TIEDOKSI ASIAKKAILLEMME: TEKEMÄMME SELVITYS COVID-19 PANDEMIAN
LEVIÄMISEN EHKÄISEMISEKSI
Olemme tehneet valmiiksi selvityksen aluehallintovirastolle ja Mäntyharjun kunnalle
yksityisen toimijan toimenpiteistä covid-19-pandemian leviämisen estämiseksi tartuntalaki
vastauksen mukaisesti. Eduskunta päätti tartuntalain pääosin väliaikaisista muutoksista
perjantaina 19.2.2021. Tartuntalain muutoksilla annetaan kunnille ja aluehallintovirastoille
toimivaltuuksia valvoa ja tarvittaessa rajoittaa myös yksityisen elinkeinonharjoittajan
toimintaa, mikäli se olisi välttämätöntä pandemian ehkäisemiseksi.
Tässä selvityksessä SP-Fysio & Gym ky (2380948-6) esittää toimitiloissaan käytössä
olevat toimintamallit, joilla eduskunta vastauksessaan 58 c § edellyttää. Yrityksemme
tiloissa asioidessa alla mainitut yleiset hygieniatoimenpiteet ovat velvoittavia kaikissa
asiakastiloissa kaikille tiloissamme asioiville.
Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset covid-19-epidemian
leviämisen estämiseksi SP-Fysio & Gymillä:
Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien pesemiseen saippualla vesipisteillä
sisääntullessa salissa, pukuhuoneiden wc:issä ja tarvittaessa vastaanoton wc tilassa
vesipisteellä. Käsidesipullot löytyvät lisäksi siten, että käsidesin käyttö on mahdollista
kaikkialla toimitiloissamme lisäämään käsihygieniaa. Käsidesin käyttö on mahdollistettu
eripuolilla kuntosalia, sisäpyöräilysalissa, pukuhuoneissa, wc-tiloissa, vastaanotossa,
kirjautumisautomaatilla. Kuntosalilla ja kaikissa liikuntatiloissa ovat desinfiointiaineet ja
paperit välineiden putsaamista varten. Tämä hoidetaan jokaisen laitteen tai välineen
käyttöä ennen ja käytön jälkeen, välineen käyttäjän toimesta. Desinfiointiainepulloja on
varattu runsaasti eripuolille salia ja sisäpyöräilytilaan.
Asiakkaille ja osallistujille on annettu riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien
puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat
toimintaohjeet. Tämä on toteutettu selkeillä ohjeistuksilla ulko-oveen salille tullessa.
Lisäksi toimintamallimme ovat yrityksemme nettisivuilla ajankohtaisissa uutisissa, sekä
kaikissa sosiaalisen median kanavissamme. Henkilökuntamme opastaa näiden
toimenpiteiden toteutumista käytännössä. Yksityisen kuntokeskuksen etuja on myös se,
että henkilöt ovat pääasiassa tuttuja keskenään, jolloin asiakkaiden välistä valvontaa
tapahtuu myös oman valvontamme tueksi.
Tilojen ja pintojen puhdistamista on tehostettu seuraavilla toimenpiteillä. Tilamme siivotaan
4 kertaa viikossa ammattisiistijän toimesta sekä lisäksi välineitä ja laitteita desinfioidaan
henkilökuntamme toimesta. Puhdistukseen ja desinfiointiin on valittu puhdistus- ja
desinfiointiaineet, jotka on bakteereja ja pieneliöitä tappava ja niiden kasvua estävä aine.
Puhdistusaine on suunniteltu toistuvaan pesuun erityisesti sairaala-, elintarvike-, urheilu-,
ja saniteettitiloihin. Kirjautumisautomaattien käyttö on mahdollistettu siten, että siihen ei
kosketa lainkaan, vaan osallistuminen voidaan kirjata avainkortin (kulkutagi) reunaa
käyttämällä.
Olemme supistaneet toimintaamme jo vuoden 2020 maaliskuusta aina kulloinkin voimassa
olevia viranomaisten ohjeita noudattaen. Ryhmäliikuntatilojen asiakasmäärä ovat
suhteutettu tilan kokoon. Asiakaspaikat ohjatuilla tunneilla ovat riittävän etäällä toisistaan
ja liikunnanohjaamme valvovat asiakkaiden sijoittelua jokaisella tunnilla siten, että
asianmukaiset turvavälit toteutuvat. Ohjatut liikuntatunnit ovat porrastettu siten, että tuntien
väliin jää aika välineiden desinfiointiin.

Aluehallintovirastolla, kunnan tämän lain mukaiseen valvontaan osallistuvilla viranomaisilla
on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 59 a - 59 d §:n mukaisen valvonnan
toteuttamiseksi välttämättömät tiedot siltä, johon kohdistuu 58 c tai 58 e §:ssä säädetty
velvoite sekä siltä, johon on kohdistettu 58, 58 d, 58 f tai 58 g §:n nojalla päätös.
Tiedot on annettava viivytyksettä ja maksutta.
Yhteyshenkilö yrityksessämme on ja tietoja antaa: Seppo Parta, Omistaja, 040 5145765,
spfysiogymky@gmail.com, seppo.parta@gmail.com
Tässä selvityksessä viitatut kohdat ja momentit pohjautuvat eduskunnan vastaukseen
19.2.2021 koskien tartuntalakia. SP-Fysio & Gym Ky sitoutuu 58 c § säädettyjen
velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamiseen
toiminnassaan covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi.
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