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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 
Toukomettinen Koulukatu 10 C 

Suunnitelman laatimispäivä 
2.2.2022 

Suunnitelma on viimeksi päivitetty 
2.2.2022 

Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen 
päivittämisestä:  
 
Matti Rahja, Oulun Rauhan Sana , varajpj , tilojen ylläpitäjä 
 

Vastuuhenkilön puhelinnumero 
 
040 5413 169 

 

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: 
Rajoitamme asiakasmäärän viranomaisten määräysten, paikallisen epidemiatilanteen ja tartuntariskin arvion 
perusteella. Tapahtuman järjestämisestä vastuussa oleva henkilö on velvoitettu seuraamaan viranomaisten ohjeita 
ja suosituksia. Referenssinä voi käyttää Oulun ev. lut. seurakuntien ohjeistuksia henkilömääristä: 
Helmikuussa 2022 Oulun ev.lut. seurakuntien antama ohjeistus on, että tapahtumiin voidaan ottaa puolet tilojen 
sallitusta väkimäärästä. Toukomettisen tällä hetkellä käytössä olevien tilojen maksimi henkilömäärä on 220 
henkeä hajautettuna saliin ja kahvioon. Suosittelemme 1.2. tilanteen perusteella Toukomettisen tiloissa 
järjestettävien tapahtumien maksimihenkilömääriksi 100 henkeä jaettuna tasaisesti saliin ja kahvioon. 
 

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt: 
Kulloinkin tapahtuman järjestämisestä vastuussa oleva taho/henkilö  

1) vastaa siitä, että tiloihin otetaan vain sallittu määrä osallistujia,  
2) informoi osallistujia turvaväleistä ja  
3) ohjaa tulijat asettumaan väljästi rukoushuoneen tiloihin. Salin penkkiriveistä vain joka toinen on käytössä 

Perhekunta voi olla samalla rivillä lähekkäin . 
 

Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa: 
Ilmanvaihto:  
Toukomettisessä on käytettävissä ilmanvaihto. Yleisötapahtumien järjestämisestä vastaava taho/henkilö 
varmistaa, että tapahtuman aikana IV-kone toimii tehostetusti.  
Hengityssuojaimet:  
Suosituksena on hengityssuojainten käyttö sisätiloissa. Tapahtuman järjestäjä huolehtii hengityssuojaimia osallis-
tujien/yleisön saataville ja informoi niiden käytöstä. 
Käsihygienia:  
Toukomettisen WC-tiloissa (2kpl) on mahdollisuus käsien pesuun. Käsihuuhdetta on oltava tarjolla eteisessä ja 
kahviossa. Tapahtuman järjestelystä vastaava taho/henkilö varmistaa käsihuuhteen saatavuuden ja informoi sen 
käytöstä tapahtumaan osallistujia. 
Tarjoilu: 
Tarjoilua ei pääsääntöisesti järjestetä epidemia-aikana yleisötapahtumissa. Mikäli tapahtumassa halutaan 
järjestää ruoka- tai kahvitarjoilu, käytetään kertakäyttöastioita. 
Tilojen ja pintojen puhdistaminen:  
Yleisötapahtuman järjestämisestä vastaava taho/henkilö varmistaa, että tapahtumassa käytettävien tilojen ja osal-
listujien kosketettavissa olevien pintojen puhdistamisesta ja hygieenisyydestä on huolehdittu tehostetusti ennen 
tapahtumaa ja myös tapahtuman jälkeen.  
 

Koronatodistuksen (koronapassin, rokotustodistuksen) esittäminen: 
 

Nykyisessä epidemiatilanteessa Toukomettisen tiloissa ei vaadita koronatodistusta/koronapassia. 
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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 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: 
 
Tilaisuuksien ja toiminnan järjestäjät: 

Tartuntatautilain 58 d § 1 momentin mukaisesti myös Toukomettisen tiloja toiminnassaan käyttävän 
ulkopuolisen toimijan/henkilön on laadittava omalta osaltaan vastaava kirjallinen suunnitelma siitä, miten 
se toteuttaa vastuullaan olevan tapahtuman järjestelyissä tartuntatautilain mukaisesti viranomaispäätöksissä 
asetetut velvollisuudet, rajoitukset ja varotoimenpiteet. 

 
Lisätietoja 
 
Matti Rahja, p. 040-5413 619; mattirahja@gmail.com 

 

 
Aluehallintoviraston yhteystiedot (www.avi.fi) 
 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto   

Postiosoite: PL 6, 13035 AVI 

Kirje tulee lähettää Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteeseen).  

Osoita kirjeesi vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti voi aiheuttaa viivettä asian 
käsittelyyn). 

Käyntiosoite: Linnankatu 3, Oulu 

kirjaamo.pohjois@avi.fi   
Puhelinvaihde: 0295 017 500   

Avoinna: ma–pe klo 8.00–16.15   
 


