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Tapahtumien ja toiminnan turvallisuussuunnitelma

Kun Laukaan kunta tai aluehallintovirasto on tehnyt tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitetun 
päätöksen. Toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma, miten se toteuttaa päätöksessä asetetut vel-
vollisuudet ja rajoitukset. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä ti-
lassa asiakkaiden ja toimintaan osallistujien nähtävillä. Ja toimitettava pyynnöstä kunnan terveysviran-
omaisille tai aluehallintovirastoon

Toistuvista samankaltaisista tapahtumista voi ilmoittaa yhdellä ilmoituksella. Seurat voivat ilmoittaa sa-
mankaltaiset tapahtumat yhdellä ilmoituksella, esimerkiksi eri ikäluokkien harjoitukset.

Tapahtuman, tilan tai liikkeen nimi

Tapahtuman järjestäjä tai yritys

Tapahtuma aika Tapahtuma paikka

Tapahtumaturvallisuudesta vastaava henkilön yhteystiedot
Suunnitelmasta ja sen päivittämisestä vastaava henkilö

Vastuuhenkilön sähköposti Vastuuhenkilön puhelin

Suunnitelman laatimispäivä Suunnitelma on viimeksi päivitetty

Tilojen käyttösuunnitelma
Tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa toimijoita ja tilanhaltijoita järjestä-
mään tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista vält-
tää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten fyysistä kontaktia sisä- tai ulkotiloissa.

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin tai muulla toiminnan erityispiirteet huomioon 
ottavalla tavalla. Kuvaa:

Edellytämme yli 16-vuotiailta asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta koronatodistuksen esittämistä seuraavasti
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Muut yleiset velvollisuudet 
Tartuntatautilain 58 c §:n mukaan toiminnan järjestäjän ja tilojen hallinnasta vastaavan on huolehdit-
tava, 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 ylläpitämi-

seen sekä muihin tartuntojen leviämistä ehkäiseviin toimenpiteisiin
4. Toimipaikan tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan

Kuinka tapahtumassa huolehditaan turvaväleistä (esim. tungoksen ja liian tiiviiden jonojen ehkäiseminen), käsihygie-
niasta ja muista yleisistä velvollisuuksista:

Riskien hallinta
Kuinka

hygieniaohjeiden noudattamista valvotaan
tapahtumajärjestäjät ja osallistujat perehdytetään ohjeisiin
yleisöä tiedotetaan turvaväleistä ja hygieniaohjeista
toimitaan, jos tapahtumapaikalle tulee sairas/oireinen asiakas

   
Järjestäjällä tulisi olla mahdollisuuksien mukaan tiedot tapahtumaan osallistuneista, jos jollakin osallistuneella todetaan koronatar-
tunta. Miten hoidetaan?

AVIn usein kysyttyä koronaviruksesta
Aluehallintovirastojen yhteystiedot


