
Tervetuloa 
takaisin
työpaikalle!
Palautuminen
poikkeustilanteesta



Hyvä asiakkaamme,
Koronavirus aiheutti meille kaikille uudenlaisen ja globaalin,
odottamattoman poikkeustilanteen. Haluan kiittää teitä
hyvästä yhteistyöstämme myös tämän erityisen kevään aikana.

Me ISS:nä seurasimme koronavirustilanteen globaalia kehittymistä 
hyvin varhaisessa vaiheessa ja tilanteen kehittyessä sovelsimme 
parhaita käytäntöjä Suomeen yhteistyössä muiden ISS-maiden 
kanssa. Vastaavasti olemme ennakoineet yhteiskuntamme
palautumista muiden maiden oppien pohjalta ja rakentaneet
erilaisia skenaarioita suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Tässä oppaassa kerromme suosituksistamme ja siitä tavasta, jolla 
omissa toimitiloissamme olemme valmistautuneet poikkeustilan-
teen jälkeiseen aikaan. Jutellaan yhdessä tulevaisuudestamme!

Jukka Jäämaa
Toimitusjohtaja
ISS Suomi

NÄMÄ ASIAT MEITÄ
MIETITYTTÄVÄT

Kysyimme ISS:läisiltä
huhtikuussa 2020,
mikä etätöistä toimistolle
palaavia mietityttää.

1. Mitkä ovat uudet  
toimintaohjeet?

2. Olemmeko kaikki varmasti 
terveitä?

3. Miten töihinpaluu hoidetaan, 
entä koska vieraita saa tulla 
toimistolle?

4. Onko työpaikalle palaaminen 
varmasti turvallista?

5. Mistä tiedän, että toimisto 
ja erityisesti työpisteeni ovat 
puhtaat?

6. Mikä on muuttunut sen jälkeen, 
kun olin viimeksi työpaikalla?

7. Miten minut toivotetaan terve- 
tulleeksi takaisin?

8. Miten jatkossa työskennellään, 
miten työpisteet asetellaan?

9. Mitkä ovat etätyömahdolli-        
suuteni jatkossa?

10. Miten lounaalla toimitaan?



Omille toimistoillemme palaaville ISS:läisille meillä on 3 keskeistä 
viestiä. Suosittelemme samoja pääviestejä kaikille asiakkaillemme 
ja autamme teitä myös viestinnässä:

1. Älä tule toimistolle, jos olet sairas, edes   
vähän flunssaoireinen.

2. Pidä toisiin henkilöihin 2 metrin etäisyys.

3. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja yski oikein  
eli hihaasi tai kertakäyttöiseen nenäliinaan.

Käsihygienian ylläpidossa paras tapa on huolellinen pesu
vedellä ja saippualla. Jos pesupaikkaa ei ole saatavilla,
käsidesin käyttö on toiseksi paras vaihtoehto. Ole yhteydessä
omaan ISS-yhteyshenkilöösi, voimme todennäköisesti auttaa
sinua käsidesien hankinnassa!
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NÄIN ME HUOLEHDIMME 
TOIMISTOILLAMME, ETTÄ 
ETÄISYYS SÄILYY

• Tehokas viestintä: kerromme 
2 metrin etäisyyden tärkey-
destä inforuuduilla ja kaikes-
sa ohjeistuksessamme.

• Tarrat: muistutamme  
2 metrin etäisyydestä lattia- 
tarroilla niin hissi-, lounas- 
kuin kahvijonossa.

• Työpisteiden merkintä: 
jotta henkilöstö ei valitse 
liian lähekkäisiä työpisteitä, 
olemme merkinneet osan 
työtuoleista ja neuvottelu- 
huoneiden istuimista nau-
hoilla. Ne muistuttavat, että 
terveys on etusijalla ja sen 
vuoksi osa työpisteistä on 
toistaiseksi pois käytöstä.

Pysytään yhdessä terveinä
Me ISS:llä olemme olleet töissä koko koronavirusepidemian ajan: 
palvelutuotantomme ei ole katkennut hetkeksikään. Olemme 
tehneet töitä, jotta ne asiakkaamme, jotka myös ovat työsken-
nelleet epidemian aikana, ovat voineet tehdä työtä terveellisessä 
ja turvallisessa ympäristössä. Samalla olemme varmistaneet, 
että asiakkaidemme toimitilat pysyvät kunnossa ja valmistelleet 
työpaikkoja uudenlaiseen arkeen. Tästä valmistautumisesta hyvin 
käytännöllinen esimerkki ovat tarrat, nauhat ja muut arjen
viestintätavat, joilla merkitsemme turvavälit niin lounas-
jonoihin, neuvotteluhuoneisiin kuin toimistoihin.



Palvelupolku on
sinua varten
Me ISS:llä hyödynnämme palvelupolun kohtaamispisteitä, kun
suunnittelemme, miten voimme helpottaa ja piristää asiakkai- 
demme arkea. Samat kohtaamispisteet ovat auttaneet meitä  
suunnittelemaan myös työpaikalle paluuta koronaviruksen
aiheuttaman poikkeustilanteen jälkeen. Työpaikalle

saapuminen

Astuminen
sisälle

kiinteistöön

Työpaikalta
lähteminen

Kiinteistössä
viihtyminen

Postin
lähettäminen

ja vastaan-
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Kahvitauot
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ja tapahtumiin
osallistuminen

Työskentely
kiinteistössäLounastauko

KUN ISS ON
KUMPPANISI, SAAT

• parhaat kansainväliset  
käytännöt paikallisiin  
tarpeisiin sovitettuna

• terveellisen ja turvallisen 
työympäristön

• osaavat palveluammattilai-
set, jotka ymmärtävät myös 
poikkeustilanteen vaatimuk-
set

• palveluntuottajan, jolla on 
luotettavat yhteistyökump-
panit ja vastuullinen  
hankintaketju.



Puhdas työympäristö
on ykkösasia
Koronavirus on lisännyt siivoustyön näkyvyyttä; siivouksella on 
olennainen vaikutus työympäristön turvallisuuteen ja terveelli- 
syyteen. Kannustamme asiakkaitamme keskustelemaan ISS-
yhteyshenkilöidensä kanssa – sovitaan juuri sinun tilaasi
parhaiten palvelevasta siivoustaajuudesta!

Tehostetussa ylläpitosiivouksessa kiinnitämme erityistä huomiota 
kosketuskohtien puhtaanapitoon. Näitä ovat esimerkiksi

• kahvat ja vetimet

• valokatkaisijat

• käsi- ja selkänojat

• pöydät

• wc-tiloissa saippua-annostelijat, wc-istuinten  
kannet ja painikkeet sekä vesihanat.

Jos kohteessa ilmenee koronavirusepäily, olemme valmiina 
tekemään desinfioivan siivouksen.

Ota yhteyttä oman kohteesi asiakasvastaavaan siivoustarpeiden 
selvittämiseksi. Hänen kanssaan voit keskustella myös erilaisten 
suojainten hankkimisesta.



Terveellistä ruokaa
turvallisesti
ISS:n ravintolat valmistautuivat koronavirus- 
epidemian leviämiseen hyvissä ajoin, globaalein 
opein. Muutimme toimintaamme etupainot-
teisesti viranomaisvaatimuksiin nähden. Näin 
huolehdimme, että ravintoloissamme on ollut 
turvallista ja terveellistä syödä tai noutaa niistä 
ruokaa myös poikkeusaikana.

Vastaavasti huolehdimme, että rajoituksia 
ravintoloissamme puretaan Suomen hallituksen 
ohjeistuksen mukaisesti, terveellisyys ja turvalli- 
suus etusijalla. Olemme muuttaneet lounaan 
annosteluprosessia ja jatkossakin sopeutamme 
sitä sen mukaan, mikä on asiakkaan kannalta 
parasta ja turvallisinta.

Ravintolakäyttäytymisessä on olennaista pitää
2 metrin turvaväli toisiin lounastajiin sekä
pestä kädet vedellä ja saippualla ennen
lounaalle saapumista. Näistä muistutamme
ravintoloissamme. Tervetuloa lounaalle!



Turvallista aulapalvelua
ja kiinteistöhuoltoa
Siivous- ja ravintola-ammattilaisemme ovat saaneet koronavirus-
epidemiaan valmistautuessamme erityisen perehdytyksen ja 
koulutuksen muun muassa suojavälineiden käyttöön. Mutta yhtä 
lailla myös turvallisuus- ja kiinteistön ylläpidon ammattilaisemme 
ovat sisäistäneet roolinsa hyvässä ja turvallisessa asiakaspalvelussa. 
Aulapalveluhenkilöstömme neuvoo ja opastaa kiinteistön käyt-
täjiä turvallisessa toiminnassa ja auttaa tarvittaessa esimerkiksi 
työpäivän aikana ilmenevässä suojaintarpeessa. Kaikki ISS:läiset 
toimivat näiden ohjeiden mukaisesti:

1. Älä tule sairaana töihin.

2. Huolehdi käsihygieniasta ennen ja jälkeen työtehtävän.

3. Älä kättele. Tervehdi kuitenkin muutoin hyvän palvelu- 
kulttuurin mukaisesti.

4. Huolehdi yskimishygieniasta.

5. Käytä käsineitä. Muista myös muut suojaimet ISS-suoja- 
ohjeen mukaisesti.

6. Älä kosketa kasvojasi, jos et ole juuri pessyt käsiäsi.

7. Vältä läheistä kontaktia muihin, pidä vähintään 2 metrin 
etäisyyttä.

8. Pyydä ystävällisesti myös asiakasta pysymään vähintään 
2 metrin etäisyydellä.

9. Mikäli asiakas on sairas tai kuuluu riskiryhmään eikä 
työtehtävä ole kiireellinen, sovi työtehtävän siirtämi- 
sestä myöhäisempään ajankohtaan.

VARMISTETAAN
KIINTEISTÖSI
ILMANVAIHTO!

Pienten, ilmateitse siirtyvien
virushiukkasten tartuntariskin 
minimoimiseksi on syytä var-
mistaa turvallinen ja tehokas
ilmanvaihto rakennuste sisä- 
tiloissa. Eurooppalainen LVI-
yhdistys Rehva suosittelee,
että talotekniikan asiantuntija 
tarkentaa rakennus- ja
järjestelmäkohtaisesti ne toimet,
joilla turvallinen ilmanvaihto
voidaan varmistaa.

ISS:n ylläpitopalveluiden asian-
tuntijat ovat valmiina suosittele-
maan ja toteuttamaan toimia, 
joita juuri sinun rakennuksessasi 
kannattaa nyt tehdä!



Pysytään 
terveinä!
Ota yhteyttä omaan
asiakasyhteyshenkilöösi 
tai asiakaspalvelu@iss.fi.


