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TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON
TOIMIALUEELLE

ASIAN TAUSTAA
Valtioneuvosto on 16.3.2020 antanut suosituksen, jonka mukaan
koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä
kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja
lähiopetus niissä keskeytetään uuden koronaviruksen aiheuttaman
infektion (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi.
Itä-Suomen aluehallintovirasto on tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n
nojalla
antanut
17.3.2020
päätöksen
ISAVI/2213/2020.
Aluehallintovirasto on määrännyt toimialueellaan sijaitsevien koulujen,
oppilaitosten,
yliopistojen
ja
ammattikorkeakoulujen
sekä
kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljettavaksi. Edellä
mainittuja tiloja on kuitenkin voitu poikkeuksellisesti käyttää koulussa
järjestettävään esiopetukseen sekä perusopetuksen 1-3 luokkien
lähiopetukseen niille lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät
yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi edellä mainittuja tiloja on
voitu poikkeuksellisesti käyttää erityisen tuen päätöksen saaneiden
oppilaiden lähiopetukseen sitä tarvitseville.
Valtioneuvosto on valmiuslain (1552/2011) 6 §:n nojalla antanut
17.3.2020 valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109
§:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (125/2020) sekä
valmiuslain 88 ja 109 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksen
varhaiskasvatuksen
sekä
opetuksen
ja
koulutuksen
järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (126/2020).
Valtioneuvosto on 20.3.2020 antanut asetuksen varhaiskasvatuksen sekä
opetuksen
ja
koulutuksen
järjestämisvelvollisuutta
koskevista
väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen (126/2020)
3 §:n muuttamisesta (131/2020).
Sosiaalija
terveysministeriö
on
20.3.2020
kehottanut
aluehallintovirastoja viipymättä tarkistamaan tartuntatautilain 58 §:ään
perustuvien voimassaolevien päätöstensä sisältöä valtioneuvoston
20.3.2020 antaman asetusmuutoksen ja sen perusteiden johdosta.
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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
Ratkaisu
Itä-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 §:n 1
momentin
nojalla
toimialueellaan
sijaitsevien
koulujen,
oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä
kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljettavaksi.
Määräys on voimassa 13.4.2020 kello 24:00 saakka.
Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti käyttää
kaikille esiopetuksen oppilaille, perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien
oppilaille, perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitetuille erityisen tuen
päätöksen saaneille oppilaille ja perusopetuslain 25 §:n 2
momentissa tarkoitetuille pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä
oleville oppilaille järjestettävään opetukseen.
Tämä päätös korvaa Itä-Suomen aluehallintoviraston 17.3.2020
antaman
tartuntatautilain
58
§:n
mukaisen
päätöksen
ISAVI/2213/2020.
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.
Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momentin
14 kohdan mukaan uuden koronaviruksen aiheuttama infektio on
yleisvaarallinen tartuntatauti.
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Maailman
terveysjärjestö
WHO
on
11.3.2020
julistanut
koronavirusepidemian pandemiaksi. Koronavirus on yleisvaarallinen
tartuntatauti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan virus tarttuu
pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Tartunnan saamisen riski
on kohonnut koko Euroopassa ja muualla maailmassa. Myös Suomessa
alkaa todennäköisesti lähiaikoina tulla ilmi tartuntoja, joiden
tartuntaketjuja ei enää voida jäljittää, ja tartuntariski oppilaitoksissa
kasvaa. Oppilaitosten tilojen sulkemista koskeva määräys ja sen myötä
oppilaiden lähikontaktien määrän vähentäminen mahdollisimman laajalti
on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi.
Valtioneuvosto on 20.3.2020 antanut asetuksen varhaiskasvatuksen sekä
opetuksen
ja
koulutuksen
järjestämisvelvollisuutta
koskevista
väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen (126/2020)
3 §:n muuttamisesta (131/2020). Asetusmuutoksessa perusopetuksen
järjestämisvelvollisuutta rajoittavaa sääntelyä on muutettu siten, että
asetuksesta on poistettu edellytys huoltajien toimimisesta yhteiskunnan
toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.
Asetusmuutoksen perustelumuistion 20.3.2020 mukaan yhteiskunnan
kriittisiä toimialoja koskeva rajaus on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi
eikä sen voida katsoa täyttävän perusoikeuden rajoittamiselle asetettavia
tarkkarajaisuuden, täsmällisyyden ja suhteellisuuden vaatimuksia.
Perustelumuistion mukaan asetusmuutoksella lisätään oppilaiden
yhdenvertaista oikeutta saada perusopetuslain mukaista lähiopetusta.
Perustelumuistion mukaan kriittisiä aloja koskevan edellytyksen
poistamisella ei arvioida olevan suurta vaikutusta oppilaiden määrään
lähiopetuksessa. Vanhemmat ovat toimineet valtioneuvoston linjausten
mukaisesti ja valinneet erittäin laajasti etäopetuksen. Lisäksi vanhempien
etätyön tekeminen on lisääntynyt voimakkaasti. Edellä mainituilla
perusteilla aluehallintovirasto katsoo suljettaviksi määrättyjen tilojen
poikkeuksellisen käytön laajentamisen perustelluksi.
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 Itä hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä
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hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Valitusosoitus
on liitteenä.

TÄYTÄNTÖÖNPANO
Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin nojalla.
LISÄTIETOJA
Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa
Tarkiainen puh. 0295 016 800 (vaihde).

LIITE

aluehallintoylilääkäri

Ylijohtaja

Soile Lahti

Lääninlääkäri

Tuula Tarkiainen

Tuula

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnat

JAKELU JA SUORITEMAKSU
Päätös yleistiedoksiantona
Tämän päätöksen tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona. Asiakirja
pidetään kaikkien nähtävillä Itä-Suomen aluehallintovirastossa 22.4.2020
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

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kunnat ja kuntayhtymät
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Itä-Savon
sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä,
Pohjois-Karjalan
sosiaalija
terveyspalvelujen kuntayhtymä ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, joita
pyydetään tiedottamaan päätöksestä alueensa kuntien tartuntataudeista
vastaavia lääkäreitä
Itä-Suomen poliisilaitos
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pelastuslaitokset
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sosiaali- ja terveysministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maksutta
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