliselle tartuntataudille. Karanteenista tehdään aina päätös sen
vuoksi, että karanteeni rajoittaa henkilön perusoikeuksia, ja niistä erityisesti liikkumisvapautta.
Päätös karanteenista voidaan tehdä myös henkilön tahdosta riippumatta. Lisäksi karanteenipäätös
tarvitaan, jotta henkilölle tulisi oikeus saada ansionmenetyksen korvaamiseksi sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista tartuntatautipäivärahaa. Karanteeni on lopetettava heti, kun edellytyksiä sille ei enää ole.
Henkilö voi olla karanteenissa asunnossaan tai muussa päätöksen antajan hyväksymässä tai osoittamassa paikassa. Lääkärin on annettava karanteeniin määrätylle ohjeet tartunnan leviämisen estämiseksi ja hänen olisi varmistettava, että henkilö on valmis ja kykenevä niitä noudattamaan.
Karanteeni tulee toteuttaa siten, että henkilön oikeuksia ei rajoiteta tarpeettomasti, mutta karanteenissa olevan henkilön oikeutta tavata terveydenhuollon toimintayksikön ulkopuolisia henkilöitä voidaan rajoittaa, jos se on välttämätöntä. Samoin karanteenihuoneen ovea voidaan pitää
ulkopuolelta lukittuna. Yleensä karanteeni toteutetaan yhteisymmärryksessä henkilön kanssa ilman pakkoa.
Tartuntatautilain mukaisen karanteenin rikkominen on rikoslain (39/1889) 44 luvun 2 §:n mukainen terveydensuojelurikkomus, josta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi
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kuukaudeksi. Säännöksen tarkoituksena on suojata ihmisiä tartuntatautilain mukaiselta sairaudelta tai tartunnalta ja estää tartuntatautien leviäminen. Rikoslain mukainen rangaistus tulisi kyseeseen esimerkiksi silloin, jos henkilö karanteenipäätöksen vastaisesti poistuu karanteenipaikasta ilman lupaa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tiedottanut verkkosivuillaan yleisistä toimintaohjeista karanteenin ja eristyksen aikana.
Helsingissä 27.5.2020
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