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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 
Parkanon jäähalli, Parkanon Kiekko ry 

Suunnitelman laatimispäivä 
11.8.2021 

Suunnitelma on viimeksi päivitetty 
18.8.2021 

Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen 
päivittämisestä  
             Aarne Mansukoski, PK 83 seuratyöntekijä 

 
 

Vastuuhenkilön puhelinnumero 

 
050 336 2217 

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  

 Lasten ja nuorten toiminnassa ei henkilömäärää pukuhuoneissa rajoiteta.  

Aikuisten toiminnassa pukutilojen osalta noudatetaan 15 minuutin sääntöä:  

- pukuhuoneessa voi olla maksimissaan 15 minuuttia ennen ja jälkeen harjoituksen  

Jos 15 minuutin sääntöä ei voida noudattaa, tulee jokaista 10 henkilöä kohden olla oma pukuhuone 

käytössä. 

Pukuhuonekäytävällä asiaton oleskelu on kielletty ja tiloihin voivat tulla vain toiminnan toteuttamisen 

kannalta välttämättömimmät henkilöt. 

Kahviossa voi olla maksimissaan 10 henkilöä.  

Luokkatilassa voi olla maksimissaan 5 henkilöä, tällöin välioven tulee olla suljettuna kahvioon. 

Katsomossa voi olla maksimissaan 10 henkilöä. 
 
 
Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt   

Kahvioon kulku vain ulkokautta.  

Katsomoon kulku vain ulkokautta.  

Pukuhuonetiloihin kulku vain ulkokautta. 
 
 
Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa   

Joukkueiden oheisharjoitukset järjestetään ulkotiloissa tai harjoittelun niin salliessa pukuhuonetilassa.  
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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 
      

 
Lisätietoja 

Aarne Mansukoski, Parkanon Kiekko ry seuratyöntekijä 
050 336 2217, seuratyontekija@parkanonkiekko.fi 

 

 
Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi) 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 

 

https://avi.fi/kirjaamopalvelut

