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Länsi- ja Sisä-Suomi

TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN
ALUEHALLINTOVIRASTON ALUEELLE

PÄÄTÖS

LÄNSI-

JA

SISÄ-SUOMEN

ASIAN TAUSTAA
Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi
11.3.2020. Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti. Valtioneuvosto
antoi 16.3.2020 ensimmäisen suosituksen, jonka mukaan julkisia
kokoontumisia rajoitetaan uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion
(COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 17.3., 8.4., 8.5., 19.5., 16.6.,
1.7., 24.8., 22.9., 9.10., 23.10., 5.11. ja 23.11.2020 antamillaan
päätöksillä tehnyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaiset
rajoituspäätökset koskien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten
järjestämistä.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 23.11.2020 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
alueellaan. Päätös on voimassa ajalla 1.12.–31.12.2020.
KUULEMINEN
Kuuleminen olisi saattanut vaarantaa tämän päätöksen tarkoituksen
toteutumisen, ja siitä johtuva viivästyminen olisi aiheuttanut huomattavaa
haittaa ihmisten terveydelle ja yleiselle turvallisuudelle, minkä vuoksi
hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla asiassa ei ole
suoritettu kuulemista.
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT
Määräys
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain
58 §:n 1 momentin nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa
järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin
Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien alueella sekä
Punkalaitumen kunnassa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä
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kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä
edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen
opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin
Keski-Pohjanmaan (pl. Reisjärvi), Vaasan, Etelä-Pohjanmaan ja
Keski-Suomen sairaanhoitopiireihin kuuluvien kuntien alueella
järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu
enintään 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 2.12.–21.12.2020.
Tämä päätös korvaa ajalla 2.12.–21.12.2020 aluehallintoviraston
23.11.2020 antaman päätöksen.

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.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koronaviruksen aiheuttama
tauti (COVID-19) tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun henkilö yskii
tai aivastaa. Virus voi tarttua myös pinnoilta, joille on hiljattain päätynyt
sairastuneen hengitystie-eritteitä, tai ilmavälitteisesti eli pienten
aerosolien muodossa. Suomessa koronavirusepidemia osoittaa tällä
hetkellä kiihtymisen merkkejä useilla alueilla. Virus aiheuttaa tartuntoja
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edelleen sekä Suomessa että laajasti muualla maailmassa, ja Suomen
väestöstä valtaosa on yhä altis tartunnalle. Uuden koronaviruksen
aiheuttaman taudin ehkäisemiseksi ei ole vielä käytössä rokotetta.
Laajalla testaamisella, sairastuneiden eristämisellä, tartuntaketjujen
jäljittämisellä ja altistuneiden karanteenilla voidaan osaltaan, mutta ei
yksinomaan, estää taudin leviämistä.
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. Valtioneuvosto on periaatepäätöksellään
23.10.2020
täydentänyt
hybridistrategian
toimintasuunnitelman
toimeenpanoon liittyviä ohjeita ja suosituksia.
Sosiaali- ja terveysministeriö on kirjeellään (VN/25925/2020) 24.11.2020
antanut
Uudenmaan
maakunnan
viranomaisille,
väestölle,
toiminnanharjoittajille sekä opetuksen järjestäjille ohjeita ja suosituksia
epidemian rajaamiseksi. Kirjeessä kehotetaan myös muiden
leviämisvaiheen välittömässä uhassa olevien maakuntien vastaavia
tahoja ottamaan ohjeet ja suositukset huomioon omassa toiminnassaan
ja kohdentamaan rajoitustoimenpiteitä ja suosituksia ennakoivasti ja
vaikuttavasti siihen, mikä alueellisen tilannekuvan sekä tartunnan lähteitä
ja tartuntariskiä koskevan yleisen ja alueellisen asiantuntijatiedon pohjalta
on tehokkainta ja oikeasuhtaisinta. Leviämisvaiheen välittömässä uhassa
olevilla alueilla ministeriö kehottaa aluehallintovirastoja ja kuntia
rajaamaan yleisötilaisuuksien yleisömäärän enintään kymmeneen (10)
henkeen tai viime sijassa kieltämään kokonaan yleisötilaisuuksien
järjestämisen.
Kokoontumisrajoituksia asetettaessa huomioidaan epidemiologinen arvio
taudin leviämisestä tilanteissa, joissa sosiaalisten kontaktien määrä on
suuri. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on 30.11.2020 antanut
aluehallintovirastoille epidemiologiseen tilanteeseen perustuvan arvion
kokoontumisrajoitusten tarpeesta (THL/6391/4.00.00/2020). COVID-19epidemia on viimeisten viikkojen aikana Suomessa kehittynyt
huonompaan suuntaan. Ilmaantuvuus koko maan tasolla on noussut ja
yhä useampi alue on todennut olevansa joko kiihtymis- tai jopa
leviämisvaiheessa. Viimeisten viikkojen aikana tapauksia on todettu lähes
joka päivä kunkin sairaanhoitopiirin alueella, ja suuressa osassa
viikoittaiset tapausmäärät ovat selvässä kasvussa verrattuna muutaman
viikon takaiseen ilmaantuvuuteen. Tartuntoja on myös tavattu yhä
useammassa kunnassa ja käytännössä kaikkien maakuntien
suurimmissa asutuskeskuksissa. Ilmaantuvuuden kasvu koskee
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huolestuttavalla tavalla myös ikääntyneimpiä väestöryhmiä. Vaikka
Uudenmaan alueella on todettu suurimmat tapausmäärät, uusimmassa
THL:n suorittamassa jätevesipuhdistamoiden näytteenotossa kaikista
paitsi yhdestä puhdistamosta löytyi COVID-19-taudin aiheuttajavirusta.
Puhdistamot kattavat väestöpohjaltaan suuren osan maata ja tulos
osoittaa viruksen levinneisyyden olevan nyt hyvin laajaa koko maan
tasolla. Vaikka Suomen epidemiatilanne verrattuna EU-verrokkimaihin on
yhä parempi, ovat tapausmäärät hitaasti syksyn aikana kasvaessaan nyt
saavuttaneet 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. Edellä mainituin perustein THL
suosittaa, että aluehallintovirastot ottaisivat käyttöön seuraavat raja-arvot
julkisten kokoontumisten kohdalla, käyttäen kriteereinä Sosiaali- ja
terveysministeriön koronavirusepidemian torjunnan hybridistrategian
toimintasuunnitelman epidemiatasoja:


Alueilla, jotka ovat perustasolla sallitaan korkeintaan 50 henkilön
kokoontuminen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa ulko- ja
sisätiloissa. Alle 50 henkilön kokoontumisissa tulee noudattaa THL:n
ja opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksia turvaväleistä ja tartuntaa
ehkäisevistä varotoimista.



Alueilla, jotka ovat kiihtymisvaiheessa sallitaan korkeintaan 20
henkilön kokoontuminen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa
ulko- ja sisätiloissa. Alle 20 henkilön kokoontumisissa tulee noudattaa
THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksia turvaväleistä ja
tartuntaa ehkäisevistä varotoimista.



Alueilla, jotka ovat leviämisvaiheessa sallitaan korkeintaan 10
henkilön kokoontuminen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa
ulko- ja sisätiloissa. Alle 10 henkilön kokoontumisissa tulee noudattaa
THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksia turvaväleistä ja
tartuntaa ehkäisevistä varotoimista.



THL suosittaa lisäksi, että kaikilla alueilla suositellaan
yksityistilaisuuksissa
noudatettavan
samoja
henkilömäärien
rajoituksia ja varotoimia, joita em. mainitulla tavalla sovelletaan
julkisiin kokoontumisiin.

LÄNSI- JA SISÄ- SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Postiosoite: PL 200, 65101 Vaasa
puh. 0295 018 450
kirjaamo.lansi@avi.fi
www.avi.fi/lansi

Vaasan päätoimipaikka
Wolffintie 35

Jyväskylän toimipaikka
Hannikaisenkatu 47

Tampereen toimipaikka
Yliopistonkatu 38

LSSAVI/16940/2020

5 (9)

Alueet antavat sairaanhoitopiirien johdolla oman kokonaisarvionsa
epidemiatilanteesta viikoittain. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
toimialueella sairaanhoitopiirit Vaasan sairaanhoitopiiriä lukuun ottamatta
raportoivat COVID-19-epidemiatilanteen heikentyneen selvästi viikolla
48. Alueelliset pandemiatyöryhmät ovat sairaanhoitopiirien johdolla
käsitelleet tilannetta kokouksissaan viikkojen 48–49 taitteessa. Niin
Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Vaasan kuin KeskiPohjanmaan sairaanhoitopiirien alueet ilmoittavat olevansa tällä hetkellä
epidemian kiihtymisvaiheessa. Alueelliset pandemiatyöryhmät ovat
antaneet useita suosituksia väestölle, kunnille ja yksityisille toimijoille
epidemian rajaamiseksi. Sairaanhoitopiirien ilmoittamat epidemiologiset
tunnusluvut viikkojen 4849 taitteessa on kuvattu alla.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella epidemian tunnusluvut ovat
kaksinkertaistuneet edeltävän viikon aikana: uusien tapausten määrä on
nyt noin 200 tapausta viikossa, kahden viikon ilmaantuvuusluku on 62 /
100 000 ja positiivisten näytteiden osuus 2 %. Tartuntojen jäljitys onnistuu
vain osittain (noin kaksi kolmasosaa), mikä tarkoittaa sitä, että
huomattava määrä tartunnoista leviää väestössä hallitsemattomasti.
Sairaalahoidon tarve on lisääntynyt ja sen ennakoidaan edelleen
kasvavan, koska tartuntojen ikäjakauma on muuttunut siten, että yli 50vuotiaiden osuus on yli kolmasosan ja 5070-vuotiaiden tartunnat ovat
kaksinkertaistuneet. Väestöön suhteutettuna ilmaantuvuus on suurinta
Parkanossa, Lempäälässä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Tampereella,
mutta uusia tartuntoja on todettu suurimmassa osassa alueen kunnista.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alue arvioi olevansa lähellä siirtymistä
leviämisvaiheeseen.
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella tartunnat ovat selvässä
nousussa. Edeltävän viikon uusien tapausten määrä on 109,
ilmaantuvuusluku 64 / 100 000 on kaksinkertaistunut viikossa ja
positiivisten näytteiden osuus on 2,8 %. Yli 80 % tartunnoista on pystytty
jäljittämään. Sairaalahoidon tarve on lisääntynyt. Vanhempien ikäluokkien
osuus tartunnoista on nousussa. Suurimmat tapausmäärät on todettu
Jyväskylässä, Muuramessa ja Uuraisilla, mutta uusia tartuntoja on
havaittu myös useissa muissa kunnissa.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella COVID-19-tartunnat ovat
nopeasti lisääntyneet edeltävien viikkojen aikana. Alueella on 11.11.
alkaen ilmaantunut uusi, hyvin laaja Alajärven Lehtimäen ja Soinin
tartuntarypäs, josta tartuntoja on levinnyt myös muihin alueen kuntiin.
Viimeisen viikon aikana uusien tapausten määrä on ollut 66 tapausta
viikossa. Alueella ilmaantuvuusluku on 64,7 / 100 000 ja positiivisten
näytteiden osuus 2 %. Tartuntalähteet ovat alueella hyvin tiedossa ja
suurin osa (90 %) sairastuneista on ollut jo karanteenissa tartunnan
toteamishetkellä. Merkittäviä joukkoaltistumisia on ollut useita.
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Sairaalahoidon tarve on alueella kasvanut. Sairastuneiden joukossa on
myös vanhempiin ikäryhmiin kuuluvia, minkä ennakoidaan entisestään
lisäävän sairaalahoidon tarvetta lähiviikkoina.
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella COVID-19tartunnat ovat merkittävästi lisääntyneet viikon 48 aikana. Alueen
ilmaantuvuusluku on selkeässä kasvussa ollen ajankohtaisesti 33 /
100 000. Viimeisen viikon aikana alueella on todettu 16 uutta tartuntaa.
Positiivisten näytteiden osuus on noin 1 %. Tartuntaketjuista yli 80 %
saadaan jäljitettyä. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on 29.11.2020
todennut alueen olevan epidemiologisesti kiihtymisvaiheessa.
Vaasan sairaanhoitopiirin alueella COVID-19-tartunnat ovat merkittävästi
vähentyneet edeltävien viikkojen aikana. Viimeisen viikon aikana uusien
tapausten määrä on ollut noin 12 tapausta viikossa, ilmaantuvuusluku on
20 / 100 000 ja positiivisten näytteiden osuus noin 2,8 %. Tartuntalähteet
ovat yli 90 %:ssa tapauksista selvillä, mutta alueella on ollut myös
muutama tunnistamaton tartuntaketju. Vaikka COVID-19-tartuntojen
määrä on ajankohtaisesti Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella
selkeästi vähentymässä, esiintyy alueella edelleen COVID-19-tartuntoja
ja tunnistamattomia tartuntaketjuja. Kun lisäksi huomioidaan sekä
valtakunnallisesti sekä Vaasan sairaanhoitopiirin lähialueiden heikentynyt
tartuntatautitilanne, on lähitulevaisuudessa riskinä, että COVID-19tartunnat lähtevät lisääntymään myös Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien
alueella.
Yhteenveto

Aluehallintoviraston rajoituspäätösten tarkoituksena on tartuntatautilain 1
§:ssä
säädetyin
tavoin
ennaltaehkäistä
tartuntatautitilanteen
pahenemista. Joukkoaltistumisten ja COVID-19-tartuntojen 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.
COVID-19-tartuntatilanne vaihtelee paikallisesti Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston alueella. Neljän sairaanhoitopiirin alueella COVID-19tartuntojen määrä on lisääntynyt viimeisten viikkojen aikana, ja yhden
sairaanhoitopiirin alueella vähentynyt. Sairaanhoitopiireiltä saatujen
tietojen mukaan uusia tartuntoja esiintyy kuitenkin läpi koko alueen, ja
tilanne alueilla muuttuu nopeasti, jopa päivissä. Myös valtakunnallisesti
tartuntatautitilanne on heikentynyt. Tartunnat ovat riskissä lisääntyä myös
niillä alueilla, joiden tartuntatilanne on muita alueita parempi, koska
ihmiset liikkuvat jokapäiväisen elämänsä puitteissa yli kunta- ja
maakuntarajojen. Lisäksi erilaisia tapahtumia järjestetään useiden
paikkakuntien alueella, ja niihin saavutaan usein myös muilta
paikkakunnilta. Usean sairaanhoitopiirin alueella on havaittu tartuntojen
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ikäjakauman muuttuneen siten, että tartuntoja on löydetty enenevässä
määrin myös iäkkäämmillä ihmisillä, minkä arvioidaan lisäävän
sairaalahoidon tarvetta tulevien viikkojen aikana. Edellä mainituista syistä
aiemmin annettua kokoontumisrajoitusta on välttämätöntä tiukentaa
kolmen viikon ajaksi koko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
alueella koronaviruksen laajemman leviämisen ehkäisemiseksi,
riskiryhmien
suojelemiseksi
ja
terveydenhuollon
kantokyvyn
turvaamiseksi. Leviämisvaiheen välittömässä uhassa olevilla alueilla
rajoitukset asetetaan muita alueita tiukemmiksi. Kuntien tekemillä
päätöksillä on paikallisen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa tai
täydentää
aluehallintoviraston
määräämiä
rajoituksia.
Jos
epidemiologinen tilanne alueella olennaisesti muuttuu, aluehallintovirasto
arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstään uudestaan.
Edellä todetun perusteella tämä määräys on välttämätön tartuntataudin
leviämisen estämiseksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
kuntien alueella.

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
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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yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten
tilojen käytössä
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JAKELU JA SUORITEMAKSU
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pidetään kaikkien nähtävillä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
Vaasan päätoimipaikassa 31.12.2020 saakka. Päätöksen nähtäville
asettamisesta ilmoitetaan yleisessä tietoverkossa aluehallintoviraston
verkkosivulla www.avi.fi
Tämän
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katsotaan
tapahtuneen
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21.9.2020

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä
yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten
yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä
Muokkaus 4.11.2020:
o

Täsmennetty karanteeniin liittyvää osuutta.

Lakiperusteet ja toimivaltaisuudet
Tartuntatautilain (1227/2016) 8 § mukaisesti aluehallintovirasto sovittaa yhteen ja valvoo tartuntojen torjuntaa alueellaan. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ohjaa ja tukee
kuntia ja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköitä tartuntatautien torjunnassa, kehittää alueellisesti tartuntatautien diagnostiikkaa ja hoitoa sekä selvittää epidemioita yhdessä kuntien kanssa. Aluehallintovirasto ja sen toimialueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät tekevät yhteistyötä tartuntatautien torjunnassa. Aluehallintovirasto
tekee tässä laissa säädetyt hallinnolliset päätökset käyttäen hyväksi sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän, erityisvastuualueen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntemusta.
Tartuntatautilain (1227/2016) 9 § mukaisesti kunnan velvollisuutena on järjestää alueellaan tässä laissa tarkoitettu tartuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä siten kuin kansanterveyslaissa (66/1972), terveydenhuoltolaissa ja tässä laissa
säädetään. Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu tässä laissa tartuntatautien ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuranta, epidemian selvittämiseksi tai torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tutkimus, hoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä hoitoon liittyvien infektioiden torjunta.

Ohjeen tarkoitus
Valtioneuvosto antoi 6.5.2020 periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 7.9.2020 toimintasuunnitelman, joka toimii ohjeena hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen. Tämän ohjeen tarkoitus on tukea yleisötilaisuuksien, yleisten kokousten ja
kokoontumisten järjestämistä sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa turvallisesti sekä tukea julkisten tilojen turvallista käyttöä koronaepidemian aikana. Ohjetta
noudattamalla voidaan estää tartuntoja ja vähentää altistuneiden määrää.
Ohjeessa kuvataan yleiset edellytykset COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi ja altistuneiden määrän rajoittamiseksi. Ohjeesta ilmenevien edellytysten puitteissa tilaisuuksien ja toiminnan järjestäjät voivat laatia omia tilanne-, toiminta- tai tapahtumakohtaisia
tarkempia suosituksiaan. Suurissa tapahtumapaikoissa voi olla samanaikaisesti useita
pienempiä henkilöryhmiä, jotka eivät ole lähikontaktissa keskenään.
Paikalliset ja alueelliset tartuntataudeista vastaavat viranomaiset voivat tartuntatautilain 9 §:n mukaisesti avustaa näiden tilannekohtaisten suositusten laatimisessa. Tilaisuuksien ja toiminnan järjestäjien tulee suunnitella ja arvioida tartuntojen torjunnan
mahdollisuudet ennen tilaisuuden tai toiminnan järjestämisestä päättämistä ja tilaisuuden toteuttamista.
Työnantajan ominaisuudessa toimivan tilaisuuden järjestäjän velvollisuuksista työntekijöiden suojaamiseksi säädetään erikseen. Julkisissa tiloissa työskentelevien osalta
toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee
työnantajaa riskinarviossa.

Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei
saa tulla oireisena
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky
(https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen
tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla jos on lieviäkään
sairastumiseen viittaavia oireita.
Tilaisuuden tai toiminnan järjestäjällä on velvollisuus seurata alueellista epidemiatilannetta. Tarvittaessa tulisi THL:n maskisuosituksen mukaisesti suositella kasvomaskien
käyttöä, mikäli lähikontakteja ei ole koko tilaisuuden ajan mahdollista välttää.
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Riskiryhmään kuuluvat
Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä
yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista voida siten myöskään suositella. Jos osallistuminen on
välttämätöntä, tulee tässä ohjeessa tarkoitettuja turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia noudattaa.
Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudinriskiryhmat

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Tartuntojen torjumiseksi tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää.
•

•

•

•

•

Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus
yleisötilaisuuksissa, yleisissä kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa tulee
turvata: henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden tai seurueiden
väliin jää vähintään 1–2 m. Seurueella tarkoitetaan tässä esimerkiksi samassa taloudessa asuvia tai muutenkin jatkuvasti tai säännöllisesti yhteydessä olevia henkilöitä
Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa
turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja
ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.
Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitystä on korostettava. Myös voimakas äänenkäyttö esimerkiksi kannustettaessa lisää pisaratartunnan riskiä.
Ennakkolipunmyynnin järjestämistä joko sähköisen välittäjäpalvelun
kautta tai muulla tavalla järjestettynä suositellaan ensisijaisena lipunmyyntikanavana.
Yleisöä ohjataan esimerkiksi teippausten tai köysitysten ja järjestyksenvalvojien välityksellä liikkumaan niin että ruuhkat vältetään.
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Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi työntekijöille ja vierailijoille tietoisuuden lisäämiseksi.
•
•

•

•

Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.
Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset.
Kädet kuivataan huolellisesti puhtaaseen, kuivaan pyyhkeeseen. Tämä
voi olla joko kertakäyttöinen paperipyyhe tai ns. rullakäsipyyhe, jossa
puhdas ja likainen osa eivät ole kosketuksissa toisiinsa. Jos käsienpesu
ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.
Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa
ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän
jälkeen.
Tilaisuuden tai toiminnan järjestäjä voi epidemiatilanteen mukaan suositella käytettävän kasvomaskia. Maskia voi muutenkin halutessaan
käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioidenehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suosituskasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/tietoa-itse-tehdyista-kasvomaskeista

Siivous
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa.
On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily
pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla.
Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa siivousta voi tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Noudatetaan Työterveyslaitoksen
siivousohjeita.
•

Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, tasot ja pöydät,
valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä. Sellaisessa ympäristössä, jossa kävijöitä on runsaasti, suositellaan puhdistamista 2–4 tunnin välein.
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•

Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden ja päätteiden tai muiden välineiden
käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen

Jos yleisötilaisuudessa tai yleisessä kokoontumisessa todetaan
koronavirustartunta
Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos tilaisuuteen osallistuneilla todetaan koronavirustartunta, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin. Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä tulisi mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla tiedot osallistuneista henkilöistä. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten henkilömääriä rajoittamalla ja eri ryhmien sekoittumista välttämällä voidaan
vähentää altistuneiden määrää, mikäli henkilöiden joukossa todettaisiin koronavirustartunta.

Lasten ja nuorten leiritoiminnassa huomioitavaa
•
•

•
•
•

Leirille voi osallistua vain oireettomana.
Leireillä suositellaan toimimaan rajatuissa, enintään 50 henkilön ryhmissä, jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, ettei synny
kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa keskuksessa
toimivien ryhmien kanssa. Näin rajataan lähikontaktien määrää leirin aikana, ja helpotetaan altistuneiden jäljitystyötä, jos leirillä todetaan koronavirustartunta.
Yleisiä suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta
tulee noudattaa.
Tarpeetonta fyysistä kosketusta vältetään (esimerkiksi kättely, halaaminen).
Jos leiriläisellä todetaan leirin aikana koronavirusinfektioon sopivia oireita, tulee hänet ohjata erilliseen tilaan odottamaan, että poistuminen
leiriltä on mahdollista. Hänen tulee hakeutua viiveettä koronavirustestiin.
Mikäli koronavirustartunta todetaan, tulee altistuneet jäljittää ja asettaa
karanteeniin. Leirin järjestäjän tulee tällaisessa tilanteessa olla yhteydessä paikalliseen tartuntataudeista vastaavaan yksikköön lisäohjeiden
saamiseksi.
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Lista aluehallintoviraston toimialueen kunnista
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Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alue:
Alajärvi
Alavus
Evijärvi
Ilmajoki
Isojoki
Isokyrö
Karijoki
Kauhajoki
Kauhava
Kuortane
Kurikka
Lappajärvi
Lapua
Seinäjoki
Soini
Teuva
Vimpeli
Ähtäri

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alue:
Halsua
Kannus
Kaustinen
Kokkola
Kruunupyy
Lestijärvi
Perho
Toholampi
Veteli

Vaasan sairaanhoitopiirin alue:
Kaskinen
Korsnäs
Kristiinankaupunki
Laihia
Luoto
Maalahti
Mustasaari
Närpiö
Pedersöre
Pietarsaari
Uusikaarlepyy
Vaasa
Vöyri

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue:
Hankasalmi
Joutsa
Jyväskylä

Kannonkoski
Karstula
Keuruu
Kinnula
Kivijärvi
Konnevesi
Kyyjärvi
Laukaa
Luhanka
Multia
Muurame
Petäjävesi
Pihtipudas
Saarijärvi
Toivakka
Uurainen
Viitasaari
Äänekoski

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alue:
Akaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Juupajoki
Jämsä
Kangasala
Kihniö
Kuhmoinen
Lempäälä
Mänttä-Vilppula
Nokia
Orivesi
Parkano
Pirkkala
Pälkäne
Ruovesi
Sastamala
Tampere
Urjala
Valkeakoski
Vesilahti
Virrat
Ylöjärvi
Päätös koskee lisäksi Punkalaitumen kuntaa, joka kuuluu Pirkanmaan maakuntaan.
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VALITUSOSOITUS
Tähän aluehallintoviraston päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä
perusteella, että päätös on lainvastainen.
Valituksesta huolimatta aluehallintoviraston tekemää päätöstä on noudatettava, jos siinä on niin määrätty.
Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen
tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa.Tuomioistuinmaksulaissa on
erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin
Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen.
Tee valitus viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun aluehallintoviraston päätös on saatu tiedoksi.
,
,
,
,
,
,
,

Kun määräaikaa lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto,
juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Jos päätös on lähetetty kirjeenä, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä
(7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on lähettänyt kirjeen. Selvitä kirjallisesti, jos näin ei ole
jostakin syystä tapahtunut.
Jos päätös on lähetetty sähköisenä viestinä, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena (3.)
päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Jos päätös on saatu tiedoksi jollakin muulla tavalla, tiedoksisaantipäivän osoittaa
tiedoksiantotodistus, saantitodistus tai haastetiedoksiannosta annettu todistus.
Sijaistiedoksiannossa katsotaan, että päätös on saatu tiedoksi kolmantena (3.) päivänä siitä, kun
sijaistiedoksiantoa koskeva tiedoksiantotodistus on annettu.
Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon jo kirjeen saapumispäivänä.

Ilmoita valituksessa
,
,
,

,
,
,
,

,

valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite.
Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite,
puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan
lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille
on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty
prosessiosoitteeksi.
päätös, johon haetaan muutosta
päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon
aikana.

Valituksen liitteet
,
,
,

aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
todistus siitä, minä päivänä aluehallintoviraston päätös on saatu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin
aluehallintovirastoon)
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,

valtakirja
o

asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja − ellei hän ole asianajaja,
julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan
saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).

o

asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen
sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään
tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa
tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen
Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, (4.krs), 65100 Vaasa (käyntiosoite)
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
puhelinvaihde: 0295 642 611
asiakaspalvelu/kirjaamo: 0295 642 780 (avoinna ma−pe kello 8.00−16.15)
telekopio (fax): 0295 642 760
Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse,
telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan
kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.
Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

