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Hei,

Kiitos vies stänne. Kysymyksestänne ei selkeäs  ilmene, mihin aluehallintoviraston
päätökseen vii aa e (Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut jokaisen
sairaanhoitopiirinsä alueelle erillisen päätöksen. Tällä hetkellä neljässä Etelä-Suomen
aluehallintoviraston toimialueen sairaanhoitopiirissä on kielle y yli 10 henkilön
yleisö laisuudet ja yleiset kokoukset), joten vastaan kysymykseenne yleisemmällä tasolla.
Vastaukseni ovat keltaisella pohjalla.

Toivon pikaista vastausta näihin kysymyksiin:

Perustuslain 13 § mukaan:

Jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia
sekä osallistua niihin.

Tartuntatau laki 58 §
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. 

Ja

Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne
ovat tarpeen usean kunnan alueella.

Ajaako tässä lanteessa tartuntatau laki perustuslain yli?

Siinä mielessä kyllä, e ä aluehallintoviraston tartuntatau lain 58 §:n
perusteella antama määräys kieltää yli 10 henkilön  yleisö laisuuksien ja
yleisten kokousten kuten mielenosoitusten järjestämisen.

Joitakin  poikkeuksia  (esimerkiksi  syrjintäkielto)  lukuun  o ama a  myös
perusoikeuksia on mahdollista rajoi aa, vaikka perusoikeussäännökseen ei
olisi  kirja u  erillistä  sääntelyvarausta.  Perustuslakivaliokunta  on  lakien



säätämisen osalta  katsonut,  e ä  perusoikeusrajoitusten  on  perustu ava
lakiin,  rajoitusten  tulee  olla  tarkkarajaisia  ja  rii ävän  täsmällisiä  ja
rajoitusten olennaisen sisällön tulee ilmetä laista,  rajoitusperusteiden on
oltava  hyväksy äviä,  tavallisella  lailla  ei  voida  säätää  perusoikeuden
y meen  ulo uvaa  rajoitusta,  rajoitusten  tulee  olla  
suhteellisuusperiaa een  mukaisia,  perusoikeu a  rajoite aessa  on
huolehdi ava rii ävistä oikeusturvajärjestelyistä ja rajoitukset eivät saa olla
ris riidassa ihmisoikeusvelvoi eiden kanssa.

Tartuntatau lain  58  §:n  1  momen n  mukaan  aluehallintovirasto  voi
pää ää  yleisten  kokousten  tai  yleisö laisuuksien  kieltämisestä.
Säännöksessä  tai  sitä  koskevissa  hallituksen  esityksen  (HE   13/2016  vp)
yksityiskohtaisissa  perusteluissa ei  ole  määritelty  sitä,  mitä  yleisellä
kokouksella tai yleisö laisuudella tarkoitetaan. Käsi eitä on tulki u o aen
huomioon tartuntatau lain tarkoitus.  Termien tulkintaan on saatu  tukea
osin myös kokoontumislain (530/1999) 2 §:n käsi eistä.

Kokoontumislain  2  §:n  2  momen n  mukaan  yleisellä  kokouksella
tarkoitetaan tässä laissa mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden
käy ämiseksi  järjeste yä laisuu a, johon muutkin kuin nimenomaises
kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata. Yleisenä kokouksena ei
kuitenkaan pidetä sellaista mielenosoitusta, joka on tarkoite u ainoastaan
yksi äisten  henkilöiden  mielipiteen  ilmaisemista  varten.  Mielenosoitus,
johon  osallistuu  yli  50  henkilöä,  kuuluu  aluehallintoviraston  antaman
päätöksen piiriin  ja  päätöksellä  on  näin  ollen  rajoite u  kokoontumis-  ja
mielenosoitusoikeuden  käy ämistä.  On  kuitenkin  syytä  huomata,  e ä
mielenosoitusten  lisäksi  päätös  kohdistuu  useisiin  erilaisiin  laisuuksiin,
joilla kootaan paljon ihmisiä yhteen ja näin mahdollistetaan tartuntataudin
leviäminen.  Tartuntatau lain  58  §:n  mahdollistaman
perusoikeusrajoituksen  kuten  koko  tartuntatau lain  tarkoituksena  on
ehkäistä  tartuntatauteja  ja  niiden  leviämistä  sekä  niistä  ihmisille  ja
yhteiskunnalle  aiheutuvia  hai oja.  Tällä  pyritään  turvaamaan  toisen
keskeisen  perusoikeuden,  perustuslain  7  §:n  1  momen ssa  säädetyn
oikeuden elämään, toteutuminen.

Millä perusteella tämä seuraava väite?

"toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti
epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.”

Perustelut löytyvät aluehallintoviraston antamasta päätöksestä. Päätökset
ovat nähtävillä aluehallintoviraston internetsivuilla
yleis edoksiannoissa:h ps://avi.fi/yleis edoksiannot . Keskeistä on, e ä
epidemia lanne Suomessa on vakava ja sen leviämisen vaara on erityisen
suuri silloin, kun paljon ihmisiä kokoontuu yhteen.

Lisäksi, teidän edo eesta:

- Keskustelimme asiantuntijoidemme kanssa päätöksemme
rajauksesta ja totesimme, että kaikkien yleisötilaisuuksien ja
yleisten kokousten kieltäminen olisi aiheuttanut kohtuuttomia
haasteita esimerkiksi yhtiöiden ja yhdistysten oikeusturvan
toteutumiselle, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston
ylijohtaja Merja Ekqvist. 

 - Tämän vuoksi päätöksemme mahdollistaa enintään 10 hengen
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, mutta tiukoin reunaehdoin.



Ketkä nämä asiantuntijat ovat?

Aluehallintoviraston virkamiehiä, kuten ylitarkastajia ja
aluehallintoylilääkäreitä.

Mitä tietoa on käytetty pohjana tekemään tätä päätöstä?

Aluehallintovirasto käy ää tartuntatau lain edelly ämällä tavalla
päätöksiä tehdessään hyväkseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
ja sairaanhoitopiirin asiantuntemusta. THL:n kokoamaa lanne etoa
saadaan esimerkiksi viikoi ain julkaistavista lannearvioraporteista, joita
aluehallintoviraston päätöksissä on referoitu. Lisäksi aluehallintovirasto
kuulee sairaanhoitopiirejä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta
sairaanhoitopiirien koordinoimien alueellisten koronayhteistyöryhmien
kokouksissa, joihin myös aluehallintoviraston edustaja osallistuu.
Aluehallintovirasto käy ää kuitenkin itsenäistä harkintavaltaa päätöksiä
tehdessään. Päätöksen tarkemmat perustelut löytyvät itse päätösteks stä.

Mitkä nämä reunaehdot ovat?

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Päijät-Hämeen
sairaanhoitopiirin, Kymenlaakson sairaanhoitopiirin ja Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin alueella sisä loissa ja alueellises  rajatuissa ulko loissa
voidaan järjestää yleisö laisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu
enintään 10 henkilöä edelly äen, e ä turvallisuus niissä voidaan varmistaa
nouda aen opetus- ja kul uuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen 21.9.2020 antamaa ohje a. Kyseinen ohje on aluehallintoviraston
päätöksen lii eenä ja löytyy niin ikään aluehallintoviraston internetsivuilta
yleis edoksiannoista. Aluehallintovirasto kuitenkin suosi elee vahvas ,
e ä kaikkea muuta kuin väl ämätöntä kokoontumista vältetään.

Millaisin turvavälein/ehdoin voi järjestää isompia mielenosoituksia?

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Päijät-Hämeen
sairaanhoitopiirin, Kymenlaakson sairaanhoitopiirin ja Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin alueella ei tällä hetkellä ole salli ua järjestää yli 10
henkilön mielenosoituksia minkäänlaisin ehdoin tai turvavälein, vaan
niiden järjestäminen on aluehallintoviraston määräyksillä kielle y.

Lisäksi:

 Vahva ja painokas viestimme on: älkää järjestäkö pieniäkään
kokoontumisia, jollei se ole aivan välttämätöntä.

Koen että on aivan välttämätöntä järjestää mielenosoituksia vapaasti, myös tässä nykytilanteessa.

Ja vielä:

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee
yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja,
teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä.
Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin,
kuten illanviettoihin tai perhejuhliin. 

Tässä ei mainita erityisesti mielenosoituksia.

Aluehallintoviraston päätöksessä todetaan selkeäs , e ä se koskee
yleisö laisuuksia ja yleisiä kokouksia. Mielenosoitukset kuuluvat
jälkimmäisiin. Tiedo eessa on kuitenkin tuotu erityises  esiin ero



yleisö laisuuksien ja yksityis laisuuksien välillä.

Pitääkö Aluehallintoviraston kanta?

Aluehallintovirasto on antanut päätöksensä ja ne ovat voimassa
päätöksessä ilmoite uun päivään as , ellei aluehallintovirasto anna
aiemmin uu a päätöstä, jolla voimassa oleva päätös kumotaan.
Aluehallintovirasto voi tehdä tartuntatau lain 58 §:n 1 momen n mukaisen
päätöksen enintään yhden kuukauden ajaksi. Jos epidemiologinen lanne
muu uu, aluehallintovirasto arvioi kokoontumisia koskevaa
rajoituspäätöstä uudestaan.

Toivo avas  tämä selventää asiaa.

Ystävällisin terveisin

Oona Mölsä                                                 
Ylitarkastaja | Överinspektör                                                              
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