
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

  

 Tartuntatautilain 58 h §:n mukainen suunnitelma  

Jos kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallintovirasto on tehnyt 
tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitetun päätöksen, asiakkaille ja osallistujille 
tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan ja niitä toiminnassaan käyttävän toimijan on laadittava 
kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa päätöksessä asetetut velvollisuudet ja rajoitukset. 
Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa asiakkaiden ja 
toimintaan osallistujien nähtävillä. 

Tilan tai liikkeen nimi 

Suunnitelman laatimispäivä Suunnitelma on viimeksi päivitetty 

Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen 
päivittämisestä 

Vastuuhenkilön puhelinnumero 

1. Suunnitelma tilojen käytöstä

Tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa toimijoita ja tilanhaltijoita 
järjestämään tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden  

lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.  

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai  

tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. 

Toimija voi edellyttää 58 i §:n mukaisesti yli 16-vuotiailta asiakkailta ja toimintaan 
osallistuvilta koronatodistuksen esittämistä, jolloin rajoitukset eivät
koske kyseistä tilaa tai toimintaa.

Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen 

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt 

Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa 

Edellytämme yli 16-vuotiailta asiakkailta ja toimintaan 
osallistuvilta koronatodistuksen esittämistä seuraavasti
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2. Tilojen hallinnasta vastaavan yleiset velvollisuudet
Tartuntatautilain 58 c §:n mukaan toiminnan järjestäjän ja tilojen hallinnasta vastaavan on 
huolehdittava, että 
1. Asiakkaiden oleskelu on järjestettävä riittävän väljästi
2. Asiakkailla on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai desinfioimiseen
3. Asiakkaille on annettava ohjeistus käsien puhdistamiseen, riittävän

turvaetäisyyden ylläpitämiseen sekä muihin tartuntojen leviämistä
ehkäiseviin toimenpiteisiin

4. Toimipaikan tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan

Muuta huomioitavaa 

Lisätietoja 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)  

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 
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www.avi.fi
www.avi.fi
https://avi.fi/kirjaamopalvelut
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	Tilan tai liikkeen nimi: Koulukolmion juhla-/liikuntasali
	Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen päivittämisestä: Hyvinvointikoordinaattori Maija Luomaniemi
	Vastuuhenkilön puhelinnumero: Maija Luomaniemi 0406674242
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	Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt: Eteistilat ja naulakot:- Ohjeistetaan tilojen käyttäjiä mahdollisuuksien mukaan välttämään lähikontakteja tiloissa oleilun aikanaLiikuntasali:- Ohjeistetaan tilojen käyttäjiä mahdollisuuksien mukaan välttämään lähikontakteja tiloissa oleilun ja suoritusten aikana- Saliin ei päästetä ylimääräisiä, vuorolle kuulumattomia henkilöitä- Säännöllisen siivouksen lisäksi tilojen käyttäjiltä vaaditaan käyttämiensä tavaroiden, välineiden jne. desinfioimista käytön jälkeen- Vuorojen yhteyshenkilö/ohjaaja/ohjaajat pitävät huolta siitä, että kulloinkin voimassaolevat kokoontumisrajoitukset eivät ylityMuut huomioon otettavat asiat:- Ohjeistetaan tilojen käyttäjiä mahdollisuuksien mukaan välttämään lähikontakteja tiloissa oleilun ja suoritusten aikana- Korostetaan hyvää hygieniaa näkyvällä ohjeistuksella ja lisätään käsiendesinfiointipisteitä entisestään- Tiloja siivotaan ja esimerkiksi ovien kahvoja desinfioidaan säännöllisesti. Tiloissa noudatetaan korostettua siivoushygieniaa- Eteistilassa ja käytävällä on vahva maskisuositus- Tiloissa järjestettävissä tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa on noudatettava AVI:n kulloinkin voimassa olevia, yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia
	Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa: 
	Koronatodistuksen esittämisen edellytykset: Asia ei ole ajankohtainen kyseisessä tilassa


