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Koronavirustilanteen hoitaminen alueilla
THL
(tietopohja, ohjeistukset ja 
kriteerit)
• arvioi alueen 

epidemiologisen tilanteen 
asettamaa 
tartuntatautiriskiä

• tuottaa alueellisen 
epidemiologisen kuvan ja 
siihen perustuvat ohjeet / 
suositukset 
toimenpidevaihtoehdoista 
ja niiden 
soveltamiskriteereistä

• ohjeistaa muiden 
terveysviranomaisten 
toimintaa

AVI
(valvonta ja siihen kuuluva ohjaus)
• varmistaa valvonnan ja siihen kuuluvan 

ohjauksen keinoin, että sairaanhoitopiirit ja 
kunnat täyttävät virkavelvollisuutensa ja 
soveltavat toiminnassaan THL:n asettamia 
kriteerejä.

• arvioi tietopohjaan perustuen omien 
toimenpiteidensä tarpeen sekä 
yhteensopivuuden

• tekee päätökset yleisötilaisuuksien ja eräiden 
julkisten tilojen käytön rajoittamisesta, mikäli 
niiden tarve ylittää kuntarajat. 

• voi antaa määräyksiä terveystarkastusten 
järjestämisestä ja niihin osallistumisesta

SHP
(toiminnan yhteensovitus 
alueella)
• tarkentaa alueen 

epidemiologisen tilanteen 
kuvaa ja tekee 
johtopäätökset siihen sekä 
THL:n tietoon ja 
ohjeistuksiin pohjaten. 

• ohjeistaa alueensa kuntia 
toimenpiteiden sisällössä ja 
toteuttaa ne kuntien kanssa 
sovittavalla työnjaolla

KUNNAT
(toimenpiteet alueella sovitun 
mukaisesti)
• vastaa testauksista, tartuntojen 

jäljittämisestä, mahdolliseen 
karanteeniin asettamisesta taikka 
sairastuneen eristämisestä ja 
hoidosta

• hyödyntää tässä työssään 
sairaanhoitopiirin ja THL:n osaamista 
ja sisältöohjausta

• keskeinen vastuu myös 
ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä 
eli esimerkiksi alueensa suosituksista 
ja neuvonnasta

STM

YHTEISTYÖ: 
Alueen viranomaisten on tärkeää harkita tarvittaessa myös alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 

kytkemistä mukaan tarvittavaan viranomaisyhteistyöhön.

RAPORTOINTI: 
AVI, shp ja kunnat raportoivat kootusti tästä harkinnastaan ja päätöksenteostaan ministeriöön ja 

THL:lle

PÄÄTÖKSET JA TOIMEENPANO: 
Shp, AVI ja kunnat tekevät päätöksensä ja toimeenpanevat ne



Aluehallintovirasto – kunta – shp 
roolit koronatorjunnassa
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• Kunta voi sulkea tilojaan ja rajoittaa yleisten kokousten 
ja yleisötilaisuuksien järjestämistä.

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

• Sairaanhoitopiiri on alueellaan tartuntatautien torjunnan asiantuntija. 
• Johtaa alueellista yhteistyöryhmää, joka voi tehdä aluetta koskevia 

linjauksia ja antaa suosituksia.

• Lainsäädännöllä päätetään ravintolatoiminnan rajoituksista.
Aluehallintovirasto valvoo rajoitusten noudattamista.



Mikä on yleisötilaisuus tai yleinen kokous?

Kokoontumisrajoitukset koskevat

• Yleisötilaisuus 
• Yleisölle avoin huvitilaisuus, kilpailu, näytös ja muut niihin 

rinnastettavat tilaisuudet, joihin osallistutaan osallistujan 
omasta aloitteesta.

• Yleinen kokous 
• Mielenosoitus tai muu kokoontumisvapauden käyttämiseksi 

järjestetty tilaisuus, johon muutkin kuin nimenomaisesti 
kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata. 

Kokoontumisrajoitukset eivät koske näitä

• Jatkuvaluonteinen palvelutoiminta

• Yksityistilaisuudet

4 │ 16.2.2021



Aluehallintoviraston määräyksen sisältö / Varsinais-Suomi

Voimassa nyt: 

”Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 
momentin nojalla Satakunnan 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 enintään 20 
(kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan 
varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).

Määräys on voimassa ajalla 24.1.2021 – 23.2.2021.”
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Aluehallintovirastot

Aluehallintoviraston 
määräykset ovat voimassa 
korkeintaan kuukauden kerrallaan.

Määräyksiä tukee Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen ja 
sairaanhoitopiirin asiantuntijatieto. 

Määräykset perustuvat 
tartuntatautilakiin  (1227/2016).



KIITOS
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