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TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMI-

ALUEELLE 

 

 

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. 

 

  Lapin aluehallintovirasto on tartuntatautilain 58 §:n nojalla antanut 

17.3.2020 päätöksen LAAVI/462/2020 edellä mainittujen tilojen sulkemi-

sesta. Lapin aluehallintovirasto on tartuntatautilain 58 §:n nojalla antanut 

23.3.2020 päätöksen LAAVI/489/2020, joka on korvannut 17.3.2020 an-

netun päätöksen. Päätös on voimassa 13.4.2020 klo 24:00 saakka.  

 

Valtioneuvosto on 30.3.2020 päättänyt jatkaa koronavirustartuntojen le-

viämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätet-

tyjä rajoitustoimia 13.5.2020 saakka.  

 

Valtioneuvosto on 31.3.2020 antanut valmiuslain 8 §:n nojalla asetuksen 

(174/2020) valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimival-

tuuksien käytön jatkamisesta. 

 

Valtioneuvosto on 6.4.2020 antanut asetuksen varhaiskasvatuksen sekä 

opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikai-

sista rajoituksista (191/2020). Asetuksella säädetään hallituksen linjausta 

vastaavista opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista 

väliaikaisista rajoituksista 13.5.2020 saakka.  

 

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 

Ratkaisu 

 Lapin aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin 

nojalla toimialueensa kunnissa (Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, 

Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ra-

nua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, 

Utsjoki, Ylitornio) sijaitsevien koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja 

ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan si-

vistystyön sekä taiteen perusopetuksen tilat suljettavaksi. Määräys 

on voimassa ajalla 14.4.2020–13.5.2020. 

  

 Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti käyttää 

kaikille esiopetuksen oppilaille, perusopetuksen 1.- 3. vuosiluokkien 

oppilaille, perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitetuille erityisen tuen pää-

töksen saaneille oppilaille, perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tar-

koitetuille pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille 

sekä perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaille järjestettä-

vään opetukseen.  

 Lisäksi tiloja voidaan käyttää lähiopetuksessa olevien oppilaiden op-

pilashuoltoon ja ateriointiin. Tiloja voidaan käyttää myös perusope-

tuslain 16, 16 a, 17 ja 17 a §:ssä tarkoitetun oppimisen tuen, 31 §:ssä 

säädettyjen palvelujen ja etuuksien, kuten aterioinnin, sekä                 

31 a §:ssä tarkoitetun oppilashuollon järjestämiseen etäopetuksessa 

oleville oppilaille kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti huomioiden 

kuitenkin koronavirusepidemian rajoittaminen. 

 Tiloja voidaan käyttää myös asumispalveluita tarvitsevien vaikeim-

min vammaisten opiskelijoiden asumiseen, opetukseen, hoiva- ja 

muihin palveluihin sekä opiskelijaruokailuun. 

 Opetuksessa ja ohjauksessa, jota ei ole mahdollista toteuttaa muu-

toin kuin lähiopetuksena, mutta joka on opintojen etenemisen kan-

nalta välttämätöntä, tulee huolehtia oppilaiden ja opiskelijoiden sekä 

opetushenkilöstön turvallisuudesta tila- ja hygieniajärjestelyin. 

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-
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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. 

 Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 

11.3.2020. Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti. Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitoksen mukaan virus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, 

kun henkilö yskii tai aivastaa. Virus voi tarttua myös kosketuksen kautta 

pinnoilta, joille on hiljattain päätynyt sairastuneen hengitystie-eritteitä. 

Riski tartunnan saamiselle on kohonnut koko maassa ja Suomessa va-

raudutaan laajempaan epidemiaan. Epidemia etenee eri tahdissa eri puo-

lilla maata.  

 Suomessa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Tartuntoja 

on todettu jokaisessa maakunnassa. Kaikki tartuntaketjut eivät ole enää 

tiedossa. Tartuntaketjuja pyritään edelleen selvittämään, jotta epidemian 

etenemistä voidaan hidastaa.  Fyysisten kontaktien rajoitukset ovat toden-

näköisesti hidastaneet epidemian etenemistä. Tartuntojen todellinen 

määrä Suomessa on kuitenkin todennäköisesti ilmoitettua suurempi, 

koska kaikkia lieväoireisia tai oireettomia henkilöitä ei testata. Tämä mää-

räys on välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi.   

 Valtioneuvosto on 6.4.2020 antanut asetuksen varhaiskasvatuksen sekä 

opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikai-

sista rajoituksista. Asetuksen perustelumuistion mukaan asetuksella ei 

ehdoteta poistettavaksi perusopetuslain 31 §:n 2 momentissa tarkoitettua 

oppilaan oikeutta maksuttomaan ateriaan koulupäivän aikana. Koska 

poikkeusoloissa tavoitteena on kuitenkin koronavirusepidemian rajoitta-

minen, opetuksen järjestäjän tulee ottaa tämä huomioon ateriointia järjes-

tettäessä. Aterioiden järjestäminen normaaliin tapaan kaikille lapsille joh-

taisi merkittävään lähikontaktien määrän lisääntymiseen. Opetuksen jär-

jestäjän tulisi järjestää ateriointia kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti. 

Kouluateria tulee järjestää normaalisti lähiopetuksessa oleville oppilaille. 

 Poikkeusolosuhteiden aikana oppimisen tuen ja oppilashuollon tarve 

saattaa kasvaa. Oppimisen tukea ja oppilashuoltoa on järjestettävä siinä 

laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin näh-

den mahdollista toteuttaa.  

 Perustelumuistiossa todetaan myös, että erityistä tukea ja vaativaa eri-

tyistä tukea olisi ammatillisessa koulutuksessa velvollisuus antaa vain 

siinä laajuudessa kuin se on mahdollista, koska epidemia-aikana kontak-
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tiopetusta on tarkoituksenmukaista välttää. Erityisen tuen ja vaativan eri-

tyisen tuen järjestämisen osalta tulisi ottaa huomioon, että ammatillisen 

koulutuksen opiskelijat eivät välttämättä pysty opiskelemaan itsenäisesti 

tai hyödyntämään erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä tai verkkoyh-

teyksiä. Lisäksi olisi otettava huomioon, että osa vaativan erityisen tuen 

opiskelijoista tarvitsee myös asumiseen liittyviä palveluita. Koulutuksen 

järjestäjän tulisi käytettävissä olevien mahdollisuuksien rajoissa huolehtia 

siitä, että asumispalveluita tarvitseville vaativaa erityistä tukea tarvitseville 

opiskelijoilla voitaisiin turvata mahdollisuus jatkaa asumista asuntolassa 

ja saada siellä tarvitsemiaan tuki- ja muita palveluita.  

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 Pohjois-Suomen 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 Sari Kemppai-

nen (puh. 0295 017 350, sähköposti sari.kemppainen@avi.fi). 

 

Ylijohtaja   Kaisa Ainasoja 

 

 

Aluehallintoylilääkäri  Sari Kemppainen 

 

JAKELU JA SUORITEMAKSU 

Päätös yleistiedoksiantona  

Tämän päätöksen tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona. Asiakirja pi-

detään kaikkien nähtävillä Lapin aluehallintovirastossa 7.5.2020 saakka. 
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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 aluehallintovi-

raston verkkosivulla.  

 

Tiedoksi  Alueen kunnat ja kuntayhtymät 

Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit, joita pyydetään tiedottamaan 

päätöksestä alueensa kuntien tartuntataudeista vastaavia lääkäreitä 

Lapin poliisilaitos 

Lapin pelastuslaitos 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

 

Maksutta   
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