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YIT:n ohjeistukset aliurakoitsijoille

• YIT:n työmailla noudatetaan kaikkia viranomaismääräyksiä ja 
-suosituksia Covid-19:n suhteen ja edellytämme samaa aliurakoitsijoillemme

• Olemme pyytäneet yhteistyökumppaneitamme informoimaan kaikista toimintaamme 
liittyvistä vaikutuksista ja pienistäkin epäilyistä niin henkilöiden sairastumisten, 
karanteenien kuin materiaalien toimitustenkin osalta. Seuraamme tilannetta ja sääntöjen 
noudattamista kaikkien työmaiden osalta.

• Poikkeustilan aiheuttamien karanteenitoimien ja/tai alueellisen liikkuvuuden rajoitusten 
vuoksi työmaalla työskenteleminen voi häiriintyä tai jopa estyä. Ratkaisuja etsitään aina 
yhteistyössä minimoidaksemme vahingot ja viivästykset.

• Olemme säännöllisessä yhteydessä alihankkijoihin, tavarantoimittajiin ja 
yhteistyökumppaneihin muuttuvan tilanteen johdosta. Suosittelemme heitä 
noudattamaan vastaavia toimenpiteitä kuin YIT viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

• Mikäli teillä on kysyttävää koronaviruksesta työmaan toimintaan liittyen, olkaa 
ensisijaisesti yhteydessä työmaan johtoon.

• Henkilöstömme vastaa työmaakohtaisista linjauksista YIT:n ohjeistuksien mukaan



Älä tule sairaana töihin!

• Jos sairastut, hengitystieinfektioon (kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, 
väsymys, nuha, pahoinvointi, ripuli): Älä tule töihin!

• Jos kotona perheenjäsenelläsi tai muulla lähikontaktilla on hengitystieinfektio ja itse olet 
oireeton, voit käydä työssä. 

• Jos sinulla on vähäisiäkään koronaan viittavia oireita, hakeudu testeihin.

• Soita terveyskeskukseesi, työterveyshuoltoosi tai terveydenhuollon päivystykseen, jos oireesi jatkuvat kauan, 
oireesi muuttuvat vakaviksi tai sinulla on hengenahdistusta.

• Kun oireesi ovat loppuneet ja koronatestitulos on negatiivinen voit palata töihin kun olet ollut 
oireettomana vähintään vuorokauden

Noudata työnantajasi ohjeita sairaslomalle jäämisestä. Ilmoita työnantajalle, jos oma 

ilmoitus sairaslomalle jäämisestä riittää. Jos työnantajasi vaatii todistuksen 

sairaslomasta, ota yhteyttä omaan terveyskeskukseesi tai työterveyshuoltoosi 

puhelimella tai niiden tarjoamilla verkkosovelluksilla. 

Lisätietoja: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-tyontekijalle

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-tyontekijalle


Yleisiä ohjeita tartuntojen ennaltaehkäisemiseksi

Huolehdi käsihygienista
• Paras keino ehkäistä kaikkia virustartuntoja on huolellinen käsihygienia!

• Säästä muita tartunnalta yskimällä AINA kertakäyttöiseen nenäliinaan tai 
kyynärtaipeeseen

Kiinnitä huomiota tilojen puhtauteen
• Varmista, että työmaalla tai toimistossa on käsisaippuat, riittävästi 

kertakäyttökäsipyyhkeitä sekä mahdollisesti käsidesiä

• Huolehdi siisteydestä ja puhtaudesta toimistoissa ja työmailla. Kiinnitä erityistä 
huomiota paikkoihin joihin kosketaan: oven kahvat, kaiteet, työkalut, kahvinkeittimet 
ym.

• Mikäli mahdollista lisää käsienpesupisteitä työmaalla

• Pyri pesemään/vaihtamaan työhanskat päivittäin

Koronaviruksen tarttuminen
• Hengitystieinfektioita aiheuttavat virukset, myös koronavirus, leviävät pisaratartuntana

henkilöstä toiseen

• Koronaviruksen itämisaika on 1-14 vrk, keskimäärin 5vrk

• Hengityssuojaimien/maskien käyttöä suositellaan tilanteissa missä joudutaan 
olemaan ihmisjoukossa ja sosiaalisen etäisyyden pitäminen ei onnistu, esimerkiksi 
julkisessa liikenteessä



Käytännön ohjeita työmaiden henkilöstölle

• Minimoi lähikontaktit: 2m väli muihin. 

• Älä liiku/oleskele isoissa ryhmissä

• Työmatkalla esim. julkisissa kulkuvälineissä, pidä etäisyys kanssamatkustajiin ja käytä maskia

• Työmaalla liikkuessasi, töitä tehdessäsi ja tauoilla pyri pitämään vähintään 1-2m väli muihin

• Vältä toisiin ja toisten tavaroihin koskemista. Älä kättele.

• Eristä työnteko ja taukohetket pienryhmiin

• Organisoi työntekijät pieniin ryhmiin, joiden kokoonpano ei muutu kuin suunnitellusti. Näin vältämme mahdollisen 
viruksen leviämisen ryhmästä toiseen

• Tauot ja ruokailut vähintään eri aikaan ja mielellään myös eri paikassa

• Ryhmien vaihtuessa kosketuspintojen pyyhkiminen desinfioivalla pesuaineella (esim. etanoli 70% tai klooripitoinen 
pesuaine)

• Käytä kertakäyttökäsipyyhettä koskiessasi esim. kahvipannuun, ovenkahvaan tms., jota ei ole juuri puhdistettu

• Kokoukset järjestetään Skypen / Teamsin välityksellä tai kokoushuoneessa joka toinen istumapaikka tyhjänä

• Ulkomailta Suomeen palaavien/saapuvien testaus- ja karanteenimääräyksiä ja -suosituksia on noudatettava kaikilta osin

• Projektinaikaisessa majoituksessa tulee suosia väljempiä tiloja ja erityisesti välttää majoittamasta useampia henkilöitä 
samaan huoneeseen



Voiko riskiryhmään kuuluva työskennellä?

Rutiininomaisesti ei ole tarvetta pidättää riskiryhmäläisiä työskentelemästä.

Riskiryhmään kuuluvien työskentely epidemia-aikana:

• Pääsääntöisesti työikäisten riskiryhmään kuuluvien ei tarvitse jäädä pois töistä

• Hyvästä käsihygieniasta on huolehdittava kuten yleisesti korona-tilanteessa on ohjeistettu  

• Tarvittaessa henkilön hoitava lääkäri auttaa henkilöä riskin ja suojautumistarpeen arvioinnissa

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

• Maskin käyttö oman harkinnan mukaan



Ohjeita

Peitä aivastaessasi tai yskiessäsi suusi 

kertakäyttöisellä nenäliinalla tai hihalla!

Cover your mouth with tissue or sleeve

when sneezing or coughing!

При чихании и кашле прикрывайте рот 

одноразовой салфеткой или рукавом!

Täck din mun och näsa med ärm eller

engångsnäsduk då du hostar eller nyser!



Ohjeita

Älä kättele! 

No hand shaking! 

Никаких рукопожатий!

Vältä lähikontaktia!

Avoid close contact!

Избегайте близкого контакта!

Skaka inte hand! Undvik närkontakt!



Ohjeita

Pese kätesi huolellisesti saippualla

- Vähintään 20 sekunnin ajan

Wash your hands carefully with soap

- at least for 20 seconds!

Тщательно мойте руки с мылом не менее 

20 секунд!

Tvätta händerna noggrant med tvål

- minst i 20 sekunder!



Olet meille tärkeä,
JOTEN NOUDATATHAN ANNETTUJA 

OHJEITA TÖISSÄ JA KOTONA.


