
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 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. 

Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen 

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt 

Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa 
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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: Pyhännän kunta/nuorisotila
	Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen päivittämisestä: Juha Isomaa
	Vastuuhenkilön puhelinnumero: 0401912221
	Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen: Tilassa vaaditaan 10.1. - 31.1.2022 välisellä ajalla koronatodistus 16-vuotta täyttäneiltä kävijöiltä. Muuten nuorisotiloissa alle kuusitoista vuotiaita ohjataan ryhmityymään siten, että riittävä väljyys tiloissa saavutetaan.
	Muuta huomioitavaa: 
	Lisätietoja: 
	Suunnitelman laatimispäivä: 10.1.2022
	Suunnitelma on viimeksi päivitetty: 
	Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt: Nuorisotila sijaitsee koulukeskuksen yhteydessä kolmeen entiseen asuntoon remontoiduissa tiloissa. Tila kokonaisuutena koostuu useasta erikokoisesta tilasta ja sinne johtaa 3 erillistä sisäänkäyntiä. Näiden avulla tilassa voidaan henkilöiden kohtaaminen pitää kohtuullisen pienenä
	Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa: Tilaan tullessa on mahdollisuus WC:ssä pestä kädet. Lisäksi tilassa on saatavana käsidesiä, jota suositellaan käytettäväksi. 


