
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 1.3.2021 § 18 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia KIRJASTOJEN SULKEMINEN LAPINJÄRVELLÄ 

 

Valtioneuvosto päätti kokouksessaan 1.3.2021 julistaa Suomeen poik-

keusolot koronapanemian kiihtymisen takia. Poikkeusolot tulivat voi-

maan heti. Valtioneuvoston tavoitteena on rajoittaa sosiaalisia kontakte-

ja, millä pyritään hidastamaan epidemiaa. 

 

Tämän lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 24.2.2021 tehnyt 

päätöksen, joka velvoittaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 

(HUS) alueen toimijoita varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun 

asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henki-

löiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Päätös koskee 

seuraavia toimijoita: yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, 

yksityiset elinkeinonharjoittajat, kunnat ja kuntayhtymät, uskonnolliset 

yhdyskunnat ja julkisoikeudelliset laitokset. Päätös on voimassa ajalla 

25.2.-14.3.2021, ja se on väliaikaisen tartuntatautilain pykälän 58 d mu-

kainen. 

 

Tämän pohjalta Lapinjärven kunnan johtoryhmässä on linjattu, että kun-

nan kirjastotilat suljetaan ulkopuoliselta käytöltä ajalla 1.-31.3.2021 ja 

että toimintaa jatketaan etäpalveluna. 

 

Kirjastojen sulkemisen tavoitteena on ehkäistä koronatartuntojen etene-

mistä. THL:n mukaan koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisara- ja koske-

tustartuntana, kun henkilö yskii tai aivastaa. Olennainen leviämistä estä-

vä toimenpide on sosiaalisten kontaktien välttäminen. Kirjastopalvelut 

tarjoavat paikan ihmisten kohtaamisille ja kanssakäymiselle. Virusepi-

demiaan (CONVID-19) liittyen on tarpeen rajoittaa ihmisten kanssa-

käymistä. 

 

Päätös Päätän sulkea Lapinjärven kunnan kirjastotilat 1.-31.3.2021 välisenä 

aikana. Kirjasto toimii etäpalveluna, ja kirjakassitoimintaa jatketaan 

edelleen noutopalveluna, vaikka kirjaston sisätiloihin ei ole pääsyä. 

 

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

Päätöksen peruste 

 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Viruksen leviämisen ehkäisevät toimenpiteet 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 24.2.2021 

(ESAVI/5894/2021) 

 

Hallintosääntö § 28 
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Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

1.3.2021 Pia Aaltonen 

           Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Aaltonen 050 543 9522  

pia.aaltonen@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Kirjastotoimi 

Siivouspalvelut 

Asiointipiste 

Kuulutukset 

  

 

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. Käyttäessa 

tavallista sähköistä tiedoksiantaa 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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