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TARTUNTATAUTILAIN 15 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS
ASIA
Lapin aluehallintovirasto on 26.2., 25.3. ja 29.4.2021 antamillaan tartuntatautilain
(jäljempänä TTL) 15 §:n mukaisilla päätöksillä määrännyt Lapin maakunnan alueen
kuntia ja kuntayhtymiä järjestämään terveystarkastuksia niiden alueella olevien rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville henkilöille. Määräykset on annettu tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n mukaisen yleisvaarallisen tartuntataudin SARS-CoV-2:n leviämisen ehkäisemiseksi. 29.4.2021 annettu päätös
on voimassa ajalla 1.5.–31.5.2021.

KUULEMINEN
Lapin aluehallintovirasto on pyytänyt asiassa lausunnot Enontekiön, Muonion, Kittilän, Kolarin, Pellon, Ylitornion, Inarin, Utsjoen ja Sallan kunnilta, Kemin, Rovaniemen ja Tornion kaupungeilta, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireiltä, Länsi-Suomen merivartiostolta, Lapin rajavartiostolta sekä Lapin poliisilaitokselta. Lausuntoja
saapui yhteensä 13 kappaletta.
Utsjoen kunnan 25.5.2021 antaman lausunnon mukaan tartuntatautilain 15 §:n mukaisia terveystarkastuksia on jatkettava myös Norjan ja Suomen rajayhteisön jäsenille lähialueiden tartuntatautitilanne huomioon ottaen.
Tornion kaupungin 25.5.2021 antaman lausunnon mukaan tartuntatautilain 15 §:n
mukaisia terveystarkastuksia on jatkettava rajanylityspaikoilla covid-19-tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi siihen asti, kunnes Ruotsin vaikea pandemiatilanne
rauhoittuu.
Kolarin kunnan 25.5.2021 antaman lausunnon mukaan rajatyöntekijät käyvät hyvin
viikkotesteissä ja heiltä on tehty positiivisia löydöksiä viimeksi tammikuussa. Kolarissa Ruotsin puolella sijaitsee ainoastaan kauppa 100–200 metrin päässä rajan ylittävältä sillalta. Rajanylittäjistä 99 % käyvät tässä kaupassa. Siellä käyminen ei muodosta koronatartunnan leviämisen kannalta suurta riskiä. TTL 15 §:n mukainen päätös on riittävä suojamaan taudin leviämistä alueella tällä hetkellä.
Pellon kunnan 26.5.2021 antaman lausunnon mukaan TTL 15 §:n mukaisten terveystarkastusten jatkaminen on tarpeellista. Työmatkalaiset käyvät testeissä. Viimeisen kuukauden aikana positiivisen testituloksen ovat antaneet ruotsalaiset tai
Ruotsista tulevat matkailijat, joten testaamisen jatkaminen on tarpeellista. Kaikki eivät hakeudu testiin. Kuitenkin aktiivisuus ja rajanylittäjien tavoittaminen on
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parantunut sähköisen tietojen keräämisen johdosta. Lisäksi tietoisuutta testaamisesta lisätään jalkautumalla terveyskeskuksesta rajalle tekemään testejä niinä aikoina, kun Ruotsin poliisi ei ole paikalla. Näiden seikkojen vuoksi TTL 15 §:n mukainen tarkastus on riittävä terveysturvallisuuden takaamiseen.
Länsi-Suomen merivartioston 26.5.2021 antaman lausunnon mukaan TTL 15 §:n
mukaisen päätöksen jatkamisella ei ole olennaista vaikutusta Rajavartiolaitoksen
toimintaan tai resursseihin niillä rajanylityspaikoilla, joilla Länsi-Suomen merivartiosto suorittaa sisärajavalvonnan palauttamiseen liittyviä rajatarkastuksia.
Rovaniemen kaupungin 26.5.2021 antaman lausunnon mukaan on kannatettavaa
jatkaa TTL 15 §:n mukaista päätöstä terveystarkastusten järjestämisestä covid-19tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.
Kemin kaupungin 26.5.2021 antaman lausunnon mukaan on kannatettavaa jatkaa
TTL 15 §:n mukaista päätöstä.
Inarin kunnan 26.5.2021 antaman lausunnon mukaan Inarin kunnan alueella sijaitsevilla kahdella rajanylityspisteellä Näätämössä ja Raja-Joosepissa matkailu on ollut
rajoitusten vuoksi hyvin vähäistä. Rajanylityspaikoilla on käytössä Healthfox-tiedonkeruujärjestelmä, jota kautta tieto maahantulijoista tulee Ivalon terveyskeskukseen
päivystävälle sairaanhoitajalle. Maahantulijoihin otetaan yhteyttä vuorokauden kuluessa ja heille tehdään terveystarkastus. Terveystarkastuksen vapaaehtoisuus on
johtanut jonkin verran välinpitämättömään suhtautumiseen terveysturvallisuuteen
matkailijoiden keskuudessa.
Pohjois-Norjan epidemiatilanne on kiihtynyt ja lisäksi uhkana on Intian variantin leviäminen. Inarin kunta pitää tarpeellisena TTL 16 §:n mukaisen päätöksen tekemistä
terveystarkastuksen määräämisestä pakolliseksi. Päätös helpottaisi tiedonkeruuta
matkailijoilta sekä parantaisi terveydenhuollon keinoja terveystarkastuksen järjestämiseen. Kunta aikoo jatkossakin toteuttaa tiedonkeruun Healthfox-järjestelmän
avulla. Terveystarkastuksen järjestäminen rajalla ei ole kustannustehokasta eikä nykyinen terveystarkastusten järjestämistapa vaaranna terveysturvallisuutta. Muutoin
Inarin kunta on viitannut lausunnossaan Lapin sairaanhoitopiirin lausuntoon.
Sallan kunnan 26.5.2021 antaman lausunnon mukaan on syytä jatkaa TTL 15 §:n
mukaista päätöstä.
Lapin rajavartioston 26.5.2021 antaman lausunnon mukaan TTL 15 §:n mukaisten, maahan saapuville tehtävien terveystarkastuksien toteuttamisella ei ole olennaista vaikutusta Lapin rajavartioston toimintaan tai resursseihin niillä rajanylityspaikoilla, joilla Lapin rajavartiosta suorittaa sisärajavalvonnan palauttamiseen liittyviä
rajatarkastuksia. Lausuntonsa mukaan Lapin rajavartiosto on valmis tukemaan sisärajavalvonnan voimassa ollessa terveysviranomaisia vastuualueensa rajanylityspaikoilla erikseen sovittavalla tavalla sekä jatkamaan tukemista sisärajavalvonnan päätyttyä virka-apupyyntöihin perustuen. Lapin rajavartiosto toteaa lausunnossaan, että
sisärajavalvonnan päättymisen jälkeen tukea tai virka-apua ei todennäköisesti
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pystytä antamaan yhtä suurilla resursseilla kuin sisärajavalvonnan aikana, minkä
Lapin rajavartiosto toivoo huomioitavan terveysturvallisuustoimenpiteiden suunnittelussa.
Lapin sairaanhoitopiiri toteaa 26.5.2021 antamassaan lausunnossa, että tautitilanne lähialueilla Ruotsin Norrbottenissa on edelleen huono ja että tautitilanne on
nopeasti huonontunut myös Norjan Tromssan ja Finnmarkin läänissä. Sairaanhoitopiiri toteaa myös, että Intian virusmuunnos on aiheuttanut lisääntynyttä huolta nopean tarttuvuuden ja huonomman rokotevasteen osalta. Norjan osalta myös rajaliikenteen avaaminen rajayhteisöön kuuluville voi lisätä riskiä epidemian leviämiselle.
Sairaanhoitopiiri suunnittelee virka-avun pyytämistä sekä Rajavartiolaitokselta että
Puolustusvoimilta.
Lapin poliisilaitoksen 26.5.2021 antaman lausunnon mukaan aluehallintoviraston
TTL 15 §:n ja 16 §:n mukaisilla päätöksillä olisi väistämättä vaikutuksia myös poliisin
toimintaan Lapissa. Vaikutukset aiheutuisivat suurimmaksi osaksi TTL 16 §:n mukaisesta päätöksestä ja TTL 89 §:n mukaisista virka-apupyynnöistä.
Ylitornion kunta toteaa 26.5.2021 antamassaan lausunnossa, että TTL 15 §:n mukaisia vapaaehtoisia terveystarkastuksia on syytä jatkaa. Ylitornion kunnassa koronaviruksen jäljitystyö on toiminut tehokkaasti ja hyvin, ja kunnassa on todettu vain
yksi rajan yli tullut koronavirustartunta.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT
Määräys
Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 15 §:n nojalla Kemin, Rovaniemen
ja Tornion kaupungin sekä Inarin, Kittilän, Kolarin, Pellon, Sallan, Ylitornion ja
Utsjoen kunnat järjestämään terveystarkastuksen riskimaista tuleville henkilöille, jotka tulevat maahan niiden alueella sijaitsevien rajanylityspaikkojen
kautta sekä Lapin sairaanhoitopiirin järjestämään terveystarkastuksen kaikille
henkilöille, jotka tulevat maahan Enontekiön ja Muonion kuntien alueella sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta. Terveystarkastukset on tehtävä yleisvaarallisen tartuntataudin SARS-CoV-2:n leviämisen estämiseksi.
Tässä päätöksessä riskimaista tulevilla henkilöillä tarkoitetaan niitä henkilöitä,
jotka ovat 14 vuorokauden sisällä ennen maahantuloa oleskelleet maassa,
jonka koronailmaantuvuus on suurempi kuin 25 / 100 000 henkilöä / 14 vrk.
Määräys ei koske terveystarkastusten järjestämistä seuraaville henkilöille:
•
•
•
•

vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneet lapset
tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö työtehtävissään
henkilöt, joilla on esittää negatiivinen tulos enintään 72 tuntia ennen maahantuloa otetusta koronavirustestistä
henkilöt, joilla on esittää luotettava todistus alle kuusi kuukautta
sitten sairastetusta covid-19-infektiosta
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•

erityisryhmät, joilla on paikallisten tartuntatautiviranomaisten
kanssa sovitun menettelyn mukainen todistus

•

saamelaiset, jotka ylittävät rajan saamelaisen elinkeinon tai
kulttuurin harjoittamisen vuoksi

Määräys on voimassa ajalla 1.6.–30.6.2021

Perustelut
Sovelletut oikeusohjeet
Tartuntatautilain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.
Tartuntatautilain 6 §:n mukaan kuntien ja kuntayhtymien on ryhdyttävä välittömiin
toimiin saatuaan tiedon torjuntatoimia edellyttävän tartuntataudin esiintymisestä tai
sellaisen vaarasta toimialueellaan.
Tartuntatautilain 14 §:n mukaan kunnan on järjestettävä yleisiä rokotuksia ja terveystarkastuksia tartuntatautien ehkäisemiseksi. Rokotukseen tai terveystarkastukseen osallistuminen on vapaaehtoista.
Tartuntatautilain 15 §:n 1 momentin 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.
Saman pykälän 2 momentin mukaan 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. 2 momentin mukaan 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.
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

LAAVI/803/2021

5 (9)

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.
Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momentin 14 kohdan
mukaan uuden koronaviruksen aiheuttama infektio on yleisvaarallinen tartuntatauti.
Terveydenhuoltolain 4 §:n 1 momentin mukaan kunnan on osoitettava riittävästi voimavaroja kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena olevaan terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseen sekä terveydenhuollon palveluihin. Terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä varten kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
käytettävissä on oltava riittävästi terveydenhuollon ammattihenkilöitä.
Kansallinen ohjeistus terveystarkastuksista rajanylityspaikoilla
Valtioneuvosto on periaatepäätöksellään 3.9.2020 puoltanut sosiaali- ja terveysministeriön tekemää toimintasuunnitelmaa hybridistrategian mukaisten suositusten ja
rajoitusten toteuttamiseen covid-19-epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen (sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:26). Toimintasuunnitelmaa on päivitetty
26.1.2021. Päivitetyn toimintasuunnitelman mukaan uutena potentiaalisesti merkittävänä epidemiologisena uhkatekijänä on ilmennyt SARS-CoV-2-virusmuunnoksia.
Euroopan tautien valvonnan ja ehkäisyn keskus (ECDC) on arvioinut 21.1.2021 julkaisemassaan riskinarviossa, että uudet covid-19-muunnokset leviävät nopeammin
kuin koronaviruksen aiemmat alatyypit. ECDC:n arvion mukaan tämä lisää riskiä
epidemian aiempaa nopeammalle leviämiselle, ja kasvanut tapausmäärä voi vakavasti vaarantaa terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn. Uudet virusmuunnokset
muodostavat siten merkittävän epidemiauhan, jonka leviämistä Suomeen tulee tehokkaasti torjua.
Maahantulon rajoituksia muista Schengen-alueeseen kuuluvista maista on valtioneuvoston päätöksellä tiukennettu 27.1.2021 alkaen aiempaan verrattuna siten, että
maahantulo työssäkäynnin perusteella on rajoitettu vain välttämättömään. Päätöksen 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. Muutoksilla pyritään muun ohella siihen, että terveysviranomaisilla olisi
mahdollisimman kattavat mahdollisuudet kohdistaa tarvittavia toimenpiteitä rajanylittäjiin. Samalla tavoitteeksi on asetettu kaikkien maahan saapuvien henkilöiden testaaminen covid-19-tartunnan varalta. Valtioneuvosto on 20.5.2021 tekemällään päätöksellä jatkanut maahantulon rajoituksia 15.6.2021 saakka (SM/2021/43).
Sosiaali- ja terveysministeriön 3.2.2021 antamassa ohjauskirjeessä Koronavirustartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä (VN/2763/2021) todetaan, että covid19-tapausten ilmaantuvuus useissa maissa on moninkertainen Suomeen verrattuna.
Oleskelu näissä maissa sisältää Suomen tilanteeseen nähden selvästi suuremman
covid-19-tartunnan riskin. Kirjeeseen liitetyssä oikeudellisessa taustamuistiossa toimintaprosessista rajanylityspaikoilla todetaan, että lähtökohtaisesti toimintamallin
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testaustoiminta perustuisi vapaaehtoisuuteen. Kunnan toimielimellä on yhdessä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa velvollisuus tarvittaessa järjestää matkustajille
vapaaehtoinen covid-19-testaus. Kunta voi tuottaa vapaaehtoisen testaustoiminnan
joko itse tai hankkia sen sopimukseen perustuen muulta palvelujen tuottajalta.
Taustamuistion mukaan tarvittaessa aluehallintovirasto voi määrätä järjestettäväksi
myös kohdennettuja covid-19-testin sisältäviä terveystarkastuksia maahantulopisteille. Terveystarkastus voi sisältää tietojen keräämisen lisäksi velvollisuuden osallistua covid-19-testiin. Se voi sisältää myös kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän virkasuhteisen lääkärin tekemän arvion siitä, tulisiko henkilö asettaa karanteeniin.
Sosiaali- ja terveysministeriön 26.2.2021 lähettämässä kirjeessä Koronavirustartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä (VN/5304/2021) todetaan, että yhteistyötä
viranomaisten ja muiden toimijoiden välillä tulee edelleen tiivistää ja toimintaa tehostaa, jotta tavoite maahantulijoiden testaamiseksi voisi toteutua.
Sosiaali- ja terveysministeriön 25.5.2021 lähettämässä kirjeessä Covid-19-tartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä sisä- ja ulkorajapäätösten muuttuessa
(VN/13919/2021) todetaan, että rajojen terveysturvallisuustoimilla on keskeinen rooli
Suomen covid-19-epidemian torjunnassa. Viikolla 18 todetuista covid-19-tartunnoista 7,3 % oli saatu ulkomailta. Kirjeen mukaan rajojen terveysturvallisuuden varmistamisen toimintamallit tulee sopeuttaa lisääntyviin liikennemääriin, kun maahantulon rajoituksia ryhdytään asteittain purkamaan. Suomeen saapuvien henkilöiden
covid-19-ennakkotodistuksien tarkastamisessa ja testiin ohjaamisessa suositellaan
hyödyntämään sähköisiä työkaluja, kuten esimerkiksi Finentry-palvelua. STM korostaa, että aluehallintovirastojen, kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien tulee huolehtia siitä, että Suomeen saapuvat henkilöt ohjataan toiseen covid19-testiin aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen. Kirjeessä todetaan,
että covid-19-testi on maksuton Suomeen saapuville matkustajille sekä henkilöille,
joilla on Suomessa kotikunta tai kotikuntaan rinnastuva oikeus käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja Suomessa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut 29.3.2021 suosituksen maahantulon yhteydessä tehtävistä terveystarkastuksista SARS-CoV-2- viruksen ja sen herkästi leviävien muunnosten leviämisen estämiseksi. THL suosittelee, että terveystarkastuksen yhteydessä henkilöltä tarkistetaan todistukset ennen matkaa otetusta koronavirustestistä ja mahdollisesti sairastetusta covid-19-taudista. THL suosittelee
lisäksi, että kaikki riskimaista tulevat matkustajat ohjataan koronatestiin rajanylityspisteellä. Jos rajanylityspisteellä ei ole näytteenottomahdollisuutta, matkustajan tulee hakeutua testiin oleskelu- tai asuinkunnassaan noin vuorokauden sisällä maahantulosta. Matkustajaa ei tarvitse ohjata testiin, jos hänellä on esittää negatiivinen
tulos enintään 72 tuntia ennen maahantuloa otetusta koronavirustestistä (PCR- tai
antigeenitesti) tai luotettava todistus sairastetusta covid-19- infektiosta. Sairauden
alusta tai positiivisesta testituloksesta on pitänyt kulua vähintään 11 vuorokautta
mutta enintään 180 vuorokautta. Lisäksi THL suosittelee, että rajanylityspaikan terveysviranomaiset keräävät ja toimittavat riskimaista tulevien, terveystarkastukseen
osallistuvien matkustajien henkilö- ja yhteystiedot oleskelu- tai asuinpaikkakunnan
tartuntatautiviranomaisille. Nämä ohjaavat matkustajat vielä toiseen koronavirustestiin aikaisintaan 72 tunnin kuluttua maahantulosta. Jos matkustaja oleskelee
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maassa alle 72 tuntia tai jos matkustaja on sairastanut covid-19-infektion, tietoja ei
kerätä 72 tunnin testiin ohjaamista varten. Tartuntatautilain 22 §:n mukaisesti henkilö on velvollinen luovuttamaan tarvittavat yhteystiedot terveysviranomaisille.
Johtopäätökset
Aluehallintoviraston arvion mukaan terveystarkastusten järjestäminen tässä määräyksessä tarkoitettujen rajanylityspaikkojen kautta saapuville maahantulijoille on
yleisvaarallisen tartuntataudin covid-19:n leviämisen estämiseksi tarpeen, sillä uudet covid-19-muunnokset leviävät selvästi nopeammin kuin koronaviruksen aiemmat alatyypit.
Aluehallintovirasto katsoo, että terveystarkastusten järjestäminen kaikille riskimaista
Suomeen tuleville henkilöille on yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi edelleen tarpeen päätöksessä mainituilla rajanylityspaikoilla. Terveystarkastuksia ei kuitenkaan tarvitse järjestää seuraaville henkilöille: vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneet lapset; tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö työtehtävissään; henkilöt, joilla on esittää negatiivinen tulos enintään 72 tuntia ennen maahantuloa otetusta koronavirustestistä; henkilöt, joilla on esittää luotettava todistus alle
kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-infektiosta; saamelaiset, jotka liikkuvat
rajan yli saamelaisen elinkeinon tai kulttuurin harjoittamisen vuoksi; sekä muut erityisryhmät, joilla on paikallisten tartuntatautiviranomaisten kanssa sovitun menettelyn mukainen todistus. Aluehallintovirasto muistuttaa, että terveystarkastuksia tulee
kuitenkin järjestää myös edellä mainituille henkilöille silloin, jos heillä on covid-19infektioon viittaavia oireita.
Kuntien terveysviranomaisten tulee huomioida voimassa oleva lainsäädäntö sekä
paikalliset olosuhteet terveystarkastuksia järjestäessään niin, että tämän määräyksen toimeenpano ei vaaranna muun terveydenhuollon palvelujen järjestämistä.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Tartuntatautilaki (1227/2016) 1 §, 8 §, 15 §
Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 4 §
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista (146/2017) 1 § (säädösmuutos 69/2020) ja
5§

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen voi tartuntatautilain 90 §:n 1 momentin perusteella hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
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TÄYTÄNTÖÖNPANO
Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 122 §:n 3 momentin 2 ja
3 kohtien perusteella.

LISÄTIETOJA
Lisätietoja asiassa antaa tarvittaessa aluehallintoylilääkäri Sari Kemppainen, puh.
0295 017 350, sähköposti sari.kemppainen@avi.fi)

Johtaja

Leena Räsänen

Aluehallintoylilääkäri

Sari Kemppainen

LIITTEET
Valitusosoitus

JAKELU JA SUORITEMAKSU
Jakelu
Kemin kaupunki
Rovaniemen kaupunki
Tornion kaupunki
Inarin kunta
Kittilän kunta
Kolarin kunta
Pellon kunta
Sallan kunta
Ylitornion kunta
Utsjoen kunta
Lapin sairaanhoitopiiri
Päätös todisteellisesti tiedoksi annettuna (saantitodistus)

Tiedoksi
Enontekiön kunta
Muonion kunta
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Sosiaali- ja terveysministeriö

LAAVI/803/2021

Rajavartiolaitos
Lapin poliisilaitos
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Valtioneuvoston kanslian viestintäosasto
Saamelaiskäräjät
Pohjoiskalotin rajaneuvonta

Maksutta
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