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TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS SATAKUNNAN KUNTIEN ALUEELLE

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.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 17.3., 8.4., 8.5., 19.5., 16.6., 1.7.,
24.8., 22.9., 22.10., 25.11., 2.12. ja 16.12.2020 antamillaan päätöksillä
tehnyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaiset rajoituspäätökset kos-
kien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä.

Aluehallintovirasto on 16.12.2020 antamallaan päätöksellä kieltänyt tar-
tuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Satakunnan kuntien alueella
kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokouk-
set. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin
järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään
20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan
varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1). Päätös on voi-
massa ajalla 24.12.2020 - 23.1.2021. Päätöksellä on kumottu Lounais-
Suomen aluehallintoviraston 25.11.2020 ajalle 1.12. - 31.12.2020 antama
määräys ajalta 24.12.2020 - 31.12.2020.

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
Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1
momentin nojalla Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkoti-
loissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin
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 24.1.2021 – 23.2.2021.

Perustelut

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.

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. Suomessa koronavirusepidemia on ke-
sän rauhallisen tilanteen jälkeen kiihtynyt monella alueella. Virus kiertää
edelleen sekä Suomessa että laajasti muualla maailmassa, ja Suomen
väestöstä valtaosa on yhä altis tartunnalle. Uuden koronaviruksen aiheut-
taman taudin ehkäisemiseksi on kehitetty rokotteita ja rokottaminen on
aloitettu myös Suomessa joulukuun 2020 lopussa valtioneuvoston ase-
tuksen (1105/2020) mukaisessa järjestyksessä. Tulee kuitenkin kulumaan
aikaa siihen, että Suomen koko väestö on saanut mahdollisuuden rokot-
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teen ottamiseen.  Laajalla testaamisella, sairastuneiden eristämisellä, tar-
tuntaketjujen jäljittämisellä ja altistuneiden karanteenilla voidaan osaltaan,
mutta ei yksinomaan, estää taudin leviämistä.

Kokoontumisrajoituksia asetettaessa huomioidaan epidemiologinen arvio
taudin leviämisestä tilanteissa, joissa sosiaalisten kontaktien määrä on
suuri. Valtioneuvosto on periaatepäätöksellään 3.9.2020 puoltanut sosi-
aali- ja terveysministeriön tekemää toimintasuunnitelmaa hybridistrate-
gian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen covid-19-epide-
mian ensimmäisen vaiheen jälkeen (sosiaali- ja terveysministeriön julkai-
suja 2020:26). Suunnitelmassa epidemian hallinnan lähtökohtana ovat
paikallisten ja alueellisten viranomaisten tartuntatautilain mukaisesti teke-
mät toimet ja päätökset. Toimintasuunnitelmassa kuvataan kolme epide-
mian vaihetta luonnehtivaa kuvausta (perustaso, kiihtymisvaihe, leviämis-
vaihe), joiden avulla suositusten ja rajoitusten tarvetta ja kohdentamista
arvioidaan ja joita käytetään päätöksenteon tukena alueellisesti ja valta-
kunnallisesti.

 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aluehallintovirastoille 30.11.2020 an-
taman Epidemiologiseen tilanteeseen perustuvan arvion kokoontumisra-
joitusten tarpeesta (THL/6391/4.00.00/2020) mukaan COVID-19-epide-
mia on marraskuun 2020 aikana Suomessa kehittynyt huonompaan suun-
taan. Ilmaantuvuus koko maan tasolla on noussut ja yhä useampi alue on
todennut olevansa joko kiihtymis- tai jopa leviämisvaiheessa. Marraskuun
aikana tapauksia on todettu lähes joka päivä kunkin sairaanhoitopiirin alu-
eella, ja suuressa osassa viikoittaiset tapausmäärät ovat selvässä kas-
vussa verrattuna muutaman viikon takaiseen ilmaantuvuuteen. Tartuntoja
on myös tavattu yhä useammassa kunnassa ja käytännössä kaikkien
maakuntien suurimmissa asutuskeskuksissa. Ilmaantuvuuden kasvu kos-
kee huolestuttavalla tavalla myös ikääntyneimpiä väestöryhmiä. 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 epi-
demia ei nopeasti hallitsemattomasti kiihtyisi.

THL arvioi, että ihmisten terveyden suojelemiseksi ja terveydenhuollon
kantokyvyn varmistamiseksi on tarpeen ottaa käyttöön lisää toimia ihmis-
ten välisten fyysisten kontaktien vähentämiseksi koko Suomessa. Tällä
pyritään sekä ehkäisemään yhä useamman alueen epidemiatilanteen
kiihtymistä perustason yläpuolelle että kääntämään ilmaantuvuus lasku-
suuntaiseksi niillä alueilla, jotka ovat jo siirtyneet kiihtymis- ja leviämisvai-
heeseen. Edellä mainituin perustein THL on 30.11.2020 antanut aluehal-
lintovirastoille suositukset raja-arvoista kussakin epidemian vaiheessa.
THL:n suosituksen mukaan alueille, jotka ovat kiihtymisvaiheessa, salli-
taan korkeintaan 20 henkilön kokoontuminen yleisötilaisuuksissa ja ylei-
sissä kokouksissa ulko- ja sisätiloissa. Suosituksen mukaan sallituissa ko-
koontumisissa tulee noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksia turvaväleistä ja tartuntaa ehkäi-
sevistä varotoimista.
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Valtioneuvosto on periaatepäätöksellään 22.12.2020 puoltanut sosiaali-
ja terveysministeriön tekemää toimintasuunnitelman päivitystä COVID-
19-epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi – touko-
kuussa 2021. Päivitetyn toimintasuunnitelman (sosiaali- ja terveysminis-
teriön julkaisuja 2021:1) mukaan alueen tilannetta arvioitaessa on merki-
tystä annettava myös ympäröivien alueiden tartuntatilanteelle sekä valta-
kunnalliselle epidemiatilanteelle. Kiihtymisvaiheen toimenpiteet voivat
päivitetyn toimintasuunnitelman mukaan olla perusteltuja jo perustasolla,
mikäli valtakunnallinen ja lähialueiden epidemiologinen tilanne on vaikeu-
tuva. Leviämisvaiheen uhatessa on perusteltua ottaa viipymättä käyttöön
kaikki tarpeelliset toimenpiteet. Rajoitustoimenpiteitä ei saa myöskään
purkaa ennenaikaisesti, vaan suosituksia ja rajoituksia tulee päivitetyn toi-
mintasuunnitelman mukaan lieventää harkiten, jotta uusia tartuntaryp-
päitä ei pääse syntymään.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hybridistrategian seurannan
valtakunnallisen tilannearvioraportin 13.1.2021 mukaan Sosiaali- ja ter-
veysministeriön asettama Covid-19-epidemian tilannekuva- ja mallinnus-
ryhmä tuottaa viikoittain hybridistrategian seurannan tilannearvioraportin.
Raportin tarkoituksena on ylläpitää epidemiologista ja lääketieteellistä ti-
lannekuvaa seuraamalla keskeisiä mittareita, sekä laatia ja päivittää en-
nusteita ja mallinnuksia epidemian kulusta. Tilannearvioraportin mukaan
valtakunnallinen epidemiatilanne heikentyi nopeasti marraskuussa 2020.
Syksyn epidemiatilannetta kuvasivat alueellisten tilanteiden nopeat, aal-
toilevat muutokset. Lokakuussa ja marraskuun alkupuolella todettiin vii-
koittain noin 1200-1600 tartuntaa. Marraskuun puolenvälin jälkeen ta-
pausmäärät kasvoivat ja saavuttivat huippunsa, marras- joulukuun tait-
teessa todettiin yli 3100 ja yli 3000 tapausta viikoilla 48-49.

Joulukuun aikana uusien tapausten määrät laskivat. Viikolla 50 todettiin
noin 2900, ja viikolla 51 noin 2300 tapausta. Jouluviikolla (viikko 52) ra-
portoidut tapausmäärät laskivat edelleen, tapauksia todettiin noin 1650.
Vuodenvaihteessa (viikolla 53) todettiin noin 1750 Covid-19-tapausta, ja
viimeisellä raportoidulla viikolla 1 tapausmäärä oli samaa luokkaa, 1787
tapausta.

Koko maassa uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä lähes
60 % tapauksista. Tartuntoja todetaan edelleen eniten nuorissa ikä-
luokissa ja työikäisillä aikuisilla. Vanhempien ikäluokkien osuus tartun-
noista kasvoi marraskuussa, toistaiseksi tämä huolestuttava kehitys vai-
kuttaa pysähtyneen. Joulunajan juhlapyhien pelättiin lisäävän tartuntoja
sekä kotimaahan että ulkomaille suuntautuvan matkailun ja lisääntyvien
kontaktien vuoksi. Vuodenvaihteen tapaamisten vaikutus voidaan vielä
nähdä viiveellä. Tartuntojen lisääntymistä ei toistaiseksi ole todettu, mutta
tartuntoja todetaan edelleen paljon ja tauti leviää väestössä joka puolella
Suomea.
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Epidemiatilannetta ja sairaalahoidon tarvetta seurataan tällä hetkellä tii-
viisti. Monissa Euroopan maissa ja lähialueilla Covid-19-tapausten il-
maantuvuus ja tapausmäärät ovat edelleen hyvin korkeat. Iso-Britanni-
assa todettu, uusi muuntunut virusvariantti saattaa tarttua ja levitä aiem-
paa nopeammin. Tämän muuntuneen koronaviruksen, samoin kuin Etelä-
Afrikassa todetun uuden virusvariantin mahdollista leviämistä Suomeen
pyritään torjumaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hybridistra-
tegian seurannan valtakunnallisen tilannearvioraportin 13.1.2021 mukaan
virusvariantteja on Suomessa havaittu 61:ssä analysoidussa näytteessä.
Valtaosa varianteista on todettu Iso-Britannasta saapuneilta henkilöiltä.

Nämä muuttujat tuovat epävarmuuksia ja korostavat tulevien viikkojen ja
kuukausien aikana epidemiatilanteen tehokkaan hillinnän merkitystä
myös Suomessa. Epidemiatilanteen laajamittainen, äkillinen heikentymi-
nen koko maassa on edelleen mahdollista.

Suurin osa tartunnoista oli peräisin kotimaasta. Ulkomaisten tartuntojen
osuus on noussut aiemmasta. Rajoilla tapahtuvaa testaamista on lisätty
vuoden 2020 lopulta alkaen, mikä voi osaltaan selittää ulkomaisten ta-
pausten osuuden nousua. Joulun- ja uudenvuodenpyhinä testeihin ha-
keuduttiin selkeästi vähemmän. Sama ilmiö on ollut havaittavissa viikon-
loppuisin, jolloin testeihin hakeudutaan huomattavasti vähemmän kuin ar-
kena. Positiivisten COVID-19-tapausten osuus testatuista näytteistä on
vastaavasti noussut, viikolla 1 positiivisten tapausten osuus oli noin 2,5
%.

 Aluehallintoviraston rajoituspäätösten tarkoituksena on tartuntatautilain 1
§:ssä säädetyin tavoin ennaltaehkäistä tartuntatautitilanteen pahene-
mista. Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen suuri kai-
kissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähi-
kontakteihin keskenään. Siten yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten
järjestämisen rajoittaminen sekä tartunnan torjuntatoimista huolehtiminen
pienissäkin yleisötilaisuuksissa ja julkisissa kokouksissa on välttämä-
töntä. Kun kokoontumisissa noudatetaan riittäviä turvaohjeita, voidaan
tartunnan riskiä olennaisesti vähentää puuttuen kokoontumisvapauteen ja
muihin perusoikeuksiin mahdollisimman vähäisessä määrin.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 14.1.2021 keskustellut Satakun-
nan sairaanhoitopiirin koolle kutsumassa alueellisessa yhteistyöryh-
mässä Satakunnan COVID-19 -tilanteesta. THL:n tilastojen mukaan uu-
sien tartuntojen ilmaantuvuusluku oli Satakunnassa 14,8/100 000 asu-
kasta/14 vrk viikoilla 51-52 ja 12,9/100 000 asukasta /14 vrk viikoilla 53-
1.  Satakunnan sairaanhoitopiirin oman seurannan mukaan ilmaantuvuus
on ajanjaksolla 30.12.2020 – 12.1.2021 ollut 17,3, mutta yli puolet tartun-
noista on ulkomailta. Satakunnan sairaanhoitopiiriltä saadun tiedon mu-
kaan tartunnan lähde on saatu selville yli 90 %:ssa tapauksista. Positiivis-
ten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 1 oli 0,5 %. Sairaalahoidon
tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia. Yhteistyöryhmän
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näkemyksen mukaan Satakunta on siirtynyt perustasolle. Ottaen huomi-
oon myös valtakunnallinen epidemiologinen tilanne, yhteistyöryhmän nä-
kemys on, että yleisötilaisuuksien rajoituksia tulisi jatkaa samanlaisena.

Aluehallintovirastolla ei ole tietoa niiden määrästä, jotka sairastavat sen
toimialueella COVID-19- infektiota tietämättään oireettomana ja siten
mahdollisesti levittävät tartuntaa. Lisäksi monet sairastavat taudin lie-
vänä. Jos sairastuneet eivät hakeudu heti ensivaiheessa testiin tai testi-
tulos viivästyy muista syistä, taudin jäljittäminen vaikeutuu.

Satakunta on siirtynyt perustasolle ja sen ilmaantuvuusluku on valtakun-
nallisesti Suomen parhaita. Satakunnan naapurimaakunnissa epidemio-
loginen tilanne on selvästi huonompi. Ottaen Satakunnan epidemiologi-
sen tilanteen lisäksi huomioon valtakunnallinen epidemiologinen tilanne,
uuden virusmuunnoksen leviämisen uhka sekä THL:n tilannearviorapor-
tissaan (13.1.2021) esittämät muut epävarmuustekijät ja uhat, aluehallin-
tovirasto pitää enintään 20 henkilön rajaa sisätiloissa ja alueellisesti raja-
tuissa ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten
osalta välttämättömänä. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antaman ohjeen noudattaminen on vält-
tämätöntä enintään 20 henkilölle järjestettävissä yleisötilaisuuksissa ja
yleisissä kokouksissa.

Edellä todetun perusteella tämä määräys on välttämätön tartuntataudin
leviämisen estämiseksi Satakunnan kuntien alueella. Jos epidemiologi-
nen tilanne muuttuu, aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koske-
vaa rajoituspäätöstä uudestaan.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

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

Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista (146/2017) 1 ja 5 §

Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun valtioneuvoston ase-
tuksen (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.
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LISÄTIETOJA

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa lääninlääkäri Katja Paakkola, puh.
0295 018 000 (vaihde).

Ylijohtaja Mikael Luukanen

Lääninlääkäri Katja Paakkola

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti.

LIITTEET Liite 1, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen 21.9.2020 antama ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä ylei-
sötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilo-
jen käytössä

Liite 2, Satakunnan kunnat

JAKELU JA SUORITEMAKSU

Päätös yleistiedoksiantona

Tämän päätöksen tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona. Asiakirja pi-
detään kaikkien nähtävillä Lounais-Suomen aluehallintovirastossa
20.2.2021 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 aluehallintovi-
raston 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
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Digi- ja väestötietovirasto

Maksutta
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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 tuomioistuinmaksu-
laissa (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 Turun 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)



2 (2)

, 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:

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku (käyntiosoite)
PL 32, 20101 Turku (postiosoite)

sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

puhelinvaihde: 0295 642 400
asiakaspalvelu: 0295 642 410 (avoinna ma−pe kello 8.00−16.15)
telekopio (fax): 0295 642 414

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
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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 val-
voo tartuntojen torjuntaa alueellaan. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ohjaa ja tukee 
kuntia ja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköitä tartuntatautien torjun-
nassa, kehittää alueellisesti tartuntatautien diagnostiikkaa ja hoitoa sekä selvittää epi-
demioita yhdessä kuntien kanssa. Aluehallintovirasto ja sen toimialueen sairaanhoito-
piirien kuntayhtymät tekevät yhteistyötä tartuntatautien torjunnassa. Aluehallintovirasto 
tekee tässä laissa säädetyt hallinnolliset päätökset käyttäen hyväksi sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän, erityisvastuualueen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantunte-
musta.  

Tartuntatautilain (1227/2016) 9 § mukaisesti kunnan velvollisuutena on järjestää alu-
eellaan tässä laissa tarkoitettu tartuntatautien vastustamistyö osana kansanterveys-
työtä siten kuin kansanterveyslaissa (66/1972), terveydenhuoltolaissa ja tässä laissa 
säädetään. Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu tässä laissa tartuntatautien eh-
käisy, varhaistoteaminen ja seuranta, epidemian selvittämiseksi tai torjumiseksi tarvit-
tavat toimenpiteet sekä tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tutki-
mus, hoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. 
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Ohjeen tarkoitus 

Valtioneuvosto antoi 6.5.2020 periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallin-
nan hybridistrategiaksi. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 7.9.2020 toimintasuunnitel-
man, joka toimii ohjeena hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteut-
tamiseen. Tämän ohjeen tarkoitus on tukea yleisötilaisuuksien, yleisten kokousten ja 
kokoontumisten järjestämistä sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa turvalli-
sesti 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 altis-
tuneiden määrän rajoittamiseksi. Ohjeesta ilmenevien edellytysten puitteissa tilaisuuk-
sien 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 tartuntatauti-
lain 9 §:n mukaisesti avustaa näiden tilannekohtaisten suositusten laatimisessa. Tilai-
suuksien ja toiminnan järjestäjien tulee suunnitella ja arvioida tartuntojen torjunnan 
mahdollisuudet ennen tilaisuuden tai toiminnan järjestämisestä päättämistä ja tilaisuu-
den toteuttamista.  

Työnantajan ominaisuudessa toimivan tilaisuuden järjestäjän velvollisuuksista työnte-
kijöiden 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, kurkku-
kipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky 
(https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheutta-
jat-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 epidemiatilan-
netta. Tarvittaessa tulisi THL:n maskisuosituksen mukaisesti suositella kasvomaskien 
käyttöä, mikäli lähikontakteja ei ole koko tilaisuuden ajan mahdollista välttää. 

 

 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19
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Riskiryhmään kuuluvat  

Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä 
yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimin-
taan osallistumista voida siten myöskään suositella. Jos osallistuminen on 
välttämätöntä, tulee tässä ohjeessa tarkoitettuja turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituk-
sia noudattaa.  

Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotuk-
set/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-
riskiryhmat 

 

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää 

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja- 
rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Tar-
tuntojen 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 sa-
massa taloudessa asuvia tai muutenkin jatkuvasti tai säännöllisesti yh-
teydessä olevia henkilöitä 

• Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa 
turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimer-
kiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja 
ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautu-
misjärjestelyin.  

• Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yh-
teislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilan-
teissa turvavälien merkitystä on korostettava. Myös voimakas äänen-
käyttö esimerkiksi kannustettaessa lisää pisaratartunnan riskiä. 

• Ennakkolipunmyynnin järjestämistä joko sähköisen välittäjäpalvelun 
kautta tai muulla tavalla järjestettynä suositellaan ensisijaisena lipun-
myyntikanavana. 

• Yleisöä ohjataan esimerkiksi teippausten tai köysitysten ja järjestyksen-
valvojien välityksellä liikkumaan niin että ruuhkat vältetään.   

 

 

 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-%20rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-%20rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19
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Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja 

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja- 
rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Oi- 
kein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Oikeisiin käytäntöihin ohjaa-
vaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi työntekijöille ja vierailijoille tietoisuu-
den lisäämiseksi. 

• Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Kä- 
sihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.  

• Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina ai-
vastamisen 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 ker-
takäyttönenäliina, 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 suosi-
tella käytettävän kasvomaskia. Maskia voi muutenkin halutessaan 
käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet.  

 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-
ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-ko-
ronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-
kasvomaskien-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 sii- 
vousta voi tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Noudatetaan Työterveyslaitoksen 
siivousohjeita. 

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

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-%20rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-%20rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/tietoa-itse-tehdyista-kasvomaskeista
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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 vas- 
taavalle lääkärille. Jos tilaisuuteen osallistuneilla todetaan koronavirustartunta, selvi-
tetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatauti-
lain mukaisesti karanteeniin. Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja ta-
pahtumien järjestäjillä tulisi mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edelly-
tyksin olla tiedot osallistuneista henkilöistä. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumis-
ten henkilömääriä rajoittamalla ja eri ryhmien sekoittumista välttämällä voidaan 
vähentää altistuneiden määrää, mikäli henkilöiden joukossa todettaisiin koronavirustar-
tunta. 

Lasten ja nuorten leiritoiminnassa huomioitavaa  

• Leirille voi osallistua vain oireettomana. 
• Leireillä suositellaan toimimaan rajatuissa, enintään 50 henkilön ryh-

missä, jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, ettei synny 
kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa keskuksessa 
toimivien ryhmien kanssa. Näin rajataan lähikontaktien määrää leirin ai-
kana, ja helpotetaan altistuneiden jäljitystyötä, jos leirillä todetaan koro-
navirustartunta. 

• Yleisiä suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta 
tulee noudattaa. 

• Tarpeetonta fyysistä kosketusta vältetään (esimerkiksi kättely, halaami-
nen).  

• Jos leiriläisellä todetaan leirin aikana koronavirusinfektioon sopivia oi-
reita, 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 yhtey-
dessä paikalliseen tartuntataudeista vastaavaan yksikköön lisäohjeiden 
saamiseksi. 

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


Lounais-Suomen alueen kunnat, Satakunta
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