Päätös tilojen käytön edellytyksistä

Häiriötilanteen johtoryhmä 7.12.2021

Tartuntatautilain 58 d §:ään perustuva päätös:

Asiakas- ja yleisötiloista vastaavien
toimijoiden on suunniteltava
toimenpiteet lähikontaktien
aiheuttaman tartuntariskin
ehkäisemiseksi.

Mitä tiloja päätös koskee? 1/2
Tilojen käyttöä koskeva päätös koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja, esim. kaupat,
urheilutilat, kirjastot, museot ja teatterit.
1.

Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan
käytettyjä tiloja, kuten esimerkiksi kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, yleisiä saunoja, tanssipaikkoja,
harrastajateatteriin käytettäviä tiloja, sisäleikkipaikkoja ja kauppakeskusten yleisiä
oleskelutiloja. → Tarkempi listaus seuraavalla dialla.

2.

Muiden tilojen osalta päätös koskee yli 10 henkilön sisätiloja tai yli 50 henkilön alueellisesti
tai toiminnallisesti rajattuja ulkotiloja.

Huom! Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä
yksityis- tai perhe-elämää. Se ei saa estää oikeutta lakisääteisiin palveluihin. Päätös ei koske
ravintoloita, joita koskevista rajoituksista päättää hallitus.

Mitä tiloja päätös koskee? 2/2
Tarkennus edellisen dian kohtaan 1:
Päätös velvoittaa tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita niiden harjoittaessa asiakasmäärästä
riippumatta liikunta- tai urheilutoimintaa tai huvi- tai virkistystoimintaa seuraavissa tiloissa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan
urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat;
yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä
yhteydessä olevat pukuhuonetilat;
tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan
ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;
huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;
sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;
kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen
tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Mitä päätös tarkoittaa käytännössä?
Edellä mainituista tiloista vastaavien toimijoiden tulee tehdä kirjallinen suunnitelma siitä,
miten tartuntariskiä ehkäistään tiloissa. Koronapassi on vaihtoehtona rajoitustoimenpiteille.
●

Tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on järjestettävä toiminta siten, että asiakkaiden ja
osallistujien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

●

Toimijan on mietittävä toimenpiteet ja tehtävä niistä kirjallinen suunnitelma, joka on
pidettävä tiloissa asiakkaiden nähtävillä. Jokainen toimija tekee itsenäisesti suunnitelman,
johon arvioi kyseisen tilan kannalta tarpeelliset toimenpiteet tartuntariskin ehkäisemiseksi.

●

Esimerkkejä toimenpiteistä:
Toimija voi esimerkiksi rajoittaa tai porrastaa asiakasmäärää, järjestää asiakaspaikat väljästi,
tehostaa ilmanvaihtoa ja suositella maskin käyttöä tiloissaan. Tai muut toiminnan
erityispiirteet huomioon ottavat tavat.

Koronapassi usein vaihtoehtona
rajoitustoimenpiteille
●

Vaihtoehtoina asiakas- tai osallistujamäärärajauksille ja osallistujien sijoitteluun
liittyville toimille asiakkailta ja toimintaan osallistujilta voi edellyttää koronapassia.

●

Huom! Koronapassia ei voi kuitenkaan ottaa käyttöön sellaisissa tiloissa, jotka ovat
tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta olennaisia. Tällaisia ovat
esimerkiksi apteekit, vähittäiskaupat, postit, huoltoasemat ja kirjastot.

Mitä tiloista vastaavan toimijan pitää nyt tehdä?
1.

Laadi kirjallinen suunnitelma toimenpiteistä tartuntariskin ehkäisemiseksi.
Miten niitä parhaiten ehkäistään kyseisessä tilassa?
Suunnitelman pohja AVIn sivuilla ja ohjeet suunnitelman tekemiseen
https://avi.ﬁ/usein-kysyttya-koronaviruksesta → Asiakas- ja toimitilojen käyttö

2.

Jos harkitset koronapassin käyttöönottoa, tarkista, että voit lain mukaan tehdä niin.
Jos otat käyttöön koronapassin, kirjaa se suunnitelmaan.
Lisätietoja koronapassin käytöstä: www.stm.ﬁ/koronapassi

3.

Toteuta suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet.

4.

Pidä suunnitelma tiloissa asiakkaiden ja osallistujien nähtävillä. Suunnitelma on pyynnöstä
esitettävä valvovalle viranomaiselle.

Lisätietoja
Lisätietoa tilojen käyttöä koskevan rajoituksen
soveltamiseen sekä koronapassin käyttöön
kattavasti aluehallintoviraston verkkosivuilta:
ww.avi.ﬁ/korona usein kysyttyjen kysymysten alta
kohdista “Asiakas- ja toimitilojen käyttö” ja “Koronapassi”.
Tueksi voi myös katsoa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston infovideon päätösten vaikutuksista ja
velvoitteista toimijoille: www.youtube.com/watch?v=iMHW322gELE
Koronapassista STM:n sivuilla: www.stm.ﬁ/koronapassi
Mikäli et löydä AVIn sivuilta vastausta mahdollisiin kysymyksiisi, voit lähettää kysymyksesi
sähköpostitse osoitteeseen korona@rovaniemi.ﬁ.

