
 

 

Työsuojelun ohjeet koronaan liittyen (https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/biologiset-
tekijat/korona)  

1 Riskien arviointi 

Onko työnantajan huomioitava koronavirus työpaikan riskien arvioinnissa? 

On. Työpaikoilla tulee päivittää vaarojen selvitys ja riskien arviointi koronavirusepidemia huomioiden. 
Työnantajan tulee laatia tarvittavat ohjeet ja menettelytavat koronatilanteeseen liittyen. 

Lisätietoa siitä, mitä riskienarvioinnissa on huomioitava koronatilanteessa, löytyy sosiaali- ja 
terveysministeriön ohjeessa työpaikoille: Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet työntekijöille, jotka ovat 
alttiita koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin vakavammille muodoille. 

 
Mitä toimenpiteitä työnantajan pitää tehdä riskin arvioinnin perusteella epidemiatilanne 
huomioiden? 

Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta myös poikkeusoloissa. Koronavirustilanteessa 
ensisijaisena toimenpiteenä työntekijän altistumisen estämiseksi on henkilökontaktien välttäminen. 
Työnantajan on arvioitava työpaikalle saapumisen tarpeellisuus työntekijöiden terveyden näkökulmasta. 
Yksi tapa välttää kontakteja on työn tekeminen etänä, ja jos tämä ei ole mahdollista, on työ työpaikalla 
järjestettävä olosuhteiltaan sellaiseksi, että riski altistumiselle on minimoitu. Näitä toimenpiteitä voi olla 
mm. tehostettu siivous, hygieniaohjeet työntekijöille, pisaratartuntoja estävien suojaseinien käyttäminen, 
työntekijöiden ohjeistaminen korona-altistumisten välttämiseksi ja ohjeiden antaminen tilanteisiin, joissa 
altistumista tai sairastumista epäillään sekä erilaiset työvuorojärjestelyt. Suositeltava toimenpide on myös 
se, että työpaikalla ei tarpeettomasti keräännytä taukotiloihin. 

Jos tartuntariski työssä on merkittävästi kohonnut, esim. työssä, jossa on jatkuvaa henkilökontaktia, on 
käytettävä henkilönsuojaimia kuten hengityksen suojaimia, suojakäsineitä, suojalaseja ja tarvittaessa suoja-
asuja. Henkilösuojainten huollosta, puhdistamisesta ja vaihtamisesta on huolehdittava jatkuvasti. 

2 Riskiryhmät 

Miten riskiryhmät on huomioitava työssä? 

Työnantajan on arvioitava, onko työntekijällä muuhun väestöön verrattuna kohonnut riski saada 
koronavirustartunta työssä. Riskin arvioinnissa on otettava huomioon lähikontaktien määrä, kesto, 
todennäköisyys sille, että lähikontaktilla on tartunta sekä suojautumisen mahdollisuus. Tarvittaessa 
työnantajan on riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi käytettävä riskinarvioinnissa apuna 
työterveyshuoltoa. 

Jos tartuntariski on merkittävästi kohonnut, on työnantajan ryhdyttävä työsuojelullisiin toimenpiteisiin. 
Ensisijaisena toimenpiteenä työntekijän altistumisen estämiseksi on sosiaalisten kontaktien välttäminen tai 
kontaktien määrän rajaaminen. Mikäli työn luonteen vuoksi sosiaalisia kontakteja ei voida välttää, on 
arvioitava, voidaanko riskiä pienentää riittävästi suojausratkaisuilla. 
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Tarkempaa tietoa siitä, mitä riskienarvioinnissa on huomioitava koronatilanteessa, löytyy sosiaali- ja 
terveysministeriön ohjeesta työpaikoille: Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet työntekijöille, jotka ovat 
alttiita koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin vakavammille muodoille. 

3 Työsuojeluvalvonta 

Valvooko työsuojeluviranomainen, että hallituksen koronalinjauksia noudatetaan työpaikoilla? 

Työsuojeluviranomainen ei lähtökohtaisesti valvo hallituksen linjausten noudattamista, mutta se valvoo, 
että työskentely työpaikalla on turvallista ja terveellistä myös tässä koronavirusepidemian tilanteessa. 

4 Etätyö ja läsnäolo työpaikalla 

Voiko toimistotyössä työnantaja velvoittaa työntekijöitä saapumaan työpaikalle, vai pitääkö 
työnantajan suostua etätyöhön? 

Julkisen sektorin osalta hallitus on suosittanut, että työnantaja määrää työntekijänsä etätöihin. Yksityisen 
sektorin osalta työnantajan on arvioitava työpaikalle saapumisen tarpeellisuus työntekijöiden terveyden 
näkökulmasta. Työnantajan vastuulla on työturvallisuuslain perusteella huolehtia tartuntariskin 
minimoimisesta työssä. Se tapahtuu tehokkaimmin rajaamalla tarpeettomia kontakteja työntekijöiden 
välillä. Toimistotyössä helpoin ja varmin tapa välttää kontakteja on etätyön tekeminen. Työnantaja vastaa 
työntekijöiden turvallisuudesta myös silloin, jos hän velvoittaa työntekijät saapumaan toimistolle. Jos 
työnantaja sallii tai velvoittaa työntekijöitä saapumaan toimistolle, on työntekijöille tällöin annettava 
ohjeistus siitä, miten työ suoritetaan tartuntariski välttäen esimerkiksi huomioimalla turvavälit. 

 
Voiko työpaikan työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies passittaa flunssaoireisen työntekijän 
kotiin? 

Työsuojeluvaltuutettu voi tietyin edellytyksin. Luottamusmies ei varsinaisesti voi passittaa sairastunutta 
kotiin, mutta hän voi toki kehottaa näin tekemään, kuten voivat muutkin työpaikan työntekijät. 

Nykyisessä epidemiatilanteessa ohjeena on, että oireileva henkilö ei saa mennä töihin, vaikka oireet olisivat 
vähäisiä. Työsuojelun valvontalain mukaan työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää välitöntä ja 
vakavaa vaaraa aiheuttava työ. Tällainen tilanne voi olla kysymyksessä silloin, jos oireet selkeästi viittaavat 
koronaan ja henkilö työskentelee kontaktissa muiden työntekijöiden kanssa. Työsuojeluvaltuutetun tulee 
ilmoittaa työn keskeyttämisestä työnantajalle. Sairastunutta tulee kehottaa poistumaan työpaikalta ja 
ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon tai julkiseen terveydenhuoltoon. Koronavirustartuntaa epäiltäessä 
ei tule mennä suoraan vastaanotolle. 

Luottamusmiehellä ei ole vastaavaa lakiin perustuvaa oikeutta keskeyttää työtä, mutta toki tässä 
tilanteessa on järkevää kenen tahansa kehottaa flunssaista työkaveria lähtemään kotiin. 

5 Rakennustyömaat ja yhteiset työpaikat 

Mitä rakennustyömaalla tai muulla yhteisellä työpaikalla tulee tehdä koronaviruksen leviämisen 
estämiseksi? 
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Rakennustyömailla ja muilla yhteisillä työpaikoilla työskenneltäessä ensisijaisena toimenpiteenä tulisi olAla 
henkilökontaktien välttäminen. Työpaikalla tehtävät työt tulisi suunnitella ja toteuttaa siten, että 
työpaikalla työskentelevät työntekijät eivät ole tarpeettomasti kosketus- tai lähikontaktissa toisiinsa. 

Yhteisellä työpaikalla tulee kiinnittää erityistä huomiota henkilöstötilojen ja muiden tilojen jatkuvaan 
siivoukseen. Rakennustyömaan päätoteuttajan ja yhteisellä työpaikalla määräysvaltaa käyttävän 
työnantajan on huolehdittava työntekijöiden henkilöstötilojen siisteydestä siten, että tiloja siivotaan ja 
puhdistetaan jatkuvasti. Työntekijöiden on osaltaan huolehdittava, että he eivät tarpeettomasti aiheuta 
epäsiisteyttä henkilöstötiloissa. Porrastamalla työn aloitus- ja lopetusaikoja sekä ruoka- ja kahvitaukoja 
voidaan vähentää henkilöstötilojen yhtäaikaista henkilömäärää. Henkilöstötiloissa yhtä aikaa olevien 
henkilöiden määrä on suositeltavaa rajoittaa enintään 10 henkilöön. Yleisenä suosituksena on annettu, että 
työntekijät olisivat vähintään 1–2 metrin päässä toisistaan. 

Työpaikalla tulee varmistaa, että kaikilla siellä toimivilla työntekijöillä on mahdollisuus peseytymiseen ja 
erityisesti käsien pesuun. Työpaikalla olisi tässä epidemiatilanteessa tarpeellista olla hygieniaohjeet 
työntekijöille mm. käsien puhdistamisesta, kuivaamisesta ja muustakin hygieniasta, joka estää 
koronaviruksen leviämistä. Tarvittaessa työpaikalle on hankittava käsihuuhdetta työntekijöiden 
käytettäväksi. 

Käytettäessä työpaikalla yhteiskäytössä olevia työvälineitä, olisi huolehdittava, että niitä käytettäessä 
koronaviruksen leviäminen ei ole mahdollista. Tässä auttaa, jos työvälineitä käyttäessä pidetään käsineitä, 
mikäli tämä on työturvallisuuden kannalta mahdollista. Lisäksi yhteiskäytössä olevat työvälineet olisi 
puhdistettava huolellisesti aina käytön jälkeen koronan leviämisen estämiseksi. 

Mikäli työntekijällä tai työntekijän perheenjäsenellä on todettu koronavirus, tai työntekijä on ollut 
lähikontaktissa muun koronaan sairastuneen henkilön kanssa, työntekijän tulee olla viipymättä yhteydessä 
työnantajaansa. Työnantajan tulee olla tarvittaessa yhteydessä rakennustyömaan päätoteuttajaan tai 
yhteisen työpaikan määräysvaltaa käyttävään työnantajaan. 

Katso myös sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön tarkempi ohjeistus: Ohjeet 
asuinrakennusten korjaushankkeisiin koronavirusepidemian aikana. 

6 Suojaimet 

Voiko työntekijää suojaavana henkilönsuojaimena käyttää mitä tahansa suojaimia? 

Jos suojaimen on tarkoitus suojata työntekijää sairastumisen vaaralta työssä eli sitä käytetään 
henkilönsuojaimena, käytetään vain sellaisia suojaimia, jotka täyttävät niitä koskevat vaatimukset. Sosiaali- 
ja terveysministeriö on linjannut henkilönsuojainten turvallisuusvaatimuksia koronavirustilanteen aikana. 
Linjaus koskee henkilönsuojaimien markkinoille saattamista. Sosiaali- ja terveysministeriön linjaus 
henkilönsuojainten turvallisuusvaatimuksista koronavirustilanteen aikana. 

Esimerkiksi asiakkaiden suojelemiseksi työssä voidaan käyttää myös muita suojaimia, joiden 
laatuvaatimukset ja käyttö perustuvat työnantajan riskinarviointiin. Henkilönsuojainten ja muiden 
suojainten eroista löytyy tietoa Työterveyslaitoksen ohjeista. 

 
Voiko työntekijä kieltäytyä asiakaspalvelutyöstä, jos työnantaja ei hanki koronalta suojaavia 
henkilönsuojaimia? 
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Vain, jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai 
terveydelle. Tilanne on arvioitava tapauskohtaisesti. 

Esimerkiksi terveydenhuollossa, jossa kohdataan virustartunnan saaneita, on välttämätöntä käyttää 
suojaimia ja työnantajan on ne hankittava. Jos suojaimia ei ole, työstä kieltäytyminen voi tulla 
kysymykseen. 

Muissa asiakaspalvelutehtävissä työnantaja arvioi tapauskohtaisesti suojaimien kuten hengityssuojainten ja 
suojakäsineiden käytön. Tällöin, jos työstä ei katsota aiheutuvan työturvallisuuslain tarkoittamaa vakavaa 
vaaraa, oikeutta työstä kieltäytymiseen ei lähtökohtaisesti ole. Asiaa on kuitenkin syytä tarkastella 
tapauskohtaisesti huomioiden tehtävien luonne, asiakaskontaktit ja muut työolosuhteet sekä työntekijän 
henkilökohtaiset ominaisuudet.  

Työturvallisuuslain mukaan työntekijän altistuminen terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville biologisille 
tekijöille on rajoitettava niin vähäiseksi, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän 
terveydelle. Yksi keino vähentää altistumista on hankkia työntekijöille henkilösuojaimet. 

7 Taukotilat 

Voiko työnantaja koronan takia poistaa käytöstä taukotilat/sosiaalitilat? 

Voi, jos työnantaja katsoo sen tarpeelliseksi estääkseen tartunnan leviämistä. Työnantaja tekee päätöksen 
vaarojen ja riskien arvioinnin perusteella. Työnantajan on kuitenkin huolehdittava, että työpaikalla tai sen 
välittömässä läheisyydessä on työntekijöiden käytettävissä työn luonne ja kesto sekä työntekijöiden 
lukumäärä huomioon ottaen riittävät ja asianmukaisesti varustetut peseytymis-, pukeutumis- ja vaatteiden 
säilytystilat, ruokailu-, lepo- ja käymälätilat sekä muut henkilöstötilat. 

 
Onko työnantajan järjestettävä kuljettajille myös poikkeusoloissa henkilöstötilat? 

Kyllä. Työnantajalla on tavalla tai toisella näissä poikkeuksellisissa olosuhteissakin velvollisuus järjestää 
työntekijöiden käytettäväksi työturvallisuuslain edellyttämät henkilöstötilat. Se voi tarkoittaa 
eritysjärjestelyitä normaalitilanteeseen verrattuna. Liikkuvissa töissä työntekijöillä tulee olla mahdollisuus 
tarkoituksenmukaisten henkilöstötilojen käyttöön. Tässä epidemiatilanteessa henkilöstötiloja voidaan 
järjestää esimerkiksi yhteistyössä tilaajayrityksen kanssa. Äärimmäisessä tilanteessa ratkaisu voi olla 
esimerkiksi reitin varrelle sijoitettavat siirrettävät tauko- tai wc-tilat. 

8 Hyödyllisiä linkkejä 

Työterveyslaitoksen ohjeita työpaikoille  

Työterveyslaitoksen ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn. 

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet 
Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet koronavirustilanteessa. 

Hengityssuojainten turvallisuus 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), Työterveyslaitoksen ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimean yhteistiedote: Itse tehty maski ei suojaa koronavirukselta – hengityksensuojainten pitää olla 
turvallisia ja taata riittävä suoja. 
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Aluehallintoviraston kysymykset ja vastaukset 
Työsuojeluviranomaisen tehtävää hoitavat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet. 
Aluehallintovirastojen muut vastuualueet vastaavat esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimeen, oppilaitoksiin, 
varhaiskasvatukseen ja yleisötilaisuuksiin liittyvistä asioista. Niihin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on 
koottu tälle aluehallintoviraston sivulle. 

Työ- ja elinkeinoministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriön kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja työelämästä. 

Tartuntalain mukainen päiväraha  

Jos haluat tietää, oletko oikeutettu tartuntalain mukaiseen päivärahaan, löydät ajankohtaista tietoa asiasta 
Kelan verkkosivuilta. 

9 Lainsäädäntö 

Koronaepidemian johdosta on tehty seuraavat väliaikaiset säädösmuutokset, jotka liittyvät työsuojelua tai 
työsuhdetta koskeviin kysymyksiin: 

Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja 
työsopimuslain säännöksiä 190/2020, voimassa 13.5.2020 saakka. 
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