
Oulun kaupunki Henkilöstöpäätös § 13/2022
Pelastusjohtaja
Petteri Helisten

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos 03.02.2022 OUKA/1257/09.06.00/2022

Asia Tartuntatautilain 48a §:n edellyttämän rokotesuojan 
todentamisessa huomioitava siirtymäaika

Asianosainen      

Selostus asiasta Eduskunta hyväksyi lain tartuntatautilain väliaikaisesta muut-
tamisesta 28.12.2021. 

Laki on tullut voimaan 1.1.2022 ja on voimassa 31.12.2022 
saakka. Koronarokotesuojaa voidaan edellyttää sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluissa kaikissa sellaisissa tehtävissä, 
joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama koronatartunnan riski 
vakaville seurauksille alttiille asiakkaille tai potilaille (ns. ris-
kiryhmille). Suoja covid-19-tautia vastaan on kuitenkin pe-
rusteltua olla myös sellaisissa tehtävissä toimivilla, jotka ei-
vät ole suorassa lähikontaktissa asiakkaaseen tai potilaaseen, 
mutta jotka voisivat levittää tartuntaa edelleen sellaiseen 
henkilöstöön, joka työskentelisi tehtävissä, joihin sisältyisi lä-
hikontaktin aiheuttama tartuntariski.

Rokotussuojavelvollisen viranhaltijan/ työntekijän (koskee 
myös opiskelijoita) tulee Oulun kaupungin ohjeistuksen mu-
kaan toimittaa lähiesimiehelleen luotettava kirjallinen selvitys 
31.1.2022 mennessä tai sitä seuraavaan työvuoroon saavut-
taessa. Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos noudattaa kirjalli-
sen selvityksen toimittamisessa siirtymäaikaa 28.2.2022 
saakka.

Ellei viranhaltija/ työntekijä toimita luotettavaa selvitystä siir-
tymäajan päättymiseen mennessä, työnantajan tulee pitää 
häntä työhönsä sopimattomana. Mikäli viranhaltijalla/ työnte-
kijällä ei ole väliaikaisen tartuntatautilain 48a §:n edellyttä-
mää rokotussuojaa, työnantaja arvioi, onko hänelle osoitetta-
vissa korvaavaa, työnantajalle tarpeellista työtä Oulu-Koillis-
maan pelastuslaitoksen organisaatiossa. Mikäli korvaavaa 
työtä ei ole osoittaa pelastuslaitoksen organisaatiossa, kar-
toittaa henkilöstöhallinto muun työn tarjoamisen mahdolli-
suudet Oulun kaupungin organisaation sisällä. Mikäli soveltu-
vaa korvaavaa työtä ei edelleenkään löydy tai viranhaltija/ 
työntekijä ei sitä suostu vastaanottamaan, työnantajalla ei 
ole palkanmaksuvelvoitetta työnteon estymisen ajalta. Pal-
kanmaksun keskeyttämisestä tehdään toimivaltaisen viran-
haltijan päätös.

Liite:
TartTL 48a§ siirtymäaika
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Päätös perusteluineen

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos edellyttää 28.2.2022 
mennessä toimitettua luotettavaa kirjallista selvitystä
väliaikaisen tartuntatautilain 48a §:n mukaisesta rokotesuo-
jasta pelastuslaitoksen seuraavilta henkilöstöryhmiltä:

 Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen palveluksessa oleva 
henkilöstö (hallinto, tukipalvelut, riskienhallinta, pelastus-
toiminta)

 Monetran henkilöstö, joka työskentelee Oulu-Koillismaan 
pelastuslaitokselle

 Sopimushenkilöstö, joka työskentelee ensivastetoiminnas-
sa

 Ulkoiset palveluntuottajat, jotka työskentelevät Oulu-Koil-
lismaan pelastuslaitoksen tiloissa

Rokotussuojavaatimus perustuu lakiin tartuntatautilain 
(1227/2016) väliaikaisesta muuttamisesta ja tartuntatautilain 
väliaikaisen 48 a §:n soveltamiseen

Allekirjoitus

Petteri Helisten
Pelastusjohtaja
puh. 044 703 8601

Valmistelija ja puh. Työsuojelupäällikkö Hannu Timonen, puh. 044 703 8821
Henkilöstösuunnittelija Kirsi Määttä, puh. 040 195 2573
Henkilöstöasiantuntija Hanna Karhu, puh. 044 703 8604

Ilmoitus otto-oikeutetulle viranomaiselle

 Ei  Kyllä  
Otto-oikeusviranomainen:      Oulu-Koillismaan pelastuslii-

kelaitoksen johtokunta

Tiedoksiantaminen Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen henkilöstö, Mauri Mik-
kola, Ville Urponen, Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen 
toiminta-alueen kunnat, Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitok-
sen asemapaikkojen siivouspalveluiden tuottajat, Monetra 
Oulu
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuk-
sen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranhaltija tai työntekijä ei kuitenkaan saa tehdä asiasta oikaisuvaatimusta, jos hä-
nellä tai viranhaltija-/työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomio-
istuimessa.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta
Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki
käyntiosoite Kansankatu 55 A, 90100 Oulu, avoinna arkisin klo 8.30 – 15.30
sähköposti kirjaamo(at)ouka.fi.
faksi (08) 557 2018

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikai-
suvaatimusaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää oteta huomioon. Jos oikaisu-
vaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä 
päivänä ennen Oulun kaupungin kirjaamon aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisu-
vaatimus lähetetään postitse, on kirje jätettävä postiin niin aikaisin, että posti ehtii 
toimittaa sen oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusajan viimei-
senä päivänä ennen työajan päättymistä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kir-
jeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen 
saaneen päätöksestä tiedon kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.

Nähtävilläoloaika Päätös asetetaan nähtäville 03.02.2022

Tiedoksianto Päätös on lähetetty asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, 03.02.2022 / tiedoksiantaja

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuk-
sen kirjallisesta muodosta.  

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä ja hänen yhteystietonsa
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuk-

sen
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