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TARTUNTATAUTILAIN 58 G §:N MUKAISEN PÄÄTÖKSEN (ESAVI/12122/2021) KUMOAMI-

NEN PÄIJÄT-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEILLA 

 

 

ASIAN TAUSTAA 

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemi-

aksi 11.3.2020. Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti. Valtioneu-

vosto antoi 16.3.2020 ensimmäisen suosituksen, jonka mukaan julkisia 

kokoontumisia rajoitetaan uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion 

(covid-19) leviämisen ehkäisemiseksi.  

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ajalla 17.3.2020-9.4.2021 antamil-

laan päätöksillä tehnyt tartuntatautilain mukaiset rajoitukset alueellaan. 

 

Aluehallintovirasto on määrännyt 9.4.2021 antamallaan päätöksellä 

(ESAVI/12122/2021) tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki 

Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien kuntien 

alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut ylei-

sölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoite-

tut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistu-

jilta siltä osin, kun niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun 

toimintaan. Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 

2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimin-

taan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. Päätös on voimassa 

ajalla 15.4.2021-28.4.2021. 

  

KUULEMINEN 

 Kuuleminen olisi saattanut vaarantaa tämän päätöksen tarkoituksen to-

teutumisen, ja siitä johtuva viivästyminen olisi aiheuttanut huomattavaa 

haittaa ihmisten terveydelle ja yleiselle turvallisuudelle, minkä vuoksi hal-

lintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla asiassa ei ole 

suoritettu kuulemista. 
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ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT 

Määräys Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa 9.4.2021 antamansa tar-

tuntatautilain 58 g §:n mukaisen määräyksen (ESAVI/12122/2021) 

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueiden osalta ajalta 

21.4.2021-28.4.2021. 

Perustelut  

Keskeiset säännökset 

 Tartuntatautilain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä tartunta-

tauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutu-

via haittoja. 

 Tartuntatautilakiin on tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta 

muuttamisesta annetulla lailla (147/2021) muun muassa väliaikaisesti 

lisätty 58 c – 58 h § ja 59 a – 59 e §. Edellä mainitut väliaikaiset pykälät 

ovat voimassa 30.6.2021 asti. 

 Tartuntatautilain 58 d § ja 58 g §:ää on muutettu tartuntatautilain 58 d 

§:n ja 58 g §:n muuttamisesta annetulla lailla (262/2021). Muutos on tul-

lut voimaan 31.3.2021 ja on voimassa 30.6.2021 asti.  

Tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin mukaan, jos on ilmeistä, että 58 d 

§:n mukaisia ja muita jo toteutettuja toimenpiteitä ei voida pitää toimin-

taan liittyvän erityisen tartuntariskin vuoksi riittävinä ja jos se on 2 mo-

mentissa säädettyjen edellytysten täyttyessä covid-19-epidemian hallit-

semattoman leviämisen estämiseksi välttämätöntä, kunnan tartuntatau-

tien torjunnasta vastaava toimielin voi antaa toimialueellaan kaikkia 4 

momentin mukaista toimintaa harjoittavia ja tilojen hallinnasta vastaavia 

toimijoita velvoittavan päätöksen, jonka mukaan yleisölle avoimet tai ra-

jatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallis-

tuja- 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 toi-

minnalla sekä yleisölle avoimilla ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin 

oleskeluun tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan. Aluehallintovirasto voi tehdä 

alueellaan vastaavan päätöksen, jos toimenpiteet ovat välttämättömiä 

usean kunnan alueella. Kunnan tekemässä samanaikaisesti voimassa 

olevassa päätöksessä asetetut velvoitteet täydentävät kunnan alueella 

voimassa olevia aluehallintoviraston päätöksellä asetettuja velvoitteita 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös saadaan tehdä vain jos: 

1) sairaanhoitopiirin alueella 14 viimeisimmän päivän, jolta tieto on saa-

tavilla, aikana todennettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta 

kohden on vähintään 50;  

2) kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan tautiryppäitä, joiden 

tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat 
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asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen le-

viämiseen alueella; ja  

3) 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 yli-

kuormittumiseen.  

Saman pykälän 3 momentin mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 

on viipymättä ilmoitettava sijaintialueensa kunnille ja aluehallintoviras-

tolle edellä 2 momentissa tarkoitetun tilanteen olemassaolosta tai pe-

rustellusta uhasta tilanteen syntymiselle. 

Kyseisen pykälän 4 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitettu 

päätös velvoittaa tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita niiden harjoitta-

essa 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 muu-

hun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;  

4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat; 

  5) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;  

6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan lii-

ketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin. 

Pykälän 5 momentissa säädetään, että 1 momentissa tarkoitettua pää-

töstä tehtäessä on otettava huomioon tiedossa oleva asiantuntemus 

siitä, muodostaako asiakkaiden tai osallistujien fyysinen läheisyys toi-

siinsa tai yhtä aikaa paikalla olevien ihmisten määrä tai muu sijoittumi-

nen tilassa taikka taudin leviäminen pintojen välityksellä erityisen riskin 

covid-19-taudin leviämiselle, sekä se, onko toiminnassa tai siihen käy-

tettävissä tiloissa erityinen mahdollisuus merkittävien tartuntaketjujen 

syntymiselle.  

Pykälän 6 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettu päätös ei koske 

ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toi-

mintaa.  
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Pykälän 7 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun päätöksen saa 

tehdä enintään kahden viikon ajaksi kerrallaan. Päätöksen ajantasai-

suutta on tarkoin seurattava ja se on välittömästi kumottava, jos pykä-

lässä säädetyt edellytykset eivät enää täyty.  

Edelleen pykälän 8 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voi-

daan antaa tarkempia säännöksiä 4 momentissa tarkoitetuista toimin-

nasta ja tiloista. 

Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momentin 

14 kohdan mukaan uuden koronaviruksen aiheuttama infektio on yleis-

vaarallinen tartuntatauti. 

Lain esityöt 

Hallituksen esityksen (245/2020) 58 g §:ää koskevien säännöskohtais-

ten perustelujen mukaan päätöksen voisi tehdä enintään kahden viikon 

ajaksi kerrallaan. Säännös on viimesijainen keino viranomaistoimin no-

peasti, riittävän ennakoivasti ja mahdollisimman lyhytaikaisesti reagoida 

alueelliseen vaikeaan tautitilanteeseen, jos millään muilla keinoin covid-

19-epidemian leviämistä alueella ei voida estää. Verrattain lyhyt määrä-

aika on perusteltu velvoitteen voimakkuuden vuoksi. Päätös olisi kumot-

tava jo aiemmin, jos säädetyt edellytykset sen tekemiselle eivät enää 

täyttyisi.  

Epidemiatilanne ja saadut asiantuntija-arviot 

 Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen sairaanhoitopiirit ovat so-

siaali- ja terveysministeriön 10.9.2020 lähettämässä kirjeessä esitetyn 

ohjauksen mukaisesti perustaneet alueelliset covid-19-yhteistyöryh-

mät. Yhteistyöryhmien tilannearvioissa huomioidaan epidemiatilanteen 

lisäksi tartunnan torjuntatoimenpiteiden kokonaisvaikutuksia, mukaan 

lukien taloudellisia ja elinkeinoelämään liittyviä vaikutuksia. Aluehallinto-

virasto on mukana työryhmissä, kuten on myös Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitoksen sekä kunkin alueen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökes-

kusten edustus.  

 Aluehallintovirasto on saanut Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueelli-

selta koronayhteistyöryhmältä arvion sairaanhoitopiirin covid-19-tilanne-

kuvasta ja sen esittämät näkemykset tarvittavista alueellisista rajoitustoi-

menpiteistä. 

 Päijät-Hämeen alueellisen koronakoordinaatioryhmän kokouksessa 

19.4.2021 alueen todettiin olevan koronaepidemian leviämisvaiheessa. 

Alueen 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden koko 

sairaanhoitopiirin alueella on 133 ja positiivisten näytteiden osuus kai-

kista Fimlab-testatuista on 3,1 %. Ryhmän mukaan tartuntojen jäljitettä-

vyys on ennallaan. Viikon 15 tartunnanlähteistä noin 76 % on selvillä. 

Kokouksessa saatujen tietojen mukaan tartuntatautilain 58 g §:n mukai-

sen päätöksen kriteerit eivät enää täyty alueella. Sairaalahoidon tarve on 
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vähentynyt ja teho-osaston erityisjärjestelyitä on purettu. Sairaanhoitopii-

rin alueella ei arvioida tällä hetkellä olevan riskiä sairaala- tai tehohoidon 

tarpeen lisääntymiseen, joka johtaisi hoidon vaarantumiseen tai tervey-

denhuollon ylikuormittumiseen. Ryhmä esittää, että aluehallintovirasto 

kumoaa tartuntatautilain 58 g §:n mukaisen päätöksen. 

 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hybridistrategian seurannan 

valtakunnallisten tilannearvioraporttien mukaan viikkojen 11-14 Päijät-

Hämeen sairaanhoitopiirin seitsemän päivän ilmaantuvuusluvut 100 000 

asukasta kohden ovat olleet 98.7, 77.7, 68.7 ja 75.8 ja positiivisten näyt-

teiden prosenttiosuus testatuista on ollut 4.4, 4.1, 4.2 ja 4.5. 

Johtopäätös   

Tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin mukaan, jos on ilmeistä, että 58 d 

§:n mukaisia ja muita jo toteutettuja toimenpiteitä ei voida pitää toimin-

taan liittyvän erityisen tartuntariskin vuoksi riittävinä ja jos se on 2 mo-

mentissa säädettyjen edellytysten täyttyessä covid-19-epidemian hallit-

semattoman leviämisen estämiseksi välttämätöntä, kunnan tartuntatau-

tien torjunnasta vastaava toimielin voi antaa toimialueellaan kaikkia 4 

momentin mukaista toimintaa harjoittavia ja tilojen hallinnasta vastaavia 

toimijoita velvoittavan päätöksen, jonka mukaan yleisölle avoimet tai ra-

jatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallis-

tuja- 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 toi-

minnalla sekä yleisölle avoimilla ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin 

oleskeluun tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan. Aluehallintovirasto voi tehdä 

alueellaan vastaavan päätöksen, jos toimenpiteet ovat välttämättömiä 

usean kunnan alueella.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös saadaan tehdä vain jos: 

1) sairaanhoitopiirin alueella 14 viimeisimmän päivän, jolta tieto on saa-

tavilla, aikana todennettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta 

kohden on vähintään 50;  

2) kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan tautiryppäitä, joiden 

tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat 

asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen le-

viämiseen alueella; ja  

3) 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 yli-

kuormittumiseen.  
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Tartuntatautilain 58 g §:n 7 momentin mukaan päätöksen ajantasai-

suutta on tarkoin seurattava ja se on välittömästi kumottava, jos pykä-

lässä säädetyt edellytykset eivät enää täyty. 

Aluehallintovirasto on määrännyt 9.4.2021 antamallaan päätöksellä 

(ESAVI/12122/2021) tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki 

Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien kuntien 

alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut 

yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tar-

koitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja 

osallistujilta siltä osin, kun niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoi-

tettuun toimintaan. Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää 

vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harras-

tustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. Päätös on 

kirjoitettu olemaan voimassa ajalla 15.4.2021-28.4.2021. 

Päätökselle asetettujen edellytysten on arvioitu tähän asti täyttyvän ja 

sen on muutoinkin arvioitu olevan välttämätön Päijät-Hämeen sairaan-

hoitopiirin alueella.  

  Aluehallintovirasto toteaa, että koronavirusepidemia on Päijät-Hämeen 

sairaanhoitopiirin alueella edelleen leviämisvaiheessa. Saatujen selvitys-

ten mukaan viimeisen 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta 

kohden on Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä nyt 133. Tartunnoista 76 

% saadaan selvitettyä. Sairaanhoitopiirin alueella sairaanhoidon tarve on 

kuitenkin laskenut ja erityisjärjestelyt ovat purettu. Erikoissairaanhoidon 

kapasiteetti on normaalissa toiminnassa eikä uhkaa sen ylikuormittumi-

sesta tällä hetkellä ole. 

Edellä todetun perusteella aluehallinvirasto katsoo, että kaikki tartunta-

tautilain 58 g §:ssä säädetyt edellytykset eivät enää täyty Päijät-Hämeen 

sairaanhoitopiirin alueella, eikä päätöksen jatkamiselle siten ole laissa 

säädettyjä perusteita. Aluehallintovirasto kumoaa 9.4.2021 antamansa 

tartuntatautilain 58 g §:n mukaisen määräyksen (ESAVI/12122/2021) 

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueiden osalta ajalta 

21.4.2021.-28.4.2021.  

Muilta osin aluehallintoviraston päätös (ESAVI/12122/2021) jää edelleen 

voimaan. 

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

 Tartuntatautilaki (1227/2016) 1 ja 58 g § 

 Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista (146/2017) 1 § 

MUUTOKSENHAKU 

 Tähän päätökseen saa tartuntatautilain 90 §:n 1 momentin mukaan ha-

kea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen siten kuin 
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oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) sääde-

tään. Valitusosoitus on liitteenä. 

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta 

huolimatta tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin nojalla.  

 

LISÄTIETOJA  

 Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen 

puh. 029 501 6000 (vaihde). 

  

  

 ylijohtaja    Merja Ekqvist 

 

 aluehallintoylilääkäri  Laura Nikunen 

 

 

LIITTEET   

Liite 1, Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueiden kunnat 

 

JAKELU JA SUORITEMAKSU 

Päätös yleistiedoksiantona  

Tämän päätöksen tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona. Asiakirja 

pidetään kaikkien nähtävillä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa 

20.5.2021 saakka. Päätöksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan ylei-

sessä tietoverkossa aluehallintoviraston verkkosivulla www.avi.fi 

Tämän päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän-

tenä päivänä siitä, kun edellä mainittu ilmoitus on julkaistu aluehallinto-

viraston verkkosivulla.  

Tiedoksi         

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueiden kunnat ja kuntayhtymät 

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri, jota pyydetään tiedottamaan päätök-

sestä alueidensa kuntien tartuntataudeista vastaavia lääkäreitä 

Hämeen poliisilaitos 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
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Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Valtioneuvoston kanslian viestintäosasto 

Digi- ja väestötietovirasto 

Valtiokonttori 

Maksutta  
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