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TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS VAASAN JA PIRKANMAAN SAIRAAN-
HOITOPIIRIEN KUNTIEN ALUEELLE  
 
 
 
ASIAN TAUSTAA 

Valtioneuvosto on 25.2.2021 (STM/2021/32) tehnyt periaatepäätöksen 
hybridistrategian toimintasuunnitelman täydennyksessä tarkoitetun tason 
kaksi käyttöönotosta. 
 

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. 

 
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT 

Määräys 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 
58 §:n 1 momentin nojalla Vaasan sairaanhoitopiirin ja Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin sekä Punkalaitumen kuntien alueella sijaitsevien 
perusopetuslain (628/1998) mukaista perusopetusta antavien oppi-
laitosten tilat suljettavaksi siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluok-
kien 79 opetuksen järjestämiseen. 

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuosiluokkien 79 
kaikkien perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitettujen erityisen tuen pää-
töksen saaneiden oppilaiden, 25 §:n 2 momentissa tarkoitettujen 
pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden sekä 5 §:ssä tarkoitettu-
jen valmistavan ja joustavan perusopetuksen oppilaiden opetuksen 
järjestämiseen sekä yksilöllisen tarveharkinnan perusteella myös 
muun oppilaan välttämättömään lähiopetukseen. 

Lisäksi tiloja voidaan käyttää lähiopetuksessa olevien oppilaiden 
oppilashuoltoon ja ateriointiin sekä etäopetuksessa olevien oppilai-
den opettamiseen etänä.  
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Tiloja voidaan käyttää myös perusopetuslain 16, 16 a, 17 ja 17 a 
§:ssä tarkoitetun oppimisen tuen, 31 §:n 1 momentissa säädettyjen 
palvelujen ja etuuksien sekä 31 a §:ssä tarkoitetun oppilashuollon 
järjestämiseen etäopetuksessa oleville oppilaille kulloistenkin olo-
suhteiden mukaisesti huomioiden kuitenkin koronavirusepidemian 
rajoittaminen. 

Tiloja voidaan käyttää myös yhteishakuun liittyvään ohjaukseen. 

Opetuksessa, joka toteutetaan lähiopetuksena, tulee huolehtia op-
pilaiden ja opetushenkilöstön turvallisuudesta tila- ja hygieniajär-
jestelyin. 

Määräys on voimassa ajalla 8.3.2021–28.3.2021. 

 

Perustelut  

Keskeiset säännökset 

Tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n 1 momentin mukaan kun laajaa tar-
tunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustel-
lusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti 
odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi 
päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, 
oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta 
sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyk-
senä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleis-
vaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. 
Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun 
ne ovat tarpeen usean kunnan alueella. Pykälän 3 momentin mukaan 
edellä 1 momentissa tarkoitetut päätökset tehdään enintään yhden kuu-
kauden ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei 
enää ole. 

Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen (146/2017, sellai-
sena kuin se on muutettuna asetuksella 69/2020) 1 §:n 1 momentin 14 
kohdan mukaan muu uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infek-
tio on yleisvaarallinen tartuntatauti. 

Valtakunnallinen ohjaus 

Valtioneuvosto on periaatepäätöksellään 3.9.2020 (VNK/2020/106) puol-
tanut sosiaali- ja terveysministeriön tekemää toimintasuunnitelmaa hybri-
distrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen COVID-
19-epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen (sosiaali- ja terveysministe-
riön julkaisuja 2020:26). Suunnitelmassa epidemian hallinnan lähtökoh-
tana ovat paikallisten ja alueellisten viranomaisten tartuntatautilain mu-
kaisesti tekemät toimet ja päätökset. 
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Valtioneuvoston 23.10.2020 (STM/2020/192) tekemä periaatepäätös 
hybridistrategian toimintasuunnitelman toimeenpanoon liittyvistä suosi-
tuksista sisältää valtakunnalliset ja alueelliset suositukset, joilla tuetaan 
alueellisia toimia epidemian leviämisen estämiseksi ja vaikutetaan sii-
hen, että epidemia saadaan mahdollisimman nopeasti hillittyä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 24.11.2020 kirjeellään (VN/25925/2020) 
antanut Uudenmaan maakunnan viranomaisille, väestölle, toiminnanhar-
joittajille sekä opetuksen järjestäjille ohjeita ja suosituksia epidemian ra-
jaamiseksi. Kirjeessä kehotetaan myös muiden leviämisvaiheen välittö-
mässä uhassa olevien maakuntien vastaavia tahoja ottamaan ohjeet ja 
suositukset huomioon omassa toiminnassaan ja kohdentamaan rajoitus-
toimenpiteitä ja suosituksia ennakoivasti ja vaikuttavasti siihen, mikä alu-
eellisen tilannekuvan sekä tartunnan lähteitä ja tartuntariskiä koskevan 
yleisen ja alueellisen asiantuntijatiedon pohjalta on tehokkainta ja oikea-
suhtaisinta. Ministeriö suosittelee kirjeessään julkisille ja yksityisille ope-
tuksen järjestäjille, että korkeakouluissa ja toisen asteen opetuksessa 
(Yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukiokoulutuksessa, ammatilli-
sessa koulutuksessa, aikuisten taiteen perusopetuksessa, vapaassa si-
vistystyössä ja aikuisten perusopetuksessa) siirrytään kokonaisuudes-
saan etäopetukseen. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. Suo-
situksen mukaan etäopetuksen järjestelyt toteutetaan siten, että niiden 
negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida. 

Valtioneuvosto on 22.12.2020 (STM/2020/274) tehnyt periaatepäätök-
sen päivitetyn toimintasuunnitelman antamisesta hybridistrategian mu-
kaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen COVID-19 –epidemi-
assa tammi-toukokuussa 2021 sekä periaatepäätöksellään 26.1.2021 
(STM/2021/12) puoltanut sitä, että sosiaali- ja terveysministeriö tekee 
hybridistrategian toteuttamisesta annettuun toimintasuunnitelmaan täy-
dennyksen. 

Valtioneuvosto on 25.2.2021 (STM/2021/32) tehnyt periaatepäätöksen 
hybridistrategian toimintasuunnitelman täydennyksessä tarkoitetun tason 
kaksi käyttöönotosta. Sosiaali- ja terveysministeriö on 25.2.2021 
(VN/4947/2021) päivittänyt hybridistrategian toimintasuunnitelman ja sen 
liitteenä aiemmat ministeriöiden toimenpidesuositukset eri epidemiavai-
heisiin sekä 1.3.2021 (VN/5229/2021) antanut ohjauskirjeen koskien ta-
son kaksi käyttöönottoa ja siihen liittyviä rajoitustoimenpiteitä virusmuun-
noksen ja epidemian leviämisen estämiseksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeessä 1.3.2021 todetaan, että 
siinä lähemmin yksilöidyillä alueilla tulee 8.3.2021 lukien ottaa käyttöön 
kirjeessä mainitut tason kaksi lisätoimenpiteet, siten kuin toimintasuunni-
telman täydennyksessä 26.1.2021 ja ministeriön 25.2.2021 päivitetyn 
hybridistrategian toimintasuunnitelman osassa 3 sekä liitteessä 4 tode-
taan. Viimesijaisena toimena tehdään tartuntatautilain 58 §:n ja perus-
opetuslain 20 a §:n mukaiset päätökset peruskoulun vuosiluokkien 7-9. 
tilapäiseen etäopetukseen siirtymisestä. 
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Opetusjärjestelyt ja oppilaan oikeuksien toteuttaminen 

Jokaisen oikeudesta maksuttomaan perusopetukseen on säädetty Suo-
men perustuslain (731/1999) 16 §:n 1 momentissa. Perusopetuksen jär-
jestämisestä on säädetty perusopetuslaissa (628/1998) ja sen nojalla 
annetuissa asetuksessa ja määräyksissä. 

Perusopetuksessa opetuksen järjestäjä siirtyy perusopetuslakiin lain-
muutoksella (1191/2020) lisätyn 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin ope-
tusjärjestelyihin, kun tartuntatautilain mukainen tartuntatautiviranomai-
nen antaa tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätöksen opetukseen käytet-
tävien tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan, tai jos opetuksessa ei 
voida noudattaa päätökselle mahdollisesti asetettuja ehtoja. Tartuntatau-
tilain 58 §:n mukaisen päätöksen edellytyksenä on, että päätös on välttä-
mätön taudin leviämisen estämiseksi. 

Opetuksen järjestäjät tekevät päätöksen perusopetuslain 20 a §:n mu-
kaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä niiltä osin kuin 
oppilaitostilojen käyttöä on tartuntatautilain 58 §:n nojalla rajoitettu. Oppi-
laan oikeus perusopetuslain mukaiseen opetukseen tulee turvata poik-
keuksellisten opetusjärjestelyiden aikana perusopetuslaissa ja sen no-
jalla säädetyn ja määrätyn mukaisesti. Opetuksessa tulee noudattaa tun-
tijakoa ja opetussuunnitelman perusteita. Opetuksen järjestäjällä on vel-
vollisuus järjestää perusopetuslain 16, 16 a, 17 ja 17 a §:ssä tarkoitettua 
oppimisen tukea sekä 31 §:ssä säädettyjä palveluja ja etuuksia sellaisilla 
toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa. 
Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus muuna kuin lähiopetuksena an-
nettavassa opetuksessa antaa kaikille oppilaille maksuton ateria. 

Yleinen epidemiatilanne 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hybridistrategian seurannan 
valtakunnallisen tilannearvioraportin 24.2.2021 valtakunnallinen epide-
miatilanne heikentyi nopeasti marraskuussa 2020. Syksyn ja talven ai-
kana alueelliset tilanteet ovat muuttuneet nopeasti. Marras-joulukuun 
taitteessa tapausmäärät saavuttivat sen hetkisen huippunsa, jolloin ta-
pauksia todettiin yli 3100 viikossa. Joulukuun aikana tapausmäärät laski-
vat, mutta ne kääntyivät uudelleen kasvuun tammikuussa viikolla 3. Seu-
raavina viikkoina tapausmäärät vaihtelivat välillä 2300-2700 ta-
pausta/viikko. Valtakunnallisesti tarkasteltuna epidemian uusin kasvu on 
käynnistynyt helmikuun puolivälissä ja epidemiatilanne on heikentynyt 
merkittävästi. Samalla sairaalahoidon tarve on selvästi kasvanut. 

Viikolla 7 (ajalla 15.2.-21.2.) todettiin yhteensä yli 3400 uutta tapausta, 
mikä on noin 900 tapausta enemmän kuin edellisellä viikolla. Uusia ta-
pauksia todetaan runsaasti sekä tunnetuissa tartuntaketjuissa että niiden 
ulkopuolella. Virusta esiintyy väestössä joka puolella Suomea. Testeihin 
on viime viikkojen aikana hakeuduttu selvästi useammin kuin vuoden-
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vaihteessa. Koko maassa uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin sel-
vitettyä valtaosassa, 65 prosenteissa tapauksista. Tartuntoja todetaan 
eniten työikäisillä, tällä hetkellä varsinkin nuorilla aikuisilla.  

Tämänhetkistä epidemiatilannetta luonnehtivat suuret alueelliset erot. 
Vaikka epidemian hillinnässä on monella paikkakunnalla onnistuttu hyvin 
ja epidemiatilanne saattaa alueellisesti vaikuttaa tapausmäärien ja il-
maantuvuuden suhteen tällä hetkellä vakaalta, tilanteen äkillinen heiken-
tyminen koko maassa on mahdollista. Hiihtolomaviikkojen aikana mat-
kailu lisää taudin leviämisen todennäköisyyttä myös alueille, joissa tauti-
tilanne on rauhallisempi. Usean sairaanhoitopiirin alueella on raportoitu 
joukkoaltistumisia, joista on käynnistynyt tartuntaketjuja. Osa uusista tar-
tuntaketjuista olisi mahdollisesti voitu estää suositusten ja rajoitusten 
huolellisella noudattamisella. 

Sairaalahoidossa olevien Covid-19 potilaiden määrissä on päiväkoh-
taista vaihtelua, mutta valtakunnallisesti sairaalahoidon kuormitus on vii-
meisen viikon aikana kasvanut. Myös tehohoidon tarve on kasvanut vii-
meisen parin viikon aikana, mutta tehohoidon kapasiteetti ei valtakunnal-
lisesti ole ollut uhattuna. Sairaalahoidon tarpeen ja siten vakavien tauti-
muotojen kehitystä on syytä seurata tiiviisti. 

Muuntuneet koronavirukset, eli virusvariantit, saattavat poiketa ominai-
suuksiltaan aiemmin levinneestä viruskannasta. Useita eri koronavirus-
variantteja kiertää maailmanlaajuisesti. Erityisesti Britanniassa havaitun 
virusvariantin (B.1.1.7) leviäminen herättää huolta. Muuntuneen ko-
ronaviruksen aiheuttamia tapauksia on Suomessa ilmoitettu 2.3.2021 
mennessä yhteensä 1 239 kpl, joista 1 174 kpl on ollut Britannian virus-
muunnosta (B.1.1.7), 64 kpl Etelä-Afrikan virusmuunnosta (B.1.351) ja 1 
kpl Brasilian virusmuunnosta (P.1). 

Monet alueet ryhtyivät loppuvuodesta 2020 voimakkaisiin toimenpiteisiin 
epidemian torjumiseksi. Virusvarianttien leviämistä Suomeen on pyritty 
torjumaan muun muassa tehostamalla torjuntatoimia rajoilla sekä rajoi-
tuksin ja suosituksin. Raportissa esitetyt havainnot epidemiatilanteen 
heikentymisestä edellyttävät tartuntojen tehokasta estämistä tulevien 
viikkojen ja kuukausien aikana. Kattavilla rajoitustoimilla sekä tehok-
kaalla testauksella ja nopealla tartunnanjäljityksellä voidaan hillitä epide-
mian leviämistä myös siinä tapauksessa, että kyseessä ovat muuntovi-
rukset.  

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC toteaa päivitetyssä 
riskinarviossaan, että toistaiseksi ei ole riittävästi näyttöä siitä, että roko-
tukset vähentäisivät tartuntojen leviämistä. ECDC myös suosittelee, ettei 
matkailijoita tulisi vapauttaa testaamisesta tai karanteenista rokotetodis-
tuksen avulla.  

Koronavirus tarttuu varsinkin pitkäkestoisessa lähikontaktissa tehok-
kaasti. Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviä-
mistä. Myös terveenä on tärkeää vähentää lähikontakteja voimakkaasti 
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ja lievienkin koronavirustautiin sopivien oireiden ilmetessä on hakeudut-
tava heti testiin. Uusien virusmuunnosten tarttumista ihmisestä toiseen 
voidaan estää samoilla keinoilla kuin väestössä jo aiemmin esiintyvän 
koronaviruksen leviämistä. 

Epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja 
alueellisin toimenpitein. Epidemiatilanteen heikentymiseen on reagoitava 
nopeasti ja ennakoivasti ottamalla käyttöön tehokkaita ja epidemiologi-
sesti tarkoituksenmukaisia lisätoimenpiteitä. Alueellisilla, oikea-aikaisilla 
ja riittävän kattavilla toimilla sekä tehokkaalla testauksella ja tartunnan-
jäljityksellä voidaan hillitä epidemian leviämistä myös siinä tapauksessa, 
että kyseessä ovat muuntovirukset. 

Koronavirusrokotukset etenevät hyvin kaikilla erityisvastuualueilla. THL 
raportoi päivittäin tietoa rokotusten etenemisestä verkkosivuillaan. Poti-
lastietojärjestelmien tiedonsiirrossa on vielä paikoin viiveitä, ja siten to-
delliset rokotettujen määrät ovat ilmoitettua suuremmat. 

Valtioneuvosto on todennut 1.3.2021 yhteistoiminnassa tasavallan presi-
dentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen 
vuoksi. Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan maanantaina 1. maalis-
kuuta, että maassa vallitsevat valmiuslain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetut 
poikkeusolot. Suomessa covid-19-tautitapausten määrä ja ilmaantuvuus 
ovat kohonneet helmikuun 2021 alun jälkeen erittäin nopeasti. Muuntu-
neen koronaviruksen aiheuttamat tartunnat ovat selvästi lisääntyneet, 
mikä voi jo osaltaan kiihdyttää epidemian kasvua ja johtaa sairaala- ja 
tehohoidon merkittävään kuormittumiseen, jos tartuntojen määrää ei 
saada käännetyksi laskuun. 

Epidemiatilanne Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimivalta-alueella 

 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut 23.2.2021 lausunnon 
sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelman mukaisista Covid-19 
–epidemian torjunnan toimenpidetasoista. Kyseinen lausunto on liitteenä
valtioneuvoston periaatepäätöksessä 25.2.2021 hybridistrategian toimin-
tasuunnitelman täydennyksessä tarkoitetun tason kaksi käyttöönotosta 
(STM/2021/32). THL:n lausunnossa 23.2.2021 on johtopäätöksenä to-
dettu, että kyseisen tason mukaisten toimenpiteiden käyttöönotto on pe-
rusteltua Vaasan sairaanhoitopiirissä, kuitenkin huomioiden erityisesti 
lapsiin ja nuoriin kohdistuvien toimenpiteiden viimesijaisuus suhteessa 
muihin toimenpiteisiin.  

 Aluehallintoviraston käytössä ei ole tietoa, että Vaasan sairaanhoitopiirin 
tilanne olisi tautitilanteen osalta merkittävästi helpottunut siitä, kun THL 
on 23.2.2021 antanut edellä mainitun lausuntonsa. 

 Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeessä 1.3.2021 on mainittu alu-
eet, joilla tason 2 toimenpiteet ministeriön arvion 24.2.2021 mukaan tule-
vat kyseeseen. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella 
leviämisvaiheen kriteerit täyttävä tai niihin toimenpidetarpeiltaan muista 
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syistä rinnastettava alue on Vaasan sairaanhoitopiiri. Pirkanmaa on mai-
nittu ohjauskirjeessä yhtenä kiihtymisvaiheen alueena.  

 Alueet antavat sairaanhoitopiirien johdolla oman kokonaisarvionsa epi-
demiatilanteesta viikoittain.  

 Vaasan sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä on 2.3.2021 antanut 
aluehallintovirastolle suosituksen alueellisesta yläkoulujen etäopetuk-
sesta viikoilla 10 ja 11. Vaasan sairaanhoitopiiri on edelleen epidemian 
leviämisvaiheessa. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella 2.3.2021 saatujen 
tietojen mukaan ilmaantuvuusluku on ollut 111 /100 000 /14 vrk ja positii-
visten näytteiden osuus testatuista kahden viikon aikana on ollut 4,79 %. 
Tartuntaketjut on pystytty jäljittämään noin 70 - 80 %:ssa tapauksista. 
Merkittävimmät tartuntalähteet ovat työpaikat, oppilaitokset ja perheet 
sekä Pohjanmaan ulkopuolelta saadut tartunnat. Hoitolaitosten epide-
miat ovat selkeästi hiipumassa sekä sairaanhoitopiirin pohjoisosissa että 
Vaasan alueella. Alueella on todettu tartuntoja sekä alle kouluikäisillä 
että ala- ja yläkouluikäisillä lapsilla. Vaasassa on todettu oppilaitoksissa 
yhteensä 11 joukkoaltistumista viikolla 8. Näiden joukkoaltistumisien 
vuoksi karanteeniin on laitettu 300–400 henkilöä. Yläkouluikäisillä lap-
silla on todettu tartuntoja useassa eri koulussa. Kouluikäisten tartun-
noista aiheutuu paljon jäljitystyötä ja karanteeniin asettamisia, koska al-
tistuneita on paljon. Koulutartuntoja on todettu alueen pienemmissä kun-
nissa kuitenkin vähemmän kuin viikko edeltävästi. Sairaalahoidossa on 
muutamia Covid-19-potilaita. Alueella todettujen virusmuunnosten ai-
heuttamien tartuntojen määrä on yhteensä 27. Virusmuunnoksiin liittyen 
alueella on havaittu kaksi suurta tartuntarypästä, sekä yksittäisiä tartun-
toja. Alueella on voimassa aluehallintoviraston päätös kokoontumisrajoi-
tuksesta koskien yli 6 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia 2.3.-
31.3.2021 välisenä aikana. Lisäksi alueella on otettu käyttöön laaja-alai-
sesti hybridistrategian mukaisesti leviämisvaiheen suosituksia. Alueelli-
nen ilmaantuvuus on pysynyt korkeana käytössä olevista alueellista suo-
situksista ja rajoituksista huolimatta. 

 Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä on 3.3.2020 esittänyt 
aluehallintovirastolle pyynnön keskitetystä päätöksestä etäopetukseen 
siirtymisestä koko maakunnan alueella 7.-9. luokkalaisten ja toisen as-
teen oppilaitosten osalta 8.-28.3.2021 välisenä aikana. 2.3.2021 sairaan-
hoitopiiriltä saadun tiedon mukaan koronatartuntojen määrät ovat olleet 
nousussa viikon ajan. 2.3.2021 saatujen tietojen mukaan alueen ilmaan-
tuvuusluku on 41 /100 000 /14 vrk ja positiivisten näytteiden osuus testa-
tuista on 1,1 %. Tartuntaketjut on pystytty jäljittämään 72 %:ssa tapauk-
sista, eli noin kolmasosassa tartunnoista tartunnanlähde jää epäsel-
väksi. Tautiryppäitä on löytynyt rakennustyömaalla ja opiskelijoiden 
asuntolassa. 33 % koronatartunnoista on todettu karanteenissa olevilla. 
Koronatartuntojen merkittävimpinä lähteinä ovat olleet perhepiiri ja suku-
laisten/ystävien tapaamiset. Työpaikkatartuntoja on todettu yli 15 eri työ-
paikassa, mutta ei sote-työpaikoissa. Lapsilla todetut tartunnat ovat pe-
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räisin pääosin harrastuksista ja omasta perhepiiristä. Alueella on ha-
vaittu selkeä nousu 20–59 -vuotiaiden tartuntamäärissä, mikä lisää riskiä 
sairaalahoidon tarpeen kasvuun lähitulevaisuudessa. Muuntoviruksia on 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettu koko seuranta-aikana 30 
tapausta (joulukuusta 2020 lähtien) eli muuntovirusten aiheuttamien tar-
tuntojen prosenttiosuus kaikista tartunnoista on alueella nykyajankoh-
dassa varsin vähäinen. Samalla aikavälillä alueella on todettu noin 1000 
tartuntaa. Muuntovirusten aiheuttamien tartuntojen tilannekuva päivittyy 
kuitenkin viiveellä, koska sekvensointivastausten saaminen kestää ajan-
kohtaisesti noin 2 viikkoa. Alueella on otettu käyttöön laajamittaisesti ta-
son 2 suosituksia sosiaali- ja terveysministeriön 1.3.2021 kirjeen 
(VN/5229/2021) mukaisesti.14 vrk ilmaantuvuus on alueella yli 25 / 100 
000 ja alueella on tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotetta-
vasti jäljittämään. 

 Aluehallintovirasto pitää selvitettynä, että laajaa tartunnan vaaraa aiheut-
tava yleisvaarallinen tartuntatauti leviää edellä mainituissa kahdessa 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen sairaanhoitopii-
rissä. Vaasan sairaanhoitopiirin osalta on selvää, että perusopetusta an-
tavien oppilaitosten sulkeminen perusopetuksen vuosiluokkien 7-9. 
osalta on välttämätön toimi yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen es-
tämiseksi. Epidemiatilanteesta alueelta saadun selvityksen perusteella 
aluehallintovirasto katsoo, että sama toimi on välttämätön myös Pirkan-
maan sairaanhoitopiirin osalta. 

Johtopäätös   

 Aluehallintovirasto pitää tartuntataudin leviämisen estämiseksi välttämät-
tömänä määrätä ajalla 8.3.-28.3.2021 Vaasan ja Pirkanmaan sairaanhoi-
topiirien kuntien alueella sijaitsevien perusopetuslain (628/1998) mu-
kaista perusopetusta antavien oppilaitosten tilat suljettavaksi siten, ettei 
tiloja saa käyttää 7-9. vuosiluokkien opetuksen ja muun perusopetuslain 
mukaisen toiminnan järjestämiseen eräin tässä päätöksessä mainituin 
poikkeuksin. 

 Rajoitusta voidaan pitää vallitsevissa olosuhteissa oikeasuhtaisena, kun 
otetaan huomioon opetuksen järjestäjälle perusopetuslaissa asetetut 
velvoitteet oppilaan perusopetuslain mukaisten oikeuksien turvaamiseen 
määräyksen voimassaollessa. 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

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

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

MUUTOKSENHAKU 
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 Tähän päätökseen saa tartuntatautilain 90 §:n 1 momentin mukaan ha-
kea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen siten kuin oikeu-
denkäynnistä 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 aluehallintoylilääkäri Eeva Mäkinen 
puh. +358 295 018 786, etunimi.sukunimi@avi.fi 

 

 ylijohtaja    Marko Pukkinen 
 

 aluehallintoylilääkäri  Eeva Mäkinen 

 

LIITTEET  

Liite 1, Vaasan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen kunnat 

 

JAKELU JA SUORITEMAKSU 

Päätös yleistiedoksiantona  

Tämän päätöksen tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona. Asiakirja 
pidetään kaikkien nähtävillä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras-
tossa 28.3.2021 saakka. Päätöksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan 
yleisessä tietoverkossa aluehallintoviraston verkkosivulla www.avi.fi 

Tämän päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän-
tenä päivänä siitä, kun edellä mainittu ilmoitus on julkaistu aluehallinto-
viraston verkkosivulla.  

Tiedoksi  
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnat ja kun-
tayhtymät 

Vaasan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit, joita pyydetään tiedottamaan 
päätöksestä alueensa kuntien tartuntataudeista vastaavia lääkäreitä 

Pohjanmaan poliisilaitos 

Sisä-Suomen poliisilaitos 
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Pohjanmaan pelastus 

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos 

Pirkanmaan pelastuslaitos 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Valtioneuvoston kanslian viestintäosasto 

Digi- ja väestötietovirasto 

Maksutta  
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