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ASIA  Tartuntatautilain 15 § ja 16 § mukainen määräys  
 
ASIAN VIREILLETULO 
 

Satakunnan alueellisessa tartuntatautien torjunnan työryhmässä 
koronaviruksen aiheuttaman infektion (Covid-19) ehkäisemiseksi 
sekä julkisuudessa olleiden tietojen perusteella on ilmennyt, että 
Rauma Marine Constructions Oy:n telakalla on ilmennyt Covid-19-
tartuntaryppäitä.  
 

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 1. Määräys Rauman kaupungille järjestää terveystarkastukset 
 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa 
tartuntatautilain 15 § nojalla Rauman kaupungin 
toimialueellaan järjestämään Rauma Marine Constructions 
Oy:n, tytäryhtiöineen, telakan työmaihin kuuluvilla 
työpaikoilla Rauman kaupungin alueella oleskeleville 
henkilöille terveystarkastuksen SARS-CoV-2-viruksen 
aiheuttaman yleisvaarallisen tartuntatauti Covid-19:n 
leviämisen estämiseksi.  
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2. Määräys telakoilla oleskeleville osallistua 
terveystarkastuksiin 
 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 
16 §:n nojalla kaikki Rauma Marine Constructions Oy:n 
työmaihin kuuluvilla työpaikoilla Rauman kaupungin alueella 
oleskelevat henkilöt osallistumaan 1-kohdassa määrättyyn, 
Rauman kaupungin järjestämään terveystarkastukseen SARS-
CoV-2-viruksen aiheuttaman yleisvaarallisen Covid-19-
tartuntataudin leviämisen estämiseksi.  
 
Tämä määräys koskee työsuhteessa Rauma Marine 
Constructions Oy:öön tai sen tytäryhtiöihin olevia 
työntekijöitä, alihankkijoiden työntekijöitä sekä muilla 
mahdollisilla perusteilla telakan alueella oleskelevia 
työntekijöitä Rauman kaupungin alueella sijaitsevilla 
toimipaikoilla.  
 
Määräys on voimassa 13.10.2021 – 2.5.2022.  

  
Perustelut 
 

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. 
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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 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 14 §:n mukaan kunnan on järjestettävä yleisiä 
rokotuksia ja terveystarkastuksia tartuntatautien ehkäisemiseksi. 
Rokotukseen tai terveystarkastukseen osallistuminen on 
vapaaehtoista.  
 
Tartuntatautilain 15 § 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. 
 
Työntekijällä on oikeus käydä 1 momentissa tarkoitetussa 
terveystarkastuksessa tai tutkimuksissa työaikana, jollei se ole 
vaikeudetta mahdollista muuna aikana. Se aika, joka työntekijän 
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päivittäisestä säännöllisestä työajasta käytetään mainittuun 
tarkoitukseen, luetaan työssäoloajaksi. 
 
Tartuntatautilain 16 § 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. 
 
Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 
momentin 14 kohdan mukaan uuden koronaviruksen aiheuttama 
infektio on yleisvaarallinen tartuntatauti.   
 

Asiassa hankittu selvitys 
 
Aluehallintovirasto on pyytänyt 11.10.2021 mennessä Satakunnan 
sairaanhoitopiiriltä ja Rauman kaupungilta lausunnon 
tartuntatautilain 15 § ja 16 § soveltamisen edellytyksistä. 
Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Rauman kaupunki ovat antaneet 
asiassa lausunnot.  Lisäksi aluehallintovirasto on 13.10.2021 
osallistunut verkostokokoukseen, jossa Satakunnan sairaanhoitopiiri, 
Rauman kaupunki, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos sekä Rauma 
Marine Constructions Oy alihankkijoineen ovat keskustelleet Rauman 
telakan Covid-19-tilanteesta. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin lausunto 
 
Satakunnan sairaanhoitopiriin lausuntoa varten sairaanhoitopiiri on 
pyytänyt selvityksen infektioyksikön ylilääkäri, Satakunnan 
sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäriltä.  
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Yhteislausuntona esitettyihin kysymyksiin Satakunnan 
sairaanhoitopiiri toteaa seuraavasti.  
 
1. Satakunnan sairaanhoitopiiri katsoo, että Rauma Marine 
Constructions Oy:n toimipaikoissa Satakunnassa oleskeleville on 
tarpeellista määrätä järjestettäväksi terveystarkastus Covid-19-
tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Se ei saa rasittaa jo 
entuudestaan erittäin kuormittunutta perusterveydenhuoltoa 
enempää kuin nyt. Epidemian katkaisemiseksi on Raumalla toteutettu 
määrätietoista laajaa näytteenottoa yhteistyössä Rauman 
terveyspalveluiden ja Lääkäriasema Minervan kanssa. On olennaista, 
että terveysviranomaisten tiedonvaihto tilanteessa on saumatonta ja 
reaaliaikaista.   Hyvä yhteistyö telakan johdon ja henkilöstöhallinnon 
kanssa on tilanteessa välttämätön. Systemaattista näytteenottoa 
tulee jatkaa epidemiakokouksissa sovittujen suunnitelmien 
mukaisesti. 
 
2. Sairaanhoitopiiri katsoo, että edellä mainittuihin näytteenottoihin 
osallistumisen olisi hyvä olla pakollista. Aluehallintoviraston päätös 
asiasta toisi ryhtiä toimintaan ja antaisi oikeuden vaatia pakollista 
näytteiden ottoa. Laajempiin terveystarkastuksiin ei ole realistista 
mahdollisuutta. Näytteenotto on nyt tapahtunut edellä kuvatusti 
yhteistyönä.  
 
Jatkossa akuutin epidemiatilanteen taltuttua (johon sairaanhoitopiiri 
arvioi menevän noin 3 viikkoa, mikäli se voi toimia suunnitelman 
mukaisesti) näytteenoton tulisi tapahtua työterveyspalvelua 
tarjoavan Lääkäriasema Minervan kautta. Olennaista kuitenkin on, 
että tuloksista välitetään viiveettä tieto Rauman kaupungin 
tartuntatautiviranomaisille osana välttämätöntä yleisvaarallisen 
tartuntataudin epidemian torjuntaa. Tällaisesta yhteistyöstä on jo 
sovittu ja telakka on halunnut tähän sitoutua.  
 
3. Seuraavaksi sairaanhoitopiiriltä on kysytty, onko kyseiseen 
terveystarkastukseen osallistuminen välttämätöntä Covid-19 
tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Lisäksi sairaanhoitopiiriä 
on pyydetty esittämään näkemys ajanjakson pituudesta. 
 
Vastauksena Satakunnan sairaanhoitopiiri on todennut, että arvioon 
vaikuttaa työntekijöiden kotimaiden tauti- ja rokotustilanne, joka on 
monissa Itä-Euroopan maissa erittäin huono. Rokotuskattavuus 
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pitäisi saada nousemaan yli 80 prosentin. Tästä tavoitteesta ollaan 
kaukana. Kun työväki vaihtuu usein, Suomessa annetuilla rokotteilla 
ei pystytä kovin merkittävästi vaikuttamaan tilanteeseen. Siksi 
sairaanhoitopiiri ehdottaa terveystarkastusten eli laajan velvoittavan 
testaamisen jatkamista ainakin maaliskuuhun 2022 saakka.  
 
4. Sairaanhoitopiiri toteaa, että terveystarkastukseen 
osallistuminen on välttämätöntä kaikilla Rauma Marine Constructions 
Oy:n, tytäryhtiöineen, toimipaikoilla Satakunnassa. Vaikka nykyinen 
epidemia saadaan taltutetuksi, uusi uhkaa, jos laaja näytteenotto ei 
jatkossakin toteudu.  
 
Sairaanhoitopiiriä on lisäksi pyydetty selvittämään: 
1. Mitä toimenpiteitä kyseisillä työpaikoilla on aiemmin tehty 
Covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi ja mikä 
toimenpiteiden vaikutus on ollut tartuntojen leviämisen 
ehkäisemisessä. 
 
Tähän vastauksena sairaanhoitopiiri toteaa, että keväällä 2021 
RMC:n telakalla ja alihankintayrityksissä todettiin laaja epidemia, 
joka sammutettiin tehokkaasti noin kuukaudessa määrätietoisella 
työllä ja hyvin laajalla näytteiden otolla.  
 
Telakan epidemiassa koottiin nopeasti epidemiatyöryhmä, johon 
osallistuivat tartuntataudeista vastaavat lääkärit sekä 
sairaanhoitopiiristä että Rauman kaupungista, tartunnan jäljittäjät, 
Rauman terveyspalveluiden johto, Rauma Marine Constructions Oy 
sekä heidän alihankkijansa edustajat, Rauman kaupunki ja 
kutsuttuina myös aluehallintoviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen edustajat.  Tilannetta hoidettiin ja seurattiin tiiviisti 
toistuvilla työkokouksilla, joissa tehtiin linjapäätökset ja laadittiin 
myös yhteiset tiedotteet. Epidemian selvityksessä edettiin selkein 
askelin ja ripeästi. 
 
Tällöin toteutettiin seuraavat laajat toimet: laajat testaukset, 
eristykset ja karanteenit. Telakan päätöksellä tuotannolliset tilat 
olivat myös suljettuna lyhyen aikaa, jotta tilanne saatiin 
selkiytymään. Työntekijät, heidän työnsä, asuminen ja kulkeminen 
kohortoitiin aiempaa selvemmin.  Telakalla päivitettiin koko 
turvallisuussuunnitelma ja informaatiota lisättiin useilla kielillä.  
Telakalle tuli maskipakko, jota valvottiin. Lanseerattiin ”Vain terveenä 
töihin” -kampanja. Suurimman työn ja pääasiallisen vastuun 
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tilanteesta kantoi Rauman kaupunki. Kun epidemia saatiin hoidettua, 
telakalla tilanne oli pitkään hyvä. Uusia tapauksia ilmaantui vain 
satunnaisesti.  
 
Tartuntatautilain mukaisia maahantulosääntöjä on sovittu 
valvottavan tarkasti ja rotaatioista tulevista otetaan kattavasti 72 h 
testit ennen työhön tuloa. Maahantulonäytteiden lisäksi tilannetta on 
valvottu keväisen epidemian jälkeen viikoittaisin satunnaistestauksin 
(40 / viikko). Nämä on toteutettu yhteistyössä Lääkärikeskus 
Minervan kanssa PCR-testillä. 
 
Kun nyt uusi epidemia telakka-alueella syyskuussa todettiin, 
käynnistettiin saman tyyppinen toimintamalli kuin keväällä. Tällä 
kerralla on kuitenkin laajemmin hyödynnetty yksityistä näytteen 
ottoa. Näin työkuormaa on pystytty hieman jakamaan ja näytteitä 
ottamaan tehokkaasti. Lisäksi nyt korostuu pyrkimys aktiiviseen 
rokottamiseen.  
 
2. Sairaanhoitopiiri toteaa, että toimenpiteet eivät ole olleet 
riittäviä. Keskeisintä on lähtömaiden huono rokotuskattavuus ja 
vaikea tartuntatautitilanne. Ongelmana ovat todennäköisesti myös 
väärennetyt rokotetodistukset ja joissakin maissa myös väärennetyt 
rokotteet. Aktiivinen rokotusten tarjoaminen on tärkeää, mutta asiaa 
on vaikea hallita, sillä työvaki vaihtuu tiheästi. 
 
Perusongelma on monimutkainen ja vaikeasti hallittava 
alihankintaketju ja kieli- ja kulttuurierot, jotka vaikeuttavat 
toimintamallien jalkauttamista käytäntöön. Vaikka toimintamalleista 
on sovittu tarkkaan johdon tasolla, osa alihankkijoista ei sitoudu 
sovittuihin toimintalinjoihin. Paikallisten yhteyshenkilöiden ja 
työnjohdon puuttuminen on ongelma. Työntekijöiden huoli 
toimeentulosta on suuri eikä testeihin hakeuduta välttämättä silloin, 
kuin oireiden vuoksi pitäisi. 
 
Keskeinen ongelma on tiivis yhteisasuminen ja yhteiskuljetukset, 
joissa tartunnat leviävät helposti.  On ongelma, että eri vaiheissa 
rotaatiota olevat henkilöt asettuvat samoihin asuntoihin eivätkä 
tiedot asumisesta aina pidä paikkansa. Sovittu eriyttäminen ja 
porrastaminen eivät välttämättä toimi. 
 
Epidemian pitkittyessä koko väestön sitoutuminen koronavarotoimiin 
on huonontunut. Toimenpiteisiin on väsytty. Kun samaan aikaan 
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yhteiskuntaa on avattu ja esimerkiksi valtakunnallista 
maskisuositusta on lievennetty, varotoimien jatkaminen työmailla on 
käynyt vaikeammaksi. Pidempään hyvänä jatkunut tilanne on 
todennäköisesti rapauttanut sovittuja käytäntöjä. 
 
3. Sairaanhoitopiirin toteaa, että sillä olevan tiedon mukaan 
tartuntatautilain tilapäiset säännökset maahantulon jälkeen 
tarkistettavista todistuksista ja testauksista toteutuvat käytännössä. 
Asiasta on ainakin sovittu ja tätä on edelleen tähdennetty.  
 
Väärennetyt todistukset saattavat olla joissakin tapauksissa ongelma. 
EU:n todistusta pidetään luotettavimpana. Olisi hyvä, jos työpaikoille 
saataisiin saman tapainen todistusten digitaalinen lukuoikeus kuin 
rajalla (koronapassi), mutta tämä vaatisi uutta lainsäädäntöä. 
 
4. Sairaanhoitopiiri kertoo, että yksittäisiä karanteeni- ja 
eristysrikkomuksia on tullut ilmi. Muutamia ilmoituksia 
poliisiviranomaisille on tehty. Keväällä osa eristykseen tai 
karanteeniin määrättävistä lähti maasta jo ennen kuin heidät saatiin 
edes yhteyttä. On ollut myös huhuja siitä, että osa siirtyisi toisille 
työmaille, mutta käsittääkseni tästä asiasta ei ole selvää näyttöä.  
 
5. Seuraavaksi sairaanhoitopiiriltä on kysytty, onko mahdollinen 
pakollisten terveystarkastusten määrääminen nyt kysymyksessä 
oleville työpaikoille oikeassa suhteessa ja täyttääkö se tarkoituksen 
Covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Tässä 
sairaanhoitopiiri viittaa vastaukseensa kohdassa 1. Lisäksi 
sairaanhoitopiirin mukaan laaja testaaminen on välttämätöntä ja sen 
määrääminen pakolliseksi on oikeasuhtaista ja välttämätöntä ja 
selkiyttää toimintaa. Laajempia terveystarkastuksia ei voida 
kuitenkaan kunnissa toteuttaa. Testien toteuttamisessa tulee olla 
mahdollisuus tehdä yhteistyötä yksityisen työterveyshuollon kanssa.  
 
6. Sairaanhoitopiiriltä on seuraavaksi kysytty, millä muilla toimilla 
tartuntojen leviämistä toimipaikoissa työskentelevien keskuudessa on 
mahdollista ehkäistä. Tähän sairaanhoitopiiri on vastannut, että 
verkostotyöntekijöiden työsopimuksiin olisi tärkeää saada vaatimus 
kahden rokotuksen suojasta ja työnantajalle mahdollisuus tätä 
valvoa. Tämän juridiset esteet tulisi ratkaista. Koronapassin 
käyttöönotto kansainvälisille työmaille olisi erinomainen asia, mutta 
vaatisi uutta lainsäädäntöä. 
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Maahan tuloon liitetty laaja ja systemaattinen testaaminen 
aikaisintaan 72 tuntia maahan tulon jälkeen ehtona työmaalle 
pääsylle on yksi avain tilanteen parantamiseen, rokotekattavuuden 
parantamisen lisäksi. Nähdäksemme olisi järkevää, että tämä 
testaaminen tehtäisiin kaikille rotaatiosta tuleville, myös rokotetuille 
ainakin, mikäli he asuvat yhteismajoituksissa. Vaikka rokotukset 
antavat hyvää suojaa vaikealta taudilta, tartuntoja voi tulla ja ne 
leviävät tiiviissä yhteisasumisessa helposti.  Näin on jo päädytty 
toimimaan Rauman telakalla. Työmaalle ei siis pääse ilman 72 h 
testiä. Lievissäkin oireissa tulee aina päästä nopeasti ja matalla 
kynnyksellä testiin.  
 
Lisäksi tarvitaan säännöllistä ja riittävän laajaa satunnaistestausta, 
jotta ongelmat havaitaan ajoissa. Näinkin on jo menetelty ja tämä 
osaltaan auttoi havaitsemaan menossa olevan epidemian. Tätä 
totutetaan yhteistyössä yksityisen toimijan kanssa. 
 
Matalan kynnysten rokotusten järjestäminen on olennaisen tärkeää, 
mutta ei yksinään ratkaise tilannetta, sillä aina uudet työntekijät 
tulevat työmaalle. 
 
7. Sairaanhoitopiiri toteaa, että asiassa on lisäksi syytä ottaa 
huomioon, että julkisen terveydenhuollon voimavarat on venytetty jo 
äärimmilleen. Epidemioiden ennaltaehkäisyyn tulee erityisesti 
panostaa. Työnantajat, jotka käyttävät laajoja alihankintaketjuja, 
tulee vastuuttaa tarpeen vaatiessa laajojen testausten järjestämiseen 
ja työterveyshuollon osuutta olisi syytä lisätä epidemioiden 
ennaltaehkäisyyn tähtäävissä toimissa muutenkin. Jotta tämä 
onnistuu, tietojenvaihdon tulee työterveyshuollon ja 
tartuntatautiviranomaisten välillä olla nopeaa epidemian torjumiseksi. 
Tähän tartuntatautilaki antaa oikeuden. 
 
Rauman telakan epidemia pyritään sammuttamaan määrätietoisella 
yhteistyöllä ja siinä todennäköisesti lähiviikkojen aikana onnistutaan, 
mikäli sairaanhoitopiiri saa toimia suunnitelman mukaisesti. 
Referensseinä onnistumisesta Satakunnassa ovat keväinen telakan 
epidemian sammuttaminen ja vaikkapa hiljattain kuriin saatu laaja 
epidemia Harjavallan akkumateriaalitehtaalla. 
 
Työmaaepidemian sammuttaminen ei ole mahdollista, jos yhteistyö 
työnantajan kanssa ei suju. Sairaanhoitopiiri kiittää erityisesti 
Rauman kaupungin tartuntataudeista vastaavia ja tartunnanjäljitystä 
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kovasta työstä ja RMC:n johtoa ja henkilöstöhallintoa hyvästä 
yhteistyöstä.  
 
Laaja epidemiatilanne tuskin koskee ainoastaan Rauman tai Turun 
telakkaa, vaan vastaavia ongelmia on tällä hetkellä todennäköisesti 
monilla kansainvälisillä työpaikoilla, joissa tilannetta ei vain ole yhtä 
perusteellisesti selvitetty. Siksi yhteiset pelisäännöt pitäisi saada 
voimaan isoille kansainvälisille työpaikoille laajemminkin. 
 
Vastaavat epidemiat tulevat kuitenkin todennäköisesti toistumaan, 
jos rokotuskattavuutta ei saada nousemaan, testausta edelleen 
laajennettua ja maahantuloa ryhdistettyä. Haastavinta lienee 
vaikuttaa asumisolosuhteisiin ja pitää yllä varotoimien noudattamista 
ja maskin käyttöä tilanteessa, kun varotoimet vähitellen 
yhteiskunnassa vähenevät.  
 
Rauman kaupungin lausunto 
 
Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysvaliokunta on 12.10.2021 
käsitellyt lausuntopyynnön koskien Rauma Marine Constructions 
oy:tä. Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta on päättänyt merkitä 
johtavan ylilääkärin laatiman lausunnon tietoonsa saatetuksi ja 
lähettää päätöksensä Rauman kaupunginhallitukselle tiedoksi.  
 
Vastauksena Lounais-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntöön 
toteaa Rauman kaupunki tartuntatautilain 15 § ja 16 § edellytysten 
täyttymisestä seuraavasti.  Terveystarkastuksena on Raumalla 
toteutettu laaja Covid-19- näytteenotto sekä Rauman 
terveyspalvelujen että Lääkäriasema Minervan kautta yhteistyössä 
RMC:n kanssa. Jatkosuunnitelma Covid-19-ryppään hoitamiseksi on 
tehty yhteisissä neuvotteluissa, joissa edustettuina ovat olleet 
Rauman terveyspalvelut, Satasairaalan infektioyksikkö, RMC sekä 
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos.  Jo suunniteltujen interventioiden 
lisäksi ei ole tarpeen uusia terveystarkastuksia järjestää. Jos erillisiä 
terveystarkastuksia kuitenkin järjestetään, tulisi työntekijän 
osallistumisen olla pakollista. Yrityksen työterveyshuollon tulisi 
osallistua terveystarkastuksiin merkittävässä roolissa, toteaa Rauman 
kaupunki.  
 
Ajanjaksoa, jolle terveystarkastuksia tarvittaisiin, on vaikea arvioida, 
toteaa Rauman kaupunki. Jos oletetaan, että työntekijöiden 
rokotuskattavuus saadaan tavoitetasolle 80 prosenttia, olisi ehkä 
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vuosi 2021 sopiva ajanjakso. Jos rokotuksia ei oteta tai 
rokotustodistusten aitoutta ei pystytä varmentamaan, pitenee 
ajanjakso siihen asti, että rokotekattavuus työntekijöiden 
lähtömaissa on tavoitetasolla.   Rauman kaupunki katsoo, että 
terveystarkastuksiin osallistuminen on välttämätöntä kaikilla Rauma 
Marine Constructions Oy:n toimipaikoilla Raumalla, jos Covid-19- 
positiivisten työntekijöiden työskentelyä eri toimipisteessä on 
todennettavissa.  
 
Lisäksi Rauman kaupunki toteaa, että keväällä 2021 RMC:n telakalla 
oli laaja Covid-19-epidemia: yli 300 Covid-19-positiivista. 
Aluehallintovirasto osallistui tuolloin epidemian tukahduttamistoimiin. 
Toteutettuja toimia olivat muun muassa hyvin laajat Covid-19-
testaukset, eristykset ja karanteenit. Työntekijät ja työ kohortoitiin 
aiempaa selvemmin. Suojaimista, suojaetäisyyksistä ja hygieniasta 
annettiin informaatiota myös muulla kielellä kuin suomeksi. Esimiehet 
valvoivat muun muassa suojainten käyttöä. Yhteistyö Satasairaalan 
infektioyksikön RMC:n johdon, Rauman kaupungin johdon, Terveyden 
ja Hyvinvoinnin laitoksen sekä aluehallintoviraston kanssa oli tiivistä. 
Myös tiedotuksesta sovittiin yhteistyökokouksissa. RMC tarkensi 
”Terveenä töihin” -politiikkaansa. Varsinaisen telakkaepidemian 
laannuttua RMC lisäsi merkittävästi Covid-19-testausta. RMC myös 
valvoi aiempaa tarkemmin, että maahan tulijoilla oli näyttö 
rajoillamme otetuista testeistä, sairastetusta Covid-19-infektiosta tai 
rokotuksista siten, kuin Suomessa viranomaiset ovat ohjeistaneet. 
 
Vastauksena kysymykseen, miksi toimet eivät ole olleet riittäviä, 
toteaa Rauman kaupunki, että sitä voi vain arvailla. Jos toimet ovat 
toteutuneet niin kuin ne on yllä kuvattu, nykyisen laajan epidemian ei 
pitäisi olla mahdollinen. Rauman kaupungin käsitys on, että 
rokotuskattavuus ei kuitenkaan ole ollut riittävää. Mahdollisesti 
ulkomailta saadut todistukset eivät ole olleet luotettavia. 
Mahdollisesti myös kohorteissa on tapahtunut rapautumista. Suurin 
altistava tekijä on kuitenkin yhteisasuminen, koska kaksi rokotetta ei 
kuitenkaan täysin suojaa tartunnalta tai estä tartunnan leviämistä. 
Yhteiskuljetukset, yhteisruokailu ynnä muut sellaiset asiat myös 
edesauttavat tartuntojen leviämistä. Työntekijöiden rotaatio tuo aina 
uusia työntekijöitä telakalle.  
 
Työterveyshuoltojen hajaantuminen ja puuttuva koordinaatio estävät 
tehokkaan terveystoiminnan telakalla. Pinnoilta tarttuva Covid-19 
tuskin on merkittävä tartunnan levittäjä, jos ohjeiden mukaisesta 
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siivouksesta huolehditaan. Rauman kaupunki toteaa, ettei sillä ole 
perustetta epäillä tartuntatilain tilapäisten maahantuloa koskevien 
säännösten toteutumista. Yksittäisiä eristysrikkomuksia ja 
karanteenirikkomuksia on kerrottu olevan, mutta monia tarinoita 
kaupungilla keskusteluissa kerrotaan, toteaa Rauman kaupunki 
lausunnossaan. Joitakin ilmoituksia poliisiviranomaisille on tehty.  
Kysymykseen, onko mahdollinen pakollisten terveystarkastusten 
määrääminen nyt kysymyksessä oleville työpaikoille oikeassa 
suhteessa ja täyttääkö se tarkoituksen Covid-19-tartuntojen 
leviämisen ehkäisemiseksi, viittaa kaupunki lausuntoonsa kohdassa 
yksi. Vastauksessa kohtaan yksi kaupunki kertoo monista toimista, 
jotka on tehty tartuntojen ehkäisemiseksi. Kuitenkin kaupunki toteaa 
kohdassa kaksi, että nykyisen laajan epidemian ei pitäisi olla 
mahdollinen, jos toimet olisivat toteutuneet kohdassa yksi kuvatulla 
tavalla. 

 
Rokotussuojan tarkistaminen ja edellyttäminen työsuhteisella olisi 
avuksi, mutta edellyttää Suomessa lainmuutosta. Koronapassi olisi 
myös avuksi, mutta lainsäädäntöä Suomessa ei vielä tästä ole. 
Työterveyshuoltojen parempi koordinaatio tai yhden (koordinoivan) 
työterveyshuollon edellyttäminen yrityksessä olisi hyödyksi 
tartuntojen ja työturvallisuuden näkökulmasta. Työntekijöiden 
lähiesimiesten tulisi johtaa työtä paikkakunnalta käsin, eikä 
ulkomailta käsin. Rauman kaupunki vastaa, että julkisen 
terveydenhuollon resurssit ovat tiukalla näin laajoissa pitkittyessä 
epidemioissa.  
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin alueellisen tartuntatautien 
torjunnan työryhmä 8.10.2021 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin alueellisen tartuntatautien torjunnan 
työryhmän 8.10.2021 kokouksen mukaan Satakunnan 
ilmaantuvuusluku on 8.10.2021 214,3/ 100 000 asukasta/ 14 
vuorokautta. Satakunnan ilmaantuvuus on Suomen toiseksi korkein. 
Satakunnan kunnista suurin ilmaantuvuus on Raumalla 635,2 / 
100 000 asukasta/ 14 vuorokautta. Seuraavaksi suurin ilmaantuvuus 
Satakunnan kunnista on sen suurimmassa kaupungissa Porissa, 
144,6. Positiivisten näytteiden osuus otetuista näytteistä koko 
Satakunnassa on 6,9 prosenttia, kun se on Raumalla 9,5 prosenttia 
(verrattuna esimerkiksi Porin 8,5 prosenttiin). Absoluuttisina lukuina 
tapauksia oli 260 kappaletta viikolla 39 (viikolla 38 tapauksia oli 
177). Tartunnoista viikolla 39 oli 43 prosenttia (111 tartuntaa) saatu 
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työpaikalta. Työpaikkojen tartunnat jakautuvat siten, että Rauman 
RMC:n telakalla oli 103 tartuntaa, Harjavallan akkutehtaan työmaalla 
ja alihankkijoilla 2, Helsingin telakalta 4 tartuntaa ja lisäksi yksittäisiä 
tartuntoja eri aloilla. Satakunnan tartunnoista oli siis viikolla 39 
yhteensä 39,6 prosenttia Rauman RMC:n telakalta. Kokouksessa 
8.10.2021 sairaanhoitopiiri kertoi lisäksi, että Rauman telakan 
epidemia on vielä aktiivinen. Siellä on 8.10.2021 mennessä todettu 
201 tapausta. Karanteenissa on noin 450 työntekijää. Sairastuneista 
90 prosenttia on vierastyöläisiä (180/ 201 sairastuneesta). Lisäksi on 
muun muassa paljastunut yksi ulkomainen alihankintayritys, jossa on 
26 työntekijää, joista 14 on testattu ja 9 heistä Covid-19-positiivisia. 
Työntekijät ovat työskennelleet laajasti portaikoissa ja kulkureiteillä. 
Yhteydenotto on ollut vaikeaa, joten kaikki on asetettu karanteeniin 
ja poistettu työmaalta. Telakalla on jo edellisen epidemian jälkeen 
otettu pcr-testi kaikista rotaatiossa olevista työntekijöistä 72 tuntia 
maahantulon jälkeen, eikä töihin ole päässyt, ennen kuin on ollut 
osoittaa negatiivinen testitulos. Tämä on koskenut myös niitä, joilla 
on rokotetodistus. Epidemian taltuttamiseksi rokotuskattavuutta on 
myös pyritty aktiivisesti parantamaan. Lisäksi maskien käyttöä on 
korostettu ja vahvasti suositeltu.  Hygieniatoimet, tauot ynnä muut 
sellaiset on tarkastettu. Tietoa jaetaan käytössä olevilla kielillä ja 
videoilla. Sairaanhoitopiiri toteaa, että kaikkiaan 
terveysturvallisuussuunnitelma on hieno, mutta sen jalkauttamisessa 
on kuitenkin jonkin verran ongelmia. Myös aktiivinen näytteenotto ja 
laajat seulonnat jatkuvat, kunnes epidemia saadaan hallintaan. 
Telakalla suunnitellaan vastaavaa käytäntöä kuin Turun telakalla: 
verkoston yrityksiä edellytettäisiin huolehtimaan siitä, että telakalla 
työskentelevät ovat koronarokotettuja. Asiassa on kuitenkin juridista 
epäselvyyttä, toteaa Satakunnan sairaanhoitopiiri.  
 
Satakunnan suurten vierastyöläisiä työllistävien työpaikkojen 
epidemioiden myötä pohdittavaksi on noussut, miten parannetaan 
koronaturvallisuutta kansainvälisillä työpaikoilla. Selkeyttä toivotaan 
lain tulkintaan, miten työnantaja voi vaatia rokotustodistusta. 
Toiveena olisi myös koronapassin digitaalisen tarkistamisen 
käyttöönotto, erityisesti kansainvälisillä työpaikoilla. Tämä vaatii 
kuitenkin valmistelua. Myös kansallista ohjeistusta kaivattaisiin 
työnantajan kautta työterveyshuollon toteuttamille toistuville 
koronatesteille. Pelkkä nykyinen maahantulo testaus ei riitä. 
Satakunnassa tilanne on vaikea, joten maskien käyttöä ja muita 
koronavarotoimia on tärkeää edelleen jatkaa. Myös rokotekattavuus 
pitäisi saada korkeammaksi epidemiatilanteen pahentuessa. 
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Epidemiatilanteen pahentuessa sairaalahoidon tarve on lähtenyt 
Satakunnassa melko selvään nousuun: potilaita on sekä 
vuodeosastolla että tehohoidossa. Kokonaisarvion perusteella 
Satakunta on edelleen leviämisvaiheessa.  
 
Yhdenvertaisuus eri sairaanhoitopiireissä 
 
Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen kuuluvat kaksi 
sairaanhoitopiiriä, Varsinais-Suomen ja Satakunnan. 
Aluehallintoviraston tehtävänä on tartuntatautilain 8 § mukaan 
sovittaa yhteen ja valvoa tartuntatautien torjuntaa alueellaan. 
Perustuslain 6 § edellyttää ihmisten yhdenvertaista kohtelua 
samanlaisissa tilanteissa. Tästä syystä on tarpeen verrata tilannetta 
Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä toisiinsa.  
 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä vastaavat luvut ovat 
seuraavat: Varsinais-Suomi on leviämisvaiheessa. Tartuntoja on 
12.10.2021 tilanteen mukaan 147,9 / 100 000 asukasta/ 14 
vuorokautta. Positiivisten näytteiden osuus on 7,4 prosenttia. 
Sairaala- ja tehohoito on kääntynyt kasvuun. Suurimmat tartunnan 
lähteet ovat Varsinais-Suomessa olleet sama talous, lähipiiri sekä 
työpaikka (ei sosiaali- ja terveysalan eikä kasvatus- tai opetusalan).  
Työpaikkatartuntoja on kirjattu viikolla 39 yhteensä 66 kappaletta ja 
viikolla 40 yhteensä 42 kappaletta. Varsinais-Suomessa on 
Satakuntaa vastaava ongelma tartuntojen keskittyessä työpaikoista 
voimakkaimmin Turun telakalla töissä oleviin vierastyöläisiin. Tästä 
syystä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Turun kaupunki ovat 
11.10.2021 puoltaneet voimakkaasti pakollisten terveystarkastusten 
määräämistä telakalle.  
 
Verrattaessa Satakunnan sairaanhoitopiirin tilannetta Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiiriin voidaan todeta, että tartuntojen määrä on 
väestöltään huomattavasti Turkua pienemmässä Rauman 
kaupungissa yli kaksinkertainen telakalla vierastyöläiden piirissä kuin 
Turussa. Rauman asukasluku on 31.12.2020 tietojen mukaan 39 040 
asukasta, kun taas Turun vastaavana ajankohtana 194 391 asukasta. 
Aluehallintovirasto toteaa, että telakkojen tartuntojen absoluuttinen 
sekä suhteellinen määrä suhteessa väestöön niiden sijaintikunnissa 
kertoo huomattavasti vakavammasta tilanteesta Rauman RMC:n 
telakalla kuin Meyerin telakalla Turussa. Saaduista tiedoista ilmenee 
myös, että suunnitelmat tartuntojen ehkäisemiseksi ovat olleet 
perusteellisia ja hyviä, mutta niiden toteutus on epäonnistunut sillä 
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tavoin, että tartunnat ovat merkittävästi levinneet Rauman RMC:n 
telakalla. Myös kuormitus sairaanhoitopiirissä on saatujen tietojen 
mukaan lisääntynyt siten, että Satasairaalan vuodeosaosastolla on 8 
koronapotilasta ja tehohoidossa 3 potilasta. Tehohoidon paikat ovat 
Satasairaalassa täynnä, toteaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 
infektiotaudeista vastaava lääkäri Esa Rintala, joten Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiiri varustautuu vastaanottamaan potilaita 
Satakunnasta (Turun Sanomat 13.10.2021). Vastaavat luvut ovat 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä olleet 12.10.2021 yhteensä 7 
potilasta tehohoidossa ja osastolla 11 potilasta. Verrattuna 
asukaslukuun maakunnissa on erikoissairaanhoidon Covid-19-
kuormitus merkittävästi suurempaa Satakunnassa kuin Varsinais-
Suomessa.  
 
Tilastokeskuksen mukaan 31.12.2020 on Varsinais-Suomessa ollut 
481 403 asukasta, kun taas Satakunnassa 215 416 asukasta.  
Satakunnan sairaanhoitopiirin Covid-19-hoitokuormitus on siis 
suhteessa väestömäärään huomattavasti suurempi kuin Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirin. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on 
alueellisessa koordinaatioryhmässä 12.10.2021 kuitenkin katsonut 
tilanteensa olevan siinä määrin huolestuttava nykyisillä Covid-19-
potilasmäärillä, että se voi uhata muiden potilaiden hoitoon pääsyä.  
 
Aluehallintoviraston käsityksen mukaan Covid-19-tilanne Rauma 
Marine Constructions Oy:n telakalla Raumalla on olennaisesti 
huonompi ja edellyttää hallintolain 6 § suhteellisuusperiaatteen ja 
tarkoitussidonnaisuuden periaatteen mukaisesti vähintään samoja 
toimia kuin Turussa Meyer Turku Oy:n telakalle on määrätty 
aluehallintoviraston päätöksellä 12.10.2021/ LSAVI/11075/2021. 
Kyseisellä päätöksellä määrättiin Meyer Turku Oy:n toimipaikoille 
Turussa ja Kaarinassa tartuntatautilain 15 § ja 16 § nojalla pakolliset 
terveystarkastukset, jotka Kaarinan ja Turun kaupungit järjestävät, 
ajalle 13.10.2021- 2.5.2022.  
 
Aluehallintoviraston yhteenveto 
 
Runsaasti työperäisiä tartuntoja on jäljitetty Rauma Marine 
Constructions Oy:n toimipaikoille Satakunnassa. Tartuntatautilain 15 
§ aluehallintovirasto voi määrätä järjestettäväksi toimialueensa 
jollakin paikkakunnalla tai tietyssä työpaikassa, laitoksessa, 
kulkuneuvossa tai vastaavassa paikassa oleskeleville 
terveystarkastuksen, jos tarkastus on yleisvaarallisen tartuntataudin 
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leviämisen estämiseksi tarpeen. Aluehallintovirasto toteaa, että 
Covid-19-tartuntojen leviämisen estämiseksi on tarpeen määrätä 
Rauman kaupunki järjestämään Rauma Marine Constructions Oy:n 
toimipaikoilla Rauman kaupungissa oleskeleville terveystarkastus 
edellä mainittujen tietojen perusteella. Muut toimet eivät ole olleet 
riittäviä. Tartuntoja on merkittävästi havaittu kyseisen yrityksen 
toimipaikoilla Satakunnassa. Tartuntojen leviämisen estämiseksi on 
tarpeen varmistaa, etteivät kyseisen yrityksen toimipaikalla 
oleskelevat aiheuta Covid-19-tartuntoja. 
 
Tartuntatautilain 16 § 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. Aluehallintovirasto toteaa, että Covid-19-
tartuntojen leviämisen estämiseksi on välttämätöntä määrätä 
terveystarkastukseen osallistuminen edellä mainituilla työpaikoilla 
pakolliseksi. Lausunnot puoltavat terveystarkastusten pakollisuutta. 
Lausunnoista ilmenee, että jo tehdyillä terveystarkastuksilla ja muilla 
Covid-19-taudin ehkäisemiseksi tehdyillä toimilla ei ole ollut riittävää 
vaikutusta tartuntojen ehkäisemiseksi. Tartuntoja on havaittu 
Satakunnan alueella runsaasti Rauma Marine Constructions Oy:n 
toimipaikoissa sekä niistä aiheutuvina jatkotartuntoina. Näiden 
ehkäisemiseksi on välttämätöntä katkaista tartuntaketjut siitä 
kohdasta, mistä ne ovat selkeästi havaittavissa ja katkaistavissa 
ennalta ehkäisevin toimin pakollisilla terveystarkastuksilla. Tästä 
syystä aluehallintovirasto katsoo edellä tässä päätöksessä kuvattujen 
tosiseikkojen perusteella, että määräys pakollisiin 
terveystarkastuksiin on hallintolain 6 § mukaisesti oikeassa suhteessa 
tavoiteltuun päämäärään ehkäistä Covid-19-tartuntoja. 
 
Toimenpiteitä harkittaessa on otettu myös huomioon, että tällä 
päätöksellä on vaikutusta yhteiskuntaan, talouteen, elinkeinoelämään 
sekä perusoikeuksien toteutumiseen. Terveystarkastuksen 
järjestäminen ja niihin osallistuminen asettavat rajoituksia 
elinkeinonharjoittamiselle ja Rauma Marine Constructions Oy:n, 
tytäryhtiöineen, sekä sen alueella oleskelevien työntekijöiden 
toiminnalle. Perustuslain 18 § turvaa elinkeinovapauden, 7 § 
henkilökohtaisen vapauden, koskemattomuuden ja turvallisuuden 
sekä 10 § yksityiselämän suojan. Rajoitus perustuu tartuntatautilain 
15 § ja 16 §:iin ja on tehty ottaen huomioon tartuntojen leviämisen 
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estämiseksi hallintolain 6 § mukaisesti mahdollisimman vähäiset 
rajoitukset, jolla kuitenkin voidaan saada aikaan tartuntojen 
vähenemistä sekä perustuslain 6 § mukainen yhdenvertainen kohtelu 
eri maakunnissa. Tällä päätöksellä rajoitetaan toimintaa ainoastaan 
siltä osin kuin on välttämätöntä kiihtyvässä ja epävarmassa 
epidemiologisessa tilanteessa.   
 
Ulkomailta saapuvassa henkilöstössä on ilmennyt Covid-19-
tartuntoja. Tartuntoja ilmenee säännönmukaisesti uuden 
henkilöstöryppään rotaatioon Suomen telakalle ja edellisen 
henkilöstön poistuessa Suomesta toiselle työmaalle ulkomaille. 
Saadun tiedon perusteella ulkomailta saapuvan henkilöstön 
rotaatiossa noudatetaan kolmen kuukauden jaksoja. Päätös tehty 
kattamaan kaksi rotaatiota. Tällöin pystytään toteamaan, miten 
terveystarkastukset vaikuttavat tartuntojen ehkäisyyn.  
  
Edellä todetun perusteella tämä määräys on välttämätön 
tartuntataudin leviämisen estämiseksi Satakunnan kuntien alueilla 
tässä päätöksessä tehdyssä laajuudessa ja ajanjaksolle. Päätöksen 
tekemisessä on otettu huomioon rajoitusten kohdentaminen 
sairaanhoitopiirin asiantuntija-arvion mukaisesti tiedossa oleviin 
tartunnan lähteisiin, joihin aluehallintovirastolla on toimivaltaa ja 
joilla on olennaista merkitystä alueen tartuntatilanteelle. Saatujen 
tietojen perusteella määräys järjestää ja osallistua pakollisiin 
terveystarkastuksiin on välttämätön Covid-19:n leviämisen 
estämiseksi.  
 
Aluehallintovirasto katsoo edellä mainituilla perusteilla, että 
terveystarkastusten järjestäminen on yleisvaarallisen tartuntataudin 
leviämisen estämiseksi tarpeen Rauma Marine Constructions Oy:n ja 
sen tytäryhtiöiden työmailla Rauman kaupungissa. Tähän 
terveystarkastukseen osallistuminen on välttämätöntä määrätä 
pakolliseksi.  
 
Päätös on voimassa 2.5.2022 saakka, jotta Rauma Marine 
Constructions Oy:n ja sen tytäryhtiöiden työmailla Rauman 
kaupungissa oleskeleva henkilöstö saadaan terveystarkastettua 
ottaen huomioon henkilöstön rotaatio kolmen kuukauden 
työskentelyjaksoissa.  
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Ohjaus 

Jos terveystarkastukseen tartuntatautilain 16 §:n nojalla määrätty 
henkilö ei noudata hänelle asetettua velvoitetta voi kunnan tai 
sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri pyytää poliisin 
virka-apua tartuntatautilain 89 §:n nojalla.  
 
Kuntien terveysviranomaisten tulee huomioida voimassa oleva 
lainsäädäntö, paikalliset olosuhteet sekä käytettävissä olevat 
resurssit terveystarkastuksia järjestäessään niin, että tämän 
määräyksen toimeenpano ei vaaranna muun terveydenhuollon 
palvelujen järjestämistä.  

 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET  
  

Suomen perustuslaki (731/1999) 6–7 §, 10 §, 18 § 
Hallintolaki (434/2003) 6 §, 34 § 
Tartuntatautilaki 1 §, 6 §, 8 §, 14–16 §, 89 § 
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista (146/2017) 1 ja 5 §  
 

MUUTOKSENHAKU    
  

Tähän päätökseen saa tartuntatautilain 90 §:n 1 momentin mukaan 
hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen siten kuin 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) 
säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.  

  
TÄYTÄNTÖÖNPANO  
  

Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesta 
muutoksenhausta huolimatta tartuntatautilain muuttamisesta ja 
väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 91 §:n 1 momentin 
nojalla.  
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LISÄTIETOJA   
  

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa johtaja Heikki Mäki, puh. 0295 
018 094.  

  
   
  
 

Ylijohtaja     Leena Räsänen 
 
 
 
Johtaja                               Heikki Mäki  

  
  
  
  

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti.  
  
 
LIITE Valitusosoitus 

 
 JAKELU JA SUORITEMAKSU  
  

Päätös yleistiedoksiantona  
  
Tämän päätöksen tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona. Asiakirja 
pidetään kaikkien nähtävillä Lounais-Suomen aluehallintovirastossa 
12.11.2021 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.  
   

Jakelu Rauma Marine Constructions Oy (todisteellinen tiedoksianto) 
   
  Rauman kaupunki (todisteellinen tiedoksianto) 
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Satakunnan sairaanhoitopiiri, jota pyydetään tiedottamaan 
päätöksestä alueensa kuntien tartuntataudeista vastaavia lääkäreitä 
(todisteellinen tiedoksianto) 
  
Satakunnan sairaanhoitopiirin alueen kunnat ja kuntayhtymät  
 
Lounais-Suomen poliisilaitos  
  
Satakunnan pelastuslaitos   
  
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto  
  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  
  
Sosiaali- ja terveysministeriö  

 
  

 Suoritemaksu 
 

Maksuton päätös  
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