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TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAISEN PÄÄTÖKSEN KUMOAMINEN KESKISUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA

ASIAN TAUSTAA
Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi
11.3.2020. Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti. Valtioneuvosto antoi
12.3.2020 ensimmäisen suosituksen, jonka mukaan julkisia kokoontumisia
rajoitetaan

uuden

koronaviruksen

aiheuttaman

infektion

(Covid-19)

leviämisen ehkäisemiseksi.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on viimeksi 3.2.2022 tekemällään
päätöksellä (LSSAVI/1800/2022) kieltänyt Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset
kokoukset. Päätöksen mukaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien
alueella voidaan kuitenkin sisätiloissa järjestää sellaisia yleisötilaisuuksia ja
yleisiä kokouksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu istumapaikat ja
käytössä on enintään 75 % käytettävissä olevien istumapaikkojen määrästä.
Päätös on voimassa ajalla 5.2.2022 – 18.2.2022.

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
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Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin kuntien alueelle 3.2.2022 antamansa päätöksen
(LSSAVI/1800/2022) tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaisen
määräyksen ajalta 15.2.-18.2.2022. Kumoaminen tulee voimaan
välittömästi.
Perustelut
Keskeiset säännökset
Tartuntatautilain 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 muu uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio on
yleisvaarallinen tartuntatauti.
Epidemiatilanne Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ja saadut asiantuntija-arviot
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Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Keski-Suomen
sairaanhoitopiiriltä lausuntoa rajoitustoimenpiteiden välttämättömyydestä ja
oikeasuhtaisuudesta, sekä mahdollisuudesta luopua niistä.
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toteaa lausunnossaan, että epidemia on
alueella tasaantunut. Taudin ilmaantuvuus luku on edelleen korkea, ja noin
1000 tautitapausta 14 vuorokauden ajalla 100 000 asukasta kohden.
Sairaanhoitopiirin mukaan ilmaantuvuusluku ei kerro todellista tilannetta,
sillä testaaminen on kohdennettu sote-työntekijöihin, vaikean taudin
riskiryhmäläisiin, raskaana oleviin sekä pitkäaikaishoivayksiköiden asukkaisiin.
Todellinen ilmaantuvuusluku on ilmoitettua suurempi.
Sairaanhoitopiirin mukaan sairaalakuormitus on pientä, ja tällä hetkellä 3
potilasta on hoidossa covid-infektion vuoksi sekä yksi potilas on hoidossa,
jolla covid-infektio on sivulöydös. Perusterveydenhuollossa on 10 potilasta
hoidossa covid-infektion vuoksi. Sairaanhoitopiirissä sairastavuus on ollut
edelleen suurta, mutta lievempi tautimuoto ei näy kuitenkaan
sairaalakuormituksen kasvuna. Tällä perusteella Keski-Suomen
sairaanhoitopiiri katsoo, ettei yleisötilaisuuksien rajoittaminen
tartuntatautilain 58 §:n mukaisesti ole enää välttämätöntä ja oikeasuhtaista.
Sairaanhoitopiirin mukaan kokoontumisrajoituksesta on mahdollista luopua
välittömästi. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri arvioi, että rajoitusten
pitkittämisellä mahdollisesti saavutettavat hyödyt jäävät rajoitusten
aiheuttamia haittoja pienemmiksi.
Johtopäätös
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 3.2.2022 tekemällään
päätöksellä (LSSAVI/1800/2022) kieltänyt Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset
kokoukset. Päätöksen mukaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien
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alueella voidaan kuitenkin sisätiloissa järjestää sellaisia yleisötilaisuuksia ja
yleisiä kokouksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu istumapaikat ja
käytössä on enintään 75 % käytettävissä olevien istumapaikkojen määrästä.
Päätös on voimassa ajalla 5.2.2022 – 18.2.2022.
Päätökselle asetettujen edellytysten on arvioitu tähän asti täyttyvän ja sen on
muutoinkin arvioitu olevan välttämätön Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
kuntien alueella.
Aluehallintovirasto toteaa, että koronavirusepidemia on Keski-Suomen
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 SisäSuomen aluehallintovirasto kumoaa Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien
alueelle 3.2.2022 antamansa päätöksen (LSSAVI/1800/2022) tartuntatautilain
58 §:n mukaisen määräyksen osalta ajalta 15.2.-18.2.2022.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Tartuntatautilaki (1227/2016) 8 §, 58 § ja 91 §
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista (146/2017) 1 § ja 5 §
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen voi tartuntatautilain 90 §:n 1 momentin perusteella hakea
muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen siten kuin
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.
Valitusosoitus on liitteenä
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TÄYTÄNTÖÖNPANO
Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin nojalla.
LISÄTIETOJA
Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa lakimies Markus Heinänen, puh. 0295
018 022, etunimi.sukunimi@avi.fi.

Ylijohtaja

Marko Pukkinen

Lakimies

Markus Heinänen

LIITTEET
Lista kunnista, joita päätös koskee

JAKELU JA SUORITEMAKSU
Päätös yleistiedoksiantona
Tämän päätöksen tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona. Asiakirja
pidetään kaikkien nähtävillä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
Vaasan päätoimipaikassa 28.2.2022 saakka. Päätöksen nähtäville
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asettamisesta ilmoitetaan yleisessä tietoverkossa aluehallintoviraston
verkkosivulla www.avi.fi
Tämän päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä siitä, kun edellä mainittu ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston
verkkosivulla.
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