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TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON
TOIMIALUEESEEN KUULUVIIN JOENSUUN JA LIEKSAN KAUPUNKEIHIN SEKÄ
KONTIOLAHDEN KUNTAAN

ASIAN TAUSTAA
Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi
11.3.2020. Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti, johon ei
toistaiseksi ole tehoavaa lääkehoitoa. Koronavirusrokotteiden kehitystyö
on edistynyt, mutta rokotetta ei ole vielä saatavilla. Virus kiertää edelleen
sekä Suomessa että laajasti muualla maailmassa. Valtioneuvosto antoi
16.3.2020 ensimmäisen suosituksen, jonka mukaan julkisia
kokoontumisia rajoitetaan uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion
(COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi.
Itä-Suomen aluehallintovirasto on 17.3., 8.4., 8.5., 19.5., 16.6., 1.7., 24.8.,
22.9., 22.10. ja 17.11.2020 antamillaan päätöksillä tehnyt tartuntatautilain
58 §:n 1 momentin mukaiset rajoituspäätökset koskien yleisötilaisuuksien
ja yleisten kokousten järjestämistä.
Aluehallintovirasto on 22.10.2020 antamallaan päätöksellä asettanut yli
50 henkilön sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa
järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen
edellytykseksi opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen 21.9.2020 antaman ohjeen noudattamisen. Päätös on voimassa
ajalla 1.11.–30.11.2020. Vastaavan sisältöinen päätös on annettu
17.11.2020 ajalle 1.-31.12.2020.
Tämä päätös korvaa 22.10.2020 ja 17.11.2020 annetut päätökset
Joensuun ja Lieksan kaupungeissa sekä Kontiolahden kunnassa ajalla
29.11.-6.12.2020.
KUULEMINEN
Kuuleminen olisi saattanut vaarantaa tämän päätöksen tarkoituksen
toteutumisen, ja siitä johtuva viivästyminen olisi aiheuttanut huomattavaa
haittaa ihmisten terveydelle ja yleiselle turvallisuudelle, minkä vuoksi
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hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla asiassa ei ole
suoritettu kuulemista.
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT
Määräys
Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1
momentin nojalla toimialueeseensa kuuluvien Joensuun ja Lieksan
kaupunkien sekä Kontiolahden kunnan alueilla kaikki sisä- ja
ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset,
joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.
Määräys on voimassa ajalla 29.11.-6.12.2020.
Perustelut
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 uuden koronaviruksen aiheuttama infektio on
yleisvaarallinen tartuntatauti.
Aluehallintoviraston rajoituspäätösten tarkoituksena on tartuntatautilain 1
§:ssä
säädetyin
tavoin
ennaltaehkäistä
tartuntatautitilanteen
pahenemista. Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen
suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi
päätyä lähikontakteihin keskenään. Tartunnan torjuntatoimista
huolehtiminen yleisötilaisuuksissa ja julkisissa kokouksissa on
välttämätöntä. Alueelliset torjunta- ja rajoitustoimet ovat avainasemassa
tartuntojen leviämisen estämiseksi, jotta tilanteen eteneminen saadaan
pysäytettyä.
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Sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelman periaatteiden
mukaisen Covid-19 epidemian torjuntaan liittyvän päätöksenteon tulee
perustua epidemiologiseen tilannekuvaan, epidemian vaihearvioon ja
muuhun asiantuntijatietoon, jota alueelta saadaan. Sosiaali- ja
terveysministeriön mukaan sairaanhoitopiirien tulee toimia alueillaan
tämän työn ohjaajana sekä koordinoida yhteistyö ja tehtyjen
viranomaispäätösten seuranta yhdessä kuntien kanssa. Alueellisen
yhteistyöryhmän on viipymättä ilmoitettava Terveyden ja hyvinvoinnin
laitokselle ennakollisia suosituksia ja rajoitustoimia koskevista
päätöksistään. Valtakunnallista ja alueellista epidemiatilanteen
toimenpiteiden kokonaiskuvaa seurataan viikoittain sosiaali- ja
terveysministeriön asettamassa Covid-19-epidemian tilannekuva- ja
mallinnusryhmässä, ja se julkaistaan osana THL:n koronasivustoa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on 24.11.2020 antanut ohjaavan kirjeen
toimista, joilla pyritään estää epidemian leviämistä Uudellamaalla sekä
muissa leviämisvaiheen uhassa olevissa maakunnissa.
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun
sote) kuntien tilanne
Joensuussa on 19.11.2020 alkaen todettu epidemian kiihtymisvaihe ja
kaupunki on antanut suojautumiseen liittyvää lisäohjeistusta. Joensuun
kiihtymisvaiheeseen liittyen myös Kontiolahden kunnassa on 23.11.2020
alkaen todettu tarve määräaikaisiin, Joensuun kanssa linjassa oleviin
suosituksiin, jotka ovat voimassa 6.12.2020 asti. Lieksassa on tiedossa
uusi mahdollisesti laaja altistustilanne Siun soten 27.11.2020 antaman
tiedon mukaan.
Pohjois-Karjalan Covid-19 yhteistyöryhmän kokouksessa 26.11.2020
todettiin, että Siun soten alueella viikolla 48 on karanteenissa 541
altistunutta. Samalla viikolla on todettu 26.11.2020 mennessä 14
koronavirustartuntaa, joista 12 jo karanteeniin asetetuilla henkilöillä.
Tämän lisäksi koronavirustartuntoja on todettu Kontiolahden
ampumahiihdon
maailmancupin
kilpailujoukkueiden
henkilöillä
26.11.2020 mennessä 13 tapausta. Osa kilpailujoukkueista on kokonaan
karanteenissa, ja kokouksessa todettiin 26.11.2020 esille tulleiden
altistusten jäljitystyön olevan kesken. Yhteistyöryhmässä esille tuotujen
tietojen
mukaan
ampumahiihdon
maailmancup-kisojen
terveysturvallisuussuunnitelman mukainen liikkumisen ja asiointien
rajoittaminen (ns. kupla), ei ole pitänyt sovitulla tavalla. Virusta on täten
voinut päästä väestöön lisää jo siellä jo ennestään olevan lisäksi.
Aluehallintovirasto arvion mukaan paitsi alueen epidemiologinen tilanne
ja todetut tartunnat, myös tiedossa olevat riskit ja taudin leviämisen
estämisen ennakointi ovat nyt tärkeitä. Koko valtakunnan heikko tilanne
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heijastuu kaikille alueille, ja epidemia kiihtyy koko maassa.
Kokoontumisiin liittyvät riskit ovat liian suuret ja rajoitustoimet ovat
välttämättömiä.
Pohjois-Karjalan Covid-19 yhteistyöryhmän linjauksen ja STM:n
ohjauskirjeessä 24.11.2020 esille tulevien, rajoitusten riittävää
ennakointia korostaviin linjauksiin yhtyen, aluehallintovirasto katsoo, että
alueellista rajoituspäätöstä tulee kiristää ajalla 29.11. - 6.12.2010.
Edellä olevan ja 27.11.2020 täydentyneen tilannearvion johdosta
aluehallintovirasto kieltää yli 20 hengen yleisötilaisuuksien pitämisen
sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa Joensuun ja Lieksan
kaupungeissa sekä Kontiolahden kunnassa 29.11. - 6.12.2020.
Johtopäätös
Yli 20 (kahdenkymmenen) henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten
kokousten järjestämisen sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa
kieltäminen
pidetään
tartuntataudin
leviämisen
estämiseksi
välttämättömänä.
Jos
epidemiologinen
tilanne
muuttuu,
aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä
uudestaan.
Päätöksen vaikutukset yhteiskuntaan, talouteen, elinkeinoelämään ja
perusoikeuksien toteutumiseen on arvioitu. Päätös ei kajoa näihin
enempää kuin on välttämätöntä alueen kiihtyvässä ja epävarmassa
epidemiologisessa tilanteessa.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Tartuntatautilaki (1227/2016) 1, 8, 58 ja 91 §
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista (146/2017) 1 ja 5 §
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun valtioneuvoston
asetuksen (146/2017) 1 §:n muuttamisesta (69/2020) 1 §
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa tartuntatautilain 90 §:n 1 momentin mukaan hakea
muutosta valittamalla Itä-Suomen 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
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Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen
(puh. 050 3512528, sähköposti marja.kuronen@avi.fi).

Ylijohtaja

Soile Lahti

Aluehallintoylilääkäri

Marja Kuronen

LIITE
Liite 1, Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet ja suositukset epidemian
leviämisen estämiseksi Uudellamaalla sekä muissa leviämisvaiheen
uhassa olevissa maakunnissa (VN/25925/2020)

JAKELU JA SUORITEMAKSU
Päätös yleistiedoksiantona
Tämän päätöksen tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona. Asiakirja
pidetään kaikkien nähtävillä Itä-Suomen aluehallintovirastossa 6.12.2020
saakka. Päätöksen nähtäville 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.
Tiedoksi
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, jota
pyydetään tiedottamaan päätöksestä alueensa kuntien tartuntataudeista
vastaavia lääkäreitä
Itä-Suomen poliisilaitos
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Joensuun ja Lieksan kaupunginjohtajat, Kontiolahden kunnanjohtaja
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sosiaali- ja terveysministeriö
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Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maksutta
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