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TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAISEN PÄÄTÖKSEN (LSAVI/5938/2021) KUMOAMINEN 

SATAKUNNAN 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.  

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 25.5.2021 antamallaan päätök-

sellä kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Satakunnan kun-

tien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja 

yleiset kokoukset. Päätöksen mukaan sisätiloissa ja alueellisesti raja-

tuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä 

kokouksia, joihin osallistuu enintään 50 (viisikymmentä) henkilöä edellyt-

täen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kult-

tuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 anta-

maa ohjetta. Päätös on voimassa ajalla 26.5.2021–8.6.2021.   

KUULEMINEN 

 Kuuleminen olisi saattanut vaarantaa tämän päätöksen tarkoituksen to-

teutumisen, minkä vuoksi hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 4 

kohdan nojalla asiassa ei ole suoritettu kuulemista. 

 

 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT 

MÄÄRÄYS 

Aluehallintovirasto kumoaa 25.5.2021 antamansa tartuntatautilain 58 

§:n mukaisen määräyksen (LSAVI/5938/2021) koskien yleisötilai-

suuksien ja yleisten kokousten kieltämistä Satakunnan kuntien alu-

eella ajalta 1.6.2021-8.6.2021. 
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Perustelut  

Keskeiset säännökset 

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

tauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutu-

via haittoja. 

 Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa 

aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tar-

tuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, 

aluehallintovirasto voi päättää alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toi-

mintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilo-

jen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämi-

sestä, jos kyseisten rajoitusten tekeminen on tarpeen usean kunnan alu-

eella. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaa-

rallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämi-

sen estämiseksi. Säännöksen 3 momentin mukaan edellä 1 momentissa 

tarkoitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimen-

piteet 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 yleis-

vaarallinen tartuntatauti. 

Valtakunnallinen ohjaus 

Valtioneuvoston periaatepäätöksellä 27.5.2021 hybridistrategian toimin-

tasuunnitelmaa on jälleen päivitetty. Sosiaali- ja terveysministeriö on kir-

jeellään 27.5.2021 (VN/14345/2021) ohjannut toimivaltaisia viranomaisia 

hybridistrategian mukaisiin epidemiavaiheisiin perustuvien suositusten ja 

rajoitusten käyttöön kesäkuun 2021 ajaksi. Sosiaali- ja terveysministeriö 

suosittelee ohjauskirjeessään tartuntatautilain 58 §:n mukaisten kokoon-

tumisrajoitusten osalta, että perustason alueilla ei ohjata tekemään tar-

tuntatautilain 58 §:n mukaisia päätöksiä. Sen sijaan todetaan, että yleisö-

tilaisuuksia järjestettäessä ovat voimassa tartuntatautilain 58 c §:ssä sää-

detyt turvallisuusvelvoitteet.  

Epidemian aikana omaksutut käsi- ja hengitystiehygieniaa, kasvomaskin 

käyttöä, sosiaalisia etäisyyksiä ja muiden huomioon ottamista koskevat 

käytännöt jatkuvat, myös julkisissa ja muissa yleisölle avoimissa tiloissa. 

Tartuntatautilain 58 c ja e §:issä säädetään suoraan yleisistä, kaikki epi-

demiavaiheet kattavista turvallisuusvelvoitteista asiakas- ja osallistujatiloi-

hin sekä liikenneasemille ja henkilöliikenteeseen. Kuntien tulee aktiivisesti 

viestiä näiden velvoitteiden sisällöstä ja valvoa niiden noudattamista.  

 

 

 



 LSAVI/6453/2021 3 (5) 
 

Epidemiatilanne ja saatu asiantuntija-arvio 

 Aluehallintovirasto on saanut Satakunnan sairaanhoitopiirin alueelliselta 

koronayhteistyöryhmältä arvion sairaanhoitopiirin covid-19-tilanneku-

vasta ja sen esittämät näkemykset tarvittavista alueellisista rajoitustoi-

menpiteistä.  

 Satakunnan alueellisen koronakoordinaatioryhmän kokouksessa 

1.6.2021 alueen todettiin olevan epidemiologisesti perustasolla. Rauma 

ja Eura ovat vielä kiihtymisvaiheessa. Alueen 14 vuorokauden ilmaantu-

vuus 100 000 asukasta kohden koko sairaanhoitopiirin alueella on 20,4. 

Positiivisten näytteiden osuus kaikista näytteistä on 0,7 % viimeisen 7 

vuorokauden osalta. Satakunnan alueella ei ole tapahtunut viimeisen vii-

kon aikana joukkoaltistumisia. Alueella on matala sairaalakuormitus ja tar-

tunnanjäljitys toimii hyvin ja nopeasti. Ryhmä esittää, että aluehallintovi-

rasto kumoaa tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen mahdollisim-

man pian.  

Johtopäätös   

Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa 

aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tar-

tuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, 

aluehallintovirasto voi päättää alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toi-

mintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilo-

jen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämi-

sestä, jos kyseisten rajoitusten tekeminen on tarpeen usean kunnan alu-

eella. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaa-

rallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämi-

sen estämiseksi. Säännöksen 3 momentin mukaan edellä 1 momentissa 

tarkoitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimen-

piteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole. 

Aluehallintovirasto toteaa, että koronavirusepidemia on Satakunnan alu-

eella perustasolla. Saatujen selvitysten mukaan viimeisen 14 vuorokau-

den ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on Satakunnan alueella nyt 

20,4. Positiivisten näytteiden osuus kaikista näytteistä on 0,7 % viimeisen 

7 vuorokauden osalta. Valtakunnallisesti tartuntojen määrät ovat käänty-

neet laskuun huhtikuun alussa. Kun otetaan huomioon 27.5.2021 päivi-

tetty hybridistrategian toimintasuunnitelma sekä sosiaali- ja terveysminis-

teriön 27.5.2021 antama ohjaus alueille toimintasuunnitelman mukaisista 

toimenpidesuosituksista, aluehallintovirasto katsoo, ettei yleisten kokouk-

sien ja yleisötilaisuuksien kieltäminen ole enää välttämätöntä nykyisessä 

tilanteessa.  

Edellä olevan perusteella aluehallintovirasto kumoaa 25.5.2021 anta-

mansa tartuntatautilain 58 §:n mukaisen määräyksen (LSAVI/5938/2021) 

Satakunnan kuntien alueella ajalta 1.6.-8.6.2021.  

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
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 Tartuntatautilaki (1227/2016) 1, 8, 58 ja 91 § 

 Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista (146/2017) 1 § 

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 Turun hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäyn-

nistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Valitus-

osoitus on liitteenä. 

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta 

huolimatta tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin nojalla.  

LISÄTIETOJA  

 Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa lakimies Tuomo Ollula puh. 0295 

018 000 (vaihde). 

 

  

 Ylijohtajan sijainen, johtaja  Ilkka Horelli 

 

 Lakimies     Tuomo Ollula 

 

 

LIITTEET   

Liite 1, Satakunnan kunnat 

 

JAKELU JA SUORITEMAKSU 

Päätös yleistiedoksiantona  

Tämän päätöksen tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona. Asiakirja 

pidetään kaikkien nähtävillä Lounais-Suomen aluehallintovirastossa 

1.7.2021 saakka. Päätöksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan ylei-

sessä tietoverkossa aluehallintoviraston verkkosivulla www.avi.fi. 
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Tämän päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän-

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

viraston verkkosivulla. 

 

Tiedoksi         

Satakunnan kunnat ja kuntayhtymät 

Satakunnan sairaanhoitopiiri, jota pyydetään tiedottamaan päätöksestä 

alueensa kuntien tartuntataudeista vastaavia lääkäreitä 

Lounais-Suomen poliisilaitos 

Satakunnan pelastuslaitos 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Valtioneuvoston kanslia, viestintäosasto 

Digi- ja väestötietovirasto 

Valtiokonttori 

 

Maksutta  
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