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Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAISEN PÄÄTÖKSEN KUMOAMINEN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN
KUNTIEN ALUEELLA
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 viimeksi 28.1.2022 tekemällään
päätöksellä (LSSAVI/1321/2022) kieltänyt Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella
kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli
20 (kaksikymmenen) henkilöä. Päätös on voimassa ajalla 1.2.2021 – 28.2.2022.
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 Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien
alueelle 28.1.2022 antamansa päätöksen (LSSAVI/1321/2022) tartuntatautilain 58 §:n
mukaisen määräyksen osalta ajalta 7.2. – 28.2.2022. Kumoaminen tulee voimaan
välittömästi.
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Perustelut
Keskeiset säännökset
Tartuntatautilain (1227/2016) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä
tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia
haittoja.
Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava
yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen
esiintyminen on perustellusti odotettavissa, aluehallintovirasto voi päättää alueellaan
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen
ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien
kieltämisestä, jos kyseisten rajoitusten tekeminen on tarpeen usean kunnan alueella.
Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai
yleisvaaralliseksi

perustellusti

epäillyn

tartuntataudin

leviämisen

estämiseksi.

Säännöksen 3 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitetut päätökset tehdään
enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan
vaaraa ei enää ole.
Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momentin 14 kohdan
mukaan uuden koronaviruksen aiheuttama infektio on yleisvaarallinen tartuntatauti.
Epidemiatilanne Vaasan sairaanhoitopiirissä ja saadut asiantuntija-arviot
Alueet antavat sairaanhoitopiirien johdolla oman kokonaisarvionsa epidemiatilanteesta
säännöllisesti. Vaasan sairaanhoitopiiri on ollut 23.8.2021 lähtien epidemian
leviämisvaiheessa (15.11.2021 alkaen leviämisalue).
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kokouksessaan

1.2.2022

leviämisalueen kriteerien edelleen täyttyvän. Nyrkki myös katsoi kokouksessaan, että
kokoontumisrajoitusta tulisi keventää.
Vaasan sairaanhoitopiiri on antanut rajoituspäätösharkintaa varten asiasta lausuntonsa
3.2.2022. Lausunnossa todetaan, että 2.2. saatujen tietojen perusteella todettujen
tartuntojen määrä 7 vuorokauden aikana on 2142 tartuntaa ja vastaavasti 14
vuorokauden aikana 4650 tartuntaa. Vastaavasti 7 vuorokauden ilmaantuvuus 2386
tartuntatapausta 100 000 asukasta kohde. Positiivisten näytteiden osuus on 7
vuorokauden ajalla 55,78 % ja 14 vuorokauden ajalla 53,11 %.
Covid-19-infektion takia perusterveydenhuollon osastohoidossa on 2 potilasta,
erikoissairaanhoidon

osastolla

4

potilasta

ja

tehohoidossa

2

potilasta.

Perusterveydenhuollon osastohoidossa on lisäksi 6 potilasta, joilla on todettu covid-19tartunta sivulöydöksenä.
Sairaanhoitopiirin arvion mukaan epidemiatilanne on pysynyt vakaana kokonaisuutena,
vaikka tartuntaluvut ovat olleet korkeita. Tämä ei kuitenkaan ole näkynyt
sairaalakuormituksen lisääntymisenä. Sairaanhoitopiirin arvion mukaan näyttää siltä,
että epidemiahuippu on saavutettu.
Sairaanhoitopiirin arvion mukaan tartunnat leviävät suureksi osaksi perhe- ja
lähipiiritartuntoina.

Tällä

hetkellä

sairaanhoitopiirissä

ei

pystytä

tekemään

systemaattista tartunnanjäljitystä, vaan jäljitystä kohdennetaan sotehenkilöstöön.
Eristyspäätökset pystytään pääosin tekemään.
Sairaanhoitopiirin alueella yli 18 vuotiaista kaksi rokoteannosta on saanut 87,5 %
prosenttia ja kolme annosta 56 %. Sairaanhoitopiirin mukaan rokotuskattavuus
vähentää vakavia tautitapauksia. Lisäksi moni on sairastanut koronan kahden
rokotuksen jälkeen, saaden näin ollen vahvemman immuniteetin. Eristyspäätökset
pystytään pääosin tekemään.
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Sairaalahoidolle ei aiheudu ylimääräistä kuormitusta tai tarvetta erityisjärjestelyihin.
Perusterveydenhuollon kohorttiosasto vähentää jonkin verran jatkohoitopaikkojen
lukumäärää.

Testausmäärät

ovat

vähentyneet,

eristyspäätökset

ilmoitetaan

tekstiviestillä ohjeistuksineen, mikä on vähentänyt sairaanhoitopiirissä työmäärää. Yksi
perusterveydenhuollon osasto on suljettu kohorttiosastoksi koronapotilaille. Pääosalla
potilaista on kuitenkin lähinnä eristysten toteuttamisen varmistaminen, eikä ole
odotettavissa lisääntynyttä erikoissairaanhoidon lisääntymistä.
Sairaanhoitopiirin arvion mukaan tiukoilla rajoituksilla ei enää käännetä epidemian
kulkusuuntaa, ja epidemia on edennyt voimassa olevista rajoituksista huolimatta.
Epidemia aaltoilee Pohjanmaalla, joten sairaanhoitopiirin arvion mukaan mahdollisen
rajoituksen tulisi koskea koko Pohjanmaata, ja rajoituspäätös tulisi tehdä 14.2. asti.
Vaasan sairaanhoitopiiri on 6.2. antamassaan täydennyksessä todennut, ettei
tartuntatautilain 58 §:n mukainen kokoontumisrajoitus ole enää välttämätön covid-19epidemian leviämisen estämiseksi Vaasan sairaanhoitopiirin alueella. Tartunta leviää
voimallisimmin perhe- lähipiiritartuntoina, eikä rajoituksen soveltaminen vaikuta
epidemian

etenemiseen.

Toisin

kuin

alkuperäisessä

vastauksessa,

Vaasan

sairaanhoitopiiri ei katso rajoituksia välttämättömiksi, jos 58 c §:n mukaisesti tarjotaan
mahdollisuus hyvään hygieniaan, ja kasvomaskeja käytetään asianmukaisesti, ja jos
etäisyyksiä pystytään pitämään. Sairaanhoitopiirin mukaan sairaalahoidon kuormitus
on selkeästi tasaantunut ja eikä se näe riskiä tilanteen nopealle muuntumiselle, koska
positiivisten tartuntojen määrä on ollut jo pitkään korkealla. Myös koko
palvelujärjestelmässä on selkeästi hallitumpi tilanne, kun henkilökuntaa ei ole niin
paljoa poissa.

Johtopäätös
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Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 28.1.2022 tekemällään päätöksellä
(LSSAVI/1321/2022) kieltänyt Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki
sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20
(kaksikymmenen) henkilöä. Päätös on voimassa ajalla 1.2.2021 – 28.2.2022.
Päätökselle asetettujen edellytysten on arvioitu tähän asti täyttyvän ja sen on
muutoinkin arvioitu olevan välttämätön Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella.
Aluehallintovirasto toteaa, että koronavirusepidemia on Vaasan sairaanhoitopiirin
alueella edelleen leviämisvaiheessa. Saadun uuden selvityksen mukaan alueen
epidemiatilanne on kuitenkin sellainen, ettei tartuntatautilain 58 §:n mukaista päätöstä
voida enää pitää välttämättömänä. Edellä todetun perusteella aluehallintovirasto
katsoo, että tartuntatautilain 58 §:ssä säädetyt edellytykset eivät enää täyty Vaasan
sairaanhoitopiirin kuntien alueella, joten se on kumottava. Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirasto kumoaa Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle 28.1.2022
antamansa päätöksen (LSSAVI/1321/2022) tartuntatautilain 58 §:n mukaisen
määräyksen osalta ajalta 7.2.-28.2.2022.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Tartuntatautilaki (1227/2016) 8, 58 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.

LSSAVI/1961/2022

6 (7)

LISÄTIETOJA
Aluehallintoviraston asiakaspalvelu (ma-pe klo 1015): 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
Tämän päätöksen tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona. Asiakirja pidetään
kaikkien nähtävillä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 28.2.2022 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.

Tiedoksi

Vaasan sairaanhoitopiirin alueen kunnat ja kuntayhtymät
Alueen ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt
Vaasan sairaanhoitopiiri
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Pohjanmaan poliisilaitos
Pohjanmaan pelastuslaitos
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sosiaali- ja terveysministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Valtioneuvoston kanslia, viestintäosasto
Digi- ja väestötietovirasto
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