
Turvallinen paluu 
työpaikalle



Työpaikalle paluun 
kolme vaihetta

Toteutus: Ottakaa toimenpiteet käyttöön 
rivakasti ja varmistakaa, että toteutus 
vaikuttaa mahdollisimman vähän 
normaaleihin rutiineihin.  

Seuranta: Ottakaa opiksi kaikesta koetusta 
– korjatkaa mahdolliset puutteet ja 
viestikää henkilöstölle aktiivisesti.

Valmistelu: Valmistelkaa ja suunnitelkaa 
huolellisesti valitut toimenpiteet ja 
huomioikaa  tarvittavat 
turvallisuusnäkökulmat.  
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Paluu takaisin 
työpaikalle

Moni miettii todennäköisesti samoja 
asioita toimistoille ja normaaleille 
työpaikoille paluun osalta – kuinka 
toteutamme tämän onnistuneesti? 

Olemme Coorissa laatineet tämän 
oppaan töihin paluun tueksi, ja siinä 
on luonnollisesti huomioitu 
viranomaisten ohjeet ja linjaukset. 

Valitkaa oppaasta ne suositukset ja 
neuvot, jotka tukevat juuri teidän 
yrityksenne toimintatapoja ja 
käytössä olevia 
toteutusmahdollisuuksia. 

Voitte hyödyntää tässä Coorin 
oppaassa annettuja neuvoja 
ohjeistaessanne työntekijöitänne. 

Tässä oppaassa 
antamamme neuvot 
ja vinkit perustuvat 

viranomaisten 
ohjeistuksiin ja 

suosituksiin. 



Keiden tarvitsee palata työpaikalle ensimmäisinä?
Ketkä voivat jatkaa etätyöskentelyä? 
Onko työyhteisössä henkilöitä, jotka kuuluvat 
riskiryhmään? Miten toimitaan, jos työntekijämme 
tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö sairastuu? 
Keitä tavataan aikaisin päivästä – ja keitä voidaan 
tavata myöhemmin? 
Miten viestimme henkilöstölle muutoksista? 
Mitä toimenpiteitä voidaan tehdä kiinteistössä, 
jotta voidaan estää viruksen leviämistä?
Miten työpisteet sijoitetaan optimaalisesti?
Onko siivoustaajuuksiin tai -käytäntöihin tarpeen 
tehdä muutoksia? Onko esim. desinfiointiainetta 
saatavilla riittävästi? 
Missä henkilöstö syö lounasta ja onko lounas-
käytäntöjen turvallisuutta mahdollista parantaa? 

Huomioikaa nämä 
ennen paluuta



Aulatilat, vastaanotto ja käytävät

Katselmoikaa tilat ja muokatkaa tarvittaessa  
toimintatapoja ja käytäntöjä sisääntuloauloissa, 
käytävillä sekä työskentelytiloissa, jotta henkilöstö 
voi liikkua kaikissa tiloissa turvallisesti. 

Turvalliset sisään-
ja uloskäynnit ja 
käytävät

Valmistelu
• Sijoittakaa käsidesiä tai tarjotkaa käsienpesumahdollisuus 

sisääntuloväylien yhteyteen. 

• Asentakaa aulatiskeille suojapleksit, joiden avulla voidaan 
vähentää fyysisiä kontakteja ja lisätä aulapalveluhenkilöiden 
turvallisuutta. 

• Harkitkaa, josko aulapalveluhenkilö voisi hoitaa käyttäjien 
ilmoittautumisen ilman fyysistä kontaktia (ei 
kynien/lomakkeiden täyttöä) tai sijoittakaa käsidesiä, mikäli 
aulatilojen käyttäjät koskevat pintoihin (näppäimistöt, 
päätelaitteet, kynät). 

• Jos mahdollista, varmistakaa, että yrityksellänne on oma 
sisään-/uloskäynti, jota ei tarvitse jakaa muiden yritysten 
kanssa. 

• Pohtikaa niiden pintojen erillistä merkitsemistä, joissa on 
korkea tartuntariski. 

• Merkitkää turvavälit kahvipisteille ja tarjotkaa käsidesiä sekä 
ohjeet pintojen puhdistamiseksi jokaisen käyttökerran 
jälkeen.



Turvalliset sisään-
ja uloskäynnit ja 
käytävät

Toteutus

• Kyltit, opastetarrat ja -teippaukset, värikoodit sekä jono- ja 
erilaiset pylväsmerkinnät auttavat tilojen käyttämään liikkumaan 
tiloissa uusien ohjeiden mukaan. Merkintöjä voi käyttää niin 
vaaka- kuin pystypinnoissa (lattiat, seinät, pylväät). 

• Harkitkaa virtuaaliaulan käyttöönottoa, minkä avulla on 
mahdollista vähentää fyysisiä kohtaamisia aulatiloissa, ja 
varmistakaa hygienian toteutuminen tarjoamalla 
käsidesiä/desinfiointipyyhkeitä, joiden avulla voi huolehtia 
käsihygieniasta ja pyyhkiä kosketuspinnat (nappulat, tiskit, 
päätelaitteet). 

• Teippaukset ja roll-upit voivat sisältää positiivisia viestejä, jotka 
kannustavat ja tsemppaavat tilojen käyttäjiä, ”Huolehdimme 
turvallisuudestasi”, ”Kiva, että olet taas täällä” jne. 

• Innostakaa tilojen käyttäjiä noudattamaan uusia käytäntöjä 
järjestämällä kilpailuja/haasteita.  

AV-laitteisiin, 
näytöille ja 

näppäimistöille ei saa 
suihkuttaa ainetta 
suoraan, vaan aine 
on suihkutettava 

ensin liinalle, jolla 
pinta pyyhitään. 



Coorin vinkki

Minimoikaa 
ruuhkatilanteet 

hississä ja 
järjestäkää 

henkilöstölle 
porrashaaste. 

Kuinka monta 
porrasaskelmaa 
sinä astut viikon 

aikana?



Työpisteet ja kokoukset
Noudattakaa turvavälisuositusta. 

Toimistotila 

Valmistelu

• Arvioikaa toimiston toiminnot ja käyttö sekä  
harkitkaa, onko kalusteiden sijoittelua ja muita 
käytäntöjä muutettava, jotta voidaan 
noudattaa annettua turvaväliohjeistusta. 

• Arvioikaa kokouskäytännöt ja miettikää, mitkä 
kokoukset on välttämätöntä järjestää 
kasvokkaisina tapaamisina. 

• Helpottakaa uusien toimintatapojen 
omaksumista ja noudattamista viestimällä ja 
tiedottamalla asioista selkeästi ja 
johdonmukaisesti. 

• Henkilöstön tulee käyttää tiloja 
mahdollisimman pienellä alueella ja 
välttämällä tarpeetonta liikkumista eri tiloissa. 



Turvavälit 
tilasuunnittelussa

• Katselmoikaa työpisteiden sijoittelu, vähentäkää pöytiä 
tai ottakaa osa pöydistä pois käytöstä. 

• Huomioikaa kiinteistön ilmanvaihto, kun muutatte 
kalusteiden ja työpisteiden sijoittelua

• Sijoittakaa työpisteiden väliin väliseiniä/suojakalvoja, 
minkä avulla voidaan parantaa hygieniaa hidastamalla 
ja estämällä pisaroiden ja aivastusten/yskösten 
kulkeutumista.

• Jos kyseessä on monitilatoimisto, jossa ei ole nimettyjä 
työpisteitä, on silloin kussakin työpisteessä 
varmistettava riittävä puhtaanapito jokaisen 
käyttökerran jälkeen (desinfiointiaine/-liinat saatavilla 
helposti). 

• Sijoittakaa käsidesipisteitä eri puolille toimistoa. 

Viranomaiset suosittelevat kahden metrin 
turvaväliä



Toteutus

• Pitäkää etäkokouksia niin kauan kuin se on mahdollista 
ja järjestäkää fyysiset kokoukset ulkotiloissa, jos 
mahdollista. 

• Vähentäkää tuolien määrää kokoustiloissa, varastoikaa 
ylimääräiset tuolit lukittuihin tiloihin tai merkitkää 
selkeästi ne tuolit, joita ei saa käyttää.

• Tehkää pöytäkarttoja tai merkitkää muulla tavoin 
selkeästi kokoustiloissa noudatettavat turvavälit.

• Varustelkaa pienemmät neuvotteluhuoneet 
etäkokouksien pitämistä varten. 

• Arvioikaa, kuinka monta henkilöä kerrallaan voi käyttää 
kokoustilaa ja merkitkää selkeästi tilan 
maksimikäyttäjämäärä. 

• Varmistakaa ilmanvaihto ja pitäkää taukoja pidempien 
kokousten aikana. 

Toimistotila



Tasot ja pinnat

Huolellinen hygienia 
ja puhtaanapito

Valmistelu

• Toteuttakaa työpaikan suursiivous ja hankkikaa 
tuotteita, jotka helpottavat hyvän hygieniatason 
ylläpitoa (käsidesit, desinfiointiliinat). 

• Huolehtikaa, että toimistossa on saatavilla käsidesiä 
useassa eri paikassa hyvän käsihygienian 
varmistamiseksi. 

• Laittakaa wc-tiloihin desinfiointiohjeet, jotta wc-istuin 
ja wc-istuimen huuhtelupainike on mahdollista 
pyyhkiä jokaisen käyttökerran jälkeen. 

• Sijoittakaa wc-tiloihin ohjeita/julisteita, joissa 
annetaan helppoja vinkkejä hyvään käsihygieniaan. 

• Varmistakaa saippuatelineiden riittävyys ja jos 
mahdollista, lisätkää saippuapumppupulloja myös 
muualle kuin saniteettitiloihin.

• Suositeltavin kuivausmenetelmä on paperi. 
Varmistakaa paperitelineiden riittävyys ja tarkistakaa, 
onko esim. pöydille mahdollista lisätä paperitelineitä.

• Kun papereiden käyttö lisääntyy, on myös roskakorien 
riittävyys tarkistettava. 

Vähentäkään tartuntariskiä riittävän siivouksen ja 
desinfioinnin avulla. Kiinnittäkää erityistä huomiota 
kosketuspintojen puhtauteen. 



Huolellinen hygienia 
& puhtaanapito

Toteutus

• Varmistakaa huolellinen ja säännöllinen 
kosketuspintojen (ovenkahvat, näppäimistöt, 
pöytäpinnat jne.) puhdistus ja tarvittaessa myös 
pintojen desinfiointi. 

• Ohjeistakaa kaikkia työntekijöitä siitä, miten he voivat 
omalla toiminnallaan vaikuttaa tilojen puhtauteen ja 
turvallisuuteen.

• Sijoittakaa merkintöjä, joissa kerrotte, kuinka usein ja 
milloin tila siivotaan. Se lisää turvallisuudentunnetta 
tilojen käyttäjien keskuudessa. 

• Deaktivoikaa kosketusnäytöt, jotta voidaan välttää 
tarpeetonta pintojen koskettelua ja estää siten viruksen 
leviämistä. 

• Jos mahdollista, ottakaa käyttöön tiloihin sijoitettavia 
käyttöastetunnistimia, jotka joiden avulla voidaan 
seurata tilojen käyttöastetta ja sen perusteella arvioida 
mahdollisen lisäsiivouksen tarvetta. 



Coorin vinkki

Tiesitkö, että 
kahdenkymmen 

sekunnin 
käsienpesulla on 

samanlainen 
vaikutus kuin 

käsidesinfioinnilla?



Kiinteistön katselmointi

Kiinteistön 
katselmointi

Valmistelu

• Varmistakaan, että yrityksenne ja kiinteistön 
edustajan välinen viestintä toimii sujuvasti tai 
jos olette vastuussa kiinteistöstä, huolehtikaa 
tiedonkulusta teidän ja vuokralaisten välillä.

• Miettikää, mitä muutoksia kiinteistön osalta 
tarvitaan, jotta voidaan välttää tarpeetonta 
liikkumista eri tiloissa ja sillä tavoin estää 
viruksen leviämistä.

• Selvittäkää, onko ilmanvaihtoon tarpeellista ja 
mahdollista tehdä tarvittaessa muutoksia.  

Katselmoikaa ilmastointi ja 
tehkää muutoksia, joiden avulla 
voidaan vähentää tarpeetonta 
tiloissa liikkumista



Kiinteistön 
katselmointi

Toteutus

• Toteuttakaa tarvittavat muutokset kiinteistössä, minkä avulla 
voidaan estää tarpeetonta liikkumista tiloissa ja vähentää siten 
tartuntariskiä. 

• Varmista, että oviin on mahdollista asentaa automaattiavaustoiminto.
• Käytä valaistuksessa liiketunnistimia valokatkaisijoiden sijaan. 
• Asenna automaattisesti huuhtoutuvia wc-istuimia. 
• Asenna aulatiskiin suojapleksi. 
• Sijoita liikuteltavia käsienpesualtaita keskeisille paikoille. 

• Varmistakaa, että ilmastointiasetukset vastaavat 
rakennusviranomaisten suosituksia ja estävät asetusten osalta 
vahingollisten hiukkasten leviämistä kiinteistössä. 

• Varmistakaa, että muutokset ilmanvaihdossa toimivat ja että 
muutokset on tehty oikein ja asianmukaisesti kiinteistön kaikki  
toiminnot huomioiden. 

• Asentakaa ilmanpuhdistimia, jotka suodattavat hengitysilmasta 
pois viruksia, siitepölyä, allergeeneja ja bakteereja. 



Lounasravintola ja kahvila

Varmistakaa tarvittava käsihygienia, 
riittävät turvavälit jonoissa ja pöydissä 
sekä mahdollisuus annos- ja 
noutoruokailuun (ei buffetruokailua). 

Vastuullinen 
ruokailu

Valmistelu

• Sijoittakaa käsidesiä aterimien ja muiden 
ruokailuvälineiden yhteyteen ja merkitkää 
turvavälit selkeästi. 

• Ottakaa käyttöön annostarjoilu ja parantakaa 
noutoruokailumahdollisuuksia. 

• Sijoittakaa pöydät turvavälien mukaisesti –
vähintään kahden metrin toisistaan. 

• Varmistakaa, että turvaväli toteutuu myös 
yksittäisessä pöydässä. Pöytien sijoittelua tulee 
todennäköisesti muuttaa sen toteutumiseksi.

• Pohtikaa, onko kesäaikana mahdollista korvata 
sisätiloissa ruokailu esim. ulkotiloihin 
toimitettavalla ruokakojulla. 



Vastuullinen 
ruokailu

Toteutus

• Aikatauluttakaa lounasvuorot ja varmistakaa 
turvavälien toteutuminen. 

• Nauttikaa lounas mahdollisuuksien mukaan 
ulkotiloissa ja pitäytykää samojen ihmisten seurassa.

• Pidentäkää lounasaikaa, jotta aukioloajat voidaan 
hyödyntää maksimaalisesti.

• Varmistakaa logistiikka sujuvaan noutoruokailuun 
(take away). 

• Varmistakaa, että lounastajien ei tarvitsisi 
tarpeettomasti kohdata isoa joukkoa muita 
lounastajia – tässä auttaisivat esim. erilliset sisään- ja 
uloskäynnit. 



Coorin vinkki

Huolehtikaa hyvästä 
hygieniasta ja 

turvallisuudesta 
tarjoamalla 

viikkohedelminä 
ainoastaan 

kuorellisia hedelmiä. 



Muistutus, muistutus, muistutus

Valitkaa jokaisesta tiimistä lähettiläs, 
joka tukee muita ja auttaa omaksumaan 
uusia toimintatapoja. 

Käynnistäkää kampanjoita, jotka 
kannustavat noudattamaan uusia 
toimintatapoja ja muistuttavat uusien 
työtapojen noudattamisen tärkeydestä. 

Arvioikaa, kuinka hyvin olette 
onnistuneet noudattamaan uusia ja 
toivon mukaan väliaikaisia 
työskentelytapoja – muokatkaa 
käytäntöjä tarpeen mukaan. 

Ohjeiden seuranta



Lounasravintola ja kahvila
Varmistakaa hyvä käsihygienia, 
turvavälit jonoissa ja pöydissä sekä 
mahdollisuus annos- ja 
noutoruokailuun (ei buffetruokailua). 

Aulatilat, vastaanotto 
ja käytävät
Katselmoikaa käytännöt 
sisääntuloauloissa, käytävillä sekä 
työskentelytiloissa, jotta henkilöstö 
voi liikkua kaikissa tiloissa 
turvallisesti. 

Tasot ja pinnat
Vähentäkään tartuntariskiä 
riittävän siivouksen ja 
desinfioinnin avulla. 
Kiinnittäkää erityistä 
huomiota kosketuspintojen 
puhtauteen. 

Työpisteet ja kokoukset
Noudattakaa turvavälisuositusta. 

Turvallinen 
paluu 

työpaikalle

Kiinteistön katselmointi
Katselmoikaa ilmastointi ja tehkää muutoksia, 
joiden avulla voidaan vähentää tarpeetonta 
tiloissa liikkumista.

Ota meihin 
yhteyttä, jos 

tarvitset 
suunnittelu-

ja 
toteutusapua!



• Keskustellaan siivouksen palvelutasosta ja löydetään yhdessä 
paras ratkaisu tarpeisiinne. 

• Autamme kaikissa siivousvälineiden ja -aineiden hankinnassa. 

• Saatte meiltä apua tilamerkintöjen ja -muutosten 
toteuttamiseen. 

• Tarjoamme ratkaisuja myös etäaulaan. 

• Coor Smart Solutions työpaikalle paluu tukena: 
• Coor MyWorkplace toimii sujuvana viestintäkanavana

• Coor SmartUtilizationin avulla voidaan varmistaa, että 
ihmismäärät eivät ole liian suuret ja käyttöaste on oikea. 

• Coor SmartMeetings luo toimivan infran etätyöskentelyyn. 

• Coor tukee mielellään muutosjohtamisessa ja ihmisten 
ohjeistamisessa uusiin toimintatapoihin liittyen. 

Olemme tukemassa ja auttamassa henkilöstön paluuta 
työpaikalle – suunnitellaan se yhdessä. 
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Turvallinen paluu työpaikalle



22

Olemme avuksi
Keskustelemme mielellämme lisää 
palvelutarjonnastamme, innovaatioista 
ja monipuolisista yhteistyömahdollisuuksista. 

Voit olla yhteydessä omaan yhteyshenkilöösi tai 
myyntijohtaja Jan Mäkelään. 

Yhteystiedot:

Jan Mäkelä
jan.makela@coor.com
010 234 3598
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