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Aluehallintovirastot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo.etela@avi.fi
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo.lounais@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo.ita@avi.fi
Länsi- ja Sisä-suomen aluehallintovirasto, kirjaamo.lansi@avi.fi
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo.pohjois@avi.fi
Lapin aluehallintovirasto, kirjaamo.lappi@avi.fi

PYYNTÖ AGILITYHALLIEN JÄTTÄMISESTÄ LIIKUNTAPAIKKOJEN SULKUPÄÄTÖSTEN ULKOPUOLELLE

Asia: Lähestymme teitä koskien 28.3.2021 eduskunnassa hyväksyttyä tartuntatautilain 58 g §:n
muutosta ja erityisesti siihen kohdistuvaa tilojen määrittelyn tarkentamista. Pyydämme, että
aluehallintovirasto rajaa tiloja koskevassa tulevassa päätöksessään agilityhallit pois
tartuntatautilain 58 g §:n soveltamisalalta ottaen huomioon agilityn luonteen
urheilutoimintana ja agilityhallien erityispiirteet.

Agilityliiton perustelut:
1. Lain esitöitä tulkitsemalla voidaan todeta tarkemmin 58 g §:n soveltamisalasta. Sosiaali- ja

terveysvaliokunnan mietinnön (StVM 7/2021 vp) perusteluissa todetaan seuraavaa:
"Valiokunta toteaa, että esimerkiksi maneeseissa harjoitettava ratsastustoiminta ja muu
vastaava toiminta eivät yksilöurheiluna kuulu soveltamisen piiriin. Valiokunta korostaa
kuitenkin, että näissäkin tiloissa on noudatettava 58 c §:n mukaisia velvoitteita ja niihin
voidaan kohdistaa 58 d §:n mukaisia päätöksiä."

Agilityurheilu on luonteeltaan yksilöurheilua, jossa ennalta määritelty suoritus koostuu
ohjaajan ja koiran yhteistyöstä. Lajiliitto toteaa, että agility on huonosti rinnastettavissa
tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentin 1 kohdan "joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan tai
kontaktilajiin harrastamiseen".

2. Pyydämme huomioimaan päätöksessä myös tartuntatautilain 58 g §:n 5 momentin, jossa
velvoitetaan ottamaan huomioon, onko tiloissa erityinen mahdollisuus merkittävien
tartuntaketjujen syntymiselle. Hallituksen esityksessä HE 31/2021 vp todetaan myös
seuraavaa: "Pykälän 4 momentissa tarkoitettuihin tiloihin liittyvä toiminta on sellaista, jossa
on erityinen mahdollisuus merkittävien tartuntaketjujen syntymiselle ottaen huomioon
ihmisten fyysinen läheisyys ja yhtä aikaa paikalla olevien ihmisten määrä tai riski taudin
leviämiselle tilojen pintojen välityksellä".

Lajin erityispiirteet: Agility on Suomen Olympiakomitean alainen urheilulaji, jonka lajiliitto on SAGI - Suomen
Agilityliitto ry. Agility on yksilöurheilua, jossa koira ja ohjaaja suorittavat etukäteen
määritellyn agilityradan yksilösuorituksena. Agilityharjoitus suoritetaan usein valmentajan
seuratessa harjoitusta, valmentaja on suunnitellut radan ja antaa ohjaajalle palautetta
ratasuorituksesta sekä neuvoo ja opastaa koiran ohjauksessa. Agilityä voi myös harjoitella
täysin itsenäisesti. Harjoittelu tapahtuu joko ulkokentällä tai agilityhallissa. Agilityhallit ovat
yli 1000 neliömetrin kokoisia ja kuutiotilavuudeltaan erittäin tilavia, yksittäinen
harjoittelukenttä on yleensä 400-800 neliömetrin kokoinen. Kentällä on siis kerrallaan vain 2
ihmistä ja koira, joten 2 metrin turvavälin pitäminen onnistuu erittäin hyvin.

Agilityhalleissa on mahdollista tosiasiallisesti välttää lähikontaktien syntyminen ja riski
taudin leviämiselle tartuntatautilain 58 c §:n ja 58 d §:n asettamien velvoitteiden mukaisesti.
Agilityliiton jäsenyhdistykset ovat sitoutuneet noudattamaan lisäksi kaikkia THL:n ja OKM:n
ohjeistuksia koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi.

Suomen Agilityliiton hallituksen puolesta,
Einari Pekkala, puheenjohtaja
040 733 6100, puheenjohtaja@agilityliitto.fi
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