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JARDno-2020-769
Kirjaston tila- ja käyttörajoitukset sekä aukioloajat 7.10.2021 alkaen
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtaman koronakoordinaatioryhmän
tilannekuvan mukaan Keski-Uudenmaan alueella tartuntamäärät ovat lähteneet
laskuun, ja alueemme on siirtynyt 23.9.21 epidemiavaiheen leviämisvaiheesta
alemmalle tasolle (kiihtymisvaihe). Keusote on 8.10.2021 päivittänyt suosituksiaan.
Maskisuositus
Keusoten 8.10.2021 päivätyssä suosituksessa maskin käyttöä on syytä jatkaa.
Maskinkäyttösuositus koskee kaikki 12 v. täyttäneitä. Maskia suositellaan käytettäväksi
koko väestön osalta julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan,
kuten sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa sekä kaikissa tilanteissa, joissa
lähikontaktin välttäminen on vaikeaa ja joissa tartuntariski saattaa olla suuri (THL:n
riskipotentiaalin arviointitaulukko).
Vailla täyttä rokotesuojaa oleville maskia suositellaan käytettäväksi aina julkisissa
sisätiloissa oleskeltaessa.
Tilojen käyttö
Tilojen käyttöä koskien tulee noudattaa edelleen tartuntatautilain väliaikaista 58 c
pykälää, joka on voimassa 31.12.2021 saakka.
Tartuntatautilain pykälän 58 c mukaan toimijan on toiminnassaan huolehdittava, että:
asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen,
asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien
puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä
koskevat toimintaohjeet,
tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen
toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään ja
asiakkaan ja osallistujien oleskelu on järjestetty sillä tavoin väljästi, kuin
se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista, ja
mahdolliset asiakaspaikat on sijoitettu riittävän etäälle toisistaan
Yleisötilaisuudet, tapahtumat, yleiset kokoontumiset
Keusoten alueella ja muualla Uudellamaalla Etelä-Suomen aluehallintoviraston
asettamat kokoontumisrajoitukset eivät ole enää voimassa 1.10.2021 alkaen.
Toiminnassa on kuitenkin noudatettava edelleen tartuntatautilain väliaikaista 58 c
pykälää, joka on voimassa 31.12.2021 saakka, kso. kohta Tilojen käyttö edellä.
Harrastustoiminta
Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua,
toistuvaa organisoitua tai ohjattua toimintaa. Lasten, nuorten ja aikuisten harrastus- ja
kilpailutoiminta on mahdollista ulkona ja sisällä terveysturvallisuus huomioiden.
Keusote suosittaa ensisijaisesti harrastamista ulkona. Harrastamisessa sisä- ja
ulkotilojen osalta toimijan on toiminnassaan huolehdittava tartuntatautilain
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määräaikaisen pykälän 58 c mukaiset velvoitteet väljyydestä ja hygieniatoimista, kts.
kohta Tilojen käyttö edellä.
Toiminnan järjestäjä voi joutua rajoittamaan osallistujien ja yleisön määrää, jotta
riittävä väljyys voidaan toteuttaa.
Harrastusryhmän yhteystiedot tulee kerätä, jotta tartunnan jäljitys on mahdollista.
Harrastusryhmän järjestäjän tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
Ohjaajien ja 12 vuotta täyttäneiden osallistujien on hyvä käyttää kasvomaskia
tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. (pl. urheilutilanne)
Harrastukseen saattajien, kuten vanhempien tuloa sisätiloihin voidaan edelleen
rajoittaa esim. turvavälien turvaamiseksi, tai vaihtoehtoisesti voidaan suosittaa
kasvomaskien käyttöä. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä
erityisjärjestelyjä.
Yksityistilaisuudet
Keusote suosittelee, että yksityistilaisuuksissa pidetään huolta terveysturvallisista
käytänteistä; tilojen väljyys, osallistujilla on mahdollisuus käyttää halutessaan maskia,
juhliin osallistutaan vain terveenä ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygienista.
Päätöksen peruste
Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV25.5.2020 § 28)
Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen (HYVO 27.2.2020 § 11)
Päätös
AVI:n ja Keusoten sekä Järvenpään kaupungin koronavalmiusryhmän linjauksiin
perustuen päätän:
Kirjaston aukioloajat ovat 7.10.2021 alkaen:
Omatoimi

Itsepalvelu

Palvelu

Omatoimi

maanantai -torstai 6-9

9-11

11-20

20-21

perjantai

6-9

9-11

11-18

18-21

lauantai ja
aattopäivät

6-9

9-11

11-15

15-17

sunnuntai ja
6-17
-
-
-
arkipyhä
Omatoimikirjastoaika laajenee iltoihin ja viikonloppuihin. Omatoimikirjastoon pääsee
ennen itsepalveluaikaa ja palveluajan jälkeen vain kirjautumalla järjestelmään
kirjastokortilla ja pin-koodilla. Omatoimikirjastossa käytössä ovat rajoitetut tilat ja
palvelut. Lainaus- ja palautusautomaatit ovat itsenäisesti käytettävissä, samoin
verkkopalvelut. Henkilökunta ei ole käytettävissä.
Itsepalveluaikana kaikki kirjaston asiakastilat ja kokoelmat ovat käytettävissä,
asiakaspalvelua ei ole. Lainaus- ja palautusautomaatit ovat itsenäisesti käytettävissä,
samoin asiakastietokoneet ja verkkopalvelut.
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Palveluaikana myös asiakaspalvelupisteet ja puhelinpalvelu ovat toiminnassa.
Maskisuositus
Keusoten 8.10.2021 päivätyn suosituksen perusteella 12 vuotta täyttäneille kirjaston
asiakkaille suositellaan edelleen maskin käyttöä kirjaston tiloissa oleskeltaessa.
Kirjaston tilojen käyttö
Kirjaston tilojen käyttöä koskien tulee noudattaa edelleen tartuntatautilain väliaikaista
58 c pykälää, joka on voimassa 31.12.2021 saakka.
Kirjaston fyysiset palvelut ja kirjaston tilojen asiakaskäyttö järjestetään siten, että Etelä-
Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaiset turvallisuusnäkökohdat täyttyvät.
Asiakkailla on mahdollisuus ja ohjeistus käsihygienian ylläpitoon sekä tarpeeksi
väljyyttä lähikontaktien välttämiseen. Asiakasluku- ja työskentelypaikkojen määrää
voidaan tarvittaessa edelleen rajoittaa tarvittavan väljyyden turvaamiseksi. Erillisiä
tiloja ja huoneita koskevat käyttörajoitukset ovat mahdollisia. Myös kirjaston tiloissa
samaan aikaa sisällä olevaa asiakasmäärää voidaan tilanteen vaatiessa rajoittaa siten,
että tartuntatautilain pykälän 58 c mukaisia määräyksiä pystytään noudattamaan.
Opetuksen järjestämistä koskevat määräykset ovat voimassa myös kirjaston tiloissa
opetusta toteutettaessa.
Yleisötilaisuudet, tapahtumat ja yleiset kokoontumiset kirjaston tiloissa
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen perusteella kokoontumisrajoitukset
eivät ole enää 1.10.2021 alkaen voimassa Järvenpään kirjaston yleisötilaisuuksissa,
tapahtumissa ja yleisissä kokoontumisissa.
Toiminnassa on kuitenkin noudatettava edelleen tartuntatautilain väliaikaista 58 c
pykälää, joka on voimassa 31.12.2021 saakka, kso. kohta Tilojen käyttö edellä. Ko.
pykälän nojalla kirjaston yleisötilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärää
saatetaan eri tiloissa joutua rajoittamaan tarvittavan väljyyden turvaamiseksi.
Harrastustoiminta kirjastossa
Harrastamisessa kirjaston tiloissa toimijan on toiminnassaan huolehdittava, että
tartuntatautilain määräaikaisen pykälän 58 c mukaiset velvoitteet väljyydestä ja
hygieniatoimista täyttyvät. Toiminnan järjestämisessä kyseisen pykälän velvoitteiden
mukaisesti järjestäjän on huomioitava sekä harrastustoimintaan osallistuvat että
kirjaston muu asiakaskunta sekä henkilökunta. Harrastustoiminnan järjestämisestä
annetut Keusoten suositukset ovat voimassa myös kirjaston tiloissa toimintaa
järjestettäessä. Harrastustoimintaan osallistuvien tai muiden kirjastossa samaan
aikaan asioivien määrää voidaan joutua rajoittamaan, jotta riittävä väljyys voidaan
toteuttaa.
Yksityistilaisuudet
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Kirjaston tiloissa järjestettävissä yksityistilaisuuksissa järjestäjän vastuulla on pitää
huolta terveysturvallisista käytänteistä; tilojen väljyys, osallistujilla on mahdollisuus
käyttää halutessaan maskia, juhliin osallistutaan vain terveenä ja huolehditaan
hyvästä käsi- ja yskimishygienista.

Kirjaston toiminnassa huomioidaan Aluehallintoviraston päätökset ja Keusoten
ohjeistukset ilman erillistä päätöstä niin pitkään kuin kyseiset viranomaiset niin
päättävät. Suosituksia ja rajoituksia voidaan joutua nopeasti muuttamaan, mikäli
koronaepidemiatilanne niin edellyttää tai sallii.
Päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaisuutta odottamatta.
Tiedoksi
kirjaamopalvelut@jarvenpaa.fi, kirjasto, kulttuurijohtaja, hyvinvoinnin
palvelualuejohtaja
Allekirjoitus

Kirjastopalveluiden päällikkö, Järveläinen Katariina
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 14.10.2021
alkaen
Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi 14.10.2021
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Oikaisuvaatimus
§ 13
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa,
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Hyvinvointilautakunta
Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os.
Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe
8.00-13.00. Arkipyhän aattona asiakaspalvelupiste noudattaa perjantain aukioloaikaa.
Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on arkipyhän aatto, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään
kaupungin kirjaamosta.

