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TARTUNTATAUTILAIN 16 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS PAKOLLISESTA 
TERVEYSTARKASTUKSESTA; MUUTOS 27.11.2021 ANNETTUUN PÄÄTÖKSEEN

ASIA
Tartuntatautilain 16 §:n nojalla terveystarkastukseen määräämiseksi 
tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n mukaisen SARS-
CoV-2-viruksen aiheuttaman yleisvaarallisen covid-19-tartuntataudin 
leviämisen ehkäisemiseksi 27.11.2021 annetun aluehallintoviraston 
määräyksen muuttaminen.

    
ASIAN TAUSTA

Aluehallintovirasto on 27.11.2021 päätöksellään määrännyt 
tartuntatautilain 16 §:n nojalla kaikki Kemin, Tornion ja Rovaniemen 
kaupungeissa sekä Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon, 
Sallan, Ylitornion ja Utsjoen kunnissa sijaitsevien rajanylityspaikkojen 
kautta Suomeen saapuvat henkilöt, jotka ovat viimeisen 14 vuorokauden 
aikana oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen 
leviämistä, osallistumaan kunnan, kaupungin tai sairaanhoitopiirin 
järjestämään terveystarkastukseen yleisvaarallisen covid-19-tartuntataudin 
leviämisen ehkäisemiseksi. 

B.1.1.529-koronavirusmuunnoksen leviämistä on määräyksen mukaan 
todettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 27.11.2021 antaman tiedon 
mukaisesti Etelä-Afrikassa, Namibiassa, Botswanassa, Zimbabwessa, 
Lesothossa, Eswatinissa (Swazimaa), Mosambikissa ja Malawissa. 

Määräys ei koske alle 6-vuotiaita lapsia. 

Määräys on voimassa ajalla 27.11.2021-31.12.2021.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 1.12.2021 ohjauskirjeellään kehottanut 
aluehallintovirastoja viipymättä harkitsemaan ja tekemään 
muutospäätökset niin, että 27.11.2021 annetut määräykset eivät koske 
kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä, ja niin, että maaluettelon sijasta 
määräys kytketään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kulloinkin 
julkaisemaan voimassa olevaan tietoon maista, joissa on todettu B.1.1.529 -
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virusmuunnoksen leviämistä. Terveystarkastusten ulkopuolelle voidaan 
rajata kuljetus- ja logistiikka-alalla toimivat matkustaja- tai 
tavaraliikenteen kuljettajat, alusten, ilma-alusten tai junien miehistöt 
heidän työtehtävissään ja vaihtomiehistöt heidän siirtyessään työtehtäviin 
tai työtehtävistä. Kyseisille kuljetus- ja logistiikka-alan henkilöille tulee 
kuitenkin tarjota mahdollisuus osallistua covidtestiin heidän niin 
halutessaan ja mikäli henkilöllä on koronatautiin viittaavia oireita tai on 
muuten aihetta epäillä koronavirustartuntaa.

KUULEMINEN

Kuuleminen olisi saattanut vaarantaa tämän päätöksen tarkoituksen 
toteutumisen, ja siitä johtuva viivästyminen olisi aiheuttanut huomattavaa 
haittaa ihmisten terveydelle ja yleiselle turvallisuudelle, minkä vuoksi 
hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla asiassa ei ole 
suoritettu kuulemista. 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT

Määräys Aluehallintovirasto muuttaa 27.11.2021 tartuntatautilain 16 §:n 
nojalla antamaansa edellä mainittua määräystä niin, että 

1) se ei koske kuljetus- ja logistiikka-alalla toimivia matkustaja- 
tai tavaraliikenteen kuljettajia, alusten, ilma-alusten tai 
junien miehistöjä heidän työtehtävissään eikä 
vaihtomiehistöjä heidän siirtyessään työtehtäviin tai 
työtehtävistä; kyseisille kuljetus- ja logistiikka-alan 
henkilöille tulee kuitenkin tarjota mahdollisuus osallistua 
covidtestiin heidän niin halutessaan ja mikäli henkilöllä on 
koronatautiin viittaavia oireita tai on muuten aihetta epäillä 
koronavirustartuntaa, ja

2) määräys koskee niistä maista saapuneita tai niissä maissa 
oleskelleita, jotka käyvät ilmi seuraavasta Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä verkkosivusta, jonne se 
päivittää kulloinkin voimassa olevan tiedon maista, joissa on 
todettu B.1.1.529 -virusmuunnoksen leviämistä: 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-
covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-
koronavirus/muuntuneet-koronavirukset/uusi-huolta-
aiheuttava-koronavirusmuunnos-omicron-b.1.1.529-

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/muuntuneet-koronavirukset/uusi-huolta-aiheuttava-koronavirusmuunnos-omicron-b.1.1.529-
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/muuntuneet-koronavirukset/uusi-huolta-aiheuttava-koronavirusmuunnos-omicron-b.1.1.529-
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/muuntuneet-koronavirukset/uusi-huolta-aiheuttava-koronavirusmuunnos-omicron-b.1.1.529-
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/muuntuneet-koronavirukset/uusi-huolta-aiheuttava-koronavirusmuunnos-omicron-b.1.1.529-
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/muuntuneet-koronavirukset/uusi-huolta-aiheuttava-koronavirusmuunnos-omicron-b.1.1.529-
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Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Perustuslain (731/1999) 7 §:n mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä 
henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

 Perustuslain 10 §:n mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on 
turvattu. 

Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien 
ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Tartuntatautilain (1227/2016) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä 
tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle 
aiheutuvia haittoja. 

Tartuntatautilain 6 § mukaan tässä laissa tarkoitettujen valtion 
viranomaisten ja asiantuntijalaitosten sekä kuntien ja kuntayhtymien on 
järjestelmällisesti torjuttava tartuntatauteja sekä varauduttava 
terveydenhuollon häiriötilanteisiin. Niiden on ryhdyttävä välittömiin 
toimiin saatuaan tiedon torjuntatoimia edellyttävän tartuntataudin 
esiintymisestä tai sellaisen vaarasta toimialueellaan. 

Tartuntatautilain 8 § mukaan aluehallintovirasto sovittaa yhteen ja valvoo 
tartuntatautien torjuntaa alueellaan. Aluehallintovirasto valvoo, että 
sairaanhoitopiirien kuntayhtymät ovat varautuneet alueellisesti 
terveydenhuollon häiriötilanteita varten. Aluehallintovirasto valvoo 
torjuntatyön säännösten mukaista toteuttamista sekä kansallisten 
suunnitelmien ja sosiaali- ja terveysministeriön päätösten toimeenpanoa. 
Aluehallintovirastossa on oltava virastoon virkasuhteessa oleva 
tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ohjaa ja tukee kuntia ja sosiaalihuollon ja 
terveydenhuollon toimintayksiköitä lääketieteellisellä 
asiantuntemuksellaan tartuntatautien torjunnassa, kehittää alueellisesti 
tartuntatautien diagnostiikkaa ja hoitoa sekä selvittää epidemioita yhdessä 
kuntien kanssa. Sairaanhoitopiiri varautuu poikkeuksellisten epidemioiden 
torjuntaan ja hoitoon sekä huolehtii hoitoon liittyvien infektioiden 
torjunnan kehittämisestä alueensa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 
toimintayksiköissä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava 
kuntayhtymään virkasuhteessa oleva tartuntataudeista vastaava lääkäri. 

Aluehallintoviraston ja sen toimialueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien 
on tehtävä yhteistyötä tartuntatautien torjunnassa. Aluehallintovirasto 
tekee tässä laissa säädetyt hallinnolliset päätökset käyttäen hyväksi 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, erityisvastuualueen ja Terveyden ja 
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hyvinvoinnin laitoksen asiantuntemusta. Tartuntatautien torjunnan 
alueellinen varautuminen ja valmiussuunnittelu toteutetaan siten kuin 
terveydenhuoltolain (1326/2010) 38 §:ssä säädetään ottaen huomioon 
myös työterveyshuollon ja yksityisen terveydenhuollon toiminta. 

Tartuntatautilain 9 §:n mukaan kunnan velvollisuutena on järjestää 
alueellaan tässä laissa tarkoitettu tartuntatautien vastustamistyö osana 
kansanterveystyötä siten kuin kansanterveyslaissa (66/1972), 
terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja tässä laissa säädetään. Kunnassa on 
oltava kuntaan virkasuhteessa oleva tartuntataudeista vastaava lääkäri. 
Terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavan lääkärin on otettava selvää 
epäillyn tai todetun tartuntataudin laadusta ja sen levinneisyydestä sekä 
ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi. 
Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu tässä laissa tartuntatautien 
ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuranta, epidemian selvittämiseksi tai 
torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä tartuntatautiin sairastuneen tai 
sairastuneeksi epäillyn tutkimus, hoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä 
hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Valtioneuvoston asetuksella 
säädetään tarkemmin kunnan järjestämistä ehkäisevistä palveluista 
tartuntatautien leviämisen ehkäisemiseksi.

Tartuntatautilain 14 §:n mukaan kunnan on järjestettävä yleisiä rokotuksia 
ja terveystarkastuksia tartuntatautien ehkäisemiseksi. Rokotukseen tai 
terveystarkastukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 

Tartuntatautilain 15 §:n mukaan aluehallintovirasto voi määrätä 
järjestettäväksi toimialueensa jollakin paikkakunnalla tai tietyssä 
työpaikassa, laitoksessa, kulkuneuvossa tai vastaavassa paikassa 
oleskeleville terveystarkastuksen, jos tarkastus on yleisvaarallisen 
tartuntataudin leviämisen estämiseksi tarpeen. Terveystarkastukseen 
osallistuminen on vapaaehtoista. 

Terveystarkastuksen suorittaa lääkäri tai asianmukaisen koulutuksen 
saanut muu terveydenhuollon ammattihenkilö lääkärin valvonnassa. 
Tarkastuksen osana voidaan ottaa välttämättömiä näytteitä ja tehdä muu 
tutkimus, josta ei aiheudu merkittävää haittaa tutkittavalle. 

Tartuntatautilain 16 §:n mukaan aluehallintovirasto voi päättää, että 14 ja 
15 §:n mukaiseen terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista, jos se 
on yleisvaarallisen tartuntataudin tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn 
tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi välttämätöntä. Päätös voi 
kohdistua yksittäiseen tai useaan henkilöön. 

Virkasuhteinen kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava 
lääkäri voi tehdä yksittäistä henkilöä koskevan päätöksen pakollisesta 
terveystarkastuksesta, jos se on yleisvaarallisen tartuntataudin tai 
yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen 
ehkäisemiseksi välttämätöntä. 
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Tartuntatautilain 16 a – g §:ssä on säädetty matkustamiseen liittyvistä 
toimenpiteistä; covid-19-testi Suomeen saavuttaessa, poikkeus 
velvollisuudesta esittää todistus ja osallistua testiin, covid-19-testi maahan 
saapumisen jälkeen, neuvontavelvollisuus, saamelaisten kulttuurin ja 
elinkeinotoiminnan harjoittamista koskeva poikkeus ja covid-19-tautia 
koskeva luotettava todistus. 

Tartuntatautilain 22 §:n mukaan yleisvaaralliseen tai valvottavaan 
tartuntatautiin sairastuneen ja sairastuneeksi perustellusti epäillyn sekä 
tällaiseen tautiin altistuneen tai perustellusti altistuneeksi epäillyn henkilön 
on annettava asiaa selvittävälle terveydenhuollon ammattihenkilölle 
nimensä, syntymäaikansa tai henkilötunnuksensa, yhteystietonsa, 
kotikuntansa sekä mahdollinen muu oleskelupaikkansa sekä muut 
tartuntataudin leviämisen estämiseksi tarvittavat välttämättömät tiedot. 
Yleisvaaralliseen tai valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen ja 
sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön on annettava asiaa 
selvittävälle terveydenhuollon ammattihenkilölle tartuntataudin leviämisen 
estämiseksi käsityksensä tartuntatavasta, -ajankohdasta ja -paikasta sekä 
niiden henkilöiden nimet, jotka ovat voineet olla tartunnan lähteenä tai 
saada tartunnan. 

Tartuntatautilain 60 §:n mukaan, jos yleisvaarallisen tartuntataudin tai 
yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen vaara on 
ilmeinen eikä taudin leviämistä voida muulla tavoin estää, virkasuhteinen 
kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai virkasuhteinen 
sairaanhoitopiirin 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 perustellusti 
epäillylle tartuntataudille. Virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista 
vastaava lääkäri tai virkasuhteinen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen karanteenista myös 
1 momentissa tarkoitetun henkilön tahdosta riippumatta. 

Tartuntatautilain 63 §:n mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän virkasuhteinen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi 
päättää yleisvaaralliseen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäiltyyn 
tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn 
henkilön eristämisestä enintään kahden kuukauden ajaksi, jos taudin 
leviämisen vaara on ilmeinen ja jos taudin leviämistä ei voida estää muilla 
toimenpiteillä. Päätöksen tehneen lääkärin on annettava eristettävälle 
henkilölle ja häntä hoitaville työntekijöille tartunnan leviämisen 
estämiseksi välttämättömät ohjeet. Virkasuhteinen kunnan tai 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi 
tehdä päätöksen eristämisestä myös 1 momentissa tarkoitetun henkilön 
tahdosta riippumatta. 
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Tartuntatautilain 88 §:ssä viitataan rikoslain (39/1889) 44 luvun 2 §:ään, 
jossa säädetään terveydensuojelurikkomuksesta määrättävästä 
rangaistuksesta. Henkilö voidaan rikoslain säännöksen mukaan tuomita 
terveydensuojelurikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi 
kuukaudeksi, jos hän tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo 
tartuntatautilain 16 §:n perusteella asetetun velvollisuuden.

Tartuntatautilain 89 §:n 1 momentin mukaan jos Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos, aluehallintovirasto, tartuntatautien torjunnasta 
vastaava kunnan toimielin, kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri toteaa, 
että yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn 
tartuntataudin leviämistä ei voida muulla tavoin estää, poliisin, 
pelastusviranomaisen, Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen tai Tullin on 
annettava tämän pyynnöstä virka-apua. Virka-avun antamisen 
edellytyksenä on, että se ei vaaranna virka-apua antavalle viranomaiselle 
säädettyjen muiden tärkeiden tehtävien suorittamista. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan sen lisäksi, mitä muualla laissa 
säädetään, Rajavartiolaitoksella ja Tullilla on virka-aputehtävän 
suorittamiseksi oikeus: 1) pysäyttää kulkuneuvo ja ohjata liikennettä 
noudattaen, mitä rajavartiolain (578/2005) 38 §:ssä ja tullilain (304/2016) 
12 §:ssä säädetään; 2) käsitellä virka-aputehtävässä välttämättömiä 
terveystietoja noudattaen, mitä henkilötietojen käsittelystä säädetään 
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679), tietosuojalaissa (1050/2018) ja 
henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetussa laissa 
(639/2019) sekä henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetussa laissa 
(650/2019).

Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momentin 14 
kohdan mukaan uuden koronaviruksen aiheuttama infektio on 
yleisvaarallinen tartuntatauti.

Johtopäätökset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 27.11.2021 antaman tiedon mukaan 
senhetkiseen epidemiologiseen tietoon perustuen ja huomioiden 
varovaisuusperiaatteen THL katsoi, että henkilön oleskelu seuraavissa 
maissa voi johtaa henkilön altistumiselle uudelle B1.1.529-
virusmuunnoksen (Omikron-virusmuunnos): Etelä-Afrikka, Namibia, 
Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini (Swazimaa) Mosambik ja Malawi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää edellä mainittua verkkosivua, 
jonne se päivittää ajantasaisesti ne maat, joissa henkilön oleskelu voi 
johtaa altistumiselle uudelle B1.1.529-virusmuunnokselle (omikron).



LAAVI/1731/2021 7 (9)

Sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että uusi koronavirusmuunnos 
B.1.1.529 muodostaa merkittävän uhan väestön terveyden ja hyvinvoinnin 
vaarantumiseen, rokotussuojan riittämättömyyteen sekä epidemiatilanteen 
olennaiseen heikkenemiseen. Tarkemman tutkimustiedon vielä puuttuessa 
virusmuunnoksen aiheuttamaan uhkaan tulee varovaisuusperiaatteen 
mukaisesti vastata tehokkailla toimenpiteillä, joilla pyritään tunnistamaan 
kaikki henkilöt, joilla voi olla kyseisen virusmuunnoksen aiheuttama 
tartunta, estämään mahdolliset ja estämään näin virusmuunnoksen 
aiheuttaman taudin leviäminen. Ministeriön kannan mukaisesti on 
perusteltua välittömästi harkita, että kaikki matkustajat, jotka ovat 
viimeisen 14 vuorokauden aikana oleskelleet maissa, joissa on havaittu 
kyseisen virusmuunnoksen leviämistä, määrättäisiin tartuntatautilain 16 
§:n mukaisesti pakolliseen terveystarkastukseen oireista ja 
rokotusstatuksesta riippumatta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että vallitsevassa epidemiatilanteessa 
on välttämätöntä, että toimivaltaiset viranomaiset toimivat ennakoivasti ja 
viivytyksettä ja valmistautuvat käyttämään tartuntatautilain mukaisia 
toimivaltuuksiaan pakollisten terveystarkastusten ja karanteenien 
määräämisessä variantin leviämisen estämiseksi. Sosiaali- ja 
terveysministeriön mukaan tarvittaessa aluehallintoviraston harkittava ja 
päätettävä tartuntatautilain 15 §:n mukaisesti terveystarkastuksen 
järjestämisestä maahantulopaikoilla.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 1.12.2021 korjannut ohjauskirjettään siten, 
että tartuntatautilain 16 §:n mukaisen pakollisen terveystarkastuksen 
ulkopuolelle voidaan rajata kuljetus- ja logistiikka-alalla toimivat 
matkustaja- tai tavaraliikenteen kuljettajat, alusten, ilma-alusten tai junien 
miehistöt heidän työtehtävissään ja vaihtomiehistöt heidän siirtyessään 
työtehtäviin tai työtehtävissä. Kyseisille kuljetus- ja logistiikka-alan 
henkilöille tulee kuitenkin tarjota mahdollisuus osallistua covid-testiin 
heidän niin halutessaan ja mikäli henkilöllä on koronatautiin viittaavia 
oireita tai on muuten aihetta epäillä koronavirustartuntaa. Käytännön syyt 
siis edellyttävät 27.11.2021 annetun päätöksen muuttamista edellä 
mainitun mukaisesti: käytännössä logistiikkahenkilöstön tarkastaminen on 
osoittautunut mahdottomaksi, ja Suomen hallitus on linjannut, että 
kuljetus- ja logistiikkahenkilöstön osalta on tarpeen sallivampi käytäntö.

Lisäksi ohjauskirjettä on korjattu niin, että kiinteän maaluettelon sijasta 
määräykset tulee kytkeä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kulloinkin 
julkaisemaan voimassa olevaan tietoon maista, joissa on todettu B.1.1.529 -
virusmuunnoksen leviämistä.

Ottaen huomioon Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntemuksen 
lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriön antaman ohjauksen, 
aluehallintovirasto arvioi, että tartuntatautilain 16 §:n mukaisen päätöksen 
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muuttaminen edellä mainituin tavoin on välttämätöntä covid-19-
tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Perustuslaki (731/1999) 7, 10, 22 §

Tartuntatautilaki (1227/2016) 1, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 16 a – g §, 22, 60, 63, 88 
ja 89 §

Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista (146/2017) 1 §

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi tartuntatautilain 90 §:n 1 momentin perusteella 
hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. 
Valitusosoitus on liitteenä.

TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös pannaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 
tartuntatautilain 91 §:n nojalla täytäntöön heti.

LISÄTIETOJA Lisätietoja asiasta antaa aluehallintoylilääkäri Susanna Holmlund, p. 0295 
017 365 

Ylijohtaja Kaisa Ainasoja

Johtaja Keijo Mattila

LIITTEET Valitusosoitus

JAKELU JA SUORITEMAKSU

Päätös yleistiedoksiantona

Tämän päätöksen tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona. 

Asiakirja pidetään kaikkien nähtävillä Lapin 
aluehallintovirastossa 31.12.2021 saakka. Päätöksen nähtäville 
asettamisesta ilmoitetaan yleisessä tietoverkossa aluehallintoviraston 
verkkosivulla www.avi.fi
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Tämän päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä 
päivänä siitä, kun edellä mainittu ilmoitus on julkaistu 
aluehallintoviraston verkkosivulla. 

Päätös on maksuton.

Tiedoksi

Kemin kaupunki

Rovaniemen kaupunki

Tornion kaupunki

Inarin kunta

Kittilän kunta

Kolarin kunta

Pellon kunta

Sallan kunta

Ylitornion kunta

Utsjoen kunta

Lapin sairaanhoitopiiri

Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

Lapin poliisilaitos

Valtioneuvoston kanslian viestintäosasto

Finavia

Rajavartiolaitos
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