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 Mikä on covid-19-taudin jälkeinen kokemus? 
Meillä on edelleen opittavaa covid-19-taudista, mutta tämä tiedetään: 

 Joka viidennellä on oireita neljän viikon jälkeen, ja joka kymmenennellä on oireita 12 viikon ajan 
tai kauemmin. Joillakin oireet voivat kestää useita kuukausia. 

 Oireet voivat olla arvaamattomia ja vaihdella ajan kuluessa. 
 Yleisiä oireita ovat äärimmäinen väsymys, hengenahdistus, lihas- ja nivelkipu, rintakipu sekä 

mielenterveysongelmat. 
 Useimmat työntekijät, joilla on jatkuvia oireita, tarvitsevat sopeutustoimia työpaikalla, mutta 

tämä ei koske kaikkia. 
 Pitkäkestoisen covid-19-taudin ennalta arvaamaton ja vaihteleva luonne merkitsee sitä, että 

jotkut työntekijät saattavat joutua palaamaan työelämään vähitellen pitkän ajan kuluessa 
työkykynsä paranemisen mukaan. 

 Miksi esimiehet ovat tärkeitä työhön paluun tukemisessa? 

Esimiehenä olet usein ensimmäinen yhteyshenkilö. Todisteet osoittavat, että esimiehillä on merkittävä 
vaikutus onnistuneeseen työhön palaamiseen; tekemiselläsi ja käyttäytymiselläsi voi olla vaikutusta 
siihen, pystyykö työntekijä palaamaan työhön ja pysymään siinä. Sinun ei tarvitse olla pitkäkestoisen 
covid-19-taudin asiantuntija, eikä sinulla tarvitse olla vastausta kaikkeen, mutta on tärkeää, että tuet 
palaavaa työntekijää, kuuntelet hänen huoliaan ja teet voitavasi. 

 On tärkeää tehdä yhteistyötä ratkaisun löytämiseksi 

Kaikki ovat erilaisia. Jokainen tarvitsee erilaista tukea sen mukaan, millainen rooli, millaiset 
pitkäkestoiset oireet, millainen työympäristö ja millainen henkilökohtainen tilanne hänellä on. On tärkeää 
kuunnella palaavan työntekijän tarpeita ja huolenaiheita, antaa hänen tehdä ennakoivia muutoksia, 
joiden avulla hän voi hallita terveyttään ja työtään, sekä etsiä yhdessä ratkaisuja, jotka toimivat hänelle 
ja tiimillesi. 

 Keskeiset kohdat työhön palaavan työntekijän tukemisessa 

Näiden vaiheiden noudattaminen antaa palaavalle työntekijälle parhaat mahdollisuudet päästä 
turvallisesti ja pysyvästi takaisin työhön. Tässä oppaassa on lisätietoja kustakin vaiheesta. 

 Vaihe 1: pidä yhteyttä työntekijän ollessa poissa töistä. 

 Vaihe 2: valmistaudu työntekijän paluuseen. 

 Vaihe 3: käy paluu töihin -keskustelu. 

 Vaihe 4: anna tukea ensimmäisinä työpäivinä työhön paluun jälkeen. 

 Vaihe 5: anna jatkuvaa tukea ja tarkista tilanne säännöllisesti. 

 Tämän oppaan käyttö 

Tässä oppaassa on tietoja, jotka auttavat sinua tukemaan työntekijöitä, jotka palaavat töihin covid-19-
tartunnan tai pitkäkestoisen covid-19-taudin jälkeen. Näitä tietoja voidaan käyttää organisaatiosi 
nykyisten poissaolonhallintakäytäntöjen ohella. 

Muista, että jos et ole varma, mitä tehdä, ota yhteyttä henkilöstöasioista vastaavaan – sinun ei tarvitse 
tehdä asioita yksin. 

 

  

Tässä esitteessä annetaan ohjeita siitä, miten esimiehet voivat tukea edelleen oireilevia työntekijöitä 
palaamaan töihin covid-19-tartunnan tai pitkäkestoisen covid-19-taudin jälkeen. 

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on myös laatinut covid-19-tautia koskevan 
paluuoppaan toipuville työntekijöille – ks. https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace 

https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
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Mitä ovat "covid-19-taudin jälkitila" ja "pitkäkestoinen 
covid-19-tauti"? 
Monilla covid-19-oireet kestävät muutaman päivän, mutta on yleistä, että oireet kestävät kahdesta 
neljään viikkoa. Tätä kutsutaan akuutiksi covid-19-taudiksi. ”Pitkäkestoinen covid-19-tauti” on termi, jota 
käytetään, jos oireet estävät henkilöä toimimasta normaalisti neljän viikon kuluttua sairastumisesta. 
Muita termejä, joita käytetään kuvaamaan samaa tilaa ovat ”jatkuvaoireinen covid-19” (oireet kestävät 
4–12 viikkoa) ja "covid-19-infektion jälkeinen oireyhtymä" (vähintään 12 viikkoa). 

 Meillä on edelleen opittavaa covid-19-taudin vaikutuksista, mutta tutkimustulokset kertovat 
seuraavaa: 

 Joka viidennellä on oireita neljän viikon jälkeen, ja joka kymmenennellä on oireita 12 viikon ajan 
tai kauemmin. Joillakin oireet voivat kestää useita kuukausia. 

 Oireissa on merkittäviä eroja yksilöiden välillä, eikä pitkäkestoiselle covid-19-taudille ole 
määriteltyä diagnosointitapaa. 

 Pitkäkestoisen covid-19-taudin oireet voivat olla arvaamattomia ja vaihdella ajan mittaan; 
joillakin oireet ovat jatkuvia, toisilla ne tulevat ja menevät. 

 Yleisiä oireita ovat muun muassa seuraavat: 

  uupumus – väsymys, joka ei parane levolla 
  hengenahdistus 
  lihas- ja nivelkipu 
  rintakipu 
  yskä 
  mielenterveysongelmat, kuten ahdistus ja masennus. 

 muita oireita ovat päänsärky, vaikeudet ajattelussa ja oikeiden sanojen löytämisessä, sydän- ja 
verenpaineongelmat, hajuaistin menetys, ihottumat, ruoansulatusongelmat, ruokahaluttomuus 
ja kurkkukipu. 

 Pitkäkestoisessa covid-19-taudissa voi esiintyä epätavallisia taudinkuvia: pahenemisvaiheita ja 
vaiheita, joissa esiintyy uusia, joskus epätavallisia oireita. Aluksi lievän tai jopa oireettoman 
tapauksen jälkeen voi tulla vaikeita oireita, jotka vaikuttavat merkittävästi päivittäiseen 
toimintaan. 

 

Miksi esimiehet ovat tärkeitä työhön paluun tukemisessa? 
Kokemukset sairaudesta, erityisesti pitkittyneestä covid-19-taudista ja sen vaihtelevista ja 
epätavallisista oireista, voivat olla huolestuttavia sekä työntekijälle että esimiehelle, mutta niiden ei 
tarvitse olla – tämän esitteen neuvojen avulla esimiehet voivat tukea työntekijöitä työhön paluussa. 

Covid-19-taudin jälkeinen kokemus on jokaisella erilainen; joillekin se on haastavaa, mutta monille töihin 
palaaminen jossain muodossa (ei välttämättä kokopäiväisesti tai samoihin tehtäviin) on tärkeää 
taloudellisista syistä, mielenterveyden kannalta ja sosiaalisten syiden vuoksi. On tärkeää antaa heille 
mahdollisuus pysyä työssä – se voi jopa auttaa heitä toipumaan. 

 Esimiehenä sinulla on tärkeä rooli työntekijän työhön paluun tukemisessa. Esimiehenä 
 olet usein ensimmäinen yhteyshenkilö työntekijälle 
 sinulla on parhaat edellytykset auttaa työntekijää tuntemaan itsensä arvostetuksi ja 

säilyttämään omanarvontuntonsa silloin, kun hän ei ole parhaimmillaan 

Pieni rauhoittava sana: vaikka koronavirustaudista toipuminen voi olla hidasta, monet ihmiset 
paranevat ajan myötä, ja hoitojen odotetaan paranevan sitä mukaa, kun tieto lisääntyy. Työhön 
palaaminen on osa toipumisprosessia, joskin sen täytyy tapahtua joustavasti tai siihen on sisällyttävä 
lyhennettyjä työaikoja ja rauhallisempaa tahtia useiden kuukausien ajan. 
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 sinulla on mahdollisuus tehdä muutoksia tai mukauttaa työtä, jotta työntekijät voivat sekä hoitaa 
työnsä että tulla toimeen terveydentilansa kanssa. 

Henkilöstöasioista vastaavilla voi myös olla merkittävä rooli, sillä he voivat tukea esimiehiä 
toteuttaessaan joitakin tässä oppaassa mainittuja tehtäviä. 

Mitä esimiesten pitäisi tehdä auttaakseen pitkittynyttä 
covid-19-tautia sairastavaa työntekijää palaamaan töihin? 
 Kaikki ovat erilaisia. 

Jokainen tarvitsee erilaista tukea sen mukaan, millainen rooli, millaiset pitkäkestoiset oireet, millainen 
työympäristö ja millainen henkilökohtainen tilanne hänellä on. On tärkeää kuunnella hänen tarpeitaan 
ja huolenaiheitaan, antaa hänen tehdä ennakoivia muutoksia, joiden avulla hän voi hallita terveyttään 
ja työtään, sekä etsiä yhdessä ratkaisuja. Näitä kohtia noudattamalla on helpompi suunnitella toimia ja 
antaa työntekijälle parhaat mahdollisuudet palata turvallisesti ja pysyvästi takaisin työhön. 

Vaihe 1: pidä yhteyttä työntekijän ollessa poissa töistä 
 Pysy yhteydessä. Osoita, että ajattelet häntä. Sovi, miten pidätte yhteyttä (miten usein, 

puhelimitse vai sähköpostitse). 
 Keskustele työnantajan ja työntekijän lakisääteisistä sairauslomaa koskevista 

oikeuksista ja velvollisuuksista. Jos työntekijä on poissa työstä useita päiviä, siitä on 
mahdollisesti tehtävä virallinen ilmoitus kansallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 

 Sovi siitä, mitä muille kerrotaan. On hyvä sopia, mitä tietoja pitäisi antaa työtovereille ja 
asiakkaille, mutta luottamuksellisuutta on kunnioitettava. 

 Jos sinulla on mahdollisuus käyttää työterveyspalveluja ja/tai psykologisia tai 
hyvinvointia tukevia palveluja, ilmoita työntekijöille tukimahdollisuudesta ja tuen 
saatavuudesta. Työterveyspalveluilla ja lääkäreillä on kokemusta sopeuttamista ja tukea 
koskevasta neuvonnasta sekä neuvojen välittämisestä asiaankuuluville esimiehille työntekijän 
suostumuksen saamisen jälkeen. 

 Keskustele työntekijän kanssa siitä, mitä toiveita hänellä on toimenpiteiden, 
kuntoutusohjelmien, työnohjauksen ja ulkopuolisten työhönpaluuta edistävien palvelujen 
suhteen. 

 Anna työntekijälle lupa levätä ja toipua. Monet tuntevat syyllisyyttä siitä, että ovat poissa 
töistä, ja tämä voi haitata heidän toipumistaan – kerro heille, että haluat auttaa ja tukea heitä, 
sen sijaan, että kysyisit heiltä, milloin he arvelevat palaavansa. 

 Anna työntekijöille tietoa yrityksessäsi käyttöön otetuista kuntoutuskäytännöistä 
riippumatta siitä, liittyykö se covid-19-tautiin. 

Vaihe 2: valmistaudu työntekijän paluuseen 
 Jotkut saattavat tarvita lääkärintarkastuksen ennen töihin palaamista – esimerkiksi jos 

työhön liittyy voimakasta rasitusta tai stressiä tai turvallisuuden kannalta kriittisiä rooleja tai jos 
työntekijöillä on ennestään terveysongelmia, joita covid-19-tauti on pahentanut. 

 Asettaudu työntekijän asemaan: miltä sinusta tuntuisi, jos olisit ollut vakavasti sairas ja 
epävarma siitä, toipuisitko täysin? Yritä miettiä, miltä henkilöstä voi tuntua, mistä hän voisi olla 
huolissaan ja mitkä hänen prioriteettinsa voisivat olla. 

 Järjestä paluukeskustelu sopiaksesi paluusuunnitelmasta. Joillakin työntekijöillä voi 
esiintyä vaihtelevia oireita, ja voi kestää, ennen kuin he voivat työskennellä samalla tasolla kuin 
ennen. Valmistaudu olemaan joustava ja valmistaudu siihen, että asiat muuttuvat ajan myötä – 
saatat joutua muuttamaan suunnitelmaa. Työterveyshuolto, esimiehet ja henkilöstöedustajat 
voisivat tukea tällaisia järjestelyjä. 

 Neuvottele työterveyshuollon tai työterveyslääkärin kanssa työpaikan mukauttamisesta. 
He voivat myös neuvotella työntekijääsi hoitavien lääkäreiden kanssa. 

 Anna työntekijän työtovereille ja esimiehille tietoa pitkittyneestä covid-19-taudista sekä työtä ja 
työhön palaamista koskevista asioista. 
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 Harkitse neuvojen hakemista ja tukijärjestelmien käyttämistä tai sellaisten valtion 
säännösten – yleisten tai koronavirustautia koskevien – hyödyntämistä, joilla tuetaan 
työpaikan mukauttamista työntekijöiden pitämiseksi työelämässä. 

Vaihe 3: käy paluu töihin -keskustelu 
 Mieti ennen keskustelua, mitkä työn ja velvollisuuksien muutokset voivat olla toimivia 

vaihtoehtoja, ja pyydä työntekijää tekemään samoin. Varmista, että työntekijä tulee 
tapaamiseen valmiina keskustelemaan siitä, miten hänen tilansa voi vaikuttaa hänen työhönsä, 
mitä tehtäviä hän tuntee voivansa tehdä nyt ja mikä tärkeintä, mitkä muutokset auttavat häntä 
tekemään työtään (osittain). Muistuta häntä, että hänen tulisi pyytää lääkäreiltään neuvoja 
kaikesta, mitä heidän pitäisi ja mitä hänen ei pitäisi tehdä, ja ota työterveyspalvelut tai -lääkärit 
mukaan prosessiin. Henkilöstöasioista vastaavien, yhteistyökumppaneiden, työntekijän 
esimiehen tai henkilöstöedustajien mukaan ottaminen voi olla hyödyllistä. 

 Esimies ja työntekijä voivat jaotella työn vaatimukset seuraaviin luokkiin ja ilmoittaa 
arvioidun prosenttiosuuden kustakin päivästä, jona tällaiset vaatimukset täytettiin (ennen 
sairauspoissaoloa), sekä merkitä, katsooko työntekijä, että vaatimukset ovat työhön 
palattaessa ongelma: 

 kognitiivinen – monimutkaisten tietojen käsittely, intensiivistä keskittymistä edellyttävä 
tietojen syöttäminen, tehtävien nopea vaihtaminen, useiden järjestelmien käyttö, 
monimutkainen päätöksenteko, nopea ja riskialtis päätöksenteko, useiden sidosryhmien 
tai raporttien hallinnointi 

 fyysinen - toistuva liike, staattiset asennot, hankalien tai raskaiden esineiden ajoittainen 
liikuttaminen 

 emotionaalinen – haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten/lasten tai vaikeuksissa 
olevien asiakkaiden kanssa toimiminen, aggressiivisuuden tai väkivallan uhka, tarve olla 
emotionaalisesti joustava ja kestävä. 

 Tämä voi auttaa yksilöimään erityisiä ja hyödyllisiä mukautuksia. 

 Keskustelun aikana: anna työntekijälle aikaa asettua ja rentoutua, kysy, miten hän voi ja onko 
jotain, mistä hän on huolissaan, ja mieti ratkaisuja. Keskustele mahdollisista työn muutoksista, 
työn painopisteistä ja paluun ensimmäisten viikkojen työaikataulusta – pyydä häntä kertomaan 
ajatuksistaan. Kerro, että seuraat ja tarkastelet asioiden etenemistä. Keskustelkaa siitä, mitä 
ensimmäinen työpäivä ja -viikko voivat sisältää. Sopikaa työhönpaluusuunnitelmasta, joka sopii 
teille molemmille. Sen on oltava toteutettavissa, joten varmista, että siinä määritellään, kenen 
on tehtävä mitä ja milloin. Sen on myös oltava joustava, sillä vain kokeilemalla selviää, mikä 
toimii teille molemmille. Jaa suunnitelma työterveyshuollon tai työterveyslääkärin kanssa ja 
harkitse sen jakamista myös henkilöstöstä vastaavan tai työntekijän työtovereiden kanssa. 

 Vältä ei-toivottuja mukautuksia 

Vaihe 4: anna tukea ensimmäisinä työpäivinä työhön paluun jälkeen 
 Varmista, että voit toivottaa työntekijän tervetulleiksi takaisin ensimmäisenä päivänä. 
 Anna hänelle lupa edetä aluksi hitaasti, sillä se estää häntä tuntemasta itseään ylikuormitetuksi 

ja vähentää poissaolon riskiä. 
 Muistuta häntä työn painopisteistä, aikatauluista ja muutoksista, joista olette sopineet, ja 

tarkista, että ne ovat kunnossa ja toimivat hyvin. 
 Varmista, että työhön palannut työntekijä on ajan tasalla työtapoihin tehdyistä muutoksista, 

esittele hänet uusille kollegoille, kerro viimeisimmät uutiset jne. 
 Järjestä säännöllisiä seurantatapaamisia keskustellaksesi siitä, miten hänellä sujuu terveyden 

ja työn suhteen. 

Vaihe 5: anna jatkuvaa tukea ja tarkista tilanne säännöllisesti 
Tässä kohden asiat eroavat hieman tavanomaisesta työhönpalaamisen menettelystä. Koska 
koronavirustaudin jälkeiset oireet vaihtelevat ja muuttuvat ajan myötä, on sitäkin tärkeämpää, että 
työkuormitusta ja työn muutoksia tarkastellaan säännöllisesti. Jos mahdollista, on suositeltavaa, että 
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työhön paluun jälkeistä edistymistä tarkastellaan työterveyshuollon ammattilaisen kanssa. Näin voit 
ennakoida ongelmia ja varmistaa, että työntekijälläsi on paras mahdollinen tilaisuus hallita edelleen 
jatkuvia oireita ja pysyä työssä. 

 Viesti säännöllisesti ja avoimesti. Järjestä tapaamisia nähdäksesi, mikä toimii ja mitä on 
tarkistettava. 

 Tarkastele työkuormitusta ja sopikaa velvollisuuksien asteittaisesta lisäämisestä ajan mittaan 
– joskus se kestää pikemmin kuukausia kuin viikkoja. Joillekin onnistunut paluu on 
todennäköisempää, jos se tapahtuu rauhallisessa tahdissa. Tämä voi estää taudin pahenemista 
ja uusia poissaoloja. Joillekin jatkuvat oireet voivat merkitä sitä, että he eivät pysty täyttämään 
työn vaatimuksia – jos näin on, voi olla aika puhua tehtävien muuttamisesta tai 
uudelleensijoittamisesta. 

 Kysy tarvittaessa neuvoa henkilöstöasioista vastaavilta. Koronavirustautia koskevaa 
väliaikaista toimintatapaa voidaan joutua toteuttamaan erityisesti sairauspoissaolojen osalta 
muistaen, että on pikemminkin tuettava kuin rangaistava niitä, jotka tarvitsevat pidempää 
poissaoloaikaa tai muutettuja tehtäviä. 

 Pitkäaikainen poissaolo tai työn muuttaminen voi vaikuttaa henkilöstön koulutukseen; pohtikaa, 
miten tämä voisi vaikuttaa koulutusvaatimuksiin erityisesti säännellyissä ammateissa. 

 Kiinnitä huomiota myös muiden työntekijöiden työkuormaan. Monet työntekijöistäsi voivat 
olla poissa töistä koronavirustaudin tai vakavan taudin pitkäaikaisten vaikutusten vuoksi. Tähän 
vaikuttaa se, paljonko tartuntoja omalla alueellasi on ja millaisia toimintaohjeita on käytössä. 
Huomattavan monien työntekijöiden poissaolo tai työkyvyn heikkeneminen voi olla rasite 
toiminnan jatkamiselle ja työssä oleville työntekijöille. Pidä lisätyömäärä mahdollisimman 
pienenä ja varmista, ettei se kestä liian kauan. Esimiehillä onkin tärkeä tehtävä tilanteen 
seuraamisessa ja sen varmistamisessa, etteivät yksittäiset työntekijät kuormitu liikaa. Noudata 
työ- ja lepoaikoja koskevia sääntöjä ja sopimuksia ja anna työntekijöille oikeus irrottautua 
työstään vapaa-aikanaan. 

 Riippumatta rokotusten etenemisestä tai toipuneiden paluusta töihin, suositeltuja 
torjuntatoimenpiteitä (mukaan lukien turvavälit, säännöllinen käsienpesu/hygienia ja 
kasvosuojaimet) on jatkettava viruksen leviämisen estämiseksi. Nämä toimet ovat edelleen 
tärkeitä rokotusten etenemisestä huolimatta. 

 Varmista osana työhön palaamista, että työntekijä ei kuluta kaikkea energiaansa työhön, jotta 
hänellä riittää voimia myös perheelle, sosiaaliselle yhdessäololle ja vapaa-ajalle. 

 

Esimerkkejä työn muutoksista 
On paljon mahdollisia muutoksia ja pieniä mukautuksia, joilla voidaan helpottaa palaajien tilannetta 
terveyden ja työn suhteen. Työterveyden ammattilaiset voivat odottaa parhaita tuloksia silloin, kun 
esimies ja työntekijä selvittävät asiaa yhdessä. Ole joustava. Älä pelkää tehdä ehdotuksia ja kannustaa 
työntekijää esittämään ideoita, mutta vältä pakottavia muutoksia. On selvää, että et voi ottaa huomioon 
jokaista ehdotusta, mutta yleensä on mahdollista löytää toimivia muutoksia, jotka sopivat työhön. 
Tärkeintä on, että teillä on suunnitelma, josta olette samaa mieltä. 

Vaiheittainen paluu ja työaika 
Koronan jälkioireiden keston ja vaikutusten vuoksi ihmiset saattavat tarvita asteittaista paluuta työhön. 
Tätä kutsutaan myös vaiheittaiseksi paluuksi. Tavanomainen, lyhyt ja vaiheittainen paluu ei 
todennäköisesti ole sopiva pitkittyneen koronataudin tapauksessa. Vaiheittaista paluuta voidaan 
mukauttaa ajan kuluessa, mikä voi merkitä useita viikkoja tai kuukausia. 

Työntekijöille, joilla on väsymysoireita, on tärkeää voida työskennellä etänä ja rauhallisempaan tahtiin 
(eli pitää lepotaukoja oireiden mukaan). Jotkut työntekijät voivat jatkaa täyttä työaikaansa, kun taas 
toisille suunniteltu työajan lyhentäminen voi olla tehokkaampaa. 
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Joskus pitkittynyttä koronaa sairastaneiden työntekijöiden oireet voivat pahentua uudelleen, jos he 
rasittavat itseään liikaa, ja toipuminen voi kestää päiviä. Tarvitset tässä tietoa työntekijältä itseltään (ja 
on otettava huomioon, että hänkin vielä opettelee elämään oireidensa kanssa ja hallitsemaan niitä). 

Muita esimerkkejä 
Muutokset olisi räätälöitävä yksilöllisesti, ja ne riippuvat siitä, mitkä ovat kunkin työntekijän erityiset 
oireet ja rajoitukset, miten ne vaikuttavat hänen kykyynsä tehdä asioita sekä mitkä ovat hänen 
työtehtävänsä. Yksilölliset toipumis- ja kuntoutussuunnitelmat ovat tarpeen. Jotkin seuraavista asioista 
saattavat tuntua itsestään selviltä, mutta on hyödyllistä todeta ne, jotta varmistetaan niiden 
toteutuminen: 

 muutokset työn ajoituksessa (aloitukset, lopetukset ja tauot) 
 työaikojen muutokset, esimerkiksi lyhyemmät päivät tai työpäivien väliset vapaapäivät 
 vuorotyön muutokset, voidaan esimerkiksi harkita myöhäisten tai varhaisten vuorojen ja/tai 

yövuorojen keskeyttämistä siten, että henkilö työskentelee itselleen sopivimpaan aikaan 
 työtapojen muutokset, esim. rauhallisempi tahti sekä säännölliset ja/tai ylimääräiset tauot 
 työmäärän muutokset, esim. 

 anna normaalia vähemmän tehtäviä tietyn ajan kuluessa 
 anna enemmän aikaa tavanomaisten tehtävien suorittamiseen ja vältä tiukkojen 

määräaikojen asettamista 
 tehtävien väliaikaiset muutokset ”mukautetut tehtävät” 
 tuki, esimerkiksi 

 selkeä tukilinja – joku, jolta voi kysyä tai tarkistaa asioita 
 ”kaverijärjestelmä” 
 vapaa-aikaa terveydenhuollon ajanvarausta varten 
 eristyksissä työskentelyn välttäminen 

 selkeät tavoitteet ja tarkistusmekanismit 
 työskentely osan aikaa kotoa käsin, jos mahdollista 
 säännölliset tarkastukset oireiden vaihtelun varalta 

Jos olet sitä mieltä, että terveydentila voidaan katsoa vammaksi, työnantajalla voi olla lakisääteinen 
lisävaatimus tehdä kohtuullisia mukautuksia. Kysy neuvoa työterveyshuollosta ja henkilöstöasioista 
vastaavilta. 

Miten työterveyspalvelut voivat auttaa esimiehiä ja palaavia 
työntekijöitä? 
Kun sairauden kesto on pitkä, työhön palaaminen liian aikaisin tai täysi työkuorma voi aiheuttaa 
pahenemisvaiheen. Työterveysalan ammattilaiset voivat auttaa monella tavalla: 

 tarjoamalla tukea työpaikan riskinarvioinnin tehokkaaseen tarkistamiseen, jotta voidaan 
käsitellä pitkittynyttä koronavirustautia ja työelämään paluuta sekä työpaikan 
valvontatoimenpiteitä 

 suorittamalla yksilöllisiä arviointeja, laatimalla yksilöllisen palautumis- ja 
kuntoutussuunnitelman sekä varmistamalla, että asiaankuuluvat lääketieteelliset tutkimukset 
on suoritettu 

 heillä on kokemusta sellaisten työntekijöiden arvioinnista, joiden terveydentilaan liittyy uusia ja 
huonosti ymmärrettyjä tekijöitä, sekä sen arvioinnista, miten oireet vaikuttavat toimintaan 

 osallistumalla yksilölliseen työpaikan/tehtävän riskinarviointiin sinun ja työtoverisi kanssa 
 tarkastelemalla yksittäisen työntekijän ja hänen työtovereidensa turvallisuutta 
 ottamalla käyttöön terveydentilan seurannan, jos jonkin muun riskin osalta edellytetään 

mukautumista tavanomaiseen terveysarviointiin. 

Lisätietoja saat työterveyshuollon ammattilaiselta, työterveyshuollosta tai työterveyslääkäriltä. 
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Esimiehen yleinen vastuu 
Tehtäväsi on tukea palaavaa työntekijää pitämällä yllä avointa viestintää ja tukemalla mahdollisuuksien 
mukaan työn muutoksia. Sinulla ei tarvitse olla vastausta kaikkeen. 

Jos et ole varma, mitä tehdä, tai tarvitset apua ja neuvoja, pyydä apua muilta esimiehiltä, 
henkilöstöhallinnon ammattilaiselta tai työterveyshuollon ammattilaiselta. 

Jos työskentelet suuressa organisaatiossa, varmista, että tiedät, mistä löydät tietoa seuraavista 
asioista: 

 organisaatiosi laatimat työelämään palaamista koskevat toimintaperiaatteet 
 hyvinvoinnin ja psykologisen tuen väylät (esim. neuvonta, henkilöstöverkostot) 
 kuntoutustuki (esim. fysioterapia) 
 käytännön tuki lastenhoidon ja pitkäaikaisten terveysongelmien kaltaisissa kysymyksissä. 
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Covid-19 on uusi sairaus, joten tämä on väliaikainen asiakirja, jota päivitetään, kun uutta 
tietoa tulee saataville. 

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on laatinut yrityksille useita 
ohjeasiakirjoja ja -välineitä, jotka liittyvät covid-19-taudin vaikutuksiin työpaikoilla. Niihin voi 
tutustua niitä koskevassa verkkosivuston-osiossa Terveellinen työ – Pandemian pysäyttäminen. 

Lisämateriaalia löytyy EU-OSHAn Kuntoutus ja työhönpaluu -verkkosivulta. 

https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/rehabilitation-and-return-work
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