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Viite: Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
nojalla pyydetty perusteluasiakirja, VN/26051/2021

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös
perusteluasiakirjan luovuttamista koskevassa asiassa
Asiakirjapyyntö
Henri Sivonen on 14.10.2021 lähettänyt opetus- ja kulttuuriministeriöön asiakirjapyynnön koskien
perusteita maskisuosituksen antamattomuudelle.
Henri Sivonen viittaa 14.10.2021 pyynnössään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja
kulttuuriministeriön 12.10.2021 päivittämään suositukseen varhaiskasvatuksen ja opetuksen
järjestäjille koronaepidemian aikana.
https://okm.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus++opetus+ja+varhaiskasvatus+12.10.2021.pdf/0d87ccaa-86ca-eefb-0b72-0fea807fe9ef
Sivonen viittaa asiakirjapyynnössään kyseisen 12.10.2021 päivitetyn suosituksen lauseeseen:
”Tartuntariski varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on seurannassa ollut pieni, eikä yleistä kansallista
maskisuositusta näissä toimintaympäristöissä ole tarpeen antaa.”
Sivosen 14.10.2021 lähettämässä asiakirjapyynnössä todetaan seuraavaa: ”Lain viranomaisten
toiminnan julkisuudesta nojalla pyydän asiakirjat, jotka THL on esittänyt OKM:lle maskisuosituksen
tarpeettomuuden perusteiksi, sekä OKM:n hallussa olevat asiakirjat, joihin on kirjattu muistiin
(kokousmuistiot tai vastaavat) THL:n suullisesti esittämät perusteet maskisuosituksen
tarpeettomuudesta.”
Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on vastattu Henri Sivoselle 27.10.2021 (diaarinumero
VN/26051/2021), että opetus- ja kulttuuriministeriöllä ei ole viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain (621/1999) nojalla Sivosen pyytämää perusteluasiakirjaa koskien Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 12.10.2021 päivittämän suosituksen lausetta:
” Tartuntariski varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on seurannassa ollut pieni, eikä yleistä kansallista
maskisuositusta näissä toimintaympäristöissä ole tarpeen antaa.”
Sivonen on 27.10.2021 pyytänyt asiasta valituskelpoisen päätöksen.
Päätöksen perustelut
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 30.9.2021 päivittänyt kansalaisille tarkoitettua
maskisuositustaan. Suositus ei perustu enää koronaepidemian eri vaiheisiin vaan pääosin ihmisten
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omaan tilannekohtaiseen harkintaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallinen maskisuositus
ei koske terveyden- ja sosiaalihuollon, opetuksen tai varhaiskasvatuksen toimialoja eikä
työyhteisöjä, joita varten on erilliset suositukset. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminenkoronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat 12.10.2021 päivittäneet
suositukset varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjille koronaepidemian aikana. Suosituksessa
todetaan seuraavaa: ”Tartuntariski varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on seurannassa ollut pieni,
eikä yleistä kansallista maskisuositusta näissä toimintaympäristöissä ole tarpeen antaa. Alueelliset
ja paikalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa alueellaan tai paikallisesti omia täydentäviä tai
rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat heidän riskinarvioonsa ja valtuuksiinsa, huomioiden
paikallinen ja alueellinen epidemiatilanne. Tarkemmat suositukset maskin käytöstä voivat siksi
vaihdella alueittain.”
Opetus- ja kulttuuriministeriöllä ei ole pyydettyä perusteluasiakirjaa koskien 12.10.2021 päivitetyn
suosituksen lausetta: ”Tartuntariski varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on seurannassa ollut pieni,
eikä yleistä kansallista maskisuositusta näissä toimintaympäristöissä ole tarpeen antaa.” Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos ei ole toimittanut opetus- ja kulttuuriministeriölle perustelumuistioita tai muuta
perusteluja sisältäviä asiakirjoja. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen välisissä 12.10.2021 päivitettyä suositusta koskevissa työkokouksissa ei ole myöskään
pidetty pöytäkirjaa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on terveydenhuollon sekä sairauksien ehkäisyn asiantuntijavirasto,
joka on vastannut kyseisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön
suosituksen toimialaansa liittyvistä kohdista. Opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla on ollut
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lainsäädäntöön liittyvät näkökohdat.
Kansalliseen maskisuositukseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä suoraan toimivaltaisena
asiantuntijavirastona Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. https://thl.fi/fi/
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on valmistellut riskipotentiaalin arviointitaulukon, jota alueellisten
viranomaisten on mahdollista käyttää tukena arvioitaessa eri tilaisuuksiin liittyvää tartuntariskiä ja
leviämispotentiaalia. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/arvio-tapahtumien-jakokoontumisten-koronavirukseen-liittyvasta-riskista
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kerännyt tietoa varhaiskasvatuksessa ja kouluissa esiintyneistä
koronavirusaltistumisista ja niiden seurauksena varhaiskasvatus- ja kouluympäristössä
tapahtuneista jatkotartunnoista. Koulujen tiedot koskevat perusopetusta ja toista astetta.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koulujen-koronavirustartunnat
Päätös
Ottaen huomioon edellä todetut perustelut opetus- ja kulttuuriministeriö ei voi luovuttaa pyydettyjä
asiakirjoja, koska asiakirjoja ei ole olemassa.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen.
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 808/2019 10 §:n 3 momentin mukaan, jos
päätöksen tehneen viranomaisen toimialueena on koko maa, toimivaltainen on se hallinto-oikeus,
jonka tuomiopiirissä valittajan kotipaikka sijaitsee. Toimivaltaisen hallinto-oikeuden kunnittain voi
tarkistaa osoitteesta: https://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot/yhteystiedot.html
Päätöksen liitteenä on kaikkien hallinto-oikeuksien valitusosoitukset.
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