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.
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1. Suunnitelma tilojen käytöstä
Tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa toimijoita ja tilanhaltijoita
järjestämään tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden
lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.
Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai
tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen
Tilojen asiakasmääriä ei erikseen rajoiteta. 30.12.2021-20.1.2022 välisenä aikana koronapassi ei ole
käytössä vaihtoehtona rajoituksille valtioneuvoston asetuksen perusteella. Koronapassia edellytetään tästä
huolimatta tiloihin saapuvilta. Tämän lisäksin noudatetaan rajoitusmääräyksiä.
Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt
Ryhmä- ja lähityöskentelyä varten voidaan koulutuskäyttöön ottaa pääkoulutustilan lisäksi erillinen
neuvottelutila, jonka lisäksi on sovittu mahdollisuudesta käyttää vielä erillistä samassa talossa sijaitsevaa
Kuntoutusyrittäjät ry:n neuvotteluhuonetta.

Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksia järjestetään usein siten, että niihin on
mahdollisuus osallistua myös etänä (ns. hybridimalli). Useat koulutukset perustuvat kuitenkin käytännön
harjoitteluun ja lähikontaktiin. Tämän vuoksi koulutustilaan on hankittu erilliset ilmanpuhdistimet,
osallistujien käytettävissä on kirurgisia suu-nenä-suojaimia ja niiden käyttöä myös vahvasti suositellaan.
Osallistujien käyttöön on hankittu myös käsidesiä, jonka lisäksi osallistujilla on mahdollisuus käsien pesuun
yhteisissä WC-tiloissa. Käsien pesuun ohjeistetaan siitä kertovilla A4-tulosteilla ja asiakkaita muistutetaan
riittävän turvavälin pitämisestä.

30.12.2021 alkaen otetaan käyttöön erilliset lisätoimet:
- Tilassa on maskipakko. Koulutustilaan hankitaan osallistujien käytettäväksi FFP2/3-suojaimia ja
koulutukseen osallistujille annetaan mahdollisuus kertakäyttökäsineisiin.
- Koulutuksissa toimitaan lähikontaktissa vain oman parin kanssa, muuten kaikki lähikontaktit vähennetään
minimiin.
- Kaikki ne koulutukset, jotka pystytään, järjestetään etäyhteydellä. Muissa koulutuksissa tarjotaan tai
suositellaan mahdollisuuksien mukaan etäosallistumista, jolloin saataisiin rajattua osallistujat enintään 10
henkilöön. Niissä koulutuksissa, joissa etäosallistumista ei voida tarjota, annetaan mahdollisuus siirtää
koulutus veloituksetta seuraavan vastaavaan koulutukseen.
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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
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
Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy:n toiminta perustuu terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatillisen
täydennyskoulutuksen tarjoamiseen. Osallistujat ovat tyypillisesti laillistettuja terveydenhuollon
ammattihenkilöitä, jotka tekevät säännöllistä asiakastyötä riskiryhmien parissa. Sekä koulutettavien että
kouluttajan prioriteettina on, että koulutukset voidaan suorittaa terveysturvallisesti. Terveydenhuollon
täydennyskoulutustoimintaa itsessään ei ole arvioitu tavallista riskialttiimmaksi tai myöskään riskittömäksi
toiminnaksi koronaviruksen leviämisen kannalta.

Lisätietoja
Kuntoutuskouluttajat seuraa aluehallintoviraston ja Helsingin kaupungin ohjeita ja määräyksiä, sekä päivittää
tätä suunnitelmaa tai mukauttaa toimintaansa tarpeen mukaisesti. Lisätietoja sivulla:
www.kuntoutuskouluttajat.fi/koronarajoitukset-ja-koulutukset/

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)
Aluehallintovirastojen yhteystiedot

2/2

