PÄÄTÖS ERISTÄMISESTÄ
Tartuntatautilaki (1227/2016) 63 §
Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö
Asianosainen

Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Päätös

Postinumero ja -toimipaikka

Päätösnumero

/20
Perustelut

Päätös

Edellä mainittu henkilö eristetään itsellään/toisella henkilöllä todetun/epäillyn
taudin vuoksi terveenä/sairaana tartuntatautilain perusteella alkaen . .20
korkeintaan kahden kuukauden ajaksi tartunnan leviämisen vaaran vuoksi. Eristämistä
voidaan jatkaa eri päätöksellä enintään kuudella kuukaudella kerrallaan, jos edellytykset
ovat edelleen olemassa.
Terveydenhuollon ammattihenkilö saa potilasta hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan
antaa potilaalle määrätyt lääkkeet potilaan vastustuksesta huolimatta (Tartuntatautilaki
1227/2016, 65§).
Potilashuoneen ovi voidaan lukita ulkopuolelta. Hoidon toteuttamiseen osallistuvan
henkilön on valvottava potilasta niin, että hänellä on mahdollisuus saada välittömästi
yhteys potilaaseen. Myös potilaalla on oltava mahdollisuus saada välittömästi yhteys
henkilökuntaan. (Tartuntatautilaki 1227/2016, 67§).
Potilaan oikeutta tavata terveydenhuollon toimintayksikön ulkopuolisia henkilöitä
rajoitetaan (Tartuntatautilaki 1227/2016, 69§).
Asianosaisen eristämistä jatketaan enintään kuudella kuukaudella (Tartuntatautilaki
1227/2016, 66§).
Asianosaisen eristäminen lopetetaan (Tartuntatautilaki 1227/2016, 66§).
Päätös on salassa pidettävä.
Sovellettavat säännökset:
Tartuntatautilaki (1227/2016) 63 §, Julkisuuslaki (621/1999) 24 § 1 mom. 25 kohta
Päiväys ja
allekirjoitus

Turussa

.

.20

___________________________________________
Esa Rintala, ylilääkäri
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin
tartuntataudeista vastaava lääkäri
Lisästietoja antaa: Esa Rintala, esa.rintala@tyks.fi, puh. 02 313 3153
YHT 122a VSSHP 4.2019

HALLINTOVALITUS

Valitusoikeus

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Muutoksenh Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
akuviranTurun hallinto-oikeus
omainen
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32
20101 TURKU
Faksi 029 56 42414
turku.hao@oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää

Muu muutoksenhakuviranomainen, osoite ja postiosoite
Hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköisenä viestinä
(L sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa,
19 § 2 mom)
Viesti lähetetty, pvm / tiedoksiantaja
Luovutettu asianosaiselle
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Asianosainen

Asianosainen
Vastaanottajan allekirjoitus

Muulla tavoin, miten

Valituskirjelmä

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
valitusviranomaiselle
Lisätietoja

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu
viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä
ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös faksina tai sähköpostiviestinä.
Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan
päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksut peritään tuomioistuinmaksulaissa (1455/205) säädetyn mukaisesti. Maksua ei kuitenkaan peritä
määrätyissä laissa mainituissa asioissa kuten sosiaaliasioissa, julkisoikeudellista palvelussuhdetta, vaaleja, verotusta,
kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa, tartuntatautilain,
päihdehuoltolain eikä mielenterveyslain mukaisissa asioissa, tai jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan
eduksi.

