
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

  

 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: Reisjärven Rauhanyhdistys ry
	Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen päivittämisestä: Hanna Tölli (johtokunnan sihteeri)
	Vastuuhenkilön puhelinnumero: 050 5324013
	Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen: Seurasalin istumapaikkoja on vähennetty noin 30%. Kahviossa on istumapaikkoja vähennetty noin 60% normaalista.
	Muuta huomioitavaa: Älä tule seuroihin flunssaisena.Huolehdi käsi-ja yskimishygienista.Vahva maskisuositus kaikille yli 12-vuotiaille. Pidä riittävä turvaväli muihin kuin seurueeseesi kuuluviin henkilöihin. Vältä ruuhkia ja jonoja. Naulakot eivät ole käytössä ja kahvitusta ei järjestetä.Jos mahdollista käytä Mobilepay- tai lähimaksua.Tervehdimme, emme kättele.Saavu ajoissa, istumapaikkoja on vähennetty. 
	Lisätietoja: 
	Suunnitelman laatimispäivä: 9.2.2022
	Suunnitelma on viimeksi päivitetty: 9.2.2022
	Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt: Seurasalin penkkivälejä on väljennetty ja 1/3 otettu pois käytöstä. Kahviosta poistettu tuoleja. Naulakot eivät ole käytössä. 
	Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa: Seuroihin saavutaan ja poistutaan perhekunnittain. Penkeissä samaan perhekuntaan kuuluvat voivat istua vierekkäin ilman turvavälejä.Kahvitusta ei järjestetä. Kahden puheen seuroissa puheet peräkkäin, ilman väliaikaa. Laulaminen minimoidaan vähentämällä säkeistöjä tai valitsemalla lyhyitä lauluja/virsiä.Tehostettu siivous tilaisuuksien välillä.Maskin käytössä noudatetaan voimassa olevia suosituksia. Ohjeistukset on nähtävillä toimitalon eteisessä ja nettisivuilla. Lisäksi ne on toimitettu yhdistyksen jäsenille Whatsapp-viestinä. Seuroissa seuraisäntä ohjeistaa poistumisesta (penkki kerrallaan). 
	Koronatodistuksen esittämisen edellytykset: Emme edellytä


