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Länsi- ja Sisä-Suomi

TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN
ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEELLE

PÄÄTÖS

LÄNSI-

JA

SISÄ-SUOMEN

ASIAN TAUSTAA
Valtioneuvosto on antanut 12.3.2020 suosituksen, jonka mukaan yli 500
hengen yleisötilaisuudet suositellaan kiellettäväksi 31.5.2020 saakka
uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion (COVID-19) leviämisen
ehkäisemiseksi.
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
Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin
nojalla kaikissa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
toimialueen
kunnissa
sisäja
ulkotiloissa
järjestettävät
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 500
henkeä. Kielto päättyy 12.4.2020 kello 24:00.
Perustelut
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.
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Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momentin
14 kohdan mukaan uuden koronaviruksen aiheuttama infektio on
yleisvaarallinen tartuntatauti.
Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi
11.3.2020. Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen mukaan tartuntojen määrä on noussut Suomessa
nopeasti ja Suomessa on odotettavissa laajempi epidemia, joka etenee
eri tahdissa eri puolilla maata. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
mukaan virus tarttuu pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa.
Koko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella on näin
ollen perustellusti odotettavissa COVID-19 koronaviruksen aiheuttama
laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava tartuntatauti. Tämä määräys on
välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Tartuntatautilaki (1227/2016) 1, 8 ja 58 §
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista (146/2017) 1 ja 5 §
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun valtioneuvoston
asetuksen (146/2017) 1 §:n muuttamisesta (69/2020) 1 §
Muut perusteluissa mainitut säännökset
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 ja sitä on noudatettava heti
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta tartuntatautilain 91 §:n 1
momentin nojalla.
LISÄTIETOJA
Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield,
puh. 0295 018 450

ylijohtaja

Marko Pukkinen

aluehallintoylilääkäri

Laura Blåfield
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LIITTEET
Lista toimialueen kunnista

JAKELU JA SUORITEMAKSU
Päätös yleistiedoksiantona
Tämän päätöksen tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona. Asiakirja
pidetään
kaikkien
nähtävillä
Länsija
Sisä-Suomen
aluehallintovirastossa Vaasan päätoimipaikassa 14.4.2020 saakka.
Päätöksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan yleisessä tietoverkossa
aluehallintoviraston verkkosivulla www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot/
Tämän
päätöksen
tiedoksisaannin
katsotaan
tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä siitä, kun edellä mainittu ilmoitus on julkaistu
aluehallintoviraston verkkosivulla.
Tiedoksi
Sairaanhoitopiirit, joita pyydetään tiedottamaan kuntien tartuntataudeista
vastaavia lääkäreitä
Alueen kunnat ja kuntayhtymät
Alueen poliisilaitokset
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sosiaali- ja terveysministeriö
Maksutta
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