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Virastot ja laitokset

TURVALLINEN TYÖSKENTELY JA ALUEELLISET TOIMENPITEET KORONAVIRUKSEN
LEVIÄMISEN ESTÄMISEKSI

Rokotekattavuuden edistymisestä huolimatta koronaepidemia leviää edelleen
alueellisesti. Sairaanhoitopiirit ja kunnat antavat omia alueellisia suosituksiaan
ja rajoituksiaan, minkä lisäksi aluehallintovirastot asettavat päätöksillään uusia
alueellisia rajoitustoimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.
Sairaanhoitopiirien koronakoordinaatioryhmien ja kuntien alueelliset
etätyösuositukset ovat sisällöiltään vaihtelevia. Osa sairaanhoitopiireistä ja
kunnista suosittelee laajasti etätyötä niissä tehtävissä, joissa sen teettäminen
on tilapäisestikin mahdollista ja osa suosittelee hybridityötä, jossa etätyö ja
toimistolla työskentely vuorottelevat.
Tällä kirjeellä pyritään kiinnittämään huomiota työnantajan työturvallisuuslain
mukaisiin velvoitteisiin valtion työpaikoilla sekä viraston toimipaikkoja
koskevien alueellisten suositusten seurantaan.
Työturvallisuuslain 8 §:n 1 momentin mukaan työnantajalla on yleinen
huolehtimisvelvoite työturvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantaja on
tarpeellisilla
toimenpiteillä
velvollinen
huolehtimaan
työntekijöiden
turvallisuudesta. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon
työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijöiden
henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat ja pyrittävä poistamaan tai
vähentämään erilaisia vaaratekijöitä.
Mikäli terveysturvallisuusviranomaiset alueellisesti suosittelevat etätyötä ja
työpaikkojen toimintaan vaikuttavia toimenpiteitä (mm. taukojen porrastus,
suojaetäisyydet, maskien käyttö) sairaanhoitopiirin tai kunnan alueelle, tulee
niitä noudattaa kaikilla kyseisen alueen valtion työpaikoilla sellaisissa
työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Työnantajan tulee tiedottaa voimassa
olevista suosituksista henkilöstölleen. Työturvallisuuslain mukaiseen riskin
arviointiin perustuen työnantajan on hyvä säilyttää tarpeellisessa laajuudessa
myös työpaikan muut omat suojautumistoimenpiteet.
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Työturvallisuuslain mukaista riskin arviointia on tarpeen mukaan päivitettävä
siten, että voidaan varmistaa henkilöstön terveysturvallinen työskentely.
Koronavirustilanteessa ensisijaisena toimenpiteenä työntekijän altistumisen
estämiseksi on henkilökontaktien välttäminen. Virasto voi tarvittaessa ottaa
käyttöön yksittäisten alueiden suosituksia laajemman etätyösuosituksen, jos se
on työsuojelun riskin arvioinnin ja viraston toiminnan kannalta
tarkoituksenmukaista.
Virastoissa alueellisen etätyön toimeenpanossa toimitaan, kuten aiemmin on
toimittu valtakunnallisen etätyösuosituksen toimeenpanossa. Etätyön
päättymisestä ja siirtymisestä hybridityömalliin tulee tiedottaa henkilöstölle
hyvissä ajoin etukäteen.
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