
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

  

 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: Kokkolan 4H-yhdistys ry.
	Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen päivittämisestä: Tuula Torppa, Julia Rieskaniemi
	Vastuuhenkilön puhelinnumero: 040 5041564, 0400 595 998
	Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen: Suunnitelma koskee yhdistyksen yksittäisiä kerhoja, kursseja ym. lasten ja nuorten tapahtumia. Toiminta on suunniteltu niin, että peräkkäisiä tapahtumia ei ole, vaan yksi tapahtuma/päivä/ilta/toimintapaikka.
	Muuta huomioitavaa: 5-luokkalaiset ja vanhemmat sekä kaikki ohjaajat käyttävät maskin tapahtumassa.
	Lisätietoja: 
Tuula Torppa puh. 040 5041 564, tuula.torppa@4h.fi,  Julia Rieskaniemi puh. 0400 595 998, kokkola@4h.fi
	Suunnitelman laatimispäivä: 24.1.2022
	Suunnitelma on viimeksi päivitetty: 
	Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt: Kerhot ym. kokoontuvat yhdistyksne toimintakeskus Terra Novassa, kouluilla, liikuntatiloissa ja yksityisissä tiloissa, sekä ulkona. Tiloissa ei ole muuta toimintaa samaan aikaan. Ryhmien koko on max. 10-12 osallistujaa. Kerhojen ym. teemoina on kotitalous, liikunta, teknologia ja käsityö sekä retkeily. Toiminta on suunniteltu niin, että peräkkäisiä tapahtumia ei ole, vaan yksi tapahtuma/päivä/ilta/toimintapaikka.
	Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa: Huoltajat eivät tule sisätiloista hakemaan lapsia ja heitä on muistutettu, että vain terveenä lapsi voi osallistua toimintaan. 
Kädet tulee pestä ja desinfioida aina tapahtuman alussa ja lopussa sekä muulloinkin tarvittaessa, toimintapaikoista löytyy WC ja käsienpesumahdollisuus sekä koronaohjeistus.
	Koronatodistuksen esittämisen edellytykset: Osallistujat ovat alle 16-vuotiaita.


