
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 1.2.2022 § 13 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia KUNNAN TILOJEN KÄYTÖN RAJOITTAMINEN: 

KORJAUSPÄÄTÖS 

 

Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaa-

raa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty  

tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavis-

sa, aluehallintovirasto voi päättää alueellaan sosiaali- ja terveydenhuol-

lon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaa-

vien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien 

kieltämisestä, jos kyseisten rajoitusten tekeminen on tarpeen usean kun-

nan alueella. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön 

yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin 

leviämisen estämiseksi. Päätökset tehdään enintään yhden kuukauden 

ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää 

ole. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 31.1.2022 antanut määräyksen 

kunnan hallinnassa olevien tilojen käytön rajaamisesta, jonka mukaisesti 

kunnassa tulee tehdä tarvittavat päätökset. 

 

Päätös Päätän rajoittaa Lapinjärven kunnan yleisölle avoimia tai rajatun asia-

kas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettuja asiakas-, osallistuja- ja 

odotustiloja asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 

tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Tämän 

perusteella Lapinjärven kunnan hallinnoimien tilojen käyttöä rajoitetaan 

ajalla 1.2.-15.2.2022 seuraavasti: Päätän kieltää Etelä-Suomen aluehal-

lintoviraston antamaan määräykseen perustuen Lapinjärven kunnan hal-

linnoimissa sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokouk-

set. Edellä mainittuun määräykseen perustuen Lapinjärven kunnan hal-

linnoimissa sisätiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja 

yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 50 (viisikymmentä) henki-

löä ja joissa kaikille osallistujille on määritelty oma istumapaikka. Istu-

mapaikalla tarkoitetaan nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa. Tämä 

päätös on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 31.1.2022 

(ESAVI/3811/2022) 

 

Hallintosääntö § 28 kohta 3; kunnanhallitus 8.2.2021 § 23 

Kustannukset  
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Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

 

1.2.2022 Pia Kokko 

 Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Kuulutukset 

Aluehallintovirasto 

Asiointipiste 

Kunnan johtoryhmä 

  

 

Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-

taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 Lapinjärven Sivistyslautakunta 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

  

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 

saantitodistuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käyttäessä 

tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 

näytetä, seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:_____________________ 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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