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Q: Minulla on koronaoireita, miten toimin? 
A: 

• Jos olet sairas, jää kotiin, älä lähde työpaikalle 
• Hakeudu koronatesteihin olemalla yhteydessä terveydenhuoltoon. Voit tehdä oireiden 

arvioinnin Omaolo-palvelussa. Jossain kunnissa Omaolon oirearvion kautta voi varata ajan 
testiin tai Omaolosta saat ohjeet ajanvaraukseen 

• Ole yhteydessä esimieheesi ja sovi poissaolosta 

Jos koronatestituloksesi on positiivinen, saat toimintaohjeet terveydenhuollosta. Henkilöstö, joka 
on ollut lähikontaktissa koronapositiivisen kanssa jää karanteeniin odottamaan 
tartuntatautiviranomaisen yhteydenottoa. 
 
Jos koronatestituloksesi on negatiivinen, voit palata töihin, kun oireesi ovat loppuneet. On tärkeää, 
että vältät lähikontaktia muihin niin kauan kun sinulla on oireita. 
 
Q: Minut on määrätty karanteeniin korona-altistumisen takia. Kävin koronatestissä, joka oli 
negatiivinen. Jatkuuko karanteeni tästä huolimatta? 
A: Kyllä jatkuu. Virallista karanteenia ei voi lyhentää koronatesteillä 
 
Q: Minulla on tai on ollut varmistettu koronavirustartunta. Milloin voin palata töihin? 
A: Jos sinulla on varmistettu koronavirustauti, pysyttele kotona, kunnes olet ollut oireeton 2 
vuorokauden ajan ja oireiden alusta on kulunut vähintään 7 vuorokautta. Jos sinulla on oireita vielä 
7. vuorokautena tai sen jälkeen, pysy kotona, kunnes olet ollut oireeton vähintään kaksi 
vuorokautta. Lisätietoja THL:n sivuilta. 
  
Q: Ulkomaalainen työntekijä on palannut kotimaastaan Suomeen. Hän on terve. Voiko hänet 
päästää työmaalle työskentelemään vai tuleeko hänen jäädä omaehtoiseen karanteeniin? 
A:  
 

• 19.9. alkaen omaehtoisen karanteenin tarvetta arvioidaan liikennevalomallin avulla 
(päivitetään viikoittain torstaisin). 

• Suomeen voi matkustaa ilman karanteeniin asettautumista maista (ns. vihreät maat), joissa 
COVID-19-ilmaantuvuus on alle hallituksen asettaman raja-arvon eli korkeintaan 25 
tapausta per 100 000 asukasta per 14 päivää. 

• Punaisista ja harmaista maista Suomeen saapuville suositellaan 10 päivän omaehtoista 
karanteenia (muutos 12.10.2020; aikaisemmin 14 pv) THL:n ohjeiden mukaisesti. Tämä 
tarkoittaa, että henkilö välttää lähikontaktia muihin aina kun mahdollista, ja on kotioloissaan. 
Tällöin et voi työskennellä toimistolla tai työmaalla. 

• Poikkeukset karanteenisuosituksiin löytyvät THL:n sivuilta: Matkustaminen ja 
koronaviruspandemia  

 
Q: Voiko riskiryhmään kuuluva työskennellä? 
A: Rutiininomaisesti ei ole tarvetta pidättää riskiryhmäläisiä työskentelemästä. 
 

https://www.omaolo.fi/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronaviruksen-hoito-ja-ohjeet-sairastuneelle
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia/liikennevalomalli-matkustamisen-koronariskin-arviointiin
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia/liikennevalomalli-matkustamisen-koronariskin-arviointiin
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia/liikennevalomalli-matkustamisen-koronariskin-arviointiin
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Riskiryhmään kuuluvien työskentely epidemia-aikana: 

• Pääsääntöisesti työikäisten riskiryhmään kuuluvien ei tarvitse jäädä pois töistä 
• Hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä on huolehdittava kuten yleisesti 

koronatilanteessa on ohjeistettu   
• Etätyötä suositellaan tehtäväksi töissä, joissa se on mahdollista, jolloin altistumisriski on 

pienempi 
• Tarvittaessa henkilön hoitava lääkäri auttaa henkilöä riskin ja suojautumistarpeen 

arvioinnissa 
 
Q: Pitääkö minun käyttää maskia YIT:n työmaalla? 
A: Maskia tulee käyttää kaikilla epidemian leviämisalueilla sijaitsevilla YIT:n työmailla seuraavissa 
tilanteissa: 
 
Työmaatoimistot ja sosiaalitilat 

• Kaikissa yhteisissä tiloissa 
• Tilanteissa, joissa samassa tilassa on läsnä enemmän kuin yksi henkilö 
• Ruokailutilanteen aikana maskia ei tarvitse käyttää. Tällöin pidettävä turvaväli (vähintään 

kaksi metriä). 

Rakennettava rakennus, muut sisätilat ja suljetut tilat (katto päällä) 
• Kun turvaväliä (vähintään kaksi metriä) ei voida pitää tai työskennellään samassa tilassa 

(esim. huoneisto) 
• Rakennuksen vesikatolla, ylimmällä holvilla tai vastaavassa avoimessa tilassa maskin 

käyttö ei pakollista, mikäli turvavälit voidaan pitää 

Ulkotilat 
• Työmaan työntekijöillä siinä tapauksessa, että turvaväliä ei voida pitää (vähintään kaksi 

metriä) - riskiarvio 

Työmaavierailujen yhteydessä 
• Työmaalla vierailevilla aina sekä sisä- että ulkotiloissa – vaikka turvaväli säilytettäisiin 
• Työmaalla vierailevien henkilöiden kanssa liikkuva työmaan henkilöstö sekä sisä- että 

ulkotiloissa – vaikka turvaväli säilytettäisiin 

 
Tämä on yleisohje alueille, joilla epidemiatilanteen voimistumisen takia, vaaditaan tavanomaista 
kattavampaa maskien käyttöä. Paikalliset ohjeistukset voivat olla paikoitellen tätäkin tiukempia. 
 
Q: Kenen velvollisuus on hankkia YIT:n työmailla työskenteleville alihankkijan työntekijöille 
tarvittavat maskit? 
A: Kukin työnantaja vastaa omien työntekijöittensä varustuksesta, joten aliurakoitsijan velvollisuus 
on varmistaa, että heidän työntekijöillään on käytössään asianmukaiset suojavälineet, myös suu- 
nenäsuojat. Mikäli hetkellisesti näin ei olisi, voidaan aliurakoitsijan työntekijälle toki tarjota myös 
YIT:n kustantama maski. Aina turvallisuus ja terveellisyys edelle. 
 
Q: Miten voin omalta osaltani toimia niin, että työt jatkuvat työmaalla normaalisti?  
A: Työmaalle ei saa tulla sairaana. Heti, jos sinulle tulee lieviäkin flunssan, nuhakuumeen tai 
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kurkkukivun oireita, työntekijän tulee jäädä kotiin sairastamaan ja hakeutua koronatesteihin. 
Työmaalle ei saa tulla tartuttamaan muita.  
 
Kunkin työnantajan on huolehdittava ja vastattava omien työntekijöidensä työkuntoisuudesta ja 
tarvittavasta ohjeistuksesta. Suosittelemme, että alihankkijamme ym. noudattavat työntekijöidensä 
osalta vastaavia viranomaisohjeistuksia ja -suosituksia omien työntekijöidensä osalta. 
 
Q: Milloin työmaa täytyy sulkea? 
A: Jos työmaan vahvuus on niin vähäinen, että se ei toimi turvallisesti tai tarpeeksi tehokkaasti, 
pitää työt ajaa alas.  
 
Q: Onko YIT valmis sulkemaan työmaitaan koronaviruksen vuoksi?   
A: Työmaiden toiminta pyritään varmistamaan poikkeusolosuhteissa, mutta meillä on myös 
valmius ajaa työmaan toiminta alas, jos työmaata ei voi johtaa tarpeeksi turvallisesti ja tehokkaasti 
työmaavahvuuden vähäisyyden vuoksi. 
 
Q: Mistä saan ajantasaista tietoa koronaviruksesta? 
A: Ajantasaista tietoa koronaviruksesta löydät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta:  
 

• Suomeksi: http://www.thl.fi/koronavirus 
• Ruotsiksi: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-

coronaviruset-covid-19 
• Englanniksi: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-

latest-updates  

http://www.thl.fi/koronavirus
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates

