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TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N JA 58 D §:N MUKAISTEN MÄÄRÄYSTEN (ESAVI/5489/2022 JA
ESAVI/2258/2022) KUMOAMINEN KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEILLA

ASIAN TAUSTAA
Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti.
Valtioneuvosto antoi 12.3.2020 ensimmäisen suosituksen, jonka
mukaan julkisia kokoontumisia rajoitetaan uuden koronaviruksen
aiheuttaman infektion (covid-19) leviämisen ehkäisemiseksi.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ajalla 13.3.2020–11.2.2022 antamillaan päätöksillä tehnyt tartuntatautilain mukaiset kokoontumisrajoitukset ja tilojen käytön edellytyksiä sekä tilojen sulkemista koskevat
päätökset alueellaan.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 11.2.2022 antamallaan päätöksellä
(ESAVI/5489/2022) kieltänyt Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntien
alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Sisätiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia, joihin osallistuu yli 50 henkilöä edellyttäen, että tilaisuuden
osallistujamäärä on enintään 50 % (prosenttia) tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa. Määräys on voimassa ajalla
12.2.2022-21.2.2022.
Lisäksi aluehallintovirasto on velvoittanut 26.1.2022 antamallaan päätöksellä (ESAVI/2258) tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d
§:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Kymenlaakson sairaanhoitopiirin
kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä
seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.
Määräys on voimassa ajalla 28.1.2022-27.2.2022.
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KUULEMINEN
Asianosaisille ei ole varattu tilaisuutta tulla kuulluksi, sillä kuuleminen on
hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 5 kohdan nojalla muusta
syystä ilmeisen tarpeetonta.
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT
Määräys
Aluehallintovirasto kumoaa 11.2.2022 antamansa tartuntatautilain
58 §:n mukaisen määräyksen (ESAVI/5489/2022) koskien yleisötilaisuuksien kieltämistä Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntien
osalta ajalta 18.2.2022-21.2.2022.
Lisäksi aluehallintovirasto kumoaa 26.1.2022 antamansa tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen määräyksen (ESAVI/2258) koskien tilojen käytön edellytyksiä Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntien
alueella ajalta 18.2.2022-27.2.2022.
Sovellettavat säännökset
Tartuntatautilain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.
Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty
tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, aluehallintovirasto voi päättää alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä, jos kyseisten rajoitusten tekeminen on tarpeen usean
kunnan alueella. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Säännöksen 3 momentin mukaan edellä 1
momentissa tarkoitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden
ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää
ole.
Tartuntatautilakiin on tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta annetulla lailla (1221/2021) muun muassa väliaikaisesti
lisätty 58 c – 58 m § ja 59 a – 59 e §. Edellä mainitut väliaikaiset pykälät
ovat voimassa 30.6.2022 asti.
Tartuntatautilain 58 d §:n mukaan 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 4 momentissa tarkoitettuja toimijoita velvoittavan päätöksen, jonka mukaan yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö on
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järjestettävä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.
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 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 kunnan tai
sairaanhoitopiirin alueella todetaan merkittäviä tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen laajaan leviämiseen alueella.
Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 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; 3) tilat, joita käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta.
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 tai 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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Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momentin
14 kohdan mukaan uuden koronaviruksen aiheuttama infektio on yleisvaarallinen tartuntatauti.
Epidemiatilanne ja saadut asiantuntija-arviot
Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen sairaanhoitopiirit ovat sosiaali- ja terveysministeriön 10.9.2020 lähettämässä kirjeessä esitetyn
ohjauksen mukaisesti perustaneet alueelliset covid-19-yhteistyöryhmät.
Yhteistyöryhmien tilannearvioissa huomioidaan epidemiatilanteen lisäksi
tartunnan torjuntatoimenpiteiden kokonaisvaikutuksia, mukaan lukien
taloudellisia ja elinkeinoelämään liittyviä vaikutuksia. Aluehallintovirasto
on mukana työryhmissä, kuten on myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä kunkin alueen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten
edustus.
Aluehallintovirasto on saanut Kymenlaakson alueellisen koronakoordinaatioryhmän sekä Kymenlaakson sairaanhoitopiirin arviot tilannekuvasta ja tarvittavista rajoitustoimista.
Kymenlaakson alueellisen koronayhteistyöryhmän kokous 16.2.2022
Kymenlaakson alueellisen koronayhteistyöryhmän kokouksessa todettiin, että 14 vuorokauden ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on
2038. Positiivisia tapauksia todettiin 3302 ja positiivisten osuus näytteistä oli 41 prosenttia. Ryhmän mukaan kotitestein todettujen tartuntojen määrä ei ole tiedossa, joten tapausmäärät ja ilmaantuvuusluku ovat
viitteellisiä. Uusien tapausten määrä ja esiintyvyys on edelleen lievässä
nousussa.
Ryhmän mukaan sairaalahoidossa iltapäivällä 15.2.2022 oli yhteensä 11
potilasta, joista yksi tehohoidossa, kolme erikoissairaanhoidon vuodeosastolla ja seitsemän perusterveydenhuollon vuodeosastolla. Alueella
on edelleen jouduttu rajoittamaan muun muassa kiireetöntä leikkaushoitoa ja vastaanottotoimintaa sekä covid-potilaiden hoidon että henkilöstön
sairastumisten takia. Ryhmän mukaan hoitotakuiden tavoitteet on ylitetty
ja velvoitteita ei pystytä toteuttamaan tällä hetkellä. Kuormituksen ei
odoteta helpottavan lähiaikoina ja ylikuormitustilanne terveydenhuollossa on jo olemassa alueella.
Ryhmän mukaan jäljitys ei enää onnistu samalla tavalla kuin aikaisemmin. Jäljityksessä keskitytään kriittisiin ryhmiin, eli sote-henkilöstöön, laitosasukkaisiin, iäkkäisiin ja niihin, joilla on tunnistettavissa vakavan sairastumisen riskejä.
Ryhmän mukaan epidemian kulun ennustaminen on erittäin vaikeaa.
Ryhmän arvion mukaan voimassaolevien tartuntatautilain 58 ja 58 d §:n
mukaisten päätösten jatkamista ei katsota enää välttämättömäksi alueelliseen epidemiatilanteen hallinnan kannalta ja leviämisen estämiseksi.
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Tartuntatautilain 58 ja 58 d §:n mukaisten rajoitusten purkaminen tulisi
tapahtua mahdollisimman nopealla aikataululla.
Kymenlaakson sairaanhoitopiirin lausunto 17.2.2022
Kymenlaakson sairaanhoitopiirin 17.2.2022 antaman lausunnon mukaan
epidemiatilanne on toisaalta edelleen lievästi vaikeutunut uusien laboratoriovahvistettujen covid-tapausten näkökulmasta lähimpien viikkojen
aikana, mutta toisaalta sairaalakuormitus on helpottanut, ja sairaalassa
hoidettavien potilaiden määrä on vähentynyt samana aikana.
1.-14.2.2022 välisenä aikana Kymenlaaksossa todettiin 3302 uutta covid-tapausta. Positiivisten osuus otetuista näytteistä on 41 prosenttia ja
kahden viikon ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohden on 2038.
Lausunnon mukaan sairaalahoidossa 17.2.2022 aamulla on yhteensä 12
covid-potilasta. Yksi potilas on tehohoidossa, viisi potilasta erikoissairaanhoidon vuodeosastolla ja kuusi potilasta perusterveydenhuollon
vuodeosastoilla. Kaksi potilasta on hoidossa pääasiassa muusta syystä
kuin covid-infektion takia.
Lausunnossa todetaan, että viimeisen neljän viikon aikana uusien covidtapausten määrä on noussut noin sadalla tapauksella viikossa. Sairaalahoidossa olevien määrä on lähes puolittunut viimeisen kahden viikon aikana. Tilanteen arvioidaan pysyvän lähiviikkoina nykyisellään, mutta tilanteen uutta vaikeutumistakaan ei voida sulkea pois.
Lausunnon mukaan tartuntamäärä on korkea, eikä epidemiaseurannasta
voida enää päätellä, että tartuntatautilain 58 §:n mukaisilla päätöksillä
voitaisiin vaikuttaa sen kehittymiseen. Tartuntojen määrä on noussut voimassa olleiden rajoitustenkin aikana. Tartuntatautilain 58 §:n mukaisen
päätöksen jatkamista ei siksi pidetä enää välttämättömänä. Lausunnon
mukaan päätös voitaisiin kumota niin pian kuin se on mahdollista.
Tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen päätöksen välttämättömyyden osalta
lausunnossa viitataan edellä esitettyyn arvioon: Kun tartuntamäärä on
korkea, niin altistumisen mahdollisuus liittyy käytännössä kaikkeen toimintaan ja tiloihin yhteisöissä. Sen takia tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen määräyksen jatkaminen ei ole enää välttämätöntä. Tartuntatautilain
58 d §:n mukaista päätöstä esitetään purettavaksi niin pian kuin se on
mahdollista.
Johtopäätökset
Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty
tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, aluehallintovirasto voi päättää alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä, jos kyseisten rajoitusten tekeminen on tarpeen usean
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kunnan alueella. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Säännöksen 3 momentin mukaan edellä 1
momentissa tarkoitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden
ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää
ole.
Tartuntatautilain 58 d §:n mukaan 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 4 momentissa tarkoitettuja 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 lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.
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 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. Säännöksen 7 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen saa tehdä enintään kuukauden ajaksi kerrallaan. Päätös on välittömästi kumottava, jos tässä pykälässä säädetyt edellytykset
eivät enää täyty.
Kymenlaakson alueellinen koronayhteistyöryhmä on 16.2.2022 kokouksessaan esittänyt aluehallintovirastolle, että voimassaolevien tartuntatautilain 58 ja 58 d §:n mukaisten päätösten jatkamista ei katsota enää
välttämättömäksi alueelliseen epidemiatilanteen hallinnan kannalta ja
leviämisen estämiseksi. Tartuntatautilain 58 ja 58 d §:n mukaisten rajoitusten purkaminen tulisi tapahtua mahdollisimman nopealla aikataululla.
Kymenlaakson sairaanhoitopiirin 17.2.2022 antaman lausunnon mukaan
epidemiatilanne on toisaalta edelleen lievästi vaikeutunut uusien laboratoriovahvistettujen covid-tapausten näkökulmasta lähimpien viikkojen
aikana, mutta toisaalta sairaalakuormitus on helpottanut, ja sairaalassa
hoidettavien potilaiden määrä on vähentynyt samana aikana. 1.14.2.2022 välisenä aikana Kymenlaaksossa todettiin 3302 uutta covidtapausta. Positiivisten osuus otetuista näytteistä on 41 prosenttia ja kahden viikon ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohden on 2038.
Lausunnon mukaan sairaalahoidossa 17.2.2022 aamulla on yhteensä 12
covid-potilasta. Yksi potilas on tehohoidossa, viisi potilasta erikoissairaanhoidon vuodeosastolla ja kuusi potilasta perusterveydenhuollon
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vuodeosastoilla. Kaksi potilasta on hoidossa pääasiassa muusta syystä
kuin covid-infektion takia.
Lausunnossa todetaan, että viimeisen neljän viikon aikana uusien covidtapausten määrä on noussut noin sadalla tapauksella viikossa. Sairaalahoidossa olevien määrä on lähes puolittunut viimeisen kahden viikon aikana. Tilanteen arvioidaan pysyvän lähiviikkoina nykyisellään, mutta tilanteen uutta vaikeutumistakaan ei voida sulkea pois.
Lausunnon mukaan tartuntamäärä on korkea, eikä epidemiaseurannasta
voida enää päätellä, että tartuntatautilain 58 §:n mukaisilla päätöksillä
voitaisiin vaikuttaa sen kehittymiseen. Tartuntojen määrä on noussut voimassa olleiden rajoitustenkin aikana. Tartuntatautilain 58 §:n mukaisen
päätöksen jatkamista ei siksi pidetä enää välttämättömänä.
Tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen päätöksen välttämättömyyden osalta
lausunnossa viitataan edellä esitettyyn arvioon: Kun tartuntamäärä on
korkea, niin altistumisen mahdollisuus liittyy käytännössä kaikkeen toimintaan ja tiloihin yhteisöissä. Sen takia tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen määräyksen jatkaminen ei ole enää välttämätöntä.
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri esittää tartuntatautilain 58 ja 58 d §:n
mukaisten päätösten purkamista niin pian kuin se on mahdollista.
Ottaen huomioon edellä mainittu ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirin asiantuntijatahona antama arvio, Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo,
että tartuntatautilain 58 §:n ja 58 d §:n mukaisten määräysten jatkamiselle 18.2.2022 lähtien ei ole enää perusteita Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella.
Tällä päätöksellä aluehallintovirasto kumoaa 11.2.2022 antamansa tartuntatautilain 58 §:n mukaisen määräyksen (ESAVI/5489/2022) koskien
yleisötilaisuuksien kieltämistä Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntien
osalta ajalta 18.2.2022-21.2.2022.
Lisäksi aluehallintovirasto kumoaa tällä päätöksellä 26.1.2022 antamansa tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen määräyksen (ESAVI/2258)
koskien tilojen käytön edellytyksiä Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntien alueella ajalta 18.2.2022-27.2.2022.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Tartuntatautilaki (1227/2016) 1, 58, 58 d §
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista (146/2017) 1 §
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa tartuntatautilain 90 §:n 1 momentin mukaan hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen siten kuin
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oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin nojalla.
LISÄTIETOJA
Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa ylitarkastaja Oona Mölsä, puh.
029 501 6000 (vaihde).

LIITTEET

ylijohtaja

Merja Ekqvist

ylitarkastaja

Oona Mölsä

Liite 1, Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueen kunnat

JAKELU JA SUORITEMAKSU
Päätös yleistiedoksiantona
Tämän päätöksen tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona. Asiakirja
pidetään kaikkien nähtävillä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa
17.3.2022 saakka. Päätöksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan yleisessä tietoverkossa aluehallintoviraston verkkosivulla www.avi.fi.
Tämän päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun edellä mainittu ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla.
Tiedoksi
Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueen kunnat ja kuntayhtymät
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri, jota pyydetään tiedottamaan päätöksestä alueensa kuntien tartuntataudeista vastaavia lääkäreitä
Kaakkois-Suomen poliisilaitos
Kymenlaakson pelastuslaitos
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Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sosiaali- ja terveysministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Valtioneuvoston kanslian viestintäosasto
Digi- ja väestötietovirasto
Valtiokonttori
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