
TIEDOTE 30.12.2021

Hallinto-oikeus keskeytti yksilöliikuntatilojen sulkupäätöksen täytäntöönpanon

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on välipäätöksellään osittain keskeyttänyt Pohjois-
Suomen aluehallintoviraston 22.12.2021 tekemän päätöksen täytäntöönpanon. Pää-
töksellään aluehallintovirasto oli tartuntatautilain nojalla määrännyt asiakas- ja osal-
listujatiloja suljettaviksi Pohjois-Pohjanmaan alueella 31.12.2021 saakka. Päätöksen
täytäntöönpano keskeytettiin kuntosaleja ja muita yksilöurheiluun tai -liikuntaan käy-
tettäviä sisäliikuntatiloja koskevilta osin. Välipäätös liittyy kahteen hallinto-oikeu-
dessa vireillä olevaan valitusasiaan.

Hallinto-oikeus teki keskeytyspäätöksen aluehallintoviraston lausunnon hankkimisen
jälkeen täysilukuisessa kolmijäsenisessä kokoonpanossaan. Kokoonpanoon kuului
kahden ammattituomarin lisäksi tartuntatauteihin perehtynyt erikoislääkärijäsen.

Välipäätös on perusteltu suppeasti. Siinä on viitattu tartuntatautilain 58 g §:n 5 mo-
menttiin. Lainkohta koskee sulkupäätöksen tekemisen yhteydessä edellytettyä asian-
tuntemukseen perustuvaa riskiarviota. Valituksissa, joiden käsittelyyn välipäätös liit-
tyy, oli tuotu esiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisema arvio ko-
ronariskistä tapahtumissa ja kokoontumisissa. THL:n arviossa yksilöurheiluun ja -lii-
kuntaan käytettäville sisätiloille on annettu yksi riskipiste, ja sellaisiin liittyvä riski on
arvioitu vähäiseksi.

Hallinto-oikeus ratkaisee valitusasiat myöhemmin. Pääasiaratkaisut perustellaan kat-
tavasti, ja ne pyritään antamaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja: hallinto-oikeustuomari Jari Kostilainen p. 029 56 42826
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Asia Täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevat hakemukset tartuntatautiasiassa 

Hakijat 1. Riku Karvonen 
2. Kuntokeskus Liikku Oy 

Päätös, josta valitetaan 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 22.12.2021, PSAVI/11478/2021 

Aluehallintovirasto on muun ohessa määrännyt tartuntatautilain 58 g §:n 
1 momentin nojalla kaikki Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueilla 
sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentin kohdissa 1, 2, 3, 4 ja 6 
tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 
tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja 
osallistujilta siltä osin kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun 
toimintaan. Edellä mainittuja 58 g § 4 momentissa tarkoitettuja tiloja voidaan 
kuitenkin käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten 
ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen.  

Tämä määräys tilojen väliaikaisesta sulkemisesta ei koske tartuntatautilain 
58 g § 4 momentin kohdan 5 mukaisia tiloja. 5-kohdan mukaisia tiloja ovat 
sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat.  

Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän 
piiriin kuuluvaa toimintaa.  

Tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai 
rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat, 58 g §:n 
4 momentissa tarkoitettu toiminta ja toimijat, joita tämä päätös velvoittaa on 
määritelty tämän päätöksen perusteluissa. 
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Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

1. Aluehallintoviraston päätös on kumottava lainvastaisena kokonaan tai 
osittain pienen riskin asiakastilojen sulkemisen osalta. Valituksenalaisen 
päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä ja mahdollisesti aloitettu 
täytäntöönpano on keskeytettävä. Toissijaisesti päätöksen täytäntöönpano 
on keskeytettävä asiakastilojen sulkemisen osalta koskien tiloja, joiden 
riskiarvio on THL:n mukaan sama tai pienempi kuin sisäleikkipuistojen ja 
sisäleikkipaikkojen. Tällaisia tiloja ovat mm. kylpylät, kuntosalit ja 
harrastajateatteri. 

2. Aluehallintoviraston päätös on kumottava lainvastaisena siltä osin kuin 
kuntosalit on määrätty suljettavaksi. Näin ollen tartuntatautilain 58 g §:n 
4 momentin 1 kohdan mukainen kuntosalitoiminta tulee rajata päätöksen 
PSAVI/11478/2021 soveltamisalan ulkopuolelle. Valituksenalaisen 
päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä ja mahdollisesti aloitettu 
täytäntöönpano on keskeytettävä. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus keskeyttää aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanon 
kuntosaleja ja muita yksilöurheiluun tai -liikuntaan käytettäviä 
sisäliikuntatiloja koskevilta osin, kunnes valitus on hallinto-oikeudessa 
ratkaistu tai asiassa toisin määrätään. Asian käsittelyn tässä vaiheessa on 
pidettävä tulkinnanvaraisena, onko asiassa menetelty tartuntalain 58 g §:n 
5 momentin (447/2021) mukaisesti.  
 
Hallinto-oikeus hylkää Karvosen hakemuksen muilta osin. Asian käsittelyn 
tässä vaiheessa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa 
olevan aihetta aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanon 
keskeyttämiseen muilta kuin edellä todetulta osin. 
 
Hallinto-oikeus antaa vireillä oleviin valitusasioihin ratkaisut erikseen. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 123 § 1 mom 

Muutoksenhaku 

Tähän välipäätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla. 
Välipäätökseen saa hakea muutosta pääasian yhteydessä. 
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Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Mikko Pikkujämsä, Jari 
Kostilainen ja Terhi Tapiainen. 

Esittelevä jäsen  Jari Kostilainen 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 

 

Jakelu 

Päätös  Riku Karvonen, todisteellista sähköistä tiedoksiantoa käyttäen 

Kuntokeskus Liikku Oy:n asiamies, todisteellista sähköistä tiedoksiantoa 
käyttäen  

 
Jäljennös  Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, sähköpostitse   
  

Maksutta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Osoite: PL 189 (Isokatu 4, 3. krs), 90101 OULU 
Puhelin: 029 56 42800 Telekopio: 029 56 42841 

Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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