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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 
Haapaveden nuorisotalo 

Suunnitelman laatimispäivä 
8.12.2021 

Suunnitelma on viimeksi päivitetty 

10.1.2022 

Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen 
päivittämisestä  
Kati Mäntylä 
 
 

Vastuuhenkilön puhelinnumero 
044 7591 251 

1.  Suunnitelma tilojen käytöstä 
Tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa toimijoita ja tilanhaltijoita järjestämään tilojen käytön siten, että 
asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan 
ihmisten fyysistä kontaktia sisä- tai ulkotiloissa tai oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 
minuutin ajan. 
 
Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa 
erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. 

 
 

Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen   
Nuorisotilan asiakasmäärää ei rajoiteta käyttäjäryhmän ikäraja huomioon ottaen. Huomioon otettavaa on, että mikäli 
nuorisotalolle tuleva henkilö on 16 -vuotias tai yli häneltä tarkistetaan koronapassi. Nuorisotalon ollessa avoinna kaupungin 
toiminnassa käytön valvonnasta vastaa työvuorossa oleva henkilö. Muina varattuina aikoina käyttöä valvoo toimintaryhmän 
vastuuhenkilö. Ohjeiden noudattaminen on käyttöoikeuden ja asiakkuuden edellytys, jotka asiakas hyväksyy tullessaan 
nuorisotalolle. Asiakkaita on ohjeistettu käyttämään maskia aina kun se vain on mahdollista huomioiden toiminnan laatu.  
 

 
Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt   
Nuoristalon tiloissa asiakkaita ohjeistetaan jakaantumaan mahdollisuuksien mukaan useampiin huoneisiin. Tiloissa on 
mahdollistettu turvavälit. 
Suosittelemme kasvomaskin käyttöä kaikilta yli 12-vuotiailta. 
Asiakkailla on mahdollisuus pestä kädet saippualla tai käyttää käsidesiä. 
 
 

 
Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa   
Tapahtumissa, jotka eivät kuulu nuorisotyön piiriin edellytetään koronapassia. Koronapassia ei vaadita alle 16-vuotiailta. 
Koronapassin tarkastukset alkavat Nuorisotalon tiloissa keskiviikkona 8.12.2021 alkaen ja jatkuvat tämänhetkisen AVI:n 
päätöksen mukaisesti 31.12.2021 saakka. Siihen saakka Nuorisotalolle pääsee ainoastaan näyttämällä koronapassia ja 
kuvallista henkilöllisyystodistusta. 
Koronapassin edellytyksenä on: 
- kahden rokotteen rokotesuoja 
- 72 tunnin sisällä saatu negatiivinen koronatestitulos 
- todistus sairastetusta koronataudista.  
Kehotamme lataamaan tai tulostamaan paperisen koronapassin etukäteen omakanta.fi -palvelusta.  
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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, asiakkaan tai seurueen välille tulee mahdollistaa 2 metrin turvavälit 

2. Asiakkailla on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai desifioimiseen 

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 
Asiakkaita on kirjallisesti ohjeistettu olla tulematta tiloihin flunssan oireisena, pienetkin hengitystieinfektio oireet tarkoittavat 
poisjääntiä toimintaryhmän toiminnasta. Suunnitelma on asiakkaiden nähtävissä nuorisotalon aulatilassa ja verkkosivuilla. 
Asiakkaamme toimivat hyvin terveysvastuullisesti ja noudattavat annettuja ohjeita, jotta nuorisotalo on mahdollista myös 
jatkossakin pitää auki terveysturvallisesti. 
Asiakkailla on mahdollisuus pestä kädet saippualla tai käyttää käsidesiä. 

 
Lisätietoja 

www.haapavesi.fi 

 

 
Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi) 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 

 

https://avi.fi/kirjaamopalvelut

