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Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

TARTUNTATAUTILAIN 58 G §:N MUKAISEN PÄÄTÖKSEN KUMOAMINEN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLE
ASIAN TAUSTAA
Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020.
Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti. Maailman terveysjärjestö WHO on
26.11.2021 nostanut omikron-koronavirusmuunnoksen (B.1.1.529) huolta aiheuttavien
koronavirusmuunnosten listalle (VOC, variant of concern).

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt viimeksi 27.1.2022 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle tartuntatautilain 58 g §:n mukaisen rajoituspäätöksen (LSSAVI/1320/2022), jolla on määrätty 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut
yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-,
osallistuja- ja odotustilat suljettavaksi. Päätös on voimassa ajalla 31.1. – 13.2.2022.

KUULEMINEN

Kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta, minkä vuoksi hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 5 kohdan nojalla asiassa ei ole suoritettu kuulemista.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT

Määräys
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa 27.1.2022 antamansa tartuntatautilain 58 g §:n mukaisen määräyksen (LSSAVI/1320/2022) Etelä-Pohjanmaan
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sairaanhoitopiirin kuntien alueiden osalta ajalta 3.2.2022 – 13.2.2022. Kumoamispäätös tulee voimaan välittömästi.

Perustelut
Keskeiset säännökset
Tartuntatautilain (1227/2016) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

Tartuntatautilakiin on tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
annetulla lailla (447/2021) muun muassa väliaikaisesti lisätty 58 c – 58 h § ja 59 a – 59 e
§. Edellä mainitut väliaikaiset pykälät ovat voimassa 31.12.2021 asti. Lisäksi tartuntatautilakiin on tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetulla
lailla (876/2021) lisätty 58 i – 58 k §. Edellä mainitut väliaikaiset pykälät ovat voimassa
31.12.2021 asti. Lailla tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta lisätään lakiin väliaikaisesti muun muassa 58 a – 58 m ja 59 a – 59 c §. Edellä mainitut pykälät ovat voimassa 1.1.2022 – 30.6.2022.

Tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin mukaan, jos on ilmeistä, että 58 d §:n mukaisia
ja muita jo toteutettuja toimenpiteitä ei voida pitää toimintaan liittyvän erityisen tartuntariskin vuoksi riittävinä ja jos se on 2 momentissa säädettyjen edellytysten täyttyessä covid-19-epidemian hallitsemattoman leviämisen estämiseksi välttämätöntä, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi antaa toimialueellaan kaikkia 4
momentin mukaista toimintaa harjoittavia ja tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita velvoittavan päätöksen, jonka mukaan yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat on suljettava asiakkailta
ja osallistujilta. Sen lisäksi, mitä hallintolain 44 §:ssä säädetään, päätöksessä on todettava, mitä covid-19-taudin leviämiselle erityisen tartuntariskin muodostavalla toiminnalla sekä yleisölle avoimilla ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavan päätöksen,
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jos toimenpiteet ovat välttämättömiä usean kunnan alueella. Kunnan tekemässä samanaikaisesti voimassa olevassa päätöksessä asetetut velvoitteet täydentävät kunnan
alueella voimassa olevia aluehallintoviraston päätöksellä asetettuja velvoitteita.

Kyseisen pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettu päätös saadaan tehdä
vain, jos:
1) kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan merkittäviä tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat
asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen laajaan leviämiseen alueella; ja
2) tartuntojen määrän sairaanhoitopiirin alueella arvioidaan asiantuntija-arvion mukaan johtavan sairaala- ja tehohoidon tarpeen merkittävään lisääntymiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden tai asiakkaiden hoivan tai potilaiden hoidon olennaiseen vaarantumiseen taikka muuhun vastaavaan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittumiseen.

Kyseisen pykälän 4 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita niiden harjoittaessa 1 kohdassa tarkoitettua
liikunta- tai urheilutoimintaa taikka 2—6 kohdassa tarkoitettua huvi- tai virkistystoimintaa seuraavissa tiloissa:
1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun
vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut
vastaavat sisäliikuntatilat;
2) yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;
3) tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;
4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;
5) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;
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6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja
palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Pykälän 5 momentissa säädetään, että 1 momentissa tarkoitettua päätöstä tehtäessä
on otettava huomioon tiedossa oleva asiantuntemus siitä, muodostaako asiakkaiden tai
osallistujien fyysinen läheisyys toisiinsa tai yhtä aikaa paikalla olevien ihmisten määrä
tai muu sijoittuminen tilassa taikka taudin leviäminen pintojen välityksellä erityisen riskin covid-19-taudin leviämiselle, sekä se, onko toiminnassa tai siihen käytettävissä tiloissa erityinen mahdollisuus merkittävien tartuntaketjujen syntymiselle.

Pykälän 6 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettu päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Pykälän 7 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun päätöksen saa tehdä enintään
kahden viikon ajaksi kerrallaan. Päätöksen ajantasaisuutta on tarkoin seurattava ja se
on välittömästi kumottava, jos pykälässä säädetyt edellytykset eivät enää täyty.

Edelleen pykälän 8 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 4 momentissa tarkoitetuista toiminnasta ja tiloista.

Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan uuden koronaviruksen aiheuttama infektio on yleisvaarallinen tartuntatauti.

Epidemiatilanne Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ja saadut asiantuntija-arviot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 2.2.2022 antaman lausunnon mukaan viikolla 4 todettiin yhteensä 1778 tartuntaa. 14 vuorokauden ilmaantuvuus on 1909 tapausta 100
000 asukasta kohden. Tammikuun aikana todetuista tartunnoista noin 1 % on johtanut
sairaalahoidon tarpeeseen. Suurin osa tartunnoista ei enää tule ilmi, koska
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testauskriteerejä on muutettu. Sairaanhoitopiirinarvion mukaan 14 vuorokauden ilmaantuvuus tulee johtamaan arviolta 34 hoitojaksoon erikoissairaanhoidossa. Tartuntojen leviäminen vaarantaa edelleen yhteiskunnan perustoiminnot, kun myös sotetyöntekijät ja muut yhteiskunnan kannalta kriittiset toimijat sairastuvat tai joutuvat karanteeniin yhtäaikaisesti. Tehohoidon maksimaalinen kapasiteetti riittää Etelä-Pohjanmaalla 4 potilaalle. Rokottamattomien tehohoito ja sairaalahoitojaksot ovat tavanomaista pidempikestoisia, joskin omikronin myötä tehohoitojaksot vähän lyhentyneet.
Tehohoidon kapasiteetti ei ole tällä hetkellä uhattuna.

Tartuntoja ilmenee koko sairaanhoitopiirissä ja tartuntalähteet ovat moninaisia. Omikron leviää laajasti Etelä-Pohjanmaalla. Tartuntamäärät ovat edelleen väestötasolla nousussa, kun joulukuussa tartuntoja 40–80 päivittäin, tammikuun alussa tartuntoja tuli
noin 200 päivittäin. Nyt tartuntamäärät ovat 250 tuntumassa päivittäin. Testausta on
voimakkaasti kohdennettu ja todellisuudessa tartuntoja on sairaanhoitopiirin arvion
mukaan nelinkertainen määrä. Tartuntoja tulee esille maakunnan eri alueilta joka puolelta ilman mitään yhtenäistä yksittäistä tartuntarypästä. Tartuntojen ilmaantuminen
antaa tällä hetkellä vaikutelman endeemisestä leviämisestä väestössä eikä tartuntojen
leviämistä väestön läpi voida estää. Tartuntalähteitä ei enää laajasti kyetä selvittämään.
Positiivisten koronanäytteiden osuus on viimeisen viikon aikana noussut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella jopa 46 %.

Sairaanhoitopiirin alueella todetaan merkittäviä tautiryppäitä, ja tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään. Jäljitys on menettänyt laajamittaisena tartuntamäärien
kasvun vuoksi merkityksensä tartuntojen hillitsemisessä. Tartuntoja tulee jatkuvasti lisää ja ketjut leviävät hallitsemattomasti. Joka päivä todetaan Sote-yksiköiden tartuntoja ja altistuksia. Nyt viimeisimpänä havaintona ovat vanhusten hoivalaitosten epidemiat.

Sairaalahoidon kuormitus on edelleen suurta ja terveydenhuollon kantokyky on uhattuna. Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon osastolla on 16 potilasta. Tehohoidossa ei ole
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kuitenkaan COVID-19-potilaita. Seinäjoen keskussairaalassa on jouduttu supistamaan
toimintaa henkilöstön riittävyyden takaamiseksi. Pandemiaosasto on jouduttu avaamaan. Kuntoutusosasto toimii puolella volyymillään ja väistösaleja on jouduttu sulkemaan tarpeen mukaan ja leikkaustoimintaa on ajettu alas. Tarpeelliset hoidot muihin
sairauksiin viivästyvät. Tilannetta joudutaan seuraamaan päivittäin.

Tammikuussa todettiin 7041 koronatartuntaa, mikä on kuukausikohtainen ennätys
koko pandemia-aikana. Menneen tammikuun aikana on yli 50 % koko pandemianaikaisista tartunnoista. Viikkotasolla tartuntamäärien nousu on jatkunut huolimatta tartuntatautilain 58 §:n momentin mukaisista kokoontumisrajoituksista sekä muista alueella
voimassa olevista suosituksista, kuten etätyösuosituksesta, laajasta maskisuosituksesta, mahdollisimman pienimuotoisten yksityistilaisuuksien järjestämistä koskevista
suosituksista sekä valtioneuvoston asettamista leviämisvaiheen ravintolarajoituksista.

Sairaanhoitopiirin mukaan laajamittaisesta tartunnanjäljityksestä on jouduttu luopumaan sairastuneiden valtavan määrän ja tavoittamisviiveen takia. Jäljityksessä keskitytään vain soteyksiköihin. Eristämis- ja karanteenipäätöksistä on luovuttu laajamittaisina. Testauksen ja jäljityksen keinoin tilannetta ei enää saada hallintaan. Laaja tartuntojen leviäminen voi vaarantaa terveydenhuollon kantokyvyn. Tältä osin kaikki toimenpiteet, jotka potentiaalisesti rajoittavat epidemian leviämistä, ovat terveydenhuollon
kantokyvyn kannalta välttämättömiä.

Sairaanhoitopiirin mukaan Etelä-Pohjanmaan rokotuskattavuus on tällä hetkellä maan
alimpia. Rokotuskattavuudet ovat erityisen matalia nuorten ikäryhmien osalta mutta
kaikissa ikäryhmissä on paljon rokottamattomia tai vain yhden rokoteannoksen saaneita. Etelä-Pohjanmaan rokotuskattavuus on tällä hetkellä yli 12-vuotiaiden osalta 86,1
% ja 2. annoksen osalta 83,2 %. 3. koronarokotusten osalta kattavuus on 47,7 %. Omikronin tiedetään tartuttavan herkästi myös kahdesti rokotettuja. Rokotuskattavuudet
ovat matalimpia 12–19-vuotiaiden ja nuorten aikuisten, 25–34-vuotiaiden osalta. Rokottamattomia

on

kaikissa

ikäryhmissä.

Sairaanhoitopiirin

arvion

mukaan
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sairaalahoidon kuormitus alueella liittyy osittain myös matalaan rokotuskattavuuteen.
Erikoissairaanhoidossa olleet ja erityisesti tehohoitoon joutuneet potilaat ovat pääosin
rokottamattomia ja rokottamattomien suuri määrä tuo tarvetta koronapotilaiden pitkillekin sairaalahoitojaksoille.

Maakunnassa testaaminen ja tartunnanjäljitys on ylittänyt kantokyvyn edellä mainituilla tartuntamäärillä eikä toimi enää hillitäkseen epidemian kasvua. Henkilöresursseja
ei ole enää jäljitykseen riittävästi saatavissa ja sairaalan lisääntyneet covid-potilaat ja
myös muut potilaat vuodeosastoilla ja päivystyksessä pitää hoitaa. Testaus ja tartunnanjäljitys eivät enää rajoita riittävässä määrin tartuntojen leviämistä. Lisärajoitukset
ovat välttämättömiä.

Positiivisten tartuntojen jäljitettävyydestä ei saada enää tietoa. Tartuntojen tosiasiallisia lähteitä ei pystytä määrittämään vähäisemmän testauksen vuoksi – testaus kohdennetaan sairaalaan hakeutuviin, riskiryhmiin ja soteryhmiin. Jäljitys on laajamittaisena
loppunut. Viime aikoina testejä on tehty n. 650/vrk.

Sairaalakuormitus on viime viikkoina ollut suurta, mutta tehohoidon kuormitus on tällä
hetkellä vähentynyt. Koronapotilaita on ollut hoidossa 10-21 henkilöä päivittäin erikoissairaanhoidon vuodeosastolla ja perusterveydenhuollon vuodeosastoilla viimeaikoina 13-20 potilasta. Tehohoidossa ei ole tällä hetkellä potilaita. Tartuntamäärien
ollessa edelleen päivittäin yli 250 todettua tartuntaa, sairaala- ja tehohoidon kasvuun
on toki edelleen varauduttava. Tämä aiheuttaa myös hoitovajetta vaarantaen muiden
potilasryhmien oikea-aikaisen ja hoitotakuun mukaisen hoidon. Sairaalan korostuneen
kuormituksen lisäksi myös alueen terveyskeskusten vuodeosastot ovat täynnä. Covidpotilaat eivät kuormita ajankohtaisesti vain sairaalaa, vaan jäävät pidempiaikaiseen hoitoon perusterveydenhuollon osastoille ja potilassiirrot sairaalasta terveyskeskuksiin eivät onnistu. Tilanne on siis huolestuttava.

LSSAVI/1804/2022

8 (11)

THL:n suuren riskin tartuntavaaran tilojen käyttö tuo hyvin merkittävän riskin tartuntojen hallitsemattomalle leviämiselle ja siksi nähdään, että rajoitustoimet ovat tarpeellisia.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tartuntatauti ja on todennäköistä, että sen edelleen laajeneminen on odotettavissa. Yleisvaarallisen taudin leviäminen varsinkin suuririskisissä tiloissa muodostaa merkittävän riskin terveydenhuollon, eritoten sairaalan, ylikuormittumiselle. Lisäksi yleisvaarallinen tauti altistaa merkittävän terveysuhan rokottamattomaan väestöön, mutta myös rokotetut voivat edelleen sairastua - samoin hoitolaitoksissa oleva rokotettu iäkäs väestö. Epidemiatilanteen heikentyminen voi edelleen muodostaa ilmeisen riskin taudille alttiiden ihmisten terveydelle ja sairaalahoidon tarpeen
kasvulle.

Suuririskisten tilojen käyttö muodostaa ilmeisen riskin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Koska myös rokotekattavuus on maan alin Etelä-Pohjanmaalla, rajoituspäätökset ovat välttämättömiä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin arvion mukaan tartuntatautilain 58 g §:n mukaiset
kriteerit täyttyvät edelleen nykytilanteessa omikrontartuntojen levitessä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Sairaanhoitopiirin mukaan on ilmeistä, että tartuntatautilain
58 d §:n mukaiset rajoitustoimet ovat edelleen välttämättömiä ja muita jo toteutettuja
toimenpiteitä ei voida pitää toimintaan liittyvän erityisen tartuntariskin vuoksi riittävinä. Tartuntatautilain 58 g §:n osalta sairaanhoitopiiri katsoo, että tilojen sulkupäätös
voitaisiin nykytilanteessa purkaa, koska tehohoidon kapasiteetti ei ole tällä hetkellä
uhattuna.

Sairaanhoitopiirin arvion mukaan tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös on edelleen välttämätön koko sairaanhoitopiirin alueelle.
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Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri muodostaa yhtenäisen asiointialueen ja sen vuoksi
epidemiatilanteen voimakas huononeminen aiheuttaa merkittävän uhkan myös niillä
sairaanhoitopiirin alueilla, joilla COVID-19-tartuntojen määrä on toistaiseksi pysynyt
kohtuullisempana.

Johtopäätös
Aluehallintovirasto

on

määrännyt

27.1.2022

antamallaan

päätöksellä

(LSSAVI/1320/2022) tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla tietyt 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun
tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta.
Mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien
lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. Määräys ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin
kuuluvaa toimintaa. Määräys on voimassa ajalla 31.1. – 13.2.2022.
Päätökselle asetettujen edellytysten on arvioitu tähän asti täyttyvän ja sen on muutoinkin arvioitu olevan välttämätön Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella.
Aluehallintovirasto toteaa, että koronavirusepidemia on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella edelleen leviämisvaiheessa. Saadun uuden selvityksen mukaan alueen
epidemiatilanne on kuitenkin sellainen, ettei tartuntatautilain 58 g §:n mukaista päätöstä voida enää pitää välttämättömänä. Edellä todetun perusteella aluehallintovirasto
katsoo, että kaikki tartuntatautilain 58 g §:ssä säädetyt edellytykset eivät enää täyty
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella, joten aluehallintoviraston
27.1.2022 antama päätös on välittömästi kumottava. Aluehallintovirasto kumoaa
27.1.2022

antamansa

tartuntatautilain

58

g

§:n

mukaisen

määräyksen

(LSSAVI/1320/2022) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueiden osalta ajalta
3.2.2022-13.2.2022.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
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Tartuntatautilaki (1227/2016) 8, 58 g ja 91 §
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista (146/2017) 1 ja 5 §

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

TÄYTÄNTÖÖNPANO
Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin nojalla.

LISÄTIETOJA
Aluehallintoviraston asiakaspalvelu (ma-pe klo 10−15): p. 0295 016 780. Lisätietoja
antaa tarvittaessa lakimies Markus Heinänen puh. 0295 018 450 (vaihde).

ylijohtaja

Marko Pukkinen

lakimies

Markus Heinänen

LIITTEET
Lista kunnista, joiden alueita päätös koskee

JAKELU JA SUORITEMAKSU

Päätös yleistiedoksiantona
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Tämän päätöksen tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona. Asiakirja pidetään kaikkien nähtävillä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 18.2.2022 saakka. Päätöksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan yleisessä tietoverkossa aluehallintoviraston
verkkosivuilla www.avi.fi.

Tämän päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä,
kun edellä mainittu ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla.
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