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TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEELLE

ASIAN TAUSTAA

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi
11.3.2020. Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti, johon ei toistaiseksi ole tehoavaa spesifistä lääkehoitoa. Valtioneuvosto antoi
16.3.2020 ensimmäisen suosituksen, jonka mukaan julkisia
kokoontumisia rajoitetaan uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion
(covid-19) leviämisen ehkäisemiseksi. Ensimmäiset koronavirus -rokotteet ovat saaneet myyntiluvan, ja rokotukset ovat Suomessakin alkaneet
rajatuille ryhmille joulukuun lopussa 2020. Rokotteiden rajallisen saatavuuden vuoksi laajamittaista kansalaisten rokottamista joudutaan vielä
odottamaan. Virus kiertää edelleen sekä Suomessa että laajasti muualla
maailmassa. Uusia, muuntuneita covid-19 viruksen muotoja on tunnistettu
mm. Iso-Britanniassa ja Etelä-Afrikassa. Nämä uudet muodot leviävät
aiempaa muotoa selvästi tehokkaammin, aiheuttaen merkittävän uhan
epidemian uudelleen pahenemiselle ja terveydenhuollon kantokyvylle.
Käytettävissä olevat rokotteet saattavat antaa muuntoviruksia (etenkin
Etelä-Afrikan muunnosta) vastaan aiempaa virusta heikomman suojan,
mutta asia on tältä osin vielä epäselvä.
Itä-Suomen aluehallintovirasto on 17.3., 8.4., 8.5., 19.5., 16.6., 1.7., 24.8.,
22.9., 22.10., 27.11., 1.12., 3.12., 4.12., 22.12.2020, ja 20.1.2021 antamillaan päätöksillä tehnyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaiset
rajoituspäätökset koskien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä.
Aluehallintovirasto
on
20.1.2021
antamallaan
päätöksellä
(ISAVI/355/2021) kieltänyt toimialueensa
kuntien alueella kaikki
sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti
rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen,
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että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 23.1.2021 – 22.2.2021.

KUULEMINEN

Kuuleminen olisi saattanut vaarantaa tämän päätöksen tarkoituksen toteutumisen, ja siitä johtuva viivästyminen olisi aiheuttanut huomattavaa
haittaa ihmisten terveydelle ja yleiselle turvallisuudelle, minkä vuoksi 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 toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin
osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää
yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan
varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).
Määräys on voimassa ajalla 23.2.2021–22.3.2021.

Perustelut
Sovelletut oikeusohjeet
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 alu-
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eella. 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.
Koronavirusinfektio ja epidemian tilannearvio
Koronavirusinfektio aiheuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan monille sairastuneille lievän taudinkuvan, mutta erityisesti iäkkäät ja
muut riskiryhmiin kuuluvat voivat saada vakavan taudin. Koronavirusinfektio (covid-19) tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun henkilö yskii
tai aivastaa. Virus voi tarttua myös pinnoilta, joille on hiljattain päätynyt
sairastuneen hengitystie-eritteitä. Suomen väestöstä valtaosa on yhä altis
tartunnalle, koska virus on uusi eikä väestössä ole siltä suojaavia vastaaineita. Laajalla testaamisella, sairastuneiden eristämisellä, tartuntaketjujen jäljittämisellä ja altistuneiden karanteenilla voidaan osaltaan, mutta ei
yksinomaan, estää taudin leviämistä. Rokotteen niukka saatavuus hidastaa väestön rokotesuojan saavuttamista ja tilanteen saamista hallintaan
sitä kautta.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hybridistrategian seurannan
valtakunnallisen tilannearvioraportin 10.2.2021 mukaan monissa Euroopan maissa ja Suomen lähialueilla covid-19 tapausten ilmaantuvuus ja tapausmäärät ovat hyvin suuria. Virusmuunnosten vaikutusta epidemiatilanteeseen seurataan tällä hetkellä erityisen tiiviisti. Muuntuneet virukset,
eli virusvariantit, saattavat poiketa ominaisuuksiltaan aiemmin levinneestä
viruskannasta. Useita eri koronavirusvariantteja kiertää maailmanlaajuisesti, ja erityisesti Britanniassa havaitun virusmuunnoksen (B.1.1.7) mahdollinen leviäminen Suomeen herättää huolta. Tämän virusmuunnoksen
tartuttavuuden on arvioitu olevan noin 1,5-kertainen tällä hetkellä kiertävään virukseen verrattuna, jolloin muunnoksen laajamittainen leviäminen
Suomessa todennäköisesti kiihdyttäisi epidemiaa. Tähän mennessä
(10.2.2021) virusmuunnoksia on Suomessa havaittu 232:ssä analysoidussa näytteessä, joista 214 on Britanniassa havaittua virustyyppiä ja 18
Etelä-Afrikassa havaittua virustyyppiä. Virusmuunnosten leviämistä Suomeen pyritään torjumaan muun muassa tehostamalla torjuntatoimia rajoilla sekä rajoituksin ja suosituksin. Raportissa esitetyt havainnot korostavat epidemiatilanteen tehokkaan hillinnän merkitystä tulevien viikkojen
ja kuukausien aikana myös Suomessa, jonka tilanne on kansainvälisessä
vertailussa vielä hyvä. Kaikkien tartuntojen jäljittäminen ja tartuntaketjujen
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katkaiseminen on entistäkin tärkeämpää, jotta myöskään helpommin tarttuvat virusmuunnokset eivät pääse leviämään.
THL:n tilannearvioraportin 10.2.2021 mukaan Suomen epidemiatilanne
heikentyi nopeasti marraskuussa 2020. Syksyn ja talven aikana alueelliset tilanteet ovat muuttuneet nopeasti. Marras-joulukuun taitteessa tapausmäärät saavuttivat huippunsa, jolloin tapauksia todettiin yli 3100 viikossa. Joulukuun aikana tapausmäärät laskivat, mutta ne kääntyivät uudelleen kasvuun tammikuussa viikolla 3. Viikolla 5 (ajalla 1.2.-7.2.) todettiin yhteensä yli 2500 uutta tapausta. Uusia tapauksia todetaan runsaasti
sekä tunnetuissa tartuntaketjuissa että niiden ulkopuolella. Virusta esiintyy väestössä joka puolella Suomea. THL:n tuoreimman (24-25.1.2021)
jätevesiseurannan mukaan koronaviruksen geeniperimää havaittiin lähes
kaikista (26/28) valtakunnallisen jätevesiseurannan piirissä olevista jätevesinäytteistä. Suurin osa tartunnoista oli viikolla 5 peräisin kotimaasta.
Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli 4 % kaikista tartunnoista. Ulkomaisista tartunnoista aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus jäi alle 1 % kaikista tartunnoista. Koko maassa uusien kotimaisten tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä 62 %:ssa tapauksista. Tartuntoja todetaan edelleen eniten työikäisillä, tällä hetkellä varsinkin nuorilla aikuisilla. THL:n
mukaan tämänhetkinen epidemiatilanne on kaksijakoinen. Vaikka epidemian hillinnässä on monella paikkakunnalla onnistuttu hyvin ja epidemiatilanne saattaa vaikuttaa tapausmäärien ja ilmaantuvuuden suhteen tällä
hetkellä vakaalta, tilanteen äkillinen heikentyminen koko maassa on edelleen mahdollista. Monen sairaanhoitopiirin alueella on raportoitu joukkoaltistumisia, joista on käynnistynyt laajoja tartuntaketjuja. Mitä enemmän
tautia leviää väestössä, sitä suuremmaksi kasvaa riski, että myös ikääntyneet saavat tartuntoja. Riskiryhmien suojeleminen on tärkeää vakavien
Covid-19-tapausten ehkäisemiseksi. Sairaalahoidon tarpeen ja siten vakavien tautimuotojen kehitystä on syytä seurata tiiviisti.
Toimenpiteet covid-19 epidemian hillitsemiseksi
THL:n mukaan epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti
paikallisin ja alueellisin toimenpitein. Epidemiatilanteen heikentymiseen
on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti ottamalla käyttöön tehokkaita ja
epidemiologisesti tarkoituksenmukaisia lisätoimenpiteitä. Alueellisilla, oikea-aikaisilla ja riittävän kattavilla toimilla sekä tehokkaalla testauksella ja
tartunnanjäljityksellä voidaan hillitä epidemian leviämistä. Koronavirusrokotukset ovat käynnistyneet hyvin kaikilla erityisvastuualueilla. THL:n rokotusrekisterin mukaan koronarokotteen saaneita oli 9.2.2021 koko
maassa yhteensä 173558 henkilöä, ja valtaosa iäkkäästä väestöstä on
edelleen rokottamatta.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut aluehallintovirastoille
epidemiologiseen tilanteeseen perustuvan arvion kokoontumisrajoitusten
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tarpeesta 30.11.2020 (THL/6391/4.00.00/2020). Tilannearvio noudattelee
epidemiologisen tilannekuvan osalta arvioajankohdan tilannetta. Arviossaan THL toteaa, että vaikka Suomen epidemiatilanne verrattuna EU-verrokkimaihin on yhä parempi, ovat tapausmäärät hitaasti syksyn aikana
kasvaessaan saavuttaneet marraskuun loppuun 2020 mennessä tason,
jolla epidemian torjuntaan tarvitaan nopeasti lisää keinoja, jotta epidemia
ei nopeasti hallitsemattomasti kiihtyisi. THL arvioi, että ihmisten terveyden
suojelemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn varmistamiseksi on tarpeen ottaa käyttöön lisää toimia ihmisten välisten fyysisten kontaktien vähentämiseksi koko Suomessa. Tällä pyritään sekä ehkäisemään yhä useamman alueen epidemiatilanteen kiihtymistä perustason yläpuolelle että
kääntämään ilmaantuvuus laskusuuntaiseksi niillä alueilla, jotka ovat jo
siirtyneet kiihtymis- ja leviämisvaiheeseen. Arvionsa pohjalta THL suosittaa, että aluehallintovirastot ottaisivat käyttöön THL:n laatimat raja-arvot
julkisten kokoontumisten kohdalla, käyttäen kriteereinä Sosiaali- ja terveysministeriön koronavirusepidemian torjunnan hybridistrategian toimintasuunnitelman epidemiatasoja. THL:n mukaan epidemian perustasolla
tulee sallia korkeintaan 50, kiihtymisvaiheessa korkeintaan 20, ja leviämisvaiheessa korkeintaan 10 henkilön kokoontuminen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa ulko- ja sisätiloissa. Näiden raja-arvojen
(epidemiatasosta riippuen 10, 20, tai 50 henkilön) alle jäävissä kokoontumisissa tulee noudattaa THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksia turvaväleistä ja tartuntaa ehkäisevistä varotoimista.
Valtioneuvosto on periaatepäätöksellään 3.9.2020 puoltanut sosiaali- ja
terveysministeriön tekemää toimintasuunnitelmaa hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen covid-19-epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen (sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja
2020:26). Suunnitelmassa epidemian hallinnan lähtökohtana ovat paikallisten ja alueellisten viranomaisten tartuntatautilain mukaisesti tekemät
toimet ja päätökset. Toimintasuunnitelma on päivitetty vuoden 2021
tammi-toukokuuksi (STM 2021:1) valtioneuvoston 22.12.2020 tekemän
periaatepäätöksen (STM/2020/274) mukaisesti. Toimenpiteiden on oltava
epidemiologisesti perusteltuja, ja ennakointia on painotettu uudessa
suunnitelmassa. Toimintasuunnitelmassa kuvataan kolme epidemian vaihetta luonnehtivaa kuvausta, joiden avulla suositusten ja rajoitusten tarvetta ja kohdentamista arvioidaan ja joita käytetään päätöksenteon tukena alueellisesti ja valtakunnallisesti. Kokoontumisrajoituksia asetettaessa huomioidaan epidemiologinen arvio taudin leviämisestä tilanteissa,
joissa sosiaalisten kontaktien määrä on suuri.
Sosiaali- ja terveysministeriö on 29.12.2020 lähettänyt päivitettyä toimintasuunnitelmaa koskevan ohjauskirjeen (VN/28827/2020) terveyden ja
hyvinvoinnin laitokselle, kunnille, sairaanhoitopiireille ja muille kuntayhtymille sekä aluehallintovirastolle ja Valviralle. Ohjauskirjeen mukaan epi-
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demian kiihtymisvaiheen toimenpiteet voivat olla perusteltuja jo perustasolla, mikäli valtakunnallinen ja lähialueiden epidemiologinen tilanne on
vaikeutuva. Leviämisvaiheen uhatessa on perusteltua ottaa viipymättä
käyttöön kaikki tarpeelliset toimenpiteet. Alueen tilannetta arvioitaessa on
merkitystä annettava myös ympäröivien alueiden tartuntatilanteelle sekä
valtakunnalliselle epidemiatilanteelle. Rajoitustoimenpiteitä ei saa myöskään purkaa ennenaikaisesti, vaan suosituksia ja rajoituksia tulee lieventää harkiten, jotta uusia tartuntaryppäitä ei pääse syntymään.
Tammikuussa 2021 hallitus linjasi hybridistrategian toimintasuunnitelman
täydentämisestä ja valtioneuvosto teki asiasta periaatepäätöksen
26.1.2021. Toimintasuunnitelmaa täydennettiin epidemian kiihtymisen
uhkan vuoksi, sekä kotoperäisten tartuntojen leviämisen, että erityisesti
joulukuusta 2020 alkaen havaittujen muuntoviruksen aiheuttamien tartuntojen takia. Yleistyessään uusi virusmuunnos voi aiheuttaa selvästi aiempaa nopeammin leviävän epidemian ja lisääntyneen tapausmäärän johdosta vakavasti vaarantaa terveydenhuollon toimintakyvyn. THL katsoo,
että nykytiedon perusteella on välttämätöntä ja epidemiauhkaan nähden
oikeasuhtaista tehostaa covid-19 torjuntaa, erityisesti huomioiden virusmuunnoksen mahdollinen vaikutus. Hybridistrategian toimintasuunnitelmaan täydennettiin kolme uutta toimenpidekokonaisuutta (tasot 1-3), joiden tavoite on torjua koronaepidemian kasvun kiihtyminen uudelleen ja
erityisesti herkemmin tarttuvan virusmuunnoksen leviäminen Suomessa.
Tasolla 1 (tämänhetkinen taso) voimassa olevat rajoitustoimenpiteet alueilla niiden eri epidemiatasoilla on pysytettävä vähintään nykyisellä tasollaan, kunnes virusmuunnoksen leviämistä ja sen estämiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta on voitu edelleen arvioida. Lisäksi kaikilla leviämisvaiheessa olevilla alueilla on perusteltua ottaa käyttöön täysimääräisinä kaikki leviämisvaiheen toimenpiteet epidemian nopean kiihtymisen
estämiseksi.
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) korostaa 11.2.2021
antamassaan viikoittaisessa tilannearviossa (covid-19 situation update
week 5) kokoontumisrajoitusten jatkamisen tarvetta, ja toteaa ettei rajoituksia tule tämän hetken tilanteessa purkaa edes alenevan covid-19 ilmaantuvuuden maissa.
Epidemiatilanteen ja rajoitustoimenpiteiden tarpeen alueellinen arviointi
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. Siten tartunnan torjuntatoimista huolehtiminen
yleisötilaisuuksissa ja julkisissa kokouksissa on välttämätöntä.
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Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen sairaanhoitopiirit ovat syyskuussa 2020 perustaneet alueelliset covid-19 yhteistyöryhmät sosiaali- ja
terveysministeriön toimintasuunnitelman mukaisesti. Yhteistyöryhmien tilannearvioissa huomioidaan epidemiatilanteen lisäksi tartunnan torjuntatoimenpiteiden kokonaisvaikutuksia, mukaan lukien taloudellisia ja elinkeinoelämään liittyviä vaikutuksia. Aluehallintovirasto on mukana työryhmissä, kuten myös kunkin alueen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten edustus, sekä terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edustus.
Yhteistyöryhmät kokoontuvat viikoittain.
Itä-Suomessa on kuluvan talven aikana esiintynyt useita tautiryppäitä, ja
joidenkin maakuntien alueilla ollaan tai on oltu jo kiihtymis- tai leviämisvaiheessa. Itä-Suomen aluehallintovirasto on saanut 4-10.2.2021 alueensa sairaanhoitopiirien covid-19 yhteistyöryhmiltä kokonaisarviot kunkin sairaanhoitopiirin covid-19 tilannekuvasta ja alueiden esittämät näkemykset epidemian hillitsemiseksi tarvittavista rajoitustoimenpiteistä
23.2.2021 alkaen seuraavan kuukauden ajaksi.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Etelä-Savossa on THL:n tietokannan (10.2.2021) perusteella ollut 25.1.7.2.2021 23 koronavirustartuntaa, jolloin ilmaantuvuusluku on
23,3/100000. Positiivisten näytteiden osuus oli 0,9%. Tartuntoja on todettu useista kunnista ympäri maakuntaa. Joulu-tammikuussa havaittu
uusien tapausten äkillinen merkittävä nousu on laantunut, mutta ilmaantuvuus on jäänyt edelleen tasolle jossa uusia tapauksia tasaisesti ilmenee.
Etelä-Savon covid-19 yhteistyöryhmän 9.2.2021 antaman arvion mukaan
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) alueella koronavirustartuntojen alueellinen ilmaantuvuus on laskenut, ja alue
on siirtynyt epidemian perustasolle. Tapauksia todetaan edelleen ja tilanne voi muuttua nopeasti. Rajoitustoimenpiteet ovat pysyneet ennallaan, paikallisia rajoituksia on jossain määrin lievennetty (mm. lasten ja
nuorten harrastustoimintaa on avattu, ja uimahallien avaamista harkitaan). Yhteistyöryhmä katsoo, että Essoten alueella on edelleen syytä
kieltää avin määräyksellä yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, huomioiden mm. alkava hiihtolomakausi ja siihen liittyvä matkailu, muuntoviruksen uhka, sekä kansallinen epidemiatilanne ja siihen
liittyvä kansallinen (STM, THL) ohjaus.
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Sosteri) alueella on 25.1.7.2.2021 ollut 59 koronavirustartuntaa, jolloin ilmaantuvuusluku on
146,4/100000, ja positiivisten näytteiden osuus on 3,5% kaikista näyt-
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teistä. Aiemmilla viikoilla (11-24.1.) ilmaantuvuus oli 9,9/100.000 (4 tapausta) ja positiivisten näytteiden osuus 0,5%. Itä-Savon on todettu siirtyneen epidemian kiihtymisvaiheeseen. Ilmaantuvuuslukujen valossa alue
olisi jo leviämisvaiheessa, mutta tartuntaketjujen ollessa pääosin selvitettävissä, alue katsoo olevansa kiihtymisvaiheessa. Itä-Savoon on jo aiemmin annettu ennakoivasti covid19 epidemian kiihtymisvaiheen rajoitukset
ja suositukset.
Itä-Savon alueellinen covid-19 koordinaatioryhmä kannattaa yleisötilaisuuksien osallistujamäärän rajaamista edelleen kahteenkymmeneen henkilöön 9.2.2021 aluehallintovirastolle antamassaan kannanotossa. Itä-Savon alueen epidemiatilanne on ollut kiihtymisvaiheessa 1.2.2021 lähtien.
Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan rajoituspäätöksiä muutettaessa ja suosituksia kevennettäessä on otettava alueen tilanteen ohella
huomioon valtakunnallinen tilanne. Ohjeen mukaan keventämisessä tulisi
olla erittäin pidättyväinen ottaen huomioon virusmuunnoksen muodostaman kansanterveydellisen uhan. Näin ollen koordinaatioryhmä katsoo,
että STM:n ohje on syytä ottaa huomioon ja linjan tulee olla yhtenäinen
koko Itä-Suomessa. Lisäksi Sosterin alue on ensimmäistä kertaa pandemian aikana siirtynyt kiihtymisvaiheeseen, ja epidemian leviämisen estossa ryhmä pitää rajoituspäätöstä perusteltuna ja välttämättömänä.
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote)
alueella on 25.1.-7.2.2021 ollut 24 koronavirustartuntaa, jolloin ilmaantuvuusluku on 14,6/100000. Eniten uusia tartuntoja on havaittu Ilomantsista
ja Joensuusta, mutta lisäksi tartuntoja on todettu useista kunnista ympäri
maakuntaa. Positiivisten näytteiden osuus on 0,5 % kaikista näytteistä.
Ilmaantuvuus on ollut viime viikkoina laskusuuntainen, edeltävän 2 viikon
(11-24.1.) aikana ilmaantuvuus oli 36,5/100000 (60 tapausta). Kokonaisuutena Pohjois-Karjalaan on annettu covid-19 epidemian kiihtymisvaiheen rajoitukset ja suositukset.
Pohjois-Karjalan covid-19 koordinaatioryhmä totesi 4.2.2021, että alueen
epidemiologinen tilanne on edelleen kiihtymisvaiheessa. Ryhmä suosittelee jatkamaan voimassa olevia suositus- ja rajoitustoimenpiteitä toistaiseksi sekä suosittelee jatkamaan edelleen yleisötilaisuuksien rajaamista 20 henkilöön koko Pohjois-Karjalan alueella. Perusteena rajoitusten
ja suositusten jatkamiselle ovat koko Suomen tasolla epidemiatilanteen
huononeminen ja taudin esiintyminen laajasti. Lisäksi tulevat talvilomaviikot voivat ihmisten liikkumisen lisääntymisen myötä huonontaa tilannetta.
Tilanteen paraneminen Siun soten alueella on vielä lyhytaikaista ja seuranta-aikaa tarvitaan lisää.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
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Pohjois-Savossa on 25.1.-7.2.2021 ollut 85 koronavirustartuntaa, jolloin
ilmaantuvuusluku on 34,8/100000. Positiivisten näytteiden osuus on 1,1
% kaikista näytteistä. Valtaosa uusista tapauksista on ilmennyt Kuopiossa; myös Siilinjärvellä ja Vieremällä on havaittu useita tapauksia. Yksittäisiä tapauksia on havaittu muutamassa muussa kunnassa eri puolilla
maakuntaa.
Pohjois-Savon alueellinen covid19 koordinaatioryhmä on antanut aluehallintovirastolle 10.2.2021 kannanottonsa. Ryhmä toteaa, että vaikka Pohjois-Savo on palannut maakuntana perustasolle, alueellinen covid-19koordinaatioryhmä katsoi 8.2.kokouksessaan että ottaen huomioon valtakunnallisesti ja eräissä ympäröivissä maakunnissa heikentynyt epidemiatilanne, muuntovirusten aiheuttama epidemian heikkenemisen uhka, ja
talvilomakauden aiheuttaman väestön matkailun lisääntyminen joka todennäköisesti hankaloittaa epidemiatilannetta, koordinaatiotyöryhmä
suosittaa yksimielisesti, että 20 henkilön kokoontumisrajoitusta yleisötilaisuuksissa tulisi jatkaa 23.2. jälkeenkin.
Sairaalahoidossa
(THL
erikoissairaanhoidon
tilannekuvaraportti
10.2.2021) on Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella 10.2.2021 8
potilasta, joista 3 teho-osastolla. Valtakunnallisesti sairaalahoidon tarpeen kasvu on pysähtynyt, mutta uuden koronavirusmuunnoksen aiheuttama epidemian nopean pahenemisen uhka on huomioitava myös suhteessa terveydenhuollon kantokykyyn. THL:n 10.2.2021 tilannearvioraportin mukaan ennusteet tulevan viikon valtakunnallisista sairaalahoitoja tehohoitojaksojen lukumääristä ovat nousseet havaittujen tartuntojen
nousun mukana.
Sairaanhoitopiirien yhteistyöryhmien arviointien mukaan asetettavat rajoitukset ovat perusteltuja, eivätkä niiden vaikutukset elinkeinoelämään, talouteen ja työllisyyteen ole merkittäviä suhteessa arvioituihin terveyshyötyihin.
Johtopäätös
Suomessa covid-19 epidemiatilanne on edelleen epävakaa, useilla paikkakunnilla esiintyy sekä merkittäviä tautiryppäitä että yksittäisiä tartuntoja,
ja pääosa maakunnista on epidemian kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.
Aluehallintoviraston arvion mukaan paitsi alueen epidemiologinen tilanne
ja todetut tartunnat, myös erityisesti uuteen koronavirusmuunnokseen liittyvät riskit ja taudin leviämisen estämisen ennakointi ovat nyt tärkeitä.
Koko valtakunnan heikko tilanne heijastuu kaikille alueille. Ihmiset liikkuvat alueiden välillä paljon, ja myös etenkin suurempiin tapahtumiin usein
saavutaan eri puolilta maata. Kokoontumisiin liittyvät riskit ovat suuret.
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Yli 20 (kahdenkymmenen) henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa kieltäminen pidetään tartuntataudin leviämisen estämiseksi välttämättömänä.
Rajoitus on myös oikeassa suhteessa epidemiologisen tilanteen aiheuttamaan riskiin nähden. Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä uudestaan.
Edellä todetun perusteella tämä määräys on välttämätön tartuntataudin
leviämisen estämiseksi Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.
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
Aluehallintoviraston koronaneuvonta tapahtumanjärjestäjille (ma-pe klo 811.30 ja 12.30-16): p. 0295 016 666, koronainfo@avi.fi
Aluehallintoylilääkäri Sami Remes, p. 0295 016 876 (lääketieteelliset kysymykset)
Ylijohtaja Soile Lahti, p. 0295 016 964 (yleiset ja oikeudelliset asiat)
etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Ylijohtaja

Soile Lahti
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Sami Remes

Liite 1, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antama ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (ohjetta päivitetty 11.2.2021)
Liite 2, Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnat

JAKELU JA SUORITEMAKSU
Päätös yleistiedoksiantona
Tämän päätöksen tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona. Asiakirja pidetään kaikkien nähtävillä Itä-Suomen aluehallintovirastossa 22.3.2021
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

Alueen kunnat ja kuntayhtymät
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, joita pyydetään tiedottamaan päätöksestä alueensa kuntien tartuntataudeista vastaavia
lääkäreitä
Itä-Suomen poliisilaitos
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pelastuslaitokset
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sosiaali- ja terveysministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
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