
Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle 29.7.2021 
 
 
 
Suomen Muusikkojen Liitto ry (Muusikkojen liitto) on 12.2.2021 ja 23.6.2021 tekemissään kanteluissa 
pyytänyt eduskunnan oikeusasiamiestä lausumaan, ovatko aluehallintojen päätökset 
LSSAVI/16940/2020, ESAVI/21176/2021 ja ESAVI/21177/2021, joilla aluehallintovirastot ovat aset-
taneet tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:ään nojautuen yleisötilaisuuksien järjestämiseen kohdistuvia ra-
joituksia, olleet lainmukaisia. Muusikkojen liitto on kanteluissaan katsonut, että päätökset on tehty lain-
vastaisesti. Päätöksillä, joihin ei sisälly lain edellyttämää rajoitustoimien oikeasuhteisuuden ja välttämättö-
myyden arviointia, kohdellaan elinkeinonharjoittajia epäyhdenvertaisesti ja loukataan perustuslaissa sää-
dettyä oikeutta kokoontua, sananvapautta, taiteen vapautta ja elinkeinonvapautta. Samasta aiheesta oi-
keusasiamiehelle ovat kannelleet myös Suomen Näyttelijäliitto ry sekä Teatteri- ja mediatyöntekijöiden 
liitto ry.  
 
Oikeusasiamies on vastauksessaan 19.7.2021 ilmoittanut, ettei hän vakiintuneen laillisuusvalvontakäytän-
nön mukaan tutki asiaa, jos siihen on mahdollista hakea valittamalla muutosta. Koska päätöksiin 
LSSAVI/16940/2020, ESAVI/21176/2021 ja ESAVI/21177/2021 voi hakea muutosta valittamalla, oi-
keusasiamies ei ilmoituksensa mukaan tutki kanteluja. Muusikkojen liiton käsityksen mukaan kanteluissa 
on kuitenkin tuotu esiin myös sellaisia asioita, jotka vakiintuneen laillisuusvalvontakäytännön mukaan 
kuuluvat laillisuusvalvonnan alaan. 
 
Tämän Muusikkojen liiton uuden kantelun tarkoituksena on saattaa kokoontumisrajoitusten taustalla ole-
van viranomaistoiminnan lainmukaisuus oikeusasiamiehen tutkittavaksi. Vaikka päätöksistä 
LSSAVI/16940/2020, ESAVI/21176/2021 ja ESAVI/21177/2021 sekä muista aluehallintovirastojen 
vastaavista päätöksistä on tiettävästi valitettu alueellisiin hallinto-oikeuksiin, keväästä 2020 yhtämittaisesti 
jatkuneeseen yleisötilaisuusrajoitusten asettamiseen liittyy myös sellaisia laillisuuteen, hyvään hallintoon 
sekä perus- ja ihmisoikeuksien noudattamiseen liittyviä kysymyksiä, joita ei voida tutkia hallintotuomio-
istuimissa. Siksi tällä kantelulla Muusikkojen liitto kantelee siitä lainsäädännöstä irtaantuneesta hallintota-
vasta, jolla aluehallintovirastot sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjauksessa epäjohdonmukaisesti ja 
epäyhdenvertaisesti rajoittavat perusoikeuksia.  
 
Laillisuusvalvojan kannanottoa tarvitaan erityisesti siksi, että yleisötilaisuusrajoituksia koskevaa tartunta-
tautilain 58 §:ä säädettäessä ei ole ajateltu käsillä olevaa pitkäkestoista pandemiaa eikä rajoitusten asetta-
mista koskevan toimintamallin laillisuuteen, perus- ja ihmisoikeuksien mukaisuuteen tai hyvään hallintoon 
liittyviä kysymyksiä ole siten voitu arvioida tyhjentävästi tartuntatautilakia säädettäessä. Lakia säädettäessä 
(HE 13/2017 vp) myös painotettiin suhteellisuuspunninnan keskeisyyttä rajoitustoimivaltaa käytettäessä. 
Koska tällaisessa tilanteessa korostuu laillisuusvalvonnan rooli perus- ja ihmisoikeuksien sekä hyvän hal-
linnon turvaamisessa, Muusikkojen liitto pyytää oikeusasiamiestä tarkastelemaan tartuntatautilain 58 §:n 
soveltamista yleisötilaisuuksiin keväällä 2020 alkaneen ja edelleen jatkuvan koronapandemian olosuhteissa 
siltä osin, kun tarkastelu on vakiintuneen laillisuusvalvontakäytännön perusteella oikeusasiamiehelle mah-
dollista. Muusikkojen liitto pyytää oikeusasiamiestä huomioimaan mahdollisuuksien mukaan tätä kantelua 
käsitellessään sen, mitä aiemmissa asiaan liittyvissä kanteluissa on tuotu esiin.   
 
Eduskunnan oikeusasiamiestä pyydetään lausumaan, onko nykyinen valtioneuvoston hybri-
distrategiaan sidottu tapa, jolla STM:n johdon alaisuudessa toimivat aluehallintovirastot rajoit-
tavat yleisötilaisuuksia ja sitä kautta muusikkojen ja esittävän taiteen ammattilaisten ammatin-
harjoittamista ilman julkilausuttuja perusteluja, voimassa olevan lainsäädännön, perus- ja ih-
misoikeuksien sekä hyvän hallinnon mukainen. 
 
 



Kantelun tutkimisen edellytyksistä 
 
Kantelu ei kohdistu mihinkään yksittäiseen aluehallintoviraston päätökseen eikä ylipäänsä sellaisiin yksit-
täisiin kysymyksiin, jotka ratkaistaan aluehallintovirastojen tekemiä yksittäisiä päätöksiä koskevien vali-
tusten yhteydessä tuomioistuimissa. Kantelu kohdistuu sen sijaan aluehallintovirastojen tartuntatautilain 
58 §:ään kiinnittyvään yleisötilaisuusrajoituksien asettamista koskevaan hallintotapaan kokonaisuutena 
sekä hallintotavan taustalla olevaan valtion keskushallinnon ohjaukseen.   
 
Kantelun tutkittavaksiottamisedellytyksiin liittyen Muusikkojen liitto kiinnittää huomion siihen, että kan-
telun kohteena oleva hallintotapa on johtanut siihen, että epidemiologisesti samankaltaisessa tilanteessa, 
lähes samanaikaisesti tehdyillä päätöksillä, saman ohjauksen ja samojen oikeuslähteiden pohjalta aluehal-
lintovirastot ovat tehneet valtioneuvoston vahvistaman ns. hybridistrategian pohjalta niin tietyillä alueilla 
rajoituspäätöksiä kuin toisilla alueilla ratkaisuja olla tekemättä rajoituspäätöksiä. Siinä missä päätöksiin 
voidaan hakea muutosta valittamalla, ratkaisuihin olla tekemättä päätöksiä ei voida hakea muutosta valit-
tamalla. Näin tämän kantelun kohteena olevaa hallintotapaa ei voida arvioida kokonaisuutena tuomiois-
tuimissa vaan sen kokonaisuutena arvioiminen kuuluu vakiintuneen laillisuusvalvontakäytännön mukaan 
laillisuusvalvonnan toimivaltaan.  
 
Koska oikeusasiamiehen aiemmassa viranomaisten koronaepidemian hallintatoimia koskevassa ratkaisu-
käytännössä (esim. EOAK/2889/2020, EOAK/3787/2020, EOAK/5463/2020 ja EOAK/1043/2021) 
on tarkasteltu sellaista hallinnollista ohjausta, josta myös tässä kantelussa on kysymys, Muusikkojen liitto 
katsoo, että oikeusasiamiehellä on vakiintuneen laillisuusvalvontakäytännön perusteella toimivalta tutkia 
tässä kantelussa esiin tuodut laillisuusvalvontakysymykset.  
 
 
Yleisötilaisuuksien rajoittaminen  
 
Tartuntatautilain 7 §:n mukaan tartuntatautien torjunnan yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat 
sosiaali- ja terveysministeriölle. Tartuntatautien torjunnan kansallisena asiantuntijalaitoksena toimii Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), joka tukee asiantuntemuksellaan sosiaali- ja terveysministeriötä ja 
aluehallintovirastoja, ylläpitää tartuntatautien torjuntaa palvelevia valtakunnallisia epidemiologisia seuran-
tajärjestelmiä sekä ohjaa ja tukee tartuntatautien torjuntatyötä kunnissa, sairaanhoitopiirien kuntayhty-
missä ja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköissä.  
 
Tartuntatautilain 8 §:n mukaan aluehallintovirasto sovittaa yhteen ja valvoo tartuntatautien torjuntaa alu-
eellaan. Aluehallintovirasto valvoo torjuntatyön säännösten mukaista toteuttamista sekä kansallisten 
suunnitelmien ja sosiaali- ja terveysministeriön päätösten toimeenpanoa. Aluehallintoviraston ja sen toi-
mialueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on tehtävä yhteistyötä tartuntatautien torjunnassa. Aluehal-
lintovirasto tekee hallinnolliset päätökset käyttäen hyväksi sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, erityisvas-
tuualueen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntemusta.  
 
Tartuntatautilain 58 §:n mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaral-
liseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, 
kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan yleisten kokousten tai 
yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen 
tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi 
tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella. Toimenpiteet on 
heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole. 
 
Aluehallintovirastot ovat STM:n ohjauksen alaisina rajoittaneet alueillaan ihmisten kokoontumista ja lä-
hikontakteja maaliskuusta 2020 lähtien vedoten yllä mainittuihin tartuntatautilain pykäliin. Toimet on 



tehty vakavan tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Yleisötilaisuuksien henkilömäärää ja lähikontakteja 
on rajoitettu riippuen epidemian vaiheesta ja luokittelutasosta. Henkilömäärärajoitukset alkoivat maalis-
kuussa 2020, kun STM kehotti ohjauskirjeellään (dnro VN/5772/2020) 12.3.2020 aluehallintovirastoja 
kieltämään ensin yli 500 hengen yleisötilaisuudet. Pian tämän jälkeen ministeriö kehotti ohjauskirjeellään 
kieltämään yli 10 hengen yleisötilaisuudet. Tässä yhteydessä oikeusministeriö laati myös muistion yleisö-
tilaisuuden käsitteen tulkinnasta (Pekka Timosen ja Timo Makkosen muistio 18.3.2020), mikä johti sit-
temmin käsitteen lainvastaiseen erkaannuttamiseen kokoontumislain käsitteistöstä kuten oikeusasiamies 
on ratkaisussaan (EOAK/2678/2020) todennut. Eri alueilla on sittemmin tehty lukuisia erilaisia tartun-
tatautilain 58 §:n nojalla annettuja päätöksiä, joissa on asetettu yleisötilaisuuksiin erilaisia henkilömäärä-
rajoituksia. Päätökset on tehty puolentoista vuoden ajan ilman kuulemisia.  
 
Muusikkojen liitto pyytää oikeusasiamiestä ottamaan kantaa siihen, voidaanko tartuntatautilain 
58 §:n soveltaminen kiinnittää pitkäaikaisesti STM:n ohjauskirjeiden mekaaniseen seuraami-
seen siten, että ohjauskirjeiden noudattamiseen vetoamalla sivuutetaan hallintolaissa asetetut 
hallintoasian käsittelyä ohjaavat muotovaatimukset kuten kuulemisvelvoite. 
 
Yleisötilaisuuksien rajoituspäätöksiin on liitetty toukokuusta 2020 alkaen valtioneuvoston periaatepäätök-
senä hyväksymän hybridistrategian (VNK/2020/57) mukaisesti velvollisuus noudattaa erityyppisiä val-
tion keskushallinnon laatimia ohjeita (erityisesti ns. OKM-THL-ohjeita, joista varhaisin on päivätty 
14.5.2020). STM kehotti ensimmäistä kertaa 15.5.2020 ohjauskirjeellään (dnro VN/5772/2020) aluehal-
lintovirastoja liittämään päätöksiin ohjeiden noudattamisvelvollisuuden, minkä jälkeen ministeriö on tois-
tuvasti ohjauskirjeissään kehottanut aluehallintovirastoja samaan. Ohjeisiin on sisältynyt muun muassa 
säännöksiä turvaväleistä eli yleisötilaisuuden järjestämisestä siten, että niissä voidaan välttää kulloinkin 
ohjeessa määritellyllä tavalla ns. lähikontakti (sellaisena kuin se on kulloisessakin ohjeessa määritelty). 
Aluehallintovirastot ovat tehneet tämän jälkeen eri alueilla lukuisia erilaisia tartuntatautilain 58 §:ssä tar-
koitettuja päätöksiä, joissa on asetettu ohjeiden noudattamisvelvollisuus mukaan lukien turvavälien nou-
dattamisvelvollisuus. Päätökset ovat olleet pääsääntöisesti sellaisia, että tietyn henkilömäärän ylittävä ylei-
sötilaisuus kielletään, jos yleisötilaisuudessa ei pidetä päätöksessä tarkoitettua turvaväliä (ks. esim. 
LSSAVI/16940/2020). Aluehallintovirastot eivät ole kertaakaan arvioineet päätöksissä ohjeiden välttä-
mättömyyttä tai oikeasuhteisuutta erilaisiin yleisötilaisuuksiin. Sen sijaan ne ovat mekaanisesti vain liittä-
neet ohjeiden noudattamisvelvollisuuden sellaisenaan osaksi rajoituspäätöksiä huolimatta siitä, että esi-
merkiksi COVID-19 tautia aiheuttavaa koronavirusta koskeva epidemiologinen tieto on muuttunut sinä 
aikana, kun OKM-THL-ohjetta ei ole päivitetty. 
 
Muusikkojen liitto pyytää oikeusasiamiestä ottamaan kantaa siihen, voidaanko tartuntatautilain 
58 §:n mukaisten rajoituspäätösten sisältö tosiasiassa määrittää valtioneuvoston periaatepäätök-
senä laaditussa hybridistrategiassa ja erilaisissa valtion keskushallinnon ohjeissa (esim. OKM-
THL-ohje) siten, että ohjeet liitetään osaksi aluehallintovirastojen päätöksiä tavalla, jossa sivuu-
tetaan rajoituspäätösten oikeasuhteisuuden ja välttämättömyyden arviointi. 
 
Tartuntatautilakia täydennettiin vuoden 2021 alussa lisäämällä siihen turvavälien asettamista koskeva ni-
menomainen säännös (58 d §). Lähikontakteja asiakastiloissa siirryttiin tämän jälkeen rajoittamaan ke-
väällä 2021 tartuntatautilain 58 d §:n ns. leviämisvaiheen turvavälipäätöksen perusteella silloin, kun alue 
oli leviämisvaiheessa. Näistä tartuntatautilain 58 d §:n mukaisista rajoituksista luovuttiin esimerkiksi Uu-
denmaan alueella kesäkuussa 2021 siirryttäessä leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen 
(ESAVI/21177/2021), mutta silti Uudellamaalla pidettiin voimassa lain 58 §:n mukaiset kokoontumisra-
joitukset ja yleisötilaisuuksien turvavälimääräykset (ESAVI/21176/2021). Vastaavalla tavalla meneteltiin 
myös Varsinais-Suomessa. Selitystä sille, miksi asiakastiloissa lähikontaktien tai yleisömäärien rajoittami-
nen ei ollut enää välttämätöntä, mutta yleisötilaisuuksissa taas oli, ei kerrottu. Toimintaa on poikkeuksetta 
perusteltu STM:n ohjauskirjeillä, THL:n suosituksilla ja kansallisella hybridistrategialla. Onkin totta, että 
STM:n ohjauskirjeet (esim. VN/14345/2021- STM-4) ovat tartuntatautilain 58 d §:n säätämisen jälkeen 



sisältäneet suosituksen, että aluehallintovirastojen tulee kiihtymisvaiheessa asettaa yleisötilaisuuksiin tar-
tuntatautilain 58 §:n mukaisella päätöksellä kahden metrin turvavälivaatimus, vaikka tartuntatautilain 58 
d §:n mukaan turvavälin asettamisvelvollisuutta koskeva päätös voidaan tehdä vain ns. leviämisvaiheessa 
eli epidemiatilanteen ollessa pahempi. Aluehallintovirastot ovat tehneet tällaisia rajoituspäätöksiä tai olleet 
tekemättä niitä, mutta ne eivät ole koskaan tuoneet julki ratkaisuihinsa liittyvää välttämättömyys- ja suh-
teellisuusarviota. Niinpä esimerkiksi heinäkuussa 2021 Lounais-Suomen aluehallintovirasto teki lähes sa-
manaikaisesti samanlaisessa epidemiologisessa tilanteessa yhtäältä päätöksen asettaa kahden metrin tur-
vavälivaatimus sisätilojen yleisötapahtumiin Varsinais-Suomen alueella mutta toisaalta ratkaisun olla aset-
tamatta kahden metrin turvavälivaatimusta sisätiloihin Satakunnan alueella. Heinäkuun 2021 viimeisellä 
viikolla tilanne oli sellainen, että epidemian kiihtymisvaiheessa yhden aluehallintoviraston alueella oli voi-
massa hybridistrategialla perusteltu 2 metrin turvavälivaatimus (ESAVI/25767/2021), yhden alueella oli 
voimassa hybridistrategialla perusteltu ”riittävän etäisyyden pitämisvaatimus” (LSAVI/8422/2021), kah-
den alueella oli päätetty olla asettamatta turvavälivaatimuksia ja yhden alueella selvitettiin turvavälivaati-
muksen asettamista. Siihen, miksi samanlaisessa epidemiologisessa tilanteessa samaa hybridistrategiaa 
noudattaen tehtiin niinkin erilaiset päätökset kuin ESAVI/25767/2021 ja LSAVI/8422/2021 ovat, ei 
löydy päätöksistä itsestään tai mistään muustakaan asiakirjasta minkäänlaisia perusteluja. Yhdenkään alue-
hallintoviraston alueella ratkaisua asettaa turvavälivaatimus tai olla asettamatta sitä ei kiinnitetty päätök-
sessä tai sen taustalla olevissa valmisteluasiakirjoissa (esim. Kainuun koronanyrkin kokous 20.7.2021, Sa-
takunnan alueellisen koronakoordinaatioryhmän kokous 20.7.2021, Pohjois-Karjalan koronakoordinaa-
tioryhmän kokous 20.7.2021) millään tavalla oikeudellisesti asianmukaiseen välttämättömyys- tai suhteel-
lisuusarvioon. 
 
Muusikkojen liitto pyytää oikeusasiamiestä ottamaan kantaa siihen, voidaanko aluehallintovi-
rastoja ohjata ns. soft law -tyyppisellä hybridistrategialla ja sen soveltamista koskevilla ministe-
riön ohjauskirjeillä asettamaan turvavälivaatimuksia, jotka ovat ristiriidassa eduskunnan säätä-
män asiaa koskevan lain kanssa. Muusikkojen liitto pyytää oikeusasiamiestä arvioimaan muu-
toinkin aluehallintovirastojen menettelyä turvavälivaatimuksen asettamisessa. 
 
Lisäongelman aluehallintovirastojen kautta toimeenpantuun rajoitustoimintaan on aiheuttanut se, että 
tartuntatautilaissa ei määritellä yleisötilaisuuden käsitettä ja laissa mainitaan ainoastaan yleisötilaisuuksien 
kieltäminen, ei henkilömäärien rajoittamista. Rajoituspäätösten osalta on jäänyt epäselväksi, ketkä ovat 
päätösten asianosaisia, sillä yleisötilaisuuksien määritelmä on ollut tulkinnanvarainen. Rajoitustoiminta on 
käytännössä johtanut myös ei kokoontumislain mukaisten yleisötilaisuuksien rajoittamiseen, mikä on ai-
heuttanut lakiin perustumattoman ja epäyhdenvertaisen oikeustilan. Eduskunnan oikeusasiamies teki jou-
lukuussa 2020 Poliisihallituksen 3.4.2020 laatimasta ohjaavasta kirjeestä (POL-2020-16637) tartuntatauti-
lain 58 §:n yleisötilaisuuskäsitteen ja kokoontumislain yleisötilaisuuskäsitteen suhdetta koskevan ratkaisun 
(EOAK/2678/2020), jonka mukaan aluehallintovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset voivat 
koskea vain kokoontumislain mukaisia yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia. Todellisuudessa aluehallin-
tovirastot ovat kuitenkin rajoittaneet kaikkea yleistä kokoontumista, mikä palautuu STM:n vuonna 2020 
antamiin ohjauskirjeisiin, joiden sisältö on oikeusasiamiehen päätös huomioiden samalla tavalla oikeudel-
lisesti virheellinen kuin oikeusasiamiehen ratkaisussaan käsittelemä Poliisihallituksen kirje.  
 
Selkeää kokoontumislain mukaista rajanvetoa ei ole pyynnöistä huolimatta tehty ja aluehallintovirastojen 
esim. puhelinpalvelussa kansalaisille antamat ohjeet ovat olleet tulkinnanvaraisia ja epäselviä ja vaihdelleet 
aluehallintovirastosta ja virkailijasta riippuen. Aluehallintovirastojen verkkosivuilla olevat ohjeet yleisöti-
laisuuden käsitteestä ovat irtaantuneet kokoontumislain esitöistä ja kokoontumislakia koskevasta oikeus-
kirjallisuudesta. Tähän on osaltaan vaikuttanut STM:n ohjauskirjeessä 15.5.2020 (VN/5772/2020) esitetty 
”jatkuvaluonteisen normaalitoiminnan” käsite. Ohjauskirjeen mukaan ”yleisötilaisuuden käsitteen piiriin 
ei kuulu normaali palvelu- ja muu tiloissa yleisesti ja jatkuvaluonteisesti harjoitettava toiminta”. Tämä 
”jatkuvaluonteisen normaalitoiminnan” käsite on vieras tartuntatautilain ja kokoontumislain teksteille, 
näiden lakien esitöille sekä aihepiirin oikeuskirjallisuudelle, laillisuusvalvontaratkaisuille ja 



tuomioistuinratkaisuille. Käsitettä on sovellettu mielivaltaisesti ilman minkäänlaista oikeuslähteiden tukea 
ja aluehallintovirastojen päätöksenteko, ohjaus- ja valvontakäytäntö sekä viestintä ovat irtaantuneet niin 
lainsäädännöstä kuin oikeusasiamiehen ratkaisusta (EOAK/2678/2020). Toisin kuin kokoontumislain 
yksityiskohtaiset perustelut antavat ymmärtää, aluehallintovirastojen mukaan mm. taidemuseon toiminta 
sisältäen mediataideteoksen tai performanssiteoksen esittämisen ei ole yleisötilaisuus, vaan sen sijaan se 
on ns. ”jatkuvaluonteista normaalitoimintaa”. Toiminnasta tulee kuitenkin aluehallintovirastojen mukaan 
yleisötilaisuus, kun samassa tilassa soitetaan konsertti taikka esitetään näytelmä. Julkisuudessa esillä ollei-
den tietojen mukaan aluehallintovirastot ovat vahvistaneet tämän esimerkiksi Suomen Filmikamarin ja 
taiteilijakollektiivi Kuusiplusin tiedusteltua asiaa (esim. https://youtu.be/GiBoewsqrYY).  
 
Jatkuvaluonteisen normaalitoiminnan ja yleisötilaisuuden käsitteiden erottaminen toisistaan on luonut 
ristiriitaisen oikeustilan, eikä ristiriitaa ole onnistuttu perustelemaan epidemiologisin perustein. Avoimeksi 
jää siten, miksi lähikontaktin välttäminen on välttämätöntä, kun kyseessä on yleisötilaisuus (esim. kon-
sertti tai elokuvan projisointi) ja miksi taas välttämättömyys kumoutuu, kun kyseessä on oleskelu yleisölle 
avoimissa tai rajatuissa asiakastiloissa taikka jatkuvaluonteisen normaalitoiminnan piiriin kuuluvaksi kat-
sottu toiminta (kuten performanssiesitys taidemuseossa). Muusikkojen liiton mukaan tällainen syy olisi 
osoitettava, jotta STM:n ministeriön ohjauskirjeiden sekä aluehallintovirastojen toiminnan luoma oikeus-
tila ja sitä kehystävän viestinnän lainmukaisuus olisi perusteltavissa. Kun syytä ei ole osoitettu, syntyy 
olettama, että todellisuudessa yleisötilaisuuksien rajoittaminen ei voi olla lakiin perustuen välttämätöntä 
vaan taustalla on puhtaasti poliittisessa päätöksenteossa syntynyt valinta.  
 
Muusikkojen liitto pyytää oikeusasiamiestä ottamaan kantaa siihen, tulkitsevatko aluehallinto-
virastot päätöksissään ja viestinnässään yleisötilaisuuden käsitettä oikein ja onko aluehallinto-
virastojen toiminnassa asianmukaisesti huomioitu asiaa koskevat laillisuusvalvontaratkaisut ku-
ten oikeusasiamiehen ratkaisu EOAK/2678/2020. 
 
 
Hallinnon oikeusperiaatteet 
 
Hallintolain 6 §:n mukaan hallinnon oikeusperiaatteisiin kuuluu, että viranomaisen on kohdeltava hallin-
nossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tar-
koituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään 
nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.  
 
Hallintolakia koskevan hallituksen esityksen (HE 72/2002) 6 §:ää koskevien perusteluiden mukaan pykä-
lästä ilmenevä ”tarkoitussidonnaisuudenperiaate sisältää yleisen velvollisuuden käyttää toimivaltaa vain 
siihen tarkoitukseen, johon se on lain mukaan määritelty tai tarkoitettu käytettäväksi. Viranomainen ei 
saa ryhtyä edistämään muita tarkoitusperiä kuin niitä, jotka kuuluvat sen tehtäväpiiriin ja sisältyvät tapauk-
seen sovellettavan lain tavoitteisiin”. Nyt kun rajoitustoimien lakiin sidottuus on epäselvä, on rajoitustoi-
menpiteiden tarkoitussidonnaisuutta vaikea arvioida.  
 
Hallintolakia koskevan hallituksen esityksen mukaan ”viranomaisen päätöksenteon ja toiminnan yleensä-
kin on oltava puolueetonta ja objektiivisesti perusteltavissa”. Kun perusteluja ei ole saatu sille, miksi ylei-
sötilaisuuksia rajoitetaan enemmän kuin muissa tilaisuuksissa syntyviä ihmiskontakteja, puuttuvat tällöin 
myös puolueettomat ja objektiiviset perustelut. Nykyinen hallintotapa mahdollistaa sen, että poliittisella 
ohjauksella ja valinnoilla johdetaan viranomaistoimintaa, joka johtaa kansalaisten epäyhdenvertaiseen 
kohteluun. Nykyinen hallintotapa on johtanut siihen, että yleisötilaisuuksiin perustuva elinkeinonharjoit-
taminen, kuten muusikon työ ja muu esittävä taide on ollut lähes kannattamatonta ja epäyhdenvertaista 
muihin aloihin nähden rajoitusten alusta saakka. Rajoitusten vaikutuksia kuvaa se, että kahden metrin 
turvavälivaatimusten johdosta tavanomaiseen konserttikäyttöön rakennettuun kiintein istuimin 



varustettuun tilaan, aivan samoin kuin vastaavaan tavanomaiseen teatteritilaan, ei voida ottaa kuin 10–20 
% normaalista enimmäiskatsojamäärästä. 
 
Hallituksen esityksen mukaan ”viranomaisen ratkaisutoiminnan tulisi olla johdonmukaista siten, että har-
kinnan kohteena olevia tosiseikkoja arvioidaan samankaltaisissa tapauksissa samoin perustein. Säännön-
mukaisesta käytännöstä poikkeamisen olisi perustuttava tapauksen erityislaatuun”. Tämä johdonmukai-
suusvaatimus ei täyty yleisötilaisuuksien rajoitustoiminnassa välttämättömyysperustelujen osalta. Peruste-
luja sille, miksi yleisötilaisuuksia on rajoitettu epidemian alusta suhteessa enemmän kuin mitään muita 
ihmiskontakteja sisältäviä toimintoja, ei ole esitetty. Muusikkojen liiton käsityksen mukaan se, että yleisö-
tilaisuussääntely on ollut valmiina tartuntatautilain 58 §:ssä, ei ole käynyt perusteeksi enää sen jälkeen, kun 
STM:n valmistelusta tartuntatautilakiin on säädetty eduskunnassa lukuisia rajoitustoimia koskevia uusia 
pykäliä. Samoin epäjohdonmukaista on, että valtakunnallisesti samassa epidemiologisessa tilanteessa eli 
ns. kiihtymisvaiheessa olevat alueet tulkitsevat lakia ja hybridistrategiaa rajoitustoimien välttämättömyy-
den osalta eri tavoin.  
 
Hallituksen esityksen hallintolaiksi mukaan ”viranomaisten harkintavaltaa ohjaaviin oikeusperiaatteisiin 
kuuluu myös suhteellisuusperiaate. Tämän periaatteen keskeisenä sisältönä on, että viranomaisen toimien 
on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Toisin sanoen viranomaisen toimen on 
oltava asianmukainen, tarpeellinen ja oikein mitoitettu sen tavoitteen kannalta, johon kysymyksessä ole-
valla toimella pyritään. Käytännössä suhteellisuusperiaate edellyttää, että viranomainen mitoittaa toimin-
tansa alimmalle sellaiselle tasolle, jolla saadaan aikaan tarvittava vaikutus.” Epidemian aikainen rajoitus-
toimista muodostuva kokonaisuus ja päätösten perustelut eivät kerro, miksi valitut toimenpiteet ovat tar-
peellisia ja oikein mitoitettuja tavoitteeseen nähden. Toimien suhteellisuutta on mahdoton arvioida, kun 
perusteluja niiden oikeasuhteisuudesta ei ole annettu. Tällöin herää kysymys, onko yleisötilaisuuksien ra-
joittamisen osalta noudatettu toimien mitoittamista alimmalle sellaiselle tasolle, jolla saadaan aikaan tar-
vittava vaikutus.  
 
Muusikkojen liitto pyytää oikeusasiamiestä arvioimaan, onko yleisötilaisuuksien rajoitustoimin-
nassa kuten yleisörajoituksia koskevissa STM:n ohjeissa ja niiden soveltamisessa sekä aluehal-
lintovirastojen rajoituspäätöksissä huomioitu asianmukaisesti hallinnon oikeusperiaatteet. 
 
 
Välttämättömyysperiaate 
 
Oikeusvaltiossa viranomaispäätösten tulee perustua suhteellisuus- ja välttämättömyysperiaatteiden mu-
kaiseen arviointiin. Tartuntatautilain 58 §:n 3 momentin mukaan rajoitusten edellytyksenä on, että toi-
menpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämi-
sen estämiseksi. Lain hallituksen esityksessä (HE 13/2016) todetaan, että ”myös suhteellisuusvaatimusta 
on pidetty yhtenä perusoikeuksien rajoittamisen edellytyksenä. Rajoitusten on oltava välttämättömiä hy-
väksyttävän 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 tavoi-
teltua lopputulosta pystytä saavuttamaan vähemmällä puuttumisella yksilön perusoikeuksiin. Suhteelli-
suuden 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. Ehdo-
tetun lain perusteella rajoitustoimenpiteiden käyttö olisi sallittua vain sellaisissa lakiehdotuksessa tarkoi-
tetuissa tilanteissa, joissa rajoitustoimenpiteen käyttäminen on välttämätöntä ja lievemmät keinot eivät 
ole rajoitustoimenpiteen käytön tarkoitus huomioon ottaen soveltuvia tai riittäviä. ” 
 



Kokoontumisrajoituksia on perusteltu välttämättömyydellä epidemian alusta saakka. Yleisötilaisuuksien 
rajoitukset on todettu aluehallintovirastojen päätöksissä aina välttämättömiksi mekaanisesti ilman näky-
viin kirjattua asianmukaista oikeudellista arviointia. Välttämättömyys on korreloinut sen hetkisen tartun-
tatilanteen kanssa. Mitä pahempi epidemiatilanne sen välttämättömämpää yleisötilaisuuksien rajoittami-
nen on ollut. Yleisötilaisuuksissa syntyvien lähikontaktien rajoittaminen on katsottu jopa välttämättö-
mämmäksi kuin muissa tilanteissa syntyvien lähikontaktien rajoittaminen. Käytännössä yleisötilaisuuksia 
on rajoitettu epidemian alusta suhteessa enemmän kuin mitään muita ihmiskontakteja sisältäviä toimin-
toja ilman, että tälle on edes yritetty osoittaa valtioneuvoston hybridistrategiassa, STM:n ohjauskirjeissä, 
alueellisten koronakoordinaatioryhmien muistioissa tai aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n nojalla 
tekemissä päätöksissä minkäänlaisia perusteluja. Tehtyjen rajoitustoimien välttämättömyyden syitä ei ole 
perusteltu tähän päivään mennessä hallintolain edellyttämällä tavalla kiinnittämällä epidemiologisten fak-
tojen arviointia asianmukaiseen oikeudelliseen arviointiin.  
 
STM:n harjoittama aluehallintovirastojen ohjaus on johtanut siihen, että aluehallintovirastojen päätökset 
ovat rajoittaneet yleisötilaisuuksia ilman välttämättömyyspunnintaa ja selontekoa siitä, miksi yleisötilai-
suudet ovat rajoitusten kohteena ja epidemian kannalta vaarallisempia kuin muut tilaisuudet, joissa ihmi-
set kohtaavat. Tällä hetkellä alueellisten koronaryhmien ja viranomaisten yhteistyöelimien kokousten asia-
kirjoissa, joissa käsitellään nykyisiä rajoituksia tai rajoittamattomuutta, ei perustella laisinkaan tartuntatau-
tilain 58 §:n mukaisten rajoitusten käyttöönottoa tai niiden käyttämättä jättämistä, vaikka vastaavassa epi-
demiatilanteessa olisi aikaisemmin kokoontumista rajoitettu. Valtakunnallisesti tilanne on tällä hetkellä 
sellainen, että osassa kiihtymisvaiheessa olevista alueista ei ole voimassa kokoontumisrajoituksia ja toisilla 
taas on, mutta molempia toimia perustellaan samoilla hybridistrategiaan nojaavilla perusteilla. Turvaväli-
määräykset ovat siis osassa kiihtymisvaiheen alueista välttämättömiä ja osassa eivät. Aluehallintoviraston 
22.7.2021 antaman Twitter-tiedotuksen mukaan ”Suomessa on tällä hetkellä koronaepidemian kiihtymis-
vaiheessa olevia alueita, joissa määräyksiä kokoontumisrajoituksista ei ole voimassa. Päätöksiä rajoituk-
sista tehdään vain silloin, kun ne katsotaan asiantuntijoiden kokonaisharkinnan perusteella välttämättö-
miksi. Epidemiatilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti, ja siksi sitä on tarpeen tarkastella jatkuvasti. Pää-
töksenteossa huomioidaan lainsäädännön lisäksi kansallinen ohjaus, alueen epidemiologinen tilanne sekä 
alueellisen koronaryhmän ja shp:n asiantuntijoiden näkemykset.”  
 
Tähän saakka ongelmana on ollut, että yleisötilaisuuksien rajoitusten välttämättömyyttä ei ole onnistuttu 
perustelemaan suhteessa muihin ihmiskontakteja sisältäviin toimintoihin, mutta tällä hetkellä välttämät-
tömyys kyseenalaistuu myös siksi, että samassa epidemiavaiheessa olevilla alueilla välttämättömyyttä tul-
kitaan eri tavoin. STM:n ohjauksen ja aluehallintovirastojen toimeenpanon väliin jää harmaa, lakiin pe-
rustumaton alue.  
 
Muusikkojen liitto pyytää oikeusasiamiestä ottamaan kantaa viranomaisten toiminnan laillisuu-
teen ottaen huomioon perusoikeuksien rajoittamiselle asetetut oikeudelliset vaatimukset ja vält-
tämättömyyden riittävä perusteleminen. 
 
 
Lopuksi 
 
Tartuntatautilain 58 §:n nojalla tehdyt kokoontumisrajoitukset rajoittavat perustuslain mukaista oikeutta 
kokoontua. Oikeusturvan ja oikeusvaltion olemassaolon kannalta on äärimmäisen tärkeää, että hallinnon 
oikeusperiaatteet toteutuvat, kun perusoikeuksia rajoitetaan. Päätöksissä on ollut juridisia ongelmia kautta 
linjan liittyen mm. lain sanamuotoon, yleisötilaisuuksien ja yleisten kokouksien määrittelyyn ja päätösten 
perusteluihin, kuulemisvelvoitteeseen ja elinkeinonharjoittajien yhdenvertaiseen kohteluun. Aluehallinto-
virastojen antamien lähikontakteja koskevien päätösten muodostava oikeustila on ollut hallintolain peri-
aatteiden kannalta ongelmallinen. Nykyisen tartuntatautilain soveltamisen ja tulkintamallin seurauksena 
ei kyetä takaamaan hallintolain mukaista hyvää hallintoa. Vaikuttaa siltä, että hallintolain periaatteita ei ole 



sovellettu viranomaisyhteistyössä ja päätösharkinnassa. Vaikka aluehallintovirastojen saama STM:n oh-
jaus sekä THL:n suositukset perustuvat sinällään tartuntatautilakiin, on päätöksenteossa unohtunut vi-
ranomaisen velvollisuus itsenäiseen päätösharkintaan sekä sen perustelemiseen. Muusikkojen liitto pyy-
tää oikeusasiamiestä arvioimaan tältä osin viranomaistoiminnan laillisuuden. Liitto kiinnittää 
huomion siihen, että oikeusasiamies on jo aiemmin analogisessa tilanteessa arvostellut ministeriön oh-
jaukseen ja THL:n ohjeisiin perustuvaa viranomaistoimintaa, jossa on sivuutettu itsenäinen päätöshar-
kinta (esim. EOAK/3432/2021).  
 
Perustuslain 2 §:n mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on 
noudatettava tarkoin lakia. Aluehallintovirastojen hybridistrategian mukainen lain tulkinta on ollut lain 
sanamuotoa laveampaa ja ylimalkaisempaa. Tällainen hallintotapa johtaa siihen, että elinkeinonharjoittajia 
kohdellaan epäyhdenvertaisesti riippuen toiminnan muodosta. Kokoontumisrajoituksella on välitön vai-
kutus myös muihin perusoikeuksiin kuten sananvapauteen, taiteen vapauteen sekä elinkeinonvapauteen. 
Epidemian aikaiset rajoitustoimenpiteet ovat kohdistuneet yleisötilaisuuksiin perustuvaan elinkeinonhar-
joittamiseen enemmän kuin muihin toimialoihin, vaikka tälle ei ole esitetty minkäänlaisia perusteita. Ra-
joitustoiminnassa ei ole vastattu siihen kysymykseen, miksi lähikontaktin välttäminen on välttämätöntä, 
kun kyseessä on yleisötilaisuus ja miksi taas välttämättömyys kumoutuu, kun kyseessä on oleskelu yleisölle 
avoimissa tai rajatuissa asiakastiloissa. Tällainen syy olisi osoitettava, jotta päätösten sisältämä ero olisi 
perusteltavissa. Kokoontumisrajoitusten asettama ristiriitainen nykytila ei vastaa hallintolain ja perustus-
lain tarkoitusta. Rajoitustoiminnassa ei ole esitetty perusteluja tai punnintaa siitä, miten ja miksi ko. viran-
omainen on päätynyt siihen lopputulokseen, että päätöksissä annetut määräykset ja valitut toimet olisivat 
välttämättömiä ja oikeassa suhteessa perusoikeuden suojaamien intressien ja perusoikeuksien rajoittami-
sen taustalla olevien intressien välillä. Tartuntatautilain sanamuotoon tai välttämättömyysarviointiin pe-
rustuen ei ole osoitettu, mistä syystä elinkeinojen epäyhdenvertainen kohtelu olisi perusteltua. Muusik-
kojen liitto pyytää oikeusasiamiestä arvioimaan tältä osin viranomaistoiminnan laillisuuden. 
 
Hybridistrategian perusteella toteutettu STM:n alaisuudessa toimivien aluehallintovirastojen yleisötilai-
suuksien rajoittaminen on epäjohdonmukaista ja hyvän hallinnon vastaista. Kaiken kaikkiaan rajoitustoi-
minta on ollut tulkinnanvaraista. Kun perusteluja rajoitusten välttämättömyydestä ei ole annettu, on nii-
den lainmukaisuutta mahdoton arvioida ja syntyy epäilys siitä, että tartuntatautilain perusteella toteutet-
tujen rajoitusten lopputuloksenaan luomaa kokonaisuutta ja sen johdonmukaisuutta ja viime kädessä lain-
mukaisuutta ei hallita hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.  
 
Eduskunnan oikeusasiamiestä pyydetään lausumaan, onko nykyinen tapa, jolla STM:n johdon 
alaisuudessa toimivat aluehallintovirastot rajoittavat yleisötilaisuuksia ja sitä kautta esittävän 
taiteen ammatinharjoittamista lainsäädännön, perus- ja ihmisoikeuksien, hallinnon oikeusperi-
aatteiden kuten suhteellisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon mukainen. 
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