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Liite MaRan tartuntatautilain 58 a §:n mukaisiin omavalvontaohjeisiin  

 

MaRan ja PAMin yhdessä laatima ohjeistus työturvallisuuden huomiointiin  

 

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden 
turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Toimittaessa koronaepidemian aikana tulee selvittää ja tunnistaa 
viruksen aiheuttamat vaarat ja arvioida riskit.  

Riskien arvioinnissa ja toimenpiteiden suunnittelussa on hyvä käyttää apuna työterveyshuoltoa, jonka 

tehtäviin kuuluu koronavirukselle altistumisen riskin arvioiminen sekä toimenpide-ehdotusten tekeminen 

altistumisen todennäköisyyden pienentämiseksi.  

Arviointi sekä tarvittavat toimenpiteet viruksen aiheuttaman vaaran torjumiseksi käsitellään henkilöstön 

kanssa, tai mikäli työpaikalle on valittu työsuojeluvaltuutettu, tämän kanssa. Suunnitelma käsitellään 

työsuojelutoimikunnassa, mikäli yrityksessä on sellainen. Yritykseen voidaan myös perustaa erityinen 

koronavalmiusryhmä, jossa on edustettuna eri henkilöstöryhmät ja joka käsittelee tähän liittyvät suunnitelmat 

ja toimenpiteet.  

Periaatteena on, että havaitut riskit ensisijaisesti poistetaan. Jos riskien poistaminen ei ole mahdollista, 

pyritään minimoimaan työntekijöiden altistuminen. 

Työterveyslaitoksen ohje työpaikoille työhön paluun tueksi: 

 https://hyvatyo.ttl.fi/ohje-tyopaikoille-tyohon-paluun-tueksi?_ga=2.156504699.1191631414.1589876943-

977312304.1571307251 

Erityisesti on syytä huomioida riskiryhmät. Mikäli työntekijä tunnistaa mahdollisesti kuuluvansa 

koronariskiryhmään tulee olla matalalla kynnyksellä yhteydessä omaan työterveyshuoltoon. Lisätietoa 

riskiryhmistä löytyy THL:n sivuilta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-

rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-

riskiryhmat 

Riskiryhmiin kuuluvien osalta on tarvittaessa arvioitava yksilöllinen riski, johon kuuluu terveydentilan selvitys ja 

arvio sairauksien hoidon riittävyydestä. Mikäli tartuntariskin arvioidaan olevan merkittävästi kohonnut ja 

työntekijä kuuluu riskiryhmään, tulee työnantajan ryhtyä työsuojelullisiin toimenpiteisiin. Ellei työskentelyn 

jatkaminen ole turvallista, tulee työntekijä ensisijaisesti siirtää toisiin, vaarojen arvioinnin perusteella sopiviin 

tehtäviin. 

Poikkeusoloissa toimiminen on sekä fyysisesti että henkisesti kuormittavaa. Työn turvallinen tauottaminen 

käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa. Työntekijöille järjestettävien koulutusten ja opastusten osalta on hyvä 

tutustua TTL:n julkaisuun Ohje henkisen hyvinvoinnin tueksi työpaikoille paluun aikana ja pohtia, mikä 

työpaikan oma toimintamalli on  
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Omavalvontaohjeessa kuvattujen seikkojen lisäksi työnantajan on hyvä varmistua työturvallisuudesta 

suunnittelemalla, miten tartunnalta suojaudutaan työssä ja miten toimitaan, jos työpaikalla ilmenee 

tartuntaepäilyjä.   

1. Henkilöstön suojautuminen, työtilojen käyttö ja henkilöstön liikkuminen 

 Alla esimerkkejä hyvistä käytänteistä, joita on hyvä pohtia omaa toimintatapaa suunniteltaessa:   

 

 Ensisijaisesti järjestetään työtilat mahdollisuuksien mukaan siten, että työpisteet ovat mahdollisimman 

etäällä toisistaan (fyysinen etäisyys toteutuu).  

 Jos fyysistä etäisyyttä ei pystytä järjestämään, pyritään ajalliseen eriyttämiseen tai ohjeistetaan 

henkilökunta käyttämään ravintolan liikeidean mukaan ja viranomaisten mahdolliset määräykset ja 

suositukset huomioon ottaen henkilösuojaimia (esimerkiksi hengityssuojain tai kasvovisiiri).   

 Jos työpaikalla on normaalioloissa yhdessä suoritettavia työtehtäviä, voidaan mietitä, onko työn 

kulkua mahdollista muuttaa niin, että yksi työntekijä pystyisi tekemään työn 

 Henkilöstön liikkumista yrityksen eri toimipaikkojen välillä rajoitetaan. Mahdollisuuksien mukaan 

huomioidaan työntekijöiden välisten kontaktien minimointi jo työvuorosuunnittelussa: esim. samat 

työntekijät aina samassa vuorossa keskenään. 

 Henkilöstövuokrauksessa pyritään käyttämään samoja henkilöitä työvuoroissa. 

 Porrastetaan työhön saapuminen ja työstä poistuminen sekä tauot, jotta vältetään useamman ihmisen 

saman aikaista oleskelua pukuhuoneissa ja taukotiloissa. 

 

Oma toimintatapa: 

      

 

2. Toiminta henkilökunnan sairausepäilyissä 

 Kehotetaan työntekijöitä seuraamaan omaa terveydentilaansa ja mahdollisia koronaoireita, olemaan 

matalalla kynnyksellä yhteydessä työterveyshuoltoon ja sairastamaan kotona. 

 Jos työpaikalla syntyy epäily, että työntekijällä on koronavirustartunta (oireiden perusteella tai jos hän 

on altistunut lähikontaktissa virusta kantavaan henkilöön), työntekijä ohjataan ottamaan puhelimitse 

tai chatin kautta yhteyttä työterveyshuoltoon. 

 Jos epäily tartunnasta oireiden perusteella ilmenee kesken työpäivän, on huolehdittava, ettei muille 

työntekijöille aiheudu vaaraa. Työntekijä voidaan ohjata esimerkiksi erilliseen tilaan, josta hän voi pitää 

puhelimitse yhteyttä työnantajan edustajaan ja työterveyshuoltoon.  Työntekijän terveydentilaa 

koskevien tietojen käsittelyssä on huomioitava tietosuoja (lisätietoja tietosuojavaltuutetun sivuilta 

(tietosuoja.fi/koronavirus)  

 Työntekijöitä, jotka tunnistavat kuuluvansa riskiryhmään, ohjataan ottamaan yhteyttä 

työterveyshuoltoon. Tämän jälkeen arvioidaan mahdollisesti tarvittavat muutokset työjärjestelyihin. 

 

Oma toimintatapa: 

      

 


