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TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN (LSSAVI/8526/2021) 
KUMOAMINEN PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLE

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 28.5.2021 
antamallaan päätöksellä (LSSAVI/8526/2021) kieltänyt Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirien kuntien ja Punkalaitumen kunnan alueella sisätiloissa 
kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ja alueellisesti 
rajatuissa ulkotiloissa kaikki yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset 
kokoukset. Edellä mainitut osallistujamäärät ylittäviä tilaisuuksia on 
kuitenkin voinut järjestää edellyttäen, että turvallisuus on voitu 
varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. 

Päätös on voimassa ajalla 29.5.-28.6.2021.

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.
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ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT

Määräys

 Aluehallintovirasto kumoaa 28.5.2021 annetussa päätöksessään 
(LSSAVI/8526/2021) antamansa tartuntatautilain 58 §:n 
mukaisen määräyksen ajalta 10.6.-28.6.2021. 

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 uuden koronaviruksen aiheuttama infektio on 
yleisvaarallinen tartuntatauti.

Valtakunnallinen ohjaus

Sosiaali- ja terveysministeriö on 27.5.2021 antanut ohjauskirjeen 
Hybridistrategian toimintasuunnitelman päivityksen mukaiset 
toimenpidesuositukset epidemian leviämisen estämiseksi 
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(VN/14345/2021). Ministeriö ei suosittele perustason alueille 
tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hybridistrategian seurannan 
valtakunnallisen tilannearvioraportin 2.6.2021 mukaan toukokuussa 
2021 koronatartuntojen määrä on Suomessa pysynyt tasaisena. Uusista 
tartunnoista 27 % todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan 
toteamishetkellä karanteenissa. Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus 
uusista tartunnoista oli 7,5 %, ja näistä aiheutuneiden jatkotartuntojen 
osuus oli 0,7 % kaikista tartunnoista. Kotimaassa saaduista tartunnoista 
70 %:ssa tartunnanlähde saatiin selvitettyä. Arvioitu tehollinen 
tartuttavuusluku on raportin ilmestymisen aikaan ollut 0,75–0,95 (90 % 
todennäköisyysväli). Koronavirustesteissä on käyty edelleen paljon, ja 
Covid-19-tapausten osuus testatuista näytteistä on pienentynyt. Viikolla 
21 tämä osuus oli 0,7 %. Positiivisten näytteiden pieni osuus kertoo, että 
väestössä kiertävät tartunnat havaitaan edelleen tehokkaasti. 
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osastoilla hoidettavien 
potilaiden määrässä oli vaihtelua toukokuun aikana, mutta kuukauden 
aikana potilasmäärät ovat pienentyneet. Myös tehohoitopotilaiden määrä 
on pienentynyt. Alueiden epidemiatilanteissa on suuria eroja. Valtaosalla 
alueista tartuntoja todetaan tällä hetkellä vähän ja epidemiatilanne on 
rauhallinen. Osalla alueista paikalliset tartuntarypäät ovat aiheuttaneet 
alueellisen tilanteen äkillisen heikentymisen ja tartuntojen lisääntymisen, 
ja vastaavasti osalla alueista tilanne on nopeasti myös rauhoittunut, kun 
epidemia on saatu hallintaan. Koko maassa kaikista yli 16-vuotiaista noin 
54 % on saanut yhden rokoteannoksen.

Epidemiatilanne Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä

Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä 8.6.2021 saadun tiedon mukaan 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku on 21 / 100 000 / 14 
vrk. Positiivisten näytteiden osuus on 0,7 % viimeisen 7 vuorokauden 
osalta. Tartunnanlähde saadaan selvitettyä 76 %:ssa tapauksista. 
Vastaavan kaltainen suhteellisen rauhallinen tilanne on jatkunut 
arviointitavasta riippuen jo ainakin kolmen viikon ajan. Noin puolet 
kaikista uusista tartunnoista saadaan perhepiiristä, ja tartuntoja on 
eniten 20-49-vuotiaiden ikäryhmässä. Sairaalahoidossa on Covid-19:ään 
liittyen vielä muutamia potilaita. Pirkanmaan alueellinen 
pandemiaohjausryhmä on kokouksessaan 8.6.2021 todennut alueen 
siirtyneen epidemian perustasolle.
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Johtopäätös  

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. 

Aluehallintovirasto toteaa, että koronavirusepidemia on Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin kuntien ja Punkalaitumen kunnan alueella perustasolla. 
Edellä mainittu sosiaali- ja terveysministeriön antama ohjaus sekä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sairaanhoitopiirin asiantuntija-
arviot huomioon ottaen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, 
että tartuntatautilain 58 §:n mukaiselle päätökselle ei nykytilanteessa 
enää ole perusteita. 

Aluehallintovirasto kumoaa 28.5.2021 antamansa tartuntatautilain 58 §:n 
mukaisen määräyksen ajalta 10.6.-28.6.2021.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Tartuntatautilaki (1227/2016) 1 § ja 58 §

Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista (146/2017) 1 §

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.

TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin nojalla.
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LISÄTIETOJA

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield, 
puh. 0295 018 587, etunimi.sukunimi@avi.fi.

                  
Ylijohtaja                 Marko Pukkinen

                  
                   Aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield

LIITTEET           
Lista kunnista, joiden alueita päätös koskee

JAKELU JA SUORITEMAKSU

Päätös yleistiedoksiantona

Tämän päätöksen tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona. Asiakirja 
pidetään kaikkien nähtävillä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 
28.6.2021 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 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen kunnat ja kuntayhtymät 

Punkalaitumen kunta

Alueen ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, jota pyydetään tiedottamaan päätöksestä 
alueensa kuntien tartuntataudeista vastaavia lääkäreitä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

http://www.avi.fi/
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Sisä-Suomen poliisilaitos

Pirkanmaan pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sosiaali- ja terveysministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston kanslian viestintäosasto

Digi- ja väestötietovirasto

Maksuton
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