
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

  

 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: Ranuan rauhanyhdistys 
	Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen päivittämisestä: Jaakko Mikkola
	Vastuuhenkilön puhelinnumero: 040 9105236
	Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen: Yhdistyksen toimitalolla järjestämissä tilaisuuksissa (seurat- ja muut hartaustilaisuudet) osallistujamäärä on enintään voimassa olevan rajoituksen suuruinen. Lisäksi yhdistysen järjestämässä lapsi- ja nuorisotyössä (lasten- ja nuorten harrastustoiminta, jota henkilömäärärajoitukset eivät toistaiseksi koske) noudatetaan tämän suunnitelman mukaisia käytänteitä.

	Muuta huomioitavaa: Ajantasaisista toimintaohjeista tiedotetaan ensisijaisesti yhdistyksen WhattsApp-ryhmissä ja nettisivuilla.
	Lisätietoja: 
	Suunnitelman laatimispäivä: 8.2.2022
	Suunnitelma on viimeksi päivitetty: 8.2.2022
	Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt: Yhdistyksen toimitalo koostuu tiloista, joihin yhteensä mahtuu normaalitilanteessa ihmisiä (n. 250+ hlöä). Tilaa voidaan tarvittaessa jakaa kahteen osaa siten, että seurasaliin ja kahvioon sijoitetaan rajoitusten mukainen osallistujamäärä. Kulku tiloihin voidaan järjestää eriytetysti.
	Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa: Yhdistyksen jäsenistöä on tiedotettu seuraavista yleisistä korona-ajan toimintaohjeista, joilla lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan risikiä voidaan ehkäistä. Ohjeita on lisäksi selkeästi sijoitettu eri puolille toimitaloa:

- Toimintaa voi osalllistua vain oireettomana
- Suositeltua turvaväliä noudatetaan
- Hyvää käsi- ja yskimishygieniaa noudatetaan
- Voimassaolevaa maskisuositusta noudatetaan

Lasten ja nuorten toiminnassa ohjausvastuu on järjestysvuorossa olevilla aikuisilla.

Lisäksi tilojen kunnossapidossa huomioidaan Työterveyslaitoksen siivousohjeet 
	Koronatodistuksen esittämisen edellytykset: Koronapassia voidaan edellyttää, mikäli voimassaolevat kokoontumisrajoitukset sallivat sitä käyttämällä ottaa hartaus- ja muihin tilaisuuksiin suuremman osallistujamäärän. Koronapassin ollessa käytössä tilaisuuksien työvuoroissa olevat tarkastavat koronapassit osallistujilta.


