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Asia, jota päätös koskee Tartuntatautilain pykälien 58, 58d ja 58g mukainen päätös Pellon 

kunnan alueelle 
 
Asiaselostus     Valtioneuvoston 21.12.2021 antaman Covid-19-epidemian 

kiihtymisalueita koskevan ohjeistuksen mukaisesti Pellon kunnassa 
otetaan käyttöön tartuntatautilain pykälien 58, 58d ja 58g mukaiset 
toimet yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamiseksi. Pellon 
kunta kuuluu Lapin sairaanhoitopiiriin, joka on kiihtymisaluetta.  

 
Kunnan alueella kielletään yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset 
kokoukset aikavälillä 24.12.2021-5.1.2022. Kielto ei koske alle 16-
vuotiaita. Tämän rajoitustoimen voimaantulon jälkeen yrittäjät ja 
tapahtumanjärjestäjät voivat ottaa käyttöön koronapassin, jolloin rajoitus 
ei kohdistu ko. yrityksen toimintaan/tapahtumaan. Myös 
yksityistilaisuuksiin suositellaan 20 hengen kokoontumisrajaa.  

 
Pellossa otetaan käyttöön myös laaja maskisuositus. Kasvomaskin 
käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille julkisissa sisätiloissa, joissa 
turvavälejä ei voida pitää. Maskia suositellaan käytettäväksi työpaikoilla, 
kaupoissa, kirjastoissa, virastoissa, ravintoloissa ja vastaavissa 
sisätiloissa.  

 
Päätös perusteluineen Päätän ylläolevan selostuksen mukaisesti tartuntautilain pykälien 58, 

58d ja 58g mukaisten toimien käyttöönotosta Pellon kunnan alueella 
aikavälille 24.12.2021-5.1.2022 

 
 
Allekirjoitus 
                            Maija Risku 
                          Vastaava lääkäri 
 
Tiedoksi             Asianosaiset 
 
 
Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet 
 
Valituskielto 
Kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n perusteella viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta tähän päätökseen 
sillä perusteella, että virkaehtosopimusta olisi virheellisesti sovellettu tai tulkittu eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai 
hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille 
työtuomioistuimessa. Myöskään työntekijällä ei ole valitusoikeutta silloin, kun hänellä tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus 
panna asia vireille työtuomioistuimessa. Asian vireillepano työtuomioistuimessa edellyttää pääsopimuksen tai 
työehtosopimuksen mukaisia neuvotteluja. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

Hyvinvointipalvelut 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 
 
Päätöksen nähtäväksi asettaminen 



Päätös on yleisesti nähtävillä päätöksen tehneen viranhaltijan toimistolla päätöspäivämäärää seuraavan kuukauden 
ensimmäisenä arkimaanantaina klo 9.00 - 15.00. 
 
Tiedoksianto asianosaiselle  
Päätösjäljennös on toimitettu asianosaisille yllämainittuna päätöksentekopäivänä. 
 
Lisätietoja  


