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TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS KAINUUN MAAKUNNAN ALUEELLE 9.2. 
– 28.2.2021 
 
 
 
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.  

   
 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 17.3., 8.4., 8.5., 19.5., 16.6., 1.7., 

24.8., 22.9., 22.10., 20.11., 1.12., 17.12.2020 ja 14.1.2021 antamillaan 
päätöksillä tehnyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaiset rajoitus-
päätökset koskien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä.  

 
 Aluehallintovirasto on 14.1.2021 antamallaan päätöksellä 

(PSAVI/150/2021) kieltänyt Kainuun maakunnan kuntien alueella kaikki 
sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Si-
sätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää 
yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 20 
(kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan 
varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 21.9.2020 antamaa ohjetta.  

   
 
 
  
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 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 
momentin nojalla Kainuun maakunnan kuntien alueella kaikki sisä- 
ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.   

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin 
järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu kor-
keintaan 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus 
niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön 
(OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 21.9.2020 anta-
maa ohjetta (liite 1).  

Määräys on voimassa ajalla 9.2. - 28.2.2021 seuraavien kuntien alu-
eella: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, 
Sotkamo ja Suomussalmi.  

 

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.  

 Tartuntatautilain 7 §:n 1 momentin mukaan tartuntatautien torjunnan ylei-
nen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeri-
ölle. Ministeriö vastaa valtakunnallisesta terveydenhuollon häiriötilantei-
siin tai niiden uhkaan varautumisesta ja näiden tilanteiden johtamisesta. 
Em. säädöksen 2 momentin mukaan tartuntatautien torjunnan kansalli-
sena asiantuntijalaitoksena toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joka 
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mm. tukee asiantuntemuksellaan sosiaali- ja terveysministeriötä ja alue-
hallintovirastoja, ylläpitää tartuntatautien torjuntaa palvelevia valtakunnal-
lisia epidemiologisia seurantajärjestelmiä sekä ohjaa ja tukee tartuntatau-
tien torjuntatyötä kunnissa, sairaanhoitopiirien kuntayhtymissä ja sosiaa-
lihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. 

 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan koronaviruksen 
(SARS-CoV-2) aiheuttama tauti (COVID-19) tarttuu ensisijaisesti pisara-
tartuntana. Virus voi tarttua myös pinnoilta, joille on hiljattain päätynyt sai-
rastuneen hengitystie-eritteitä. Virus kiertää sekä Suomessa että laajasti 
muualla maailmassa, ja Suomen väestöstä valtaosa on yhä altis tartun-
nalle. Laajalla testaamisella, sairastuneiden eristämisellä, tartuntaketjujen 
jäljittämisellä ja altistuneiden karanteenilla voidaan osaltaan, mutta ei yk-
sinomaan, estää taudin leviämistä.  

 Euroopan Unionin komissio on myöntänyt kolmelle SARS-CoV-2 -virusta 
vastaan suunnatulle rokotteille myyntiluvat, ja rokotukset on aloitettu Suo-
messa. Vakavia tautimuotoja estävien rokotteiden antaminen väestölle on 
vasta alkuvaiheessa. Väestön rokotuskattavuus on alle 5%, eikä nopeaa 
rokotuskattavuuden lisääntymistä merkittävälle tasolle ole odotettavissa 
tämän päätöksen voimassaoloaikana. Laajalla testaamisella, sairastunei-
den eristämisellä, tartuntaketjujen jäljittämisellä ja altistuneiden karantee-
nilla voidaan osaltaan, mutta ei yksinomaan, estää taudin leviämistä. 

   

 Valtioneuvoston periaatepäätöksen STM/2020/274 (Valtioneuvoston pe-
riaatepäätös toimintasuunnitelmasta COVID-19 -epidemian hillinnän hyb-
ridistrategian toteuttamiseen tammi-toukokuussa 2021; https://valtioneu-
vosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806fcad5) mukaan Sosi-
aali- ja terveysministeriön (STM) 5.1.2021 ajalle tammi–toukokuu 2021 
antaman päivitetyn toimintasuunnitelman mukaisesti epidemiologinen ti-
lannekuva on jaettu kolmeen vaiheeseen: perustaso, kiihtymisvaihe ja le-
viämisvaihe. Niiden avulla arvioidaan suositusten ja rajoitusten tarvetta ja 
kohdentamista, ja niitä voidaan käyttää päätöksenteon perusteluina alu-
eellisesti ja valtakunnallisesti. Ilmaantuvuus, positiivisten näytteiden 
osuus tutkituista näytteistä ja tartuntalähteiden jäljitettävyys ovat osa 
niistä mittareista, joiden avulla tilanteen kehittymistä seurataan. STM oh-
jeistaa paikallisia ja alueellisia tartuntatautiviranomaisia suunnitelmassa 
mm. siten, että epidemiatilanteen heikentymiseen on reagoitava nopeasti 
ja ennakoivasti ottamalla käyttöön tehokkaita ja epidemiologisesti tarkoi-
tuksenmukaisia toimenpiteitä. Alueen tilannetta arvioitaessa on merki-
tystä annettava myös ympäröivien alueiden tartuntatilanteelle sekä valta-
kunnalliselle epidemiatilanteelle. Rajoitustoimenpiteitä ei saa myöskään 
purkaa ennenaikaisesti, vaan suosituksia ja rajoituksia tulee lieventää 
harkiten, jotta uusia tartuntaryppäitä ei pääse syntymään. Epidemian le-
viämisvaiheen uhassa olevien maakuntien tulee ottaa jo ennakoivasti 
käyttöön leviämisvaiheen rajoitukset ja suositukset epidemian hillitse-



 PSAVI/946/2021 4 (9) 
 

 

miseksi, ja samankaltaista ennakointia tulee tehdä kiihtymisvaiheen uha-
tessa. Tilanteessa, jossa ilmaantuvuus on koko maan tasolla noussut ja 
yhä useampi alue on todennut olevansa joko kiihtymis- tai jopa leviämis-
vaiheessa voi THL arvioida, että ihmisten terveyden suojelemiseksi ja ter-
veydenhuollon kantokyvyn varmistamiseksi on tarpeen ottaa käyttöön li-
sää toimia ihmisten välisten fyysisten kontaktien vähentämiseksi koko 
Suomessa. Tällöin THL voi suosittaa muusta tilanteesta poikkeavia raja-
arvoja kokoontumisiin. 

 

 THL on epidemiologisessa arviossaan aluehallintovirastolle (30.11.2020) 
todennut, 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 suosittaa, että aluehallintoviras-
tot ottaisivat käyttöön seuraavat raja-arvot julkisten kokoontumisten koh-
dalla, käyttäen kriteereinä sosiaali- ja terveysministeriön koronavirusepi-
demian torjunnan hybridistrategian toimintasuunnitelman epidemiatasoja; 
Alueet, jotka ovat kiihtymisvaiheessa: Sallitaan korkeintaan 20 henkilön 
kokoontuminen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa ulko- ja sisä-
tiloissa. Alle 20 henkilön kokoontumisissa tulee noudattaa THL:n ja ope-
tus- ja kulttuuriministeriön suosituksia turvaväleistä ja tartuntaa ehkäise-
vistä varotoimista.  

 

 COVID 19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toimintasuunnitelman 
täydennys (26.1.2021) 

 Uutena potentiaalisesti merkittävänä epidemiologisena uhkatekijänä on il-
mennyt SARS-COV-2 virusmuunnoksia. Euroopan tautien valvonnan ja 
ehkäisyn keskus ECDC on arvioinut 29.12.2020 julkaisemassa riskinarvi-
ossa, että uusi COVID-19 -muunnos (SARS-CoV-2 VOC 202012/01) le-
viää selvästi nopeammin kuin koronaviruksen aiemman alatyypit. Vaikka 
tapauskuolleisuus ei vaikuta lisääntyneeltä, voi uusi virusmuunnos yleis-
tyessään aiheuttaa selvästi aiempaa nopeammin leviävän epidemian ja 
lisääntyneen tapausmäärän johdosta vakavasti vaarantaa terveydenhuol-
tojärjestelmän kantokyvyn. Uusi virusmuunnos muodostaa siten merkittä-
vän uuden epidemiauhan, jonka leviämistä Suomeen tulee tehokkaasti 
torjua. Epidemiatilanteen heikentymiseen on reagoitava nopeasti ja enna-
koivasti. Epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikal-
lisin ja alueellisin toimenpitein. Tehokas tartunnanjäljitys ja tartuntojen le-
viämisen estämiseen kohdennetut paikalliset ja alueelliset torjuntatoimet 
ovat avainasemassa myös valtakunnallisen epidemiatilanteen vaikeutu-
misen estämiseksi.  
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 Valtioneuvosto on hyväksynyt 26.1.2021 esityksen, että STM tekee hyb-
ridistrategian toteuttamisesta annettuun toimintasuunnitelmaan täyden-
nyksen. Täydennyksen mukaan tällä hetkellä rajanylitykseen liittyvien toi-
menpiteiden ohella on olennaista torjua maassa jo mahdollisesti olevan 
virusmuunnoksen leviämistä, epidemian kääntymistä uudelleen kiihty-
vään kasvuun ja COVID 19 -taudin leviämistä. Näin ollen voimassa olevat 
rajoitustoimenpiteet alueilla niiden eri epidemiatasoilla on pysytettävä vä-
hintään nykyisellä tasollaan, kunnes virusmuunnoksen leviämistä ja sen 
estämiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta on voitu edelleen arvi-
oida. Alueen epidemiologisen tilanteen kohentuessa rajoitteiden lieven-
nys tulee toteuttaa asteittain ottaen huomioon valtakunnallinen epidemia-
tilanne, epidemian kiihtymisen alueelliset juurisyyt, tartuntojen määrän ke-
hitys ja vaikutusten kokonaisarviointi. 

  

 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hybridistrategian seurannan tilan-
nearvioraportti (27.1.2021) (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotuk-
set/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekat-
saus-koronaviruksesta/koronaviruksen-seuranta ):  

 Raportin valtakunnallisen tilannearvion mukaan epidemiatilanne heikentyi 
nopeasti marraskuussa 2020. Syksyn ja talven epidemiatilannetta on ku-
vastanut alueellisten tilanteiden nopeat, aaltoilevat muutokset. Loka-
kuussa ja marraskuun alkupuolella todettiin viikoittain noin 1200-1600 tar-
tuntaa. Marraskuun puolenvälin jälkeen tapausmäärät kasvoivat ja saa-
vuttivat huippunsa. Marras-joulukuun taitteessa todettiin yli 3100 tapausta 
ja yli 3000 tapausta viikoilla 48-49. 

 Joulukuun aikana uusien todettujen tapausten määrät viikoittain laskivat, 
mutta kääntyivät nousuun viikolla 3. Tapauksia todettiin viikoilla 3 yh-
teensä noin 2300 uutta tapausta, mikä on noin 550 enemmän kuin edelli-
sellä viikolla. Tauti leviää väestössä joka puolella Suomea. Viikolla 3 yli 
puolet uusista tartunnoista todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoi-
topiirin (HUS) alueella. Valtakunnallisesti testeihin on hakeuduttu tammi-
kuun lopussa jälleen vähän useammin kuin vuodenvaihteessa. 

 Koko maassa uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä yli 60 
%:ssa tapauksista, mikä on hieman enemmän kuin edellisellä viikolla. 
Tartuntoja todetaan edelleen eniten nuorissa ikäluokissa ja työikäisillä ai-
kuisilla. Vanhempien ikäluokkien osuus tartunnoista kasvoi marras-
kuussa, mutta toistaiseksi tämä huolestuttava kehitys on pysähtynyt. 

 Monet alueet ryhtyivät loppuvuodesta 2020 voimakkaisiin epidemian tor-
junnan toimenpiteisiin. Suositukset ja rajoitukset ovat tehonneet ja sairaa-
lahoidon tarve on pysynyt vuodenvaihteen jälkeen melko vakaana. Vii-
kolla 3 kuitenkin todettiin edellisiä viikkoja korkeampia tapausmääriä. Osa 
tapauksista liittyy laajoihin tunnettuihin tartuntaketjuihin. Lisäksi tällä het-
kellä todetaan paljon uusia tartuntoja, joiden lähteet eivät ole tiedossa. 
Epidemiatilanteen äkillinen heikentyminen koko maassa on mahdollista. 
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 Monissa Euroopan maissa ja Suomen lähialueilla covid-19-tapausten il-
maantuvuus ja tapausmäärät ovat hyvin korkeat. Uudet virusmuunnokset 
saattavat vaikuttaa epidemiatilanteeseen, jota seurataan muunnosten-
vuoksi tällä hetkellä erityisen tiiviisti. Virusmuunnosten leviämistä Suo-
meen pyritään torjumaan muun muassa tehostamalla tartunnan torjunta-
toimia rajoilla sekä alueellisin rajoituksin ja suosituksin. Kaikkien tartunto-
jen jäljittäminen ja tartuntaketjujen katkaiseminen on entistäkin tärkeäm-
pää, jotta myöskään helpommin tarttuvat virusmuunnokset eivät pääse le-
viämään. Tähän mennessä virusmuunnoksia on Suomessa havaittu 
106:ssä analysoidussa näytteessä. 

 Nämä muuttujat tuovat epävarmuuksia ja korostavat tulevien viikkojen ja 
kuukausien aikana epidemiatilanteen tehokkaan hillinnän merkitystä 
myös Suomessa. 

 

 Kainuun maakunnan tilanteesta:   

 THL:n tartuntatautirekisterin tiedon (3.2.2021) mukaan ilmaantuvuusluku 
Kainuun sairaanhoitopiirissä viimeisen kahden viikon ajanjaksolta on 23,6 
ja sitä edeltävän jakson 34,8 (tapausta 100000 asukasta kohden). Vas-
taavat COVID-19 -tapausmäärät ovat 17 ja 25.  

 COVID-19 -potilaiden sairaalahoito on voitu Kainuussa toteuttaa ilman eri-
tyisjärjestelyjä sujuvasti ja koko epidemian aikana Kainuun keskussairaa-
lassa on ollut vain yksittäisiä potilaita. Kainuun kunnat ovat toteuttaneet 
kaikki koronaviruksen torjuntatoimia koordinoivan yhteistyöryhmän suosi-
tukset toimenpiteinä valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti, ja Kai-
nuussa on epidemian leviämistä saatu hillittyä tehokkaasti. Sosiaalihuol-
lon asumisyksikössä ilmeni vuoden 2021 alussa poikkeuksellisen laajasti 
asukkaita ja henkilökuntaa tartuttanut COVID-19 -virusinfektio.  

 Kainuun sote ja kunnat ovat 2.2.2021 jatkaneet seuraavien suositusten 
voimassaoloa:  Kasvomaskin käyttöä suositellaan 12-vuotiaille (6-luok-
kalaisille ja sitä vanhemmille) kaikissa tilanteissa, joissa lähikontakteja ei 
voida välttää;  Ei-välttämättömät kokoontumiset, kokoukset, tilaisuu-
det ja juhlat tulisi toistaiseksi jättää järjestämättä eikä niihin tulisi osallis-
tua. Kaikissa välttämättömissä enintään 20 henkilön tilaisuuksissa tulee 
käyttää kasvomaskeja, ellei vähintään kahden metrin turvaetäisyydestä 
voi varmistua;  Kaikkea tarpeetonta matkustamista tulee välttää. Ylei-
nen etätyösuositus on voimassa. Rajat ylittävää matkustusta ei suositella 
lainkaan. Maasta poistumista tai maahan saapumista ei Suomen kansa-
laisilta voi kieltää, mutta välttämättömässä matkustuksessa tulee noudat-
taa omaehtoisia karanteenisuosituksia tai niihin liittyviä koronatestauksia; 
Aikuisten ryhmäharrastusten sijaan suositellaan yksilölajeja ja ulkoliikun-
taa. Alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voi jatkua.  12 – 17- vuoti-
aille suositellaan enintään 20 henkilön ryhmäliikuntamuotoja. Toiminnan 
jatkuessa tulee huomioida ohjeet lähikontaktien välttämisestä; Kunnat ja 
kuntayhtymät voivat tehdä rajoituksia omien toimintojensa, esimerkiksi 
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opetuksen järjestämisen, liikuntapaikkojen tai muiden julkisten palvelui-
den osalta. Yksityiseen elinkeinotoimintaan puuttuminen ei nykyisin toimi-
valtuuksin ole mahdollista, mutta vahva suositus on, että rajoitustoimet 
otettaisiin vapaaehtoisesti käyttöön myös yksityisissä toiminnoissa; Riski-
ryhmään kuuluvia on suojattava. Lähimmäisistä tulee huolehtia, mutta tar-
vittavin varotoimin, ja vierailtava harkiten esimerkiksi hoivalaitoksissa tai 
isovanhempien luona. 

 Kainuun alueellisen koronaviruksen torjuntatoimia koordinoivan yhteistyö-
ryhmä (ryhmässä on edustus sairaanhoitopiiristä, Kainuun ELY-keskuk-
sesta, THL:stä sekä aluehallintovirastosta) on kokouksessaan 2.2.2021 
todennut Kainuun olevan epidemian kiihtymisvaiheessa (positiivisten tes-
tien osuus 0,6%, ilmaantuvuus 18 / 100 000 / 14 vrk; tartunnat jäljitettä-
vissä 100%). Kainuun koronakoordinaatioryhmä esittää aluehallintoviras-
tolle näkemyksenään enintään 20 henkilön kokoontumisrajoitusta 
9.2.2021 alkaen helmikuun loppuun saakka. 

Johtopäätökset:  

 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Kainuun maakunnan alu-
eelle perustuu tämänhetkiseen epidemiologisen tilanteen kokonaisarvi-
oon, jossa on arvioitu COVID-19 -taudin alueellisia tosiasiallisia vaikutuk-
sia kansanterveyteen ja otetaan huomioon THL:n asiantuntemuksen li-
säksi myös alueellisten viranomaisten näkemykset, sekä sosiaali- ja ter-
veysministeriön antama ohjaus rajoitustoimien tarpeellisuudesta.  

 Kokoontumisiin liittyvät riskit ovat tällä hetkellä liian suuret, jolloin rajoitus-
toimet ovat välttämättömiä. Aluehallintoviraston arvion mukaan tilantee-
seen vaikuttaa alueellisen epidemiologisen tilanteen ohella valtakunnalli-
nen kokonaistilanne, jolloin tiedossa olevat riskit ja taudin leviämisen es-
tämisen ennakointi ovat nyt tärkeitä. 

  Aluehallintoviraston rajoituspäätösten tarkoituksena on tartuntatautilain 1 
§:ssä säädetyin tavoin ennaltaehkäistä tartuntatautitilanteen pahene-
mista. Mikäli enintään 20 hengen kokoontumisissa noudatetaan riittäviä 
turvaohjeita, välttämättömiksi katsottavia tilaisuuksia tai kokouksia voi-
daan järjestää tartunnan riskiä olennaisesti vähentäen. Tällä rajauksella 
aluehallintovirasto puuttuu kokoontumisvapauteen ja muihin perusoikeuk-
siin mahdollisimman vähäisessä määrin. Päätöksen vaikutukset yhteis-
kuntaan, talouteen, elinkeinoelämään ja perusoikeuksien toteutumiseen 
on arvioitu. Päätös ei kajoa näihin enempää kuin on välttämätöntä alueen 
tämänhetkisessä epävarmassa epidemiologisessa tilanteessa, ja se on 
rajattu mahdollisimman lyhyeksi ajaksi; noin kolmeksi viikoksi. 

 Yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi aluehallintovirasto 
pitää välttämättömänä Kainuun maakunnan kuntien (Hyrynsalmi, Kajaani, 
Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi) alueella 
kaikkien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä. Kuitenkin si-
sätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisöti-
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laisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 (kaksikym-
mentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa 
noudattaen OKM:n ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta. Rajoitusta pide-
tään tämänhetkisen kokonaisarvion pohjalta välttämättömänä ajalle 9.2. – 
28.2.2021. 

 Edellä todetun perusteella Kainuun alueella voidaan edelleen todeta laaja 
yleisvaarallisen tartuntataudin (COVID-19) vaara. Tämä määräys on vält-
tämätön yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi Kainuun 
maakunnan alueella.  

 Jos alueellinen epidemiologinen kokonaistilanne muuttuu, aluehallintovi-
rasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä uudelleen.   

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

 Tartuntatautilaki (1227/2016) 1, 7, 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 Pasi Eskola 
(puh. 0295 017 500). 

 

 
 Ylijohtaja    Terttu Savolainen  
 

 Aluehallintoylilääkäri  Pasi Eskola  

 Aluehallintovirasto käyttää sähköistä hyväksyntää, jonka merkinnät ovat asiakirjan lo-
pussa. 
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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 

  

JAKELU JA SUORITEMAKSU 

Päätös yleistiedoksiantona  

 

Tämän päätöksen tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona. Asiakirja pi-
detään kaikkien nähtävillä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa 
4.3.2021 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  
Kainuun alueen kunnat 

Kainuun sairaanhoitopiiri, jota pyydetään tiedottamaan päätöksestä alu-
eensa kuntien tartuntataudeista vastaavia lääkäreitä 
 
Oulun poliisilaitos 

Kainuun pelastuslaitos 

Kainuun ELY-keskus  

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
 

Maksutta  
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