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Työsuojelu – kysymyksiä ja vastauksia 
Jos et löydä vastausta kysymykseesi, ole yhteydessä Tehyyn asiointipalvelun kautta. 
Päivitetty 11.2.2022 
 
 
Mitä teen, jos käyttäessäni työssä kirurgista suu-nenäsuojainta saan 
allergia- tai iho-oireita?   
Kirurginen suu-nenäsuojain luokitellaan lääkinnälliseksi laitteeksi ja terveydenhuollon laitteen tai 
tarvikkeen aiheuttamasta vaaratilanteesta on aina tehtävä ilmoitus lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimealle. Jos ongelman on aiheuttanut kirurginen suu-nenäsuojain, ilmoitus 
tehdään Fimean vaaratilanneilmoituslomakkeella. 
   
Kirurgisen suu-nenäsuojaimen aiheuttamasta ongelmasta pitää ilmoittaa myös työnantajalle. 
 
Jos iho-oireet synnyttävät epäilyn ammattitaudista, pitää ottaa yhteys työterveyshuoltoon. 
Ihosairauden toteaminen ammattitaudiksi edellyttää perusteltua epäilyä ammattitaudista. 
Perustellusta epäilystä on kyse, kun alustavien tutkimusten ja erotusdiagnostisten selvittelyjen 
jälkeen työterveyslääkäri tai muu työpaikan olosuhteet ja altisteet tunteva lääkäri epäilee 
todetun sairauden tai oirekokonaisuuden taustalla ammattitautia.  
 
Hoitavalla taholla tulee olla tiedot työn altisteista ja työpaikan terveysriskeistä. Samoin 
alkuvaiheen erotusdiagnostiikka kuuluu terveydenhuollolle. Ennen kuin lääkäri voi esittää, että 
kyseessä on perusteltu ammattitautiepäily, terveydenhuollossa on tehtävä ns. 
perusterveydenhuollon tutkimukset, joissa on suljettu ulkopuolelle esimerkiksi muun sairauden 
mahdollisuus. 
 
Koronavirusepidemia aiheuttaa kuormittumista työntekijälle. Miten 
huolehditaan työntekijöiden jaksamisesta ja terveydestä epidemian 
aikana? 
Työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. 
Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen 
turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn 
turvallisuuteen ja terveellisyyteen. 
 
Työnantajalla pitää olla selkeät toimintaohjeet, miten epidemian aikana toimitaan. 
Työntekijöiden tulee noudattaa annettuja ohjeita. Työnantajalla on myös velvollisuus valvoa 
ohjeiden noudattamista.  
 
Työnantajan pitää huolehtia työntekijöiden suojaamisesta koronavirusta vastaan. Tärkeintä on, 
että suojavarusteita on riittävästi ja kaikkien niitä tarvitsevien työntekijöiden käytössä. 
Työnantajan pitää selvittää, millaista suojausta eri yksiköissä edellytetään. 
 
Työntekijällä ei ole influenssarokotetta. Voiko työnantaja velvoittaa 
työntekijää käyttämään kirurgista suu-nenäsuojusta myös silloin, 
kun kyseinen työntekijä asioi lähikontaktissa muiden työntekijöiden 
kanssa? 
 
Työnantaja voi potilasturvallisuuteen vedoten määrätä käyttämään henkilönsuojaimia ja antaa 
ohjeita niiden käytöstä.  

https://kilta.tehy.fi/
https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/2019-11-K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n+vaaratilanneilmoituslomake.pdf/ac6bcb04-1616-8722-7327-9c84c13b7d82?t=1577451373290


11.2.2022 
 
 
 

Tehy ry 
Vaihde +358 9 5422 7000 
Tehy.fi   

 
Työlainsäädännön perusteella työnantajan ohjeita on noudatettava. Työnantaja vastaa 
työntekijöiden työturvallisuuden ja -terveyden lisäksi myös potilasturvallisuudesta.  
Henkilönsuojaimet on lähtökohtaisesti tarkoitettu työntekijöiden terveyden suojaamiseen. 
Työnantajan on perehdytettävä työntekijät henkilönsuojainten käyttöön. 
 
Lisätietoa sotehenkilöstön rokotuksista. 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/eri-kohderyhmien-
rokottaminen/sosiaali-ja-terveysalan-henkiloston-rokotukset 
 
 
Työnantaja ei ole huolehtinut suojaimista työssä, voinko pidättäytyä 
työstä?  
Työnantaja vastaa työpaikkojen terveydestä ja turvallisuudesta.  
 
Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijöiden käyttöön tarvittavat henkilösuojaimet, 
ellei terveyden menettämisen vaaraa voi muuten välttää. Näitä työturvallisuuslain mukaisia 
velvoitteita on käsiteltävä työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa yhteistoiminnassa.  
 
Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai 
terveydelle, työntekijällä on oikeus pidättäytyä tällaisen työn tekemisestä. Työstä 
pidättäytyminen ei tarkoita työnteon kaikkinaista keskeyttämistä, vaan työstä pidättäytyminen on 
rajattava tilanteen mukaan mahdollisimman suppeaksi. Työstä pidättäytyminen voi näin ollen 
koskea tietyn työmenetelmän käyttämistä tai määrättyä työvaihetta. 
 
Jos työntekijä kuitenkin arvioi, että työskentely työpaikalla työturvallisuuslain mukaisesti 
aiheuttaisi vakavaa hengen uhkaa, asiasta pitää ensi tilassa ilmoittaa esimiehelle ja 
työsuojeluvaltuutetulle. Tässä tilanteessa erityisestä ja vakavasta hengenvaarasta tulisi saada 
mahdollisuuksien mukaan lääkärin arvio vaaran vakavuudesta ja sen välittömyydestä sekä 
mahdollisuuksien mukaan määräys työn keskeyttämisestä. Ensisijaisesti työpaikkojen 
ongelmatilanteet tulisi ratkaista yhteistoiminnassa sovituin tavoin. 
 
 
Olen raskaana. Mitä minun pitää huomioida, jos työskentelen 
sosiaali- ja terveydenhuollossa tai varhaiskasvatuksessa? Voinko 
työskennellä normaalisti?  
Jos olet raskaana, ole yhteydessä työterveyshuoltoon. Työterveyshuollossa arvioidaan 
koronavirustilanteen vaikutus raskaana olevan työntekijän työturvallisuuteen ja terveyteen. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kaikki raskaana olevat kuuluvat vakavan 
koronavirustaudin riskiryhmään. 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-
covid-19/raskaus-ja-koronavirus 
 
Työnantajan on huolehdittava raskaana olevan työturvallisuudesta ja suojeltava häntä 
tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta. Työsopimuslaissa (55/2001) säädetään, että mikäli 
työntekijän työtehtävät tai työolot vaarantavat hänen tai sikiön terveyden eikä työssä tai 
työoloissa olevaa vaaratekijää voida poistaa, työntekijä on pyrittävä raskauden ajaksi siirtämään 
muihin, hänen työkykynsä ja ammattitaitonsa huomioon ottaen sopiviin tehtäviin. 
Työterveyshuollolla on keskeinen tehtävä työhön liittyvien terveysriskien kartoittamisessa ja 
ennaltaehkäisyssä. 
 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/eri-kohderyhmien-rokottaminen/sosiaali-ja-terveysalan-henkiloston-rokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/eri-kohderyhmien-rokottaminen/sosiaali-ja-terveysalan-henkiloston-rokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/raskaus-ja-koronavirus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/raskaus-ja-koronavirus
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Työterveyslaitoksen mukaan henkilökohtaisten suojavälineiden käyttö raskauden aikana on 
usein varsin ongelmallista. 
https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/raskaus-ja-tyo 
 
Kelan tiedotteen mukaan terveydenhuollossa ja varhaiskasvatuksessa työskentelevillä 
raskaana olevilla työntekijöillä voi syntyä koronaviruksen vuoksi oikeus erityisäitiysrahaan, jos 
korvaavaa työtä ei ole tarjolla. 
 
Terveydenhuollossa toimivalle työntekijälle voi syntyä oikeus erityisäitiysrahaan, jos häntä ei 
voida siirtää muuhun työhön koronaviruspotilaiden hoitotyöstä tai jos asianmukaisten suojainten 
käyttö hoitotyössä ei ole mahdollista. 
 
Varhaiskasvatuksen työntekijät työskentelevät pitkäaikaisesti samoissa tiloissa ja 
lähikontakteissa valikoimattoman lapsijoukon kanssa, eikä suojautumismahdollisuus ole 
samanlainen kuin muilla työntekijöillä. Varhaiskasvatuksen työntekijälle voi syntyä oikeus 
erityisäitiysrahaan, jos muuta sopivaa työtä ei ole tarjolla. 
 
Kela voi myöntää erityisäitiysrahan, mikäli lainsäädännössä asetetut kriteerit täyttyvät. Tätä 
varten tarvitaan muun muassa:  

• lääkärin tai terveyskeskuksen antama selvitys raskaudesta (Kelan lomake SV 75 tai SV 
97) sekä  

• työterveyslääkärin tai työolosuhteet tuntevan lääkärin lausunto työssä tai 
työolosuhteissa olevasta vaarasta sikiön kehitykselle ja raskaudelle (lomake SV 97). 

 
Kelan internet-sivuilla on tarkemmat ohjeet erityisäitiysrahan hakemisesta. Työterveyshuollosta 
saat lisätietoa erityisäitiysrahasta.  
 
Lisätiedot:  

• https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/raskaus-ja-tyo/erityisaitiysraha 
• https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/raskaus-ja-tyo/raskaus-ja-tyo-neuvontapalvelu 
• https://www.kela.fi/it/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-

/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/koronavirus-ja-erityisaitiysraha-
perusteet-etuuden-saamiseen-paivitetty 

 
Minut on siirretty uusiin tehtäviin, onko minulla oikeus vaatia 
perehdytystä?  
Työnantajan vastuulla on järjestää työntekijälle riittävä perehdytys. Perehdytystä pitää antaa 
aina, kun siirtyy uuteen tehtävään tai tehtävät vaihtuvat. 
 
Perehdytyksen tarkoituksena on, että uusi työntekijä saa riittävän opastuksen 

• omiin tehtäviinsä 
• työpaikan toimintaan 
• työvälineisiin ja 
• työturvallisuuteen. 

 
Lisäksi käydään läpi työsuhteeseen liittyvät asiat, kuten työaika, koeaika, palkka ja 
työterveyshuolto. 
 
Lähin esihenkilö vastaa perehdyttämisen ja opastuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja 
valvonnasta. 
 
Hän voi delegoida erilaisia perehdyttämiseen ja opastuksen liittyviä tehtäviä muille työntekijöille, 
mutta vastuu säilyy aina johdolla ja esihenkilöllä.  
 

https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/raskaus-ja-tyo
https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/raskaus-ja-tyo/erityisaitiysraha
https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/raskaus-ja-tyo/raskaus-ja-tyo-neuvontapalvelu
https://www.kela.fi/it/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/koronavirus-ja-erityisaitiysraha-perusteet-etuuden-saamiseen-paivitetty
https://www.kela.fi/it/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/koronavirus-ja-erityisaitiysraha-perusteet-etuuden-saamiseen-paivitetty
https://www.kela.fi/it/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/koronavirus-ja-erityisaitiysraha-perusteet-etuuden-saamiseen-paivitetty
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Jos koet, että perehdytyksesi ei ole riittävää, puhu siitä esihenkilösi kanssa. 
 
 
Työntekijöiden terveydentilatietojen käsittely 
Terveystiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka kuvaavat henkilön terveydentilaa, sairautta, 
vammaisuutta tai hoitotoimenpiteitä. 
 
Terveystiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin. Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja 
on suojeltava erityisen tarkasti. 

• Tieto siitä, että henkilö on saanut koronavirustartunnan, on terveystieto. 
• Tieto siitä, että henkilö on karanteenissa (antamatta lisätietoja syystä), ei ole 

terveystieto. 
• Työnantajalla on velvollisuus käsitellä koronarokotetietoja terveystietona. 

 
 Lisätietoja koronarokotuksiin liittyen https://www.tehy.fi/fi/tyoelamaopas/koronavirus 
 
Kaikki edellä mainitut tiedot ovat kuitenkin henkilötietoja ja niiden käsittelyyn sovelletaan 
tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Työntekijöiden henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ohella 
lakia yksityisyyden suojasta työelämässä (työelämän tietosuojalaki). Työelämän tietosuojalaissa 
on erikseen säädetty työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä koskevasta 
tarpeellisuusvaatimuksesta ja terveystietojen käsittelystä. Sovellettavaksi voivat tulla myös 
tartuntatautilaki ja muu työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö. 
  
Työntekijöille tiedottaminen mahdollisesta tartunnasta 
Työntekijän terveystietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, joiden tehtäviin se kuuluu. 
Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt etukäteen tai määriteltävä ne tehtävät, joihin sisältyy 
terveystietojen käsittelyä. Terveystietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia. 
 
Jos organisaation työntekijällä todetaan koronavirus, työnantaja ei saa lähtökohtaisesti nimetä 
kyseistä työntekijää. Työnantaja voi informoida yleisesti muita työntekijöitä tartunnasta tai 
mahdollisesta tartunnasta ja ohjata heitä työskentelemään kotoa käsin. 
  
Organisaation ulkopuolelle kertominen tietyn työntekijän 
mahdollisesta tartunnasta 
Työnantaja on vaitiolovelvollinen työntekijän terveystiedoista. Tarvittaessa työnantaja voi 
ilmaista yleisellä tasolla, organisaation käytänteiden mukaisesti, että työntekijä on estynyt 
hoitamasta työtehtäviään. Jos organisaation työntekijällä todetaan koronavirus, tai työntekijä on 
asetettu karanteeniin, työnantaja ei saa lähtökohtaisesti nimetä kyseistä työntekijää. 
(Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto) 
 
Miten minun tulee suojautua koronavirusepidemian aikana?  
THL on julkaissut ohjeet infektioiden ehkäisystä ja torjunnasta.  
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-
torjuntaohjeita 
Sivulta löytyy myös linkki  tavanomaisiin varotoimiin. 
 
Suojautumistarve vaihtelee sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä. Työnantajien ohjeissa voi 
olla alueellista vaihtelua sen vuoksi, että koronatilanne vaihtelee maan eri osissa.  
Noudata työnantajan ohjeita henkilösuojainten käytössä. 
 

https://www.tehy.fi/fi/tyoelamaopas/koronavirus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita
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Ohjeita koronavirukselta suojautumiseen löytyy THLn verkkosivulta. 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-
o/koronavirus-covid-19/toimenpideohje-epailtaessa-koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-
infektiota 
 
Miten suojaudutaan vainajien käsittelyssä?  
Katso ohjeistus THLn verkkosivuilta: 
 https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-
o/koronavirus-covid-19/vainajien-kasittelyohjeet-varmistetussa-tai-epaillyssa-covid-19-
infektiossa 
 
Miten koronavirus huomioidaan riskien arvioinnissa?  
Koronaepidemia on poikkeuksellinen ja aiheuttanut nopeasti muuttuneen tilanteen sosiaali- ja 
terveydenhuollossa. Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta myös poikkeusoloissa.  
Poikkeustilanne pitää huomioida vaarojen arvioinnissa, jolla turvataan työntekijöiden terveys 
työssä. Työpaikoilla tulee päivittää vaarojen selvitys ja riskien arviointi koronavirusepidemia 
huomioiden. Työnantajan tulee laatia tarvittavat ohjeet ja menettelytavat koronatilanteeseen.  
Henkilökontaktien välttäminen on koronavirustilanteessa ensisijainen toimenpide, jolla estetään 
työntekijän altistuminen. Työnantajan on arvioitava työntekijöiden terveyden näkökulmasta, 
onko työpaikalle saapuminen tarpeellista. Yksi tapa välttää kontakteja on työn tekeminen etänä. 
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. Työnantajan täytyy antaa ohjeet 
taukotilojen käytöstä, jotta vältetään mahdolliset altistumiset. 
 
Jos tartuntariski työssä on merkittävästi kohonnut, esim. työssä, jossa on jatkuvaa 
henkilökontaktia, on työnantajan laadittava ohjeet asianmukaisesta suojautumisesta. 
 
(Lähde: tyosuojelu.fi)  
 
 
Työsuojelun yhteistoiminta koronaepidemian aikana  
Työnantajan on käsiteltävä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä asioita 
työturvallisuuslain mukaisesti yhteistoiminnassa. Samalla turvataan potilaiden hoidon tarve ja 
hoitohenkilökunnan riittävyys. 
 
Mikäli yhteistoiminnassa on puutteita tai työnantajalta jää työturvallisuuteen liittyviä seikkoja 
havaitsematta tai hoitamatta, työntekijöillä on oikeus tehdä työpaikan turvallisuutta ja 
terveellisyyttä koskevia ehdotuksia työnantajalle ja saada niihin palaute. 
 
Miten varmistetaan ammattihenkilöiden osaaminen 
terveydenhuollon yksiköissä, kun työntekijöitä siirretään toiselle 
osastolle tai toisiin tehtäviin?  
Asiakas- ja potilasturvallisuus on varmistettava kaikissa olosuhteissa, myös poikkeusoloissa. 
Työnantajan tehtävä on varmistaa, että organisaatiossa on hoidon kannalta riittävästi 
henkilökuntaa ja että työntekijöillä on riittävä osaaminen työnsä tekemiseen. Kaikki päätökset, 
mukaan lukien työntekijöiden siirrot toisiin työpisteisiin/yksiköihin/tehtäviin, tulee arvioida 
potilasturvallisuuden näkökulmasta.  
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Ammattihenkilöillä tulee olla heidän tehtäviensä vaatimat riittävät tiedot, taidot ja osaaminen. 
Tämä varmistetaan riittävällä perehdytyksellä, jatkuvalla täydennyskoulutuksella sekä 
osaamisen seurannalla. Työparityöskentely kokeneen ammattihenkilön kanssa auttaa 
perehtyvää uusien työtehtävien opettelussa. 
 
Osaamista voidaan varmistaa esimerkiksi kirjallisilla teoriakokeilla ja kliinisen työn näytöillä, 
joissa osoitetaan käytännön osaaminen kokeneen ammattihenkilön valvonnassa.  
 
Ammattihenkilöllä on velvollisuus toimia ohjeiden mukaisesti ja saattaa työnantajan tietoon, jos 
hänellä ei ole tehtävien edellyttämää osaamista. Terveydenhuollon ammattihenkilö tekee työtä 
ammattivastuullaan ja vastaa siitä, mitä tekee sekä mitä jättää tekemättä. Jos kokee, että ei 
hallitse jotakin työtehtävää, siitä on ilmoitettava omalle esimiehelle ja pyydettävä perehdytystä.  
Jos perehdytys on puutteellista, asiasta tulisi ilmoittaa myös luottamusmiehelle tai 
työsuojeluvaltuutetulle.  
 
Jos on sairastunut koronavirukseen, katsotaanko se 
ammattitaudiksi?  
Lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa työn tekemiseen liittyviä 
työtapaturmia ja ammattitauteja. Ammattitautina korvataan sairaus, joka on todennäköisesti 
pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä työssä, 
työntekopaikan alueella tai työhön liittyvässä koulutuksessa. 
 
Jos työntekijällä todetaan koronaviruksen aiheuttama sairaus ja altistuminen, joka on 
todennäköisesti ja pääasiallisesti tullut yllä kuvatuissa olosuhteissa, viruksen aiheuttama 
sairaus korvataan biologisen tekijän aiheuttamana ammattitautina. 
 
Jotta koronavirustartunta korvattaisiin ammattitautina, tartuntalähde ja -olosuhde on pystyttävä 
selvittämään. Altistumisen on pitänyt tapahtua työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisessa 
olosuhteessa: 

• työnteon yhteydessä 
• työtehtävästä johtuvan matkustamisen yhteydessä 
• työntekopaikan alueella 
• työhön liittyvässä koulutustilaisuudessa. 

 
Koronaviruksen aiheuttaman sairauden korvaaminen ammattitautina edellyttää siis, että 
tartuntalähde on yksilöitävissä esimerkiksi työnteon yhteydessä tapahtuneeksi. 
 
Ammattitautikorvaus edellyttää diagnosoitua sairautta. Pelkkä altistuminen koronavirukselle ei 
ole ammattitauti eikä sen perusteella saa korvauksia.  
 
(Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus TVK) 
 
 
Mitä työnantajan pitää huomioida koronavirukselle altistuneiden 
luetteloinnissa? 
Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantajan on pidettävä luetteloa työntekijöistä, jotka 
ovat työssään altistuneet biologisille tekijöille, jotka aiheuttavat vakavan vaaran tai vakavan 
sairauden. Koronavirus kuuluu luokkaan 3, joten luettelo koskee siihen liittyviä altistumisia. 
Tämä tarkoittaa, että työntekijä on työssään ollut kontaktissa koronavirustartunnan saaneeseen 
henkilöön tai koronavirusta sisältävään materiaaliin. 
 
Työnantajan pitää säilyttää luetteloa 10 vuotta. Luetteloa on säilytettävä kuitenkin 40 vuotta 
altistumisen päättymisen jälkeen, jos altistuminen voi johtaa tartuntoihin: 
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1. jotka saattavat olla pysyviä tai piileviä 
2. joita ei voida määrittää ennen sairauden kehittymistä, jos sairauden kehittyminen kestää 

useita vuosia 
3. joilla on erityisen pitkä itämisaika ennen sairauden kehittymistä 
4. jotka johtavat sairauksiin, jotka uusiutuvat ajoittain pitkän ajan kuluessa hoidosta 

huolimatta 
5. joilla voi olla vakavia pitkäaikaisia jälkivaikutuksia. 

 
15.11.2020 biologisten tekijöiden asetus muuttui. Asetuksen mukaan luettelossa pitää olla 
kirjattuna 

• nimi ja ammatti 
• työpaikan toimiala ja tehdyn työn laatu 
• tiedot altistumista aiheuttaneesta biologisesta tekijästä siltä osin, kun se on tiedossa 
• kuvaus siitä, miten ja milloin altistuminen tapahtui. 

 
Lisätietoa: www.tehy.fi/korona 

https://tehyry.sharepoint.com/teams/viestinta/Jaetut%20asiakirjat/Verkkoviestint%C3%A4/MASTER-tiedostot/KORONA/www.tehy.fi/korona
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