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Julkinen

Sosiaali- ja terveysyksikkö

TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN
KUNTIEN ALUEELLE

ASIAN TAUSTAA
Valtioneuvosto on 25.2.2021 (STM/2021/32) tehnyt periaatepäätöksen
hybridistrategian toimintasuunnitelman täydennyksessä tarkoitetun tason
kaksi käyttöönotosta.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 4.3.2021 tehnyt
tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaisen päätöksen
(LSSAVI/3459/2021), jolla määrätään Vaasan ja Pirkanmaan
sairaanhoitopiirien sekä Punkalaitumen kuntien alueella sijaitsevien
perusopetuslain (628/1998) mukaista perusopetusta antavien
oppilaitosten tilat suljettaviksi siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien
79 opetuksen järjestämiseen. Määräys on voimassa ajalla 8.3.–
28.3.2021.
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
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain
58 §:n 1 momentin nojalla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien
sekä Punkalaitumen kunnan alueella sijaitsevien perusopetuslain
(628/1998) mukaista perusopetusta antavien oppilaitosten tilat
suljettavaksi siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 79
opetuksen järjestämiseen.
Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuosiluokkien 79
kaikkien perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitettujen erityisen tuen
päätöksen saaneiden oppilaiden, 25 §:n 2 momentissa
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tarkoitettujen pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden sekä 5
§:ssä tarkoitettujen valmistavan ja joustavan perusopetuksen
oppilaiden opetuksen järjestämiseen sekä yksilöllisen
tarveharkinnan perusteella myös muun oppilaan välttämättömään
lähiopetukseen.
Lisäksi tiloja voidaan käyttää lähiopetuksessa olevien oppilaiden
oppilashuoltoon ja ateriointiin sekä etäopetuksessa olevien
oppilaiden opettamiseen etänä.
Tiloja voidaan käyttää myös perusopetuslain 16, 16 a, 17 ja 17 a
§:ssä tarkoitetun oppimisen tuen, 31 §:n 1 momentissa säädettyjen
palvelujen ja etuuksien sekä 31 a §:ssä tarkoitetun oppilashuollon
järjestämiseen etäopetuksessa oleville oppilaille kulloistenkin
olosuhteiden mukaisesti huomioiden kuitenkin
koronavirusepidemian rajoittaminen.
Tiloja voidaan käyttää myös yhteishakuun liittyvään ohjaukseen.
Opetuksessa, joka toteutetaan lähiopetuksena, tulee huolehtia
oppilaiden ja opetushenkilöstön turvallisuudesta tila- ja
hygieniajärjestelyin.
Määräys on voimassa ajalla 29.3.2021–5.4.2021.

Perustelut
Keskeiset säännökset
Tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n 1 momentin mukaan 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.
Pykälän 3 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitetut päätökset
tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimenpiteet on heti
lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole.
Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen (146/2017,
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 69/2020) 1 §:n 1 momentin
14 kohdan mukaan muu uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea
infektio on yleisvaarallinen tartuntatauti.
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Valtakunnallinen ohjaus
Valtioneuvosto on periaatepäätöksellään 3.9.2020 (VNK/2020/106)
puoltanut sosiaali- ja terveysministeriön tekemää toimintasuunnitelmaa
hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen
COVID-19-epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen (sosiaali- ja
terveysministeriön julkaisuja 2020:26). Suunnitelmassa epidemian
hallinnan lähtökohtana ovat paikallisten ja alueellisten viranomaisten
tartuntatautilain mukaisesti tekemät toimet ja päätökset.
Valtioneuvoston 23.10.2020 (STM/2020/192) tekemä periaatepäätös
hybridistrategian toimintasuunnitelman toimeenpanoon liittyvistä
suosituksista sisältää valtakunnalliset ja alueelliset suositukset, joilla
tuetaan alueellisia toimia epidemian leviämisen estämiseksi ja
vaikutetaan siihen, että epidemia saadaan mahdollisimman nopeasti
hillittyä.
Sosiaali- ja terveysministeriö on 24.11.2020 kirjeellään (VN/25925/2020)
antanut Uudenmaan maakunnan viranomaisille, väestölle,
toiminnanharjoittajille sekä opetuksen järjestäjille ohjeita ja suosituksia
epidemian rajaamiseksi. Kirjeessä kehotetaan myös muiden
leviämisvaiheen välittömässä uhassa olevien maakuntien vastaavia
tahoja ottamaan ohjeet ja suositukset huomioon omassa toiminnassaan
ja kohdentamaan rajoitustoimenpiteitä ja suosituksia ennakoivasti ja
vaikuttavasti siihen, mikä alueellisen tilannekuvan sekä tartunnan
lähteitä ja tartuntariskiä koskevan yleisen ja alueellisen
asiantuntijatiedon pohjalta on tehokkainta ja oikeasuhtaisinta. Ministeriö
suosittelee kirjeessään julkisille ja yksityisille opetuksen järjestäjille, että
korkeakouluissa ja toisen asteen opetuksessa (yliopistoissa,
ammattikorkeakouluissa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa
koulutuksessa, aikuisten taiteen perusopetuksessa, vapaassa
sivistystyössä ja aikuisten perusopetuksessa) siirrytään
kokonaisuudessaan etäopetukseen. Suositus ei koske välttämätöntä
lähiopetusta. Suosituksen mukaan etäopetuksen järjestelyt toteutetaan
siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan
minimoida.
Valtioneuvosto on 22.12.2020 (STM/2020/274) tehnyt
periaatepäätöksen päivitetyn toimintasuunnitelman antamisesta
hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen
COVID-19 –epidemiassa tammi-toukokuussa 2021 sekä
periaatepäätöksellään 26.1.2021 (STM/2021/12) puoltanut sitä, että
sosiaali- ja terveysministeriö tekee hybridistrategian toteuttamisesta
annettuun toimintasuunnitelmaan täydennyksen.
Valtioneuvosto on 25.2.2021 (STM/2021/32) tehnyt periaatepäätöksen
hybridistrategian toimintasuunnitelman täydennyksessä tarkoitetun tason
kaksi käyttöönotosta. Sosiaali- ja terveysministeriö on 25.2.2021
(VN/4947/2021) päivittänyt hybridistrategian toimintasuunnitelman ja sen
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liitteenä aiemmat ministeriöiden toimenpidesuositukset eri
epidemiavaiheisiin sekä 1.3.2021 (VN/5229/2021) antanut ohjauskirjeen
koskien tason kaksi käyttöönottoa ja siihen liittyviä rajoitustoimenpiteitä
virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi.
Valtioneuvosto on todennut 1.3.2021 yhteistoiminnassa tasavallan
presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen
vuoksi. Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 1.3.2021, että maassa
vallitsevat valmiuslain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot.
Suomessa covid-19-tautitapausten määrä ja ilmaantuvuus ovat
kohonneet helmikuun 2021 alun jälkeen erittäin nopeasti. Muuntuneen
koronaviruksen aiheuttamat tartunnat ovat selvästi lisääntyneet, mikä voi
jo osaltaan kiihdyttää epidemian kasvua ja johtaa sairaala- ja tehohoidon
merkittävään kuormittumiseen, jos tartuntojen määrää ei saada
käännetyksi laskuun.
Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeessä 1.3.2021 todetaan, että
siinä lähemmin yksilöidyillä alueilla tulee 8.3.2021 lukien ottaa käyttöön
kirjeessä mainitut tason kaksi lisätoimenpiteet, siten kuin
toimintasuunnitelman täydennyksessä 26.1.2021 ja ministeriön
25.2.2021 päivitetyn hybridistrategian toimintasuunnitelman osassa 3
sekä liitteessä 4 todetaan. Viimesijaisena toimena tehdään
tartuntatautilain 58 §:n ja perusopetuslain 20 a §:n mukaiset päätökset
peruskoulun vuosiluokkien 7-9 tilapäiseen etäopetukseen siirtymisestä.

Opetusjärjestelyt ja oppilaan oikeuksien toteuttaminen
Jokaisen oikeudesta maksuttomaan perusopetukseen on säädetty
Suomen perustuslain (731/1999) 16 §:n 1 momentissa. Perusopetuksen
järjestämisestä on säädetty perusopetuslaissa (628/1998) ja sen nojalla
annetuissa asetuksessa ja määräyksissä.
Perusopetuksessa opetuksen järjestäjä siirtyy perusopetuslakiin
lainmuutoksella (1191/2020) lisätyn 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin, kun tartuntatautilain mukainen
tartuntatautiviranomainen on antanut tartuntatautilain 58 §:n nojalla
päätöksen opetukseen käytettävien tilojen sulkemisesta osittain tai
kokonaan, tai jos opetuksessa ei voida noudattaa päätökselle
mahdollisesti asetettuja ehtoja. Tartuntatautilain 58 §:n mukaisen
päätöksen edellytyksenä on, että päätös on välttämätön taudin
leviämisen estämiseksi.
Opetuksen järjestäjät tekevät päätöksen perusopetuslain 20 a §:n
mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä niiltä osin
kuin oppilaitostilojen käyttöä on tartuntatautilain 58 §:n nojalla rajoitettu.
Oppilaan oikeus perusopetuslain mukaiseen opetukseen tulee turvata
poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana perusopetuslaissa ja sen
nojalla säädetyn ja määrätyn mukaisesti. Opetuksessa tulee noudattaa
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tuntijakoa ja opetussuunnitelman perusteita. Opetuksen järjestäjällä on
velvollisuus järjestää perusopetuslain 16, 16 a, 17 ja 17 a §:ssä
tarkoitettua oppimisen tukea sekä 31 §:ssä säädettyjä palveluja ja
etuuksia sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden
mahdollista toteuttaa. Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus muuna kuin
lähiopetuksena annettavassa opetuksessa antaa kaikille oppilaille
maksuton ateria.
Yleinen epidemiatilanne
Koronavirus tarttuu varsinkin pitkäkestoisessa lähikontaktissa
tehokkaasti. Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen
leviämistä. Myös terveenä on tärkeää vähentää lähikontakteja
voimakkaasti ja lievienkin koronavirustautiin sopivien oireiden ilmetessä
on hakeuduttava heti testiin. Uusien virusmuunnosten tarttumista
ihmisestä toiseen voidaan estää samoilla keinoilla kuin väestössä jo
aiemmin esiintyvän koronaviruksen leviämistä.
Epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja
alueellisin toimenpitein. Epidemiatilanteen heikentymiseen on reagoitava
nopeasti ja ennakoivasti ottamalla käyttöön tehokkaita ja
epidemiologisesti tarkoituksenmukaisia lisätoimenpiteitä. Alueellisilla,
oikea-aikaisilla ja riittävän kattavilla toimilla sekä tehokkaalla testauksella
ja tartunnanjäljityksellä voidaan hillitä epidemian leviämistä myös siinä
tapauksessa, että kyseessä ovat muuntovirukset.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hybridistrategian seurannan
valtakunnallisen
tilannearvioraportin
17.3.2021
mukaan
koronavirusepidemia on helmikuun puolivälin jälkeen kiihtynyt, ja
epidemiatilanne on merkittävästi heikentynyt viimeisen kuukauden aikana
Suomessa. Viimeisten parin viikon aikana sekä erikoissairaanhoidon
vuodeosastokuormitus
että
tehohoidon
tarve
on
lisääntynyt
huomattavasti. Viikkokohtaiset tapausmäärät ovat olleet jo muutaman
viikon ajan epidemia-ajan korkeimpia. Epidemiatilannetta luonnehtivat
suuret alueelliset erot. Koronavirusrokotukset etenevät hyvin kaikilla
erityisvastuualueilla. 17.3.2021 tietojen mukaan yli 80-vuotiaiden
ikäryhmässä yli 75 % ja 75-79-vuotiaiden ikäryhmässä yli kolmannes on
saanut vähintään yhden rokoteannoksen. Valtakunnallisen tilanteen
merkittävän heikentymisen vuoksi on perusteltua, että alueilla pidetään
yllä ja lisätään ennakoivasti tehokkaita ja kattavia keinoja tartuntojen
estämiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi. Vaikka
epidemia on valtakunnallisesti tarkasteltuna edelleen kiihtynyt, käytössä
olevat suositus- ja rajoitustoimet ovat todennäköisesti hillinneet
epidemian kasvuvauhtia. Arvioitu tartuttavuusluku on THL:n raportin
julkaisun aikaan ollut 1,0-1,2 (90 % todennäköisyysväli). Ennusteet
tulevan viikon valtakunnallisista erikoissairaanhoito- ja tehohoitojaksojen
lukumääristä ovat edelleen olleet nousussa. Laskennassa on otettu
huomioon annetut rokotukset, mutta niiden vaikutus ennusteisiin on vielä
ollut maltillinen.
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Jotkut muuntuneet koronavirukset, eli virusvariantit, poikkeavat
ominaisuuksiltaan aiemmin levinneestä viruskannasta. Maailmalla kiertää
tällä hetkellä useita eri koronaviruksen muunnoksia. Osa näistä
muunnoksista leviää aiempia muunnoksia nopeammin. Tällä hetkellä ei
kuitenkaan ole selkeää näyttöä siitä, että Suomessa nyt kiertävät
virusmuunnokset aiheuttaisivat vakavamman taudin kuin aiemmat
viruskannat. Erityisesti Britanniassa havaitun virusvariantin (B.1.1.7)
leviäminen vaikuttaa epidemian kiihtymisen taustalla osassa Suomessa.
Muuntuneita viruksia tunnistetaan sekvensoimalla eli määrittämällä koko
viruksen perimä tai osa siitä. Kaikista Suomen koronaviruslöydöksistä
valitaan sekvensointiin viikoittain otos, jolla voidaan arvioida tilannetta eri
puolilla Suomea. Tässä sekvensoinnissa on THL:n mukaan Suomessa on
23.3.2021 mennessä todettu yhteensä 1963 muuntuneen koronaviruksen
aiheuttamaa tapausta, joista 1823 on Britanniassa havaittua muuntunutta
virustyyppiä (tieteelliseltä nimeltään 20B/501Y.V1 tai B.1.1.7), 139 EteläAfrikassa havaittua virustyyppiä (tieteelliseltä nimeltään 20C/501Y.V2 tai
B.1.351) ja 1 Brasilian virusmuunnos (tieteelliseltä nimeltään P.1). Uusien
virusmuunnosten leviämistä voi ehkäistä samoilla keinoilla kuin aiemmin
esiintyvän koronaviruksen tarttumista.
Maahantulon rajoituksia muista Schengen-alueeseen kuuluvista maista
on valtioneuvoston päätöksellä jatkettu 17.4.2021 asti siten, että
maahantulo työssäkäynnin perusteella on rajoitettu vain välttämättömään.
Rajoitukset koskevat myös rajayhteisöjen asukkaita. 27.1.2021 tehdyn
ensimmäisen maahantulon rajoituspäätöksen taustamuistion mukaan
maahantuloedellytysten muutoksilla pyritään vähentämään rajan yli
saapuvaa liikennettä ja sitä kautta aiempaa tehokkaammin ennalta
ehkäisemään covid-19-tartuntojen ja erityisesti uusien virusmuunnosten
leviämistä
Suomeen.
Tavoitteena
on
Suomen
terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn säilyttäminen. Muutoksilla
pyritään myös siihen, että terveysviranomaisilla olisi mahdollisimman
kattavat mahdollisuudet kohdistaa tarvittavia toimenpiteitä rajanylittäjiin.
Samalla tavoitteeksi on asetettu kaikkien maahan saapuvien henkilöiden
testaaminen Covid-19-tartunnan varalta.

Epidemiatilanne Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella
Alueet antavat sairaanhoitopiirien johdolla oman kokonaisarvionsa
epidemiatilanteesta viikoittain.
Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä esitti 3.3.2021
aluehallintovirastolle pyynnön keskitetystä päätöksestä etäopetukseen
siirtymisestä koko maakunnan alueella 7.-9. luokkalaisten ja toisen
asteen oppilaitosten osalta 8.-28.3.2021 välisenä aikana. Alue oli tuolloin
epidemian kiihtymisvaiheessa ja koronatartuntojen määrät nousussa,
alueen ilmaantuvuusluku oli 41 /100 000 / 14 vrk, positiivisten näytteiden
osuus testatuista 1,1 % ja jäljitettyjen tartuntojen osuus 72 %.
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Kokouksessaan 16.3.2021 alueellinen pandemiaohjausryhmä totesi
Pirkanmaan epidemiatilanteen edelleen heikentyneen ja alueen
siirtyneen ensimmäistä kertaa epidemian leviämisvaiheen.
Kokouksessaan 23.3.2021 alueellinen pandemiaohjausryhmä totesi
leviämisvaiheen jatkuvan ja esitti aluehallinvirastolle pyynnön jatkaa
peruskoulun yläluokkien opetustilojen sulkua maakunnan alueella
viikolla eli 5.4.2021 asti. Alueen ilmaantuvuusluku on nyt 104 / 100 000 /
14 vrk, positiivisten näytteiden osuus 2,7 % ja sairaalahoidon tarve
kasvussa. Tartuntojen jäljitys onnistuu edelleen kohtuullisen hyvin 73
%:ssa tapauksista, mutta alueella esiintyy myös tautiryppäitä, joiden
tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään. Virusvariantteja on
todettu yhteensä 63 tapausta. Tartuntojen määrät ovat lisääntyneet 13 19 vuotiaiden ryhmässä. Etäopetuksen jatkolla halutaan rajoittaa tämän
ikäryhmän kontakteja. Toimenpiteellä pyritään myös turvaamaan samoja
koulutiloja käyttävien abiturienttien ylioppilaskirjoitukset, jotka saadaan
päätökseen ennen pääsiäistä.
Alueella on otettu käyttöön laajamittaisesti tason 2 rajoituksia ja
suosituksia sosiaali- ja terveysministeriön 1.3.2021 kirjeen
(VN/5229/2021) mukaisesti. Pirkanmaalla on voimassa
aluehallintoviraston päätöksellä tartuntatautilain 58 § mukainen yli
kuuden hengen kokoontumiset kieltävä kokoontumisrajoitus sekä 58 d
§:n mukainen ns. turvavälipäätös, joka velvoittaa alueen toimijoita
varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa
tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Alueellinen
pandemiaohjausryhmä on esittänyt aluehallintovirastolle myös näiden
rajoitusten jatkamista huhtikuulle 2021. Pandemiaohjausryhmä on lisäksi
antanut suositukset mm. yli kuuden henkilön yksityistilaisuuksien
välttämisestä, aikuisten ja lasten ryhmäharrastusten tauottamisesta ja
useiden julkisten sisätilojen sekä nuorisotilojen sulkemisesta.
Aluehallintovirasto pitää selvitettynä, että laajaa tartunnan vaaraa
aiheuttava yleisvaarallinen tartuntatauti leviää Pirkanmaan
sairaanhoitopiirissä siten, että aiempaa 4.3.2021 annettua määräystä
perusopetusta antavien oppilaitosten sulkemisesta perusopetuksen
vuosiluokkien 7-9 osalta on välttämätöntä jatkaa viikolla.
Johtopäätös
Aluehallintovirasto pitää tartuntataudin leviämisen estämiseksi
välttämättömänä määrätä ajalla 29.3.5.4.2021 Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin sekä Punkalaitumen kuntien alueella sijaitsevien
perusopetuslain (628/1998) mukaista perusopetusta antavien
oppilaitosten tilat suljettavaksi siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien
79 opetuksen ja muun perusopetuslain mukaisen toiminnan
järjestämiseen eräin tässä päätöksessä mainituin poikkeuksin.
Rajoitusta voidaan pitää vallitsevissa olosuhteissa oikeasuhtaisena, kun
otetaan huomioon opetuksen järjestäjälle perusopetuslaissa asetetut
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velvoitteet oppilaan perusopetuslain mukaisten oikeuksien turvaamiseen
määräyksen voimassaollessa.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Tartuntatautilaki (1227/2016) 1, 8, 58 ja 91 §
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista (146/2017) 1 ja 5 §
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa tartuntatautilain 90 §:n 1 momentin mukaan
hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen siten kuin
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 aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield
puh. +358 295 018 587, etunimi.sukunimi@avi.fi

Ylijohtaja

Marko Pukkinen

Aluehallintoylilääkäri

Laura Blåfield

LIITTEET
Liite 1, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen kunnat

JAKELU JA SUORITEMAKSU
Päätös yleistiedoksiantona
Tämän päätöksen tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona. Asiakirja
pidetään kaikkien nähtävillä Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirastossa 8.4.2021 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.

Tiedoksi
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen kunnat ja kuntayhtymät
Punkalaitumen kunta
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, jota pyydetään tiedottamaan päätöksestä
alueensa kuntien tartuntataudeista vastaavia lääkäreitä
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Sisä-Suomen poliisilaitos
Pirkanmaan pelastuslaitos
Keski-Suomen pelastuslaitos
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sosiaali- ja terveysministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Valtioneuvoston kanslian viestintäosasto
Digi- ja väestötietovirasto
Maksutta
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