
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/16940/2020 on lainvastainen 
(vastaavat lainvastaisuudet toteutuvat myös muiden aluehallintovirastojen päätöksissä 
vuonna 2020). Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksessään 
LSSAVI/16940/2020 (päätös) kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla 
alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ajalla 
2.-21.12.2020.  
 
Ensimmäinen päätöksen sisältämä ongelma on, että siitä ei käy ilmi, mitä tarkoitetaan 
yleisön kokoontumisella. Näin päätöksen asianosaiset ja perustelut jäävät epäselviksi. 
Hallintolain (434/2003) 44 §:n 2 ja 3 kohdan mukaan kirjallisesta päätöksestä on käytävä 
ilmi selvästi asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu sekä päätöksen perustelut ja 
yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on 
muutoin ratkaistu. Nämä päätöksen sisältöä koskevat perusvaatimukset edellyttävät, että 
viranomainen ilmoittaa päätöksessään, mitä asioita päätös koskee, sekä myös sen, miten 
nämä asiat on ratkaistu. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksessään 
kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa 
järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Päätöksen yhteenvedossa viitataan 
yleisesti tilanteisiin, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu. Päätöksessä ei kuitenkaan ole 
yksilöityä tietoa siitä, mitä tarkoitetaan yleisötilaisuudella ja yleisellä kokouksella. 
Kokoontumislaissa (530/1999) on annettu määritelmä sille, mitä tarkoitetaan yleisellä 
kokouksella ja yleisötilaisuudella. Molemmat ovat kokoontumislain mukaan ilmoituksen 
varaisia ja poliisilla on toimivalta kokoontumisiin liittyvissä asioissa. Päätöksestä syntyy 
kuva, että päätöksen tarkoituksena on ollut rajoittaa kokoontumislain mukaista 
kokoontumista ja tämän lisäksi myös kaikkea muuta ihmisten kokoontumista ja muita 
yleisötapahtumia. Tämä on lainsäädäntöä selvästi laveampi tulkinta. Siksi epäselväksi jää, 
kuka on päätöksen osalta asianosainen eli kenen oikeuksia ja velvollisuuksia päätös koskee. 
Eduskunnan oikeusasiamiehen poliisin toimivaltaa koskevan päätöksen 
EOAK/2678/2020 mukaan AVI:en määräämät kokoontumisrajoitukset voivat koskea 
vain kokoontumislain mukaisia yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia. 

 
Toinen ongelma sisältyy päätöksen perusteluihin. Hallintolain 45 §:n mukaan päätös on 
perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet 
ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Lisäksi tartuntatautilain (1227/2016) 58 
§:n 3 momentin mukaan rajoitusten edellytyksenä on, että toimenpide on välttämätön 
yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen 
estämiseksi. Taustalla vaikuttavan hallinto-oikeuden periaatteen mukaan 
viranomaispäätöksen tulee olla oikeasuhteinen (hallintolaki 6 §). Lain hallituksen esityksessä 
HE 13/2016 todetaan, että ”myös suhteellisuusvaatimusta on pidetty yhtenä 
perusoikeuksien rajoittamisen edellytyksenä. Rajoitusten on oltava välttämättömiä 
hyväksyttävän tavoitteen saavuttamiseksi ja laajuudeltaan oikeassa suhteessa 
perusoikeuksien suojaamaan oikeushyvään ja rajoituksen taustalla olevan yhteiskunnallisen 
intressin painoarvoon. Rajoitusedellytyksiä punnittaessa on varmistettava, että tavoiteltava 
hyöty on aiheutuvia haittoja merkittävämpää eikä tavoiteltua lopputulosta pystytä 
saavuttamaan vähemmällä puuttumisella yksilön perusoikeuksiin. Suhteellisuuden arviointi 
perustuu perusoikeuden suojaamien intressien ja perusoikeuksien rajoittamisen taustalla 
olevien intressien painoarvojen punnintaan. Perustuslain säännöksillä on punninnassa 
korostunut asema. Jos perusoikeutta rajoittavia toimia lievemmät toimet ovat riittäviä, ei 
perusoikeutta saa rajoittaa. Ehdotetun lain perusteella rajoitustoimenpiteiden käyttö olisi 
sallittua vain sellaisissa lakiehdotuksessa tarkoitetuissa tilanteissa, joissa 
rajoitustoimenpiteen käyttäminen on välttämätöntä ja lievemmät keinot eivät ole 
rajoitustoimenpiteen käytön tarkoitus huomioon ottaen soveltuvia tai riittäviä. ” 



 
Päätöksellä on rajoitettu perustuslain (731/1999) (PL) mukaista oikeutta kokoontua (PL 13 
§). Kokoontumisrajoituksella on välitön vaikutus myös muihin perusoikeuksiin kuten 
sananvapauteen (PL 12 §), taiteen vapauteen (PL 16 §) sekä elinkeinonvapauteen (PL 18 §). 
Päätöksen sisältämää kokoontumisrajoitusta on tulkittu yleisesti siten, että mm. esittävän 
taiteen tapahtumia ei ole voitu järjestää. Päätöksessä ei ole esitetty Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintoviraston perusteluja tai punnintaa siitä, miten ja miksi ko. viranomainen on 
päätynyt siihen lopputulokseen, että päätöksessä annettu määräys ja valitut toimet olisivat 
välttämättömiä ja oikeassa suhteessa perusoikeuden suojaamien intressien ja 
perusoikeuksien rajoittamisen taustalla olevien intressien välillä. Päätöksestä puuttuvat 
päätöksenteossa sovelletut oikeussäännöt ja muut oikeuslähteet sekä muut ratkaisuun 
vaikuttaneet tai siinä sovelletut oikeudelliset perusteet, kuten oikeusperiaatteet ja sitova 
oikeuskäytäntö. Päätöksessä on esitetty lähinnä viittauksia ministeriön tai toisten 
viranomaisten lausuntoihin. Koska päätös ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia ja 
päätöksen perusteella jää epäselväksi, minkälainen kokoontuminen on ylipäätään kiellettyä, 
on rajoitustoimenpiteiden välttämättömyyttä ja oikeasuhteisuutta mahdotonta arvioida. 
Välttämättömyys- ja oikeasuhteisuuspunnintaan on viranomaisilla ollut mahdollisuus 
koronapandemian alusta saakka, mutta yllä mainittuja lainmukaisia perusteita 
tartuntatautilain 58 §:n edellyttämälle välttämättömyydelle ei edelleenkään ole esitetty. 
Lisäksi keväästä 2020 lähtien päätökset on annettu toteuttamatta kuulemisperiaatetta. Tämä 
viittaa vahvasti siihen, että päätökset eivät ole tehty itsenäisten viranomaisten 
harkintavallasta, vaan poliittisen ohjauksen alla. 

 
Kolmas juridinen ongelma liittyy julkisen vallan käyttöön. Aluehallitonvirastojen esittämät 
perustelut ovat lähestulkoon identtisiä, vaikka viranomaisilta edellytetään itsenäistä ja 
puolueetonta päätöksentekoa. Päätös perustuu vahvasti Terveyden   ja   hyvinvoinnin   
laitoksen (THL) strategiaan ja ohjeistukseen. Tämä ohjaa vahvasti siihen tulkintaan, ettei 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ole käyttänyt itsenäistä harkintavaltaansa päätöstä 
tehdessään. Päätös ei kuitenkaan voi perustua yksinomaan viranomaisen määräyksiin tai 
ohjeisiin, koska julkisen vallan käytön on perustuttava lakiin (PL 2.3 §) ja yksilön oikeuksien 
ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä lailla (PL 80.1 §).  

 
Lopuksi 
 
Päätös ei edellä mainituista syistä täytä hallintolain 44 §:n ja 45 §:n vaatimuksia. Lisäksi 
perusteluista puuttuu kokonaan tartuntatautilain 58 §:n mukaisen 
välttämättömyysperiaatteen ja perusoikeuksien rajoittamisen oikeasuhteisuuden punninta. 
Hallintolain 34 §:n mukaista kuulemisperiaatetta ei ole noudatettu. Päätös ei ole 
perustuslain 2.3 §:n mukainen. Näiden puutteiden vuoksi päätöksen sisällön 
lainmukaisuutta ja muutoksenhaun tarvetta on vaikea arvioida. Aluehallintoviraston omien 
perusteluiden puuttumisen vuoksi ei voida varmistua siitä, että viranomainen on käyttänyt 
harkintavaltaansa lain ja hallinnon oikeusperiaatteiden mukaisesti ja siksi päätöksestä 
puuttuu asianosaisten oikeussuojan kannalta keskeisimmät perustelut. 

 
 
 


