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Tartuntatautilain 58 g §:n mukaisen päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä
koskevat hakemukset

Hakijat
CrossFit Pori Oy
RajuFit Oy
Kuntokeskus Liikku Oy
Fittek Oy/ Sali 82
Sunborn Saga Oy
Päätös jota vaatimukset koskevat
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, 29.12.2021, LSAVI/14676/2021 ja
LSAVI/14863/2021
Aluehallintovirasto on päätöksellään muun ohella määrännyt tartuntatautilain
58 g §:n nojalla toimintaa harjoittavat ja tilojen hallinnasta vastaavat toimijat
sulkemaan tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet
tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-,
osallistuja- ja odotustilat asiakkailta ja osallistujilta Varsinais-Suomen ja
Satakunnan maakuntien kuntien alueilla, siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g
§:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.
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 ne tahot, joita tämä päätös velvoittaa, on
määritelty tämän päätöksen perusteluissa.
Päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin
kuuluvaa toimintaa.
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Päätös ei koske tartuntatautilain 58 g §:n mukaisia tiloja siltä osin kuin niitä
käytetään lakisääteisten palvelujen tuottamiseen tai vuonna 2004 syntyneiden
ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan.
Määräys on voimassa ajalla 1.–15.1.2022.
Päätös on määrätty heti täytäntöönpantavaksi mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
annetun lain 91 §:n 1 momentin nojalla.
Vaatimukset hallinto-oikeudessa
CrossFit Pori Oy on valituksessaan vaatinut, että yksilöliikunta ja
kuntosaliharjoittelu rajataan rajoitustoimien ulkopuolelle. Kuntosalien
sulkemiselle ei ole perusteita. Valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpano on
keskeytettävä.
RajuFit Oy on valituksessaan vaatinut, että aluehallintoviraston päätös on
kumottava lainvastaisena kokonaan tai osittain pienen riskin asiakastilojen
sulkemisen osalta. Päätös on siten lainvastaisena kumottava siltä osin kuin
kuntosalit on määrätty suljettavaksi. Kuntosalitoiminta tulee rajata päätöksen
soveltamisalan ulkopuolelle. 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
muun muassa kylpylät, kuntosalit ja harrastajateatteri.
Kuntokeskus Liikku Oy on valituksessaan vaatinut, että aluehallintoviraston
päätös kumotaan lainvastaisena siltä osin kuin kuntosalit on määrätty
suljettavaksi. Näin ollen tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentin 1 kohdan
mukainen kuntosalitoiminta tulee rajata päätöksen soveltamisalan
ulkopuolelle. Valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä ja
mahdollisesti aloitettu täytäntöönpano on keskeytettävä.
Fittek Oy/Sali 82 on valituksessaan vaatinut, että päätöstä muutetaan
sisäliikuntatilojen osalta. Valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpano on
kiellettävä.
Sunborn Saga Oy on valituksessaan vaatinut, että aluehallintoviraston päätös
kumotaan lainvastaisena Naantalin kylpylän ja Turun Ruissalon kylpylän
allastilojen, niiden välittömässä yhteydessä olevien pukuhuonetilojen, sekä
sauna-, suihku- ja kuntoilutilojen sulkemisen osalta. Valituksenalaisen
päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä tai keskeytettävä.
Asian käsittely ja selvittäminen
Aluehallintovirasto on antanut lausunnot hakemusten osalta.
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Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus keskeyttää aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanon
kuntosaleja ja muita yksilöurheiluun tai -liikuntaan käytettäviä
sisäliikuntatiloja koskevilta osin, kunnes valitukset on hallinto-oikeudessa
ratkaistu tai asiassa toisin määrätään. Asiassa esitetyt selvitykset huomioon
ottaen on pidettävä tulkinnanvaraisena, onko aluehallintoviraston päätöksessä
otettu oikeasuhtaisesti huomioon tartuntatautilain 58 g §:n 5 momentissa
mainitut seikat.
Hallinto-oikeus hylkää hakemukset muilta osin. Asian käsittelyn tässä
vaiheessa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa olevan
aihetta aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämiseen
muilta kuin edellä todetuilta osin.
Hallinto-oikeus antaa vireillä oleviin valitusasioihin myöhemmin erikseen
ratkaisut.
Sovelletut oikeusohjeet
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 123 § 1 mom

Muutoksenhaku
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 108 §:n 1 momentin mukaan
tähän välipäätökseen ei saa hakea muutosta muuten kuin pääasian yhteydessä.
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Hallinto-oikeuden kokoonpano
Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Sirkku Laato ja Kati Niemi sekä
asiantuntijajäsen Pasi Lehtinen. Asian on esitellyt Kati Niemi.

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu ja tulostettu hallinto-oikeuden
asianhallintajärjestelmästä.
Jakelu
Välipäätös tavallisena tiedoksiantona sähköisesti
CrossFit Pori Oy/ Ida Vainio
RajuFit Oy/ Jurate Budaite
Kuntokeskus Liikku Oy
Asiamies: Asianajaja Eerik Leikas
Fittek Oy / Sali 82 / Heini Murto
Sunborn Saga Oy
Asiamies: Varatuomari Tomi Rimpi
Jäljennös sähköisesti
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Hallinto-oikeuden yhteystiedot
Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4 (PL 32), 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
Puh. 029 56 42400
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

