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Kaupungin tilojen vuokraaminen ulkopuolisille toimijoille 
 

Vs. kaupunginjohtaja on tehnyt 21.1.2022 § 3 koronapandemiasta johtuvan 
viranhaltijapäätöksen, joka on tullut voimaan 22.1.2022 alkaen. Päätöstä on 
tarpeen täsmentää. Alkuperäisessä päätöksessä tilojen vuokraaminen on sallittu  
perhe-elämän ja yksityiselämän piiriin kuuluviin toimintoihin.  
 
Yksityis- ja perhe-elämän piirillä tarkoitetaan jokaiselle ihmiselle kuuluvaa 
henkilökohtaista elämänpiiriä, jossa yksilöllä on oikeus elää omaa elämäänsä 
vapaana viranomaisten tai muiden ulkopuolisten aiheettomalta puuttumiselta ja 
joka on turvattu perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Tällaisessa 
henkilökohtaisessa elämänpiirissä on keskeisesti kysymys perheen, suvun ja 
henkilön muun lähipiirin keskinäisistä suhteista ja toiminnasta.  
  
Tartuntatautilaissa säädetään, ettei pykälän 58 g mukaista tilojen sulkemis-
päätöstä sovelleta yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan. Tilan 
voi siis sulkemispäätöksestä huolimatta vuokrata tällaiseen toimintaan. 
Vuokrattavan tilan pitää kuitenkin olla sellainen, että se soveltuu yksityis- ja 
perhe-elämän piiriin kuuluvaan käyttöön.  
 tiloja käyttävän seurueen on oltava kytköksissä toisiinsa, esim. perhe tai 

kaveriporukka  
 kaikkien käytössä olevien tilojen on sovelluttava yksityiseen käyttöön, 

myös esim. aula- ja pukuhuonetilojen.  
   

Vuokrattavan tilan pitää soveltua yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvaan 
käyttöön. Esimerkiksi eri sisätilojen täytyy olla selvästi erillisiä toisistaan, jotta 
yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluva toiminta niissä on ylipäätään 
mahdollista. Kontaktit eri tilojen käyttäjien kesken tulee pystyä tosiasiallisesti 
välttämään myös oheistiloissa, esimerkiksi aulatiloissa tai pukuhuoneissa. Isoa 
sisätilaa ei voida keinotekoisesti jakaa pienempiin osiin esimerkiksi lakanalla, 
narulla tai teipillä. 
  
Sallittua enimmäishenkilömäärää ei aluehallintovirasto voi täsmällisesti 
määritellä. Tilan vuokrannut yksityinen henkilö voi tuoda mukanaan tilaan 
esimerkiksi personal trainerin tai muun yksityisopettajan niin halutessaan. 
Tällaista toimintaa ei kuitenkaan voida suositella, sillä tarpeettomien 
lähikontaktien välttäminen on tärkeää tartuntariskin vähentämiseksi.  
Aluehallintovirasto suosittelee välttämään kaikkia kokoontumisia ja 
lähikontakteja kodin ulkopuolella aina, kun se on mahdollista. 
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Yksityishenkilön vuokraamia vuoroja on Jämsässä kuudessa liikuntasalissa 
yhteensä kahdeksan vuoroa. Osan vuoroista on vuokrannut yksityishenkilö, osan 
kaveriporukka. Mikäli toiminta sallitaan kaupungin tiloissa, johtaa se 
tilanteeseen, jossa kaveriporukka tai perhekunta voi harjoittaa kaupungin tiloissa 
toimintaa esim. joukkueurheilua, joka on estetty muutoin aluehallintoviraston tai 
kaupungin määräyksellä.   
 
Jämsän kaupungin koronavalmiusryhmä on kokouksessaan 25.1.2022 arvioinut 
rajoituspäätöksen täsmentämistä ja linjannut, että sellaisen toiminnan salliminen 
kaveriporukoille tai perheille kaupungin tiloissa, joka on kielletty kaupungin 
ylläpitämältä työväenopistolta tai urheiluseuroilta, on vastoin 
yhdenvertaisuusperiaatetta.  
 
Päätösharkinnassa on otettu huomioon tartuntataudeista vastaavan lääkärin 
näkemys. Tämän näkemyksen mukaan tilojen käytön rajaaminen 
tartuntatautitilanteen hallitsemiseksi on perusteltua ja tarkoituksenmukaista, 
kun tartuntatautilain mukaisista yksilötason rajoitustoimenpiteiden (karanteeni, 
eristys) tekemisestä on luovuttu. 

 
Aluehallintovirasto ei rajoittamispäätöksessä myönnä lupaa tilojen 
vuokraamiseksi, vaan toiminnanharjoittajan on itse päätettävä toimintatapansa 
ja noudatettava määräyksiä  

 
 
 
 
Päätös  Täsmennän 21.1.2022 §3 tekemääni päätöstä siten, että kaupungin tilojen käyttö 

ulkopuolisilta toimijoilta kielletään.   
 
Tiloja voi käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien henkilöiden 
ohjattuun harrastustoimintaan sekä ammattiurheiluun. Suljettuja tiloja voi 
käyttää myös lakisääteisiin palveluihin, esimerkiksi lääkinnälliseen 
kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen.   
 
Päätös perustuu kokonaisharkintaan, jossa on otettu huomioon 
yhdenvertaisuusperiaatteen toteutuminen ja tarkoituksenmukaisuusperusteet. 
 
Tämä päätös on voimassa 4.2.2022 asti. 
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  Toimivalta, johon päätös perustuu: 
  Kaupunginhallitus 7.12.2021 § 410 

Jämsän Kaupungin hallintosääntö / erityistoimivalta / häiriötilanteet ja 
poikkeusolot 

 
 
 
 
  Anna-Liisa Juurinen 
  Kaupunginjohtaja 
 
 
   
Tiedoksi kaupunginhallitus, johtoryhmä, esimiehet, tartuntatautilääkäri, 

koronavalmiusjohtoryhmä 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 



Jämsän kaupunki Viranhaltijapäätös 196/00.01.02/2021 
Konsernipalvelut 
Kaupunginjohtaja 25.01.2022  5/2022 § 
 
Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.  4 / 5 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
 
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 

etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
 kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jämsän kaupungin kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Kirjaamon 
aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä 
tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arki-
päivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on kaupunginhallitus. 
 
Kirjaamon yhteystiedot: 
 
Postiosoite  Keskuskatu 17, 42100 Jämsä   
Käyntiosoite  Keskuskatu 17, 42100 Jämsä 
Sähköpostiosoite kirjaamo@jamsa.fi 
Puhelinnumero 020 638 2000 (vaihde) 
 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
 
 päätös, johon haetaan oikaisua 
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 
puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 
Pöytäkirja 
 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämsän kaupungin 
kirjaamosta. 
 
Pöytäkirja on 25.01.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä: 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty  
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 


