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Tutustu kesätyöpaikkoihimme ja hae 2.1.–28.2.2018

www.fingrid.fi/rekrytointi  →  Meille kesätöihin tai harjoittelemaan?

OMAISUUDENHALLINTA

6 Kantaverkon omaisuuden hallinnasta kiinnostuneita kesäharjoittelijoita, Helsinki

7 Sovelluskehityksestä ja data-analytiikasta kiinnostunut kesätyöntekijä, Helsinki

8 Sähköalasta kiinnostunut kesätyöntekijä, Varkaus

9 Metsäalasta kiinnostunut kesätyöntekijä, Varkaus

10 Sähkötekniikasta kiinnostunut kesätyöntekijä HVDC-yksikköön, Helsinki

11 Sähkönsiirtotekniikasta kiinnostunut kesätyöntekijä, Oulu

12 Sähkönsiirtotekniikasta kiinnostunut kesätyöntekijä, Hämeenlinna

13 Metsäalasta kiinnostunut kesätyöntekijä, Hämeenlinna

14 Kaksi sähkönsiirtotekniikasta kiinnostunutta kesätyöntekijää, Helsinki

15 Raivausten ja reunapuuhakkuiden laadunvarmistuksesta kiinnostunut kesätyöntekijä, Petäjävesi

KANTAVERKKOPALVELUT JA SUUNNITTELU

16 Maankäyttöasioista ja karttaohjelmista kiinnostunut harjoittelija, Helsinki

17 Sähkönsiirtotekniikasta kiinnostunut kesätyöntekijä, Helsinki

VOIMAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ 

18 Sähkötekniikasta kiinnostunut kesätyöntekijä, Helsinki

SÄHKÖMARKKINAT 

20 Kesätyöntekijä Kuluttajat markkinoille -hankkeeseen, Helsinki

21 Aikasarjalaskennasta ja kantaverkosta kiinnostunut kesätyöntekijä, Helsinki

23 Sähkömarkkinoiden kehittämisestä kiinnostunut kesätyöntekijä, Helsinki

ICT

24 Ohjelmistorobotiikasta kiinnostunut kesätyöntekijä, Helsinki

25 Käytönvalvonnasta kiinnostunut kesätyöntekijä, Helsinki

26 Tietoliikenneverkoista kiinnostunut kesätyöntekijä, Helsinki

27 ICT-kapasiteettipalveluista kiinnostunut kesätyöntekijä, Helsinki

HR JA TIEDONHALLINTA 

28 Monipuolisista HR-tehtävistä kiinnostunut kesätyöntekijä, Helsinki

29 Arkistotehtävistä kiinnostunut kesätyöntekijä tai opinnäytetyöntekijä, Helsinki
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https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/
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Fingrid vastaa Suomen  
sähkönsiirron kantaverkosta. 

Sähkö on välttämätön osa kaikkien suomalaisten 

arkipäivää. Yhteiskuntamme toimii sähköllä.  

Fingrid vastaa sähkön siirrosta Suomen  

kantaverkossa ja koko maamme sähkönsiirto-

järjestelmän toimivuudesta.

 

Fingrid haluaa palvelukseensa tulevaisuudessakin 

alan parhaat osaajat, ja kesätyöntekijöiden viihty-

vyys on meille tärkeää. Moni kesätyöntekijä palaa  

ja jää taloon pitkäksi aikaa.

Fingrid Oyj:n  
voimansiirtoverkko 1.1.2017

400 kV kantaverkko

220 kV kantaverkko
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%

%

%

%

%%

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

IMATRA

KIIKANLAHTI

UIMAHARJU

LIEKSA

HUUTOKOSKI

YLLIKKÄLÄ

ALAPITKÄ

VARKAUS

PYHÄVESI

SEITENOIKEA

PYHÄKOSKI

NUOJUA

PIKKARALA

VUOLIJOKI

PYHÄNSELKÄ

UTANEN

ONTOJOKI

VAJUKOSKI

PIRTTIKOSKI

KOKKOSNIVA

UTSJOKI

IVALO

VIHTAVUORI

TOIVILA
JÄMSÄ

VISULAHTI

LÄNSISALMI

KORIA

TAMMISTO

LOVIISA

HIKIÄ

ANTTILA
NURMIJÄRVI KYMI

ISONIEMI

KEMINMAA

PETÄJÄSKOSKI

VALAJASKOSKI

OSSAUSKOSKI

TAIVALKOSKI

SELLEE
ASMUNTI

TUOMELA

UUSNIVALA

LEVÄSUO

JYLKKÄ

SALO

KANGASALA

INKOO

FORSSA

HYVINKÄÄ

ESPOO

VIRKKALA KOPULA

LAVIANVUORI

ALAJÄRVI

SEINÄJOKI

PETÄJÄVESI

LIETO

OLKILUOTO

RAUMA
HUITTINEN

NAANTALINSALMI

KRISTIINA

ULVILA

MERI-PORI

TUOVILA

HIRVISUO

KRISTINESTAD

ISOKANGAS

SIIKAJOKI

##
#



4

17.1.2018  Contact Forum -rekrytointimessut  
 Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki

18.1.2018  Kesätöihin!-tapahtuma  
 Aalto-yliopisto, Otakaari 1, Espoo

 

23.1.2018  DuuniDay-tapahtuma 
 Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Skinnarilankatu 34

”Fingridillä olet enemmän kuin kesähessu” 

kesaduuni.org/tarinat/fingridilla-olet-enemman-kuin-kesahessu

Fingridin kesätyöntekijät 2017

youtube.com/watch?v=u7-yadjdy04

4

Katso kesätyötarinoita Fingridistä:

Tule tapaamaan meitä rekrytointitapahtumiin!

Sijoituimme vuonna 2017 
Vastuullinen kesäduuni -tutkimuksessa 
sijalle 7.

Fingridin työntekijänä olet osa vastuullista joukkuetta, jota yhdistää monipuolinen  

asiantuntemus, aktiivinen tiedon jakaminen ja yhteisöllinen ilmapiiri. Kannustamme 

työntekijöitämme jatkuvaan työssäoppimiseen esimiehen ja kollegojen tuella. 

Ennakkoluulottomuus, rohkeus ja avoimuus ovat valttejamme, kun viemme yhdessä Suomea 

kohti tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Olemme yksi Suomen parhaista työpaikoista. 

http://kesaduuni.org/tarinat/jarkko-tulensalo-fingrid/
http://kesaduuni.org/tarinat/fingridilla-olet-enemman-kuin-kesahessu/
http://kesaduuni.org/tarinat/fingridilla-olet-enemman-kuin-kesahessu/
http://kesaduuni.org/tarinat/jarkko-tulensalo-fingrid/
https://www.youtube.com/watch?v=u7-yadjdy04
https://www.youtube.com/watch?v=u7-yadjdy04
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6 OMAISUUDENHALLINTA

 

Haemme Fingridin omaisuuden digitalisointi -yksikköön Helsinkiin 
kantaverkon omaisuuden hallinnasta kiinnostuneita kesäharjoittelijoita 

Tehtäviisi kuuluu

• kantaverkon sähköasemien ja voimajohtojen mallintaminen Fingridin uuteen  

Elvis-verkkotietojärjestelmään (lisätietoja Elviksestä youtu.be/OwXrqIIBLzE) 

• omaisuuden hallintaan liittyvien tietojärjestelmien kehitys- ja tukitehtävät.

Sinulla on

• opintoja sähkövoimatekniikan alalta

• kokemusta sähkönsiirtoon tai -jakeluun liittyvistä tehtävistä

• kykyä ja halua työskennellä innovatiivisessa toimintaympäristössä.

Arvostamme 

• perustuntemusta ohjelmoinnista tai tietokannoista 

• innostunutta ja kokeilevaa työskentelyotetta

• vastuunottokykyä omasta työstäsi ja tulosten saavuttamisesta

• kykyä toimia osana joukkuetta – arvostat, autat ja tuet muita.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi. 

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi, opintorekisteriotteesi ja ansioluettelosi. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Marcus Stenstrand, puh. 030 395 5172.

Omaisuuden digitalisointi -yksikkö vastaa muun muassa kantaverkon verkko- 

omaisuuden hallintaa tukevista sovelluksista sekä sähköasemien IoT:n kehityksestä. 

https://www.youtube.com/watch?v=OwXrqIIBLzE&feature=youtu.be
https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/
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Haemme Fingridin omaisuuden digitalisointi -yksikköön Helsinkiin 
sovelluskehityksestä ja data-analytiikasta kiinnostunutta kesätyöntekijää

Tehtäviisi kuuluu

• ideoida ja toteuttaa IoT-, data-analytiikka- ja mobiilisovelluksia

• kehittää omaisuuden hallinnan sovelluksia ja raportointia.

Sinulla on

• kiinnostusta IoT:hen ja data-analytiikkaan

• perusosaamista sovelluskehityksestä

• kykyä ja halua osallistua sovelluskehityksen kaikkiin vaiheisiin ideoinnista ja  

suunnittelusta käyttöönottoon.

Arvostamme 

• innostunutta ja kokeilevaa asennetta

• kokemusta sovelluskehityksestä

• oma-aloitteista ja vastuullista työskentelyotetta.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi. 

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi, opintorekisteriotteesi ja ansioluettelosi. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Marcus Stenstrand, puh. 030 395 5172.

OMAISUUDENHALLINTA

 
Omaisuuden digitalisointi -yksikkö vastaa muun muassa kantaverkon verkko- 

omaisuuden hallintaa tukevista sovelluksista sekä sähköasemien IoT:n kehityksestä. 

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/


8 OMAISUUDENHALLINTA

Haemme Fingridin aluetoimintayksikköön Varkauteen  
sähköalasta kiinnostunutta kesätyöntekijää

Tehtäviisi kuuluu

• rele- ja toisiolaitteiden tietojen tarkistus

• sähköasemilla tehtävä tarkistustyö

• tietojärjestelmien ylläpito ja tuloksien dokumentointi.

Sinulla on

• opintoja ja mielellään työkokemusta sähköalalta

• perustuntemusta sähköalasta

• matkustushalukkuutta Itä-Suomen alueella

• oma auto käytettävissä

• kykyä ja halua työskennellä innovatiivisessa toimintaympäristössä

• sujuva englannin kielen taito.

Arvostamme 

• kiinnostusta työskennellä erilaisten ihmisten kanssa

• tarkkuutta ja huolellisuutta

• oma-aloitteista ja vastuullista työskentelyotetta.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi.  

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelosi. Lisätietoja tehtävästä 

antaa Jani Haaja, puh. 030 395 5600.

 
Fingridin aluetoimintayksikkö Varkaudessa vastaa Itä-Suomen alueen voimajohtojen  

ja sähköasemien kunnossapidosta ja verkonrakennuskohteiden valvonnasta.  

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/
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Haemme Fingridin aluetoimintayksikköön Varkauteen  
metsäalasta kiinnostunutta kesätyöntekijää

Tehtäviisi kuuluu

• raivausurakoiden ja reunavyöhykehakkuiden valvonta

• maastotarkastukset

• tietojärjestelmien ylläpito.

Sinulla on

• opintoja metsäalalta

• mielellään työkokemusta raivaustyöstä

• perustuntemusta hakkuutöistä

• matkustushalukkuutta Itä-Suomen alueella

• oma auto käytettävissä

• kykyä ja halua työskennellä innovatiivisessa toimintaympäristössä

• sujuva englannin kielen taito.

Arvostamme 

• kiinnostusta työskennellä erilaisten ihmisten kanssa

• jämäkkää asennetta

• oma-aloitteista ja vastuullista työskentelyotetta.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi.  

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelosi. Lisätietoja tehtävästä 

antaa Jani Haaja, puh. 030 395 5600. 

 
Fingridin aluetoimintayksikkö Varkaudessa vastaa Itä-Suomen alueen voimajohtojen  

ja sähköasemien kunnossapidosta ja verkonrakennuskohteiden valvonnasta. 

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/
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Haemme yksikköömme Helsinkiin  
sähkötekniikasta kiinnostunutta kesätyöntekijää

Tehtäviisi kuuluu

• HVDC-yhteyksien ja FACTS-järjestelmien laiteomaisuuden sekä huolto- ja vikahistorian 

tarkastamista ja päivittämistä 

• HVDC-kaapeleiden vianpaikannus- ja viankorjausvalmiuteen liittyvien dokumenttien ja 

tietojen tarkastamista ja päivittämistä

• muita kiinnostuksen ja opintokokemuksen perusteella määriteltäviä tehtäviä.

Sinulla on 

• opintoja sähkötekniikan alalta ja perustuntemusta suurjännite- ja/tai sähköasema- 

automaation komponenteista

• valmiudet ja kiinnostusta tarkkuutta ja systemaattisuutta edellyttävään työhön  

yhteistyössä asiantuntijoidemme kanssa

• sujuva englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Arvostamme 

• kiinnostusta sähkönsiirron erikoisjärjestelmien ja/tai suurjännitteisten kaapeleiden 

 teknologiaan, toimintaan ja toteutukseen

• kiinnostusta ja mahdollisuutta aloittaa HVDC-kaapeleiden vianpaikannukseen  

liittyvä diplomityö alkusyksystä 2018

• itsenäistä, oma-aloitteista ja vastuullista työskentelyotetta.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi.  

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi, opintorekisteriotteesi ja ansioluettelosi.  

Lisätietoja tehtävästä antaa Tuomas Rauhala, puh. 030 395 5197. 

 
Fingridin HVDC-yksikkö vastaa nk. HVDC-yhteyksistä ja FACTS-järjestelmistä, joiden  

avulla on toteutettu valtaosa Suomen voimajärjestelmän sähkönsiirtokapasiteetista 

Ruotsiin ja Viroon. 

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/
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Haemme Fingridin aluetoimintayksikköön Ouluun  
sähkönsiirtotekniikasta kiinnostunutta kesätyöntekijää

Tehtäviisi kuuluu

• sähköturvallisuuden valvonta sähköasemilla

• kulunvalvontajärjestelmän ylläpito, turvallisuusilmoitusten käsittely ja opastus

• sähköasemien laitteiden tarkastusta.

Sinulla on

• opintoja sähkövoimatekniikan alalla 

• mielellään työkokemusta tiimityöstä

• perustuntemusta sähköasemista

• oma auto käytettävissä

• kykyä ja halua työskennellä innovatiivisessa toimintaympäristössä

• sujuva englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Arvostamme 

• kiinnostusta työskennellä erilaisten ihmisten kanssa

• jämäkkää asennetta

• oma-aloitteista ja vastuullista työskentelyotetta.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi. 

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelosi. Lisätietoja tehtävästä 

antaa Jarkko Kaisanlahti, puh. 030 395 5709. 

 
Fingridin aluetoimintayksikkö Oulussa vastaa Pohjois-Suomen alueen voimajohtojen ja 

sähköasemien kunnossapidosta ja verkonrakennuskohteiden valvonnasta. 

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/
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Haemme Fingridin aluetoimintayksikköön Hämeenlinnaan
sähkönsiirtotekniikasta kiinnostunutta kesätyöntekijää

Tehtäviisi kuuluu

• sähköturvallisuuden valvonta sähköasemilla

• kulunvalvontajärjestelmän ylläpito, turvallisuusilmoitusten käsittely ja opastus

• sähköasemien laitteiden tarkastusta.

Sinulla on

• opintoja sähkövoimatekniikan alalla 

• mielellään työkokemusta tiimityöstä

• perustuntemusta sähköasemista

• oma auto käytettävissä

• kykyä ja halua työskennellä innovatiivisessa toimintaympäristössä

• sujuva englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Arvostamme 

• kiinnostusta työskennellä erilaisten ihmisten kanssa

• jämäkkää asennetta

• oma-aloitteista ja vastuullista työskentelyotetta.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi. 

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelosi. Lisätietoja tehtävästä 

antaa Kari Lindholm, puh. 030 395 5343.

 
Fingridin aluetoimintayksikkö Hämeenlinnassa vastaa Etelä-Suomen alueen voima- 

johtojen ja sähköasemien kunnossapidosta ja verkonrakennuskohteiden valvonnasta. 

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/
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Haemme Fingridin aluetoimintayksikköön Hämeenlinnaan
metsäalasta kiinnostunutta kesätyöntekijää

Tehtäviisi kuuluu

• raivausurakoiden ja reunavyöhykehakkuiden valvonta

• maastotarkastukset

• tietojärjestelmien ylläpito.

Sinulla on

• opintoja metsäalalla 

• mielellään työkokemusta raivaustyöstä

• perustuntemusta hakkuutöistä

• oma auto käytettävissä

• kykyä ja halua työskennellä innovatiivisessa toimintaympäristössä

• sujuva englannin kielen taito. 

Arvostamme 

• kiinnostusta työskennellä erilaisten ihmisten kanssa

• jämäkkää asennetta

• oma-aloitteista ja vastuullista työskentelyotetta.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi.  

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelosi. Lisätietoja tehtävästä 

antaa Kari Lindholm, puh. 030 395 5343. 

 
Fingridin aluetoimintayksikkö Hämeenlinnassa vastaa Etelä-Suomen alueen voima- 

johtojen ja sähköasemien kunnossapidosta ja verkonrakennuskohteiden valvonnasta. 

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/
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Haemme Fingridin aluetoimintayksikköön Helsinkiin 
kahta sähkönsiirtotekniikasta kiinnostunutta kesätyöntekijää

Tehtäviisi kuuluu

• tietojärjestelmissä ja dokumenteissa olevien voimajohtotietojen tarkastaminen  

lentokuvausaineistojen avulla

• omaisuustietojen päivittäminen Maximo- ja ArcGIS-tietojärjestelmiin

• muut kunnossapidon suunnitteluun liittyvät avustavat tehtävät.

Sinulla on

• opintoja sähkövoimatekniikasta (sähköverkot, siirtoverkot)

• perustuntemusta voimajohtojen rakenteesta ja kunnonhallinnasta

• kyky työskennellä tarkkaavaisuutta ja keskittymistä vaativissa tehtävissä

• sujuva englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Arvostamme 

• kokemusta Maximo- ja ArcGIS-tietojärjestelmistä

• kykyä ja halua työskennellä innovatiivisessa toimintaympäristössä

• oma-aloitteista ja vastuullista työskentelyotetta.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi.  

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi, opintorekisteriotteesi ja ansioluettelosi. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Jari Helander, puh. 030 395 5107.

14

 
Aluetoimintayksikkö (OHA) vastaa kantaverkon alueellisesta kunnossapidosta,  

siirtokeskeytyssuunnittelusta ja paikalliskäytöstä. OHA vastaa myös kunnossapito- 

sopimuksista (merkittävä osa kunnossapitotöistä hoidetaan palvelutoimittajien kanssa 

työalueittain tehdyillä kolmivuotisilla sopimuksilla).

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/
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Haemme Fingridin Petäjäveden aluetoimintayksikköön
raivausten ja reunapuuhakkuiden laadunvarmistuksesta kiinnostunutta 
kesätyöntekijää

Tehtäviisi kuuluu

• johtoaukeiden raivausten ja reunapuuhakkuiden laadunvalvontaa

• raivaustietojen ylläpitoa eri tietojärjestelmissä

• raivausten suunnittelua erityiskohteissa

• yhteydenpitoa urakoitsijoihin.

Sinulla on

• tehtävään soveltuvia opintoja

• valmiutta matkustaa Länsi-Suomen alueella

• oma auto käytettävissä työtehtäviin

• oma-aloitteinen ja vastuullinen työskentelytapa.

Arvostamme 

• kokemusta tietojärjestelmien käytöstä

• hyviä vuorovaikutustaitoja.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi.  

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelosi. Lisätietoja tehtävästä 

antaa Ari Levula, puh. 030 395 5505.

 
Fingridin Länsi-Suomen aluetoimintayksikkö vastaa alueellaan yhtiön omistamien 

400–110 kV sähkön siirtojohtojen ja sähköasemien kunnossapidosta. Siirtojohtojen 

johtoaukeiden raivaukset ja reunavyöhykepuiden hakkuut ovat merkittävä osa Fingridin 

sähköverkon käyttövarmuuden jatkuvaa ylläpitoa.

15OMAISUUDENHALLINTA

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/


16 KANTAVERKKOPALVELUT JA SUUNNITTELU

Haemme Helsingin toimipaikkaamme kesätöihin 
maankäyttöasioista ja karttaohjelmista kiinnostunutta harjoittelijaa 

Työ voi erikseen sovittaessa jatkua osa-aikaisena myös kesän jälkeen.

Tehtäviisi kuuluu

• voimajohtoristeämistä ja voimajohtoalueiden maankäytöstä tehtyjen lausuntopyyntöjen  

ja valmiiden lausuntojen käsittely

• voimajohtoristeämiin liittyvä dokumenttienhallinta ja verkkotietojärjestelmän päivittäminen

• sidosryhmäneuvonta lausuntoasioissa.

Sinulla on 

• korkeakouluopintoja

• kykyä omaksua Fingridin karttapalvelujärjestelmän, verkkotietojärjestelmän ja  

dokumenttienhallintaohjelmiston käytön perusteet työssä annettavan opastuksen jälkeen

• kartanlukutaitoa ja perustuntemusta karttaohjelmista (ArcGIS)

• kykyä ja halua tehdä rutiininomaista toimistotyötä

• sujuva suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsin kielitaito on eduksi. 

Arvostamme 

• tarkkuutta ja huolellisuutta

• oma-aloitteista ja vastuullista työskentelyotetta

• halua tiimityöhön

• hyviä vuorovaikutustaitoja

• mahdollisuutta jatkaa työskentelyä osa-aikaisena myös kesän jälkeen.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi.  

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelosi. Lisätietoja tehtävästä 

antaa Max Isaksson, puh. 030 395 5123 tai Heidi Oja, puh. 030 395 5138. 

 
Fingridin maankäyttö ja ympäristö -yksikkö vastaa yhtiön lähes 15 000 voimajohto-

kilometrin johtoalueiden maankäyttöasioista. 

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/


17KANTAVERKKOPALVELUT JA SUUNNITTELU

Haemme voimajärjestelmän suunnittelu -yksikköön Helsinkiin 
sähkönsiirtotekniikasta kiinnostunutta kesätyöntekijää

Tehtäviisi kuuluu

• voimajärjestelmän suunnittelussa käytettävien suunnittelutyökalujen  

ylläpito- ja pienimuotoiset kehitystehtävät

• suunnittelussa käytettävien lähtötietojen kerääminen ja niiden hallinta.

Sinulla on 

• opintoja energiatekniikan tai siirtotekniikan alalta

• osaamista Excel-ohjelmistosta 

• perustuntemusta voimajärjestelmän ja energiajärjestelmän käyttäytymisestä

• mielenkiintoa ja intohimoa työskennellä tietojärjestelmien kanssa

• sujuva englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Arvostamme 

• hyviä Excel-taitoja

• kiinnostusta tietojärjestelmien kehittämisestä

• oma-aloitteista ja vastuullista työskentelyotetta

• halua tiimityöhön ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi.  

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi, opintorekisteriotteesi ja ansioluettelosi. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Maarit Uusitalo, puh 030 395 4246.

 
Fingridin voimajärjestelmän suunnittelu -yksikkö vastaa kantaverkon pitkän aikavälin 

verkkosuunnittelusta sekä järjestelmäteknisestä suunnittelusta sisältäen mm. siirto- 

rajojen, käyttövarmuuden ja vikavirtojen laskentaa. 

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/


18 VOIMAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ

Haemme käytönkehitysyksikköön Helsinkiin  
sähkötekniikasta kiinnostunutta kesätyöntekijää

Tehtäviisi kuuluu 

• osallistuminen erilaisiin sähköverkon taajuusselvityksiin

• sähköjärjestelmän käyttäytymisen analysointi 

• yksikön muissa tehtävissä avustaminen kokemuksesi ja taitojesi mukaan.

Sinulla on

• mielellään sähkötekniikan opintoja

• kiinnostusta sähköjärjestelmän toiminnasta  

• kykyä toimia yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa

• sujuva englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Arvostamme 

• Matlab-ohjelman käyttökokemusta

• oma-aloitteista ja vastuuntuntoista työskentelyotetta.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi.  

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi, opintorekisteriotteesi ja ansioluettelosi. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Jyrki Uusitalo, puh. 030 395 5181. 

 
Fingridin käytönkehitysyksikkö vastaa sähköjärjestelmän käyttötoiminnan kehittämisestä 

sekä sähköjärjestelmän käyttövarmuutta turvaavien reservien hankinnasta. 

18
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20 SÄHKÖMARKKINAT

Haemme Fingridin strategiseen Kuluttajat markkinoille -hankkeeseen 
markkinakehitysyksikköön Helsinkiin monipuolisesti sähkömarkkinoiden 
kehittämisestä kiinnostunutta kesätyöntekijää

Tehtäviisi kuuluu

• älyverkkohankkeeseen liittyvien erilaisten kehityshankkeiden taustaselvitykset.

Sinulla on

• positiivinen asenne kehittämiseen ja halua oppia uutta

• kyky ilmaista itseäsi hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti

• kaupallisen, yhteiskunnallisen tai teknisen alan opinnot loppusuoralla

• sujuva englannin kielen taito, ruotsin kielen taito on hyödyksi.

Arvostamme

• oma-aloitteisuutta ja vastuullista työskentelyotetta

• sähkömarkkinatuntemusta.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi. 

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi, opintorekisteriotteesi ja ansioluettelosi. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Risto Lindroos, puh. 030 395 5139 tai Heidi Uimonen,  

puh. 030 395 5143. 

 
Fingridin markkinakehitysyksikkö vastaa sähkömarkkinoiden kehittämisestä ja sähkö-

markkinayhteistyöstä Itämeren alueella. Keskeisenä osana työtämme on olla mahdollis-

tamassa energiamurrosta ja siirtymistä puhtaaseen sähköjärjestelmään. 

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/


21SÄHKÖMARKKINAT

Haemme Fingridin energiaselvitysyksikköön Helsinkiin 
aikasarjalaskennasta ja kantaverkosta kiinnostunutta kesätyöntekijää

Tehtäviisi kuuluu

• kantaverkon häviöiden laskentaa laskutusmittaussovelluksen (Generis) avulla, jonka  

käyttöön perehdytämme sinut

• energiamittauksen tuntiaikasarjojen validointeja ja erilaisia analyysejä

• tietojen ylläpitoa laskutussovelluksessa.

Sinulla on 

• sähkövoimatekniikan tai energiatekniikan opintoja 3 tai 4 vuosikurssin verran

• perustuntemusta sähkötekniikasta

• sujuva englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Arvostamme

• kokemusta tietojärjestelmistä

• sähkövoimatekniikan osaamista

• oma-aloitteista, huolellista ja vastuullista työskentelyotetta

• halua tiimityöhön; perehdyttäminen ja kesäharjoittelu tehdään yhdessä tiimityönä.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi. 

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi, opintorekisteriotteesi ja ansioluettelosi. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Kaija Niskala, puh. 030 395 5147. 

 
Fingridin energiaselvitysyksikkö vastaa kantaverkon energianmittauksista, kantaverkon 

häviöiden laskennasta ja asiakaspalvelusta energiamittaustietoihin liittyen. Yksikkömme 

toimittaa myös kantaverkon tuntimittaustiedot taseselvitystä varten. Lisäksi työhömme 

kuuluu myöntää uusiutuvan energian alkuperätakuut. Kesätyössä oppii tuntemaan  

Suomen sähköntuotannon rakennetta sekä kantaverkkoa. 

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/
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Haemme Fingridin markkinakehitysyksikköön Helsinkiin 
monipuolisesti sähkömarkkinoiden kehittämisestä kiinnostunutta  
kesätyöntekijää

Tehtäviisi kuuluu

• erilaisten kehityshankkeiden taustaselvitysten kokoaminen 

• sähkömarkkinadatan käsittely.

Sinulla on

• positiivinen asenne kehittämiseen ja halua oppia uutta

• kyky ilmaista itseäsi hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti

• kaupallisen, yhteiskunnallisen tai teknisen alan opinnot loppusuoralla

• sujuva englannin kielen taito.

Arvostamme

• oma-aloitteisuutta ja vastuullista työskentelyotetta

• sähkömarkkinatuntemusta.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi. 

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelosi. Lisätietoja tehtävästä 

antaa Juha Hiekkala, puh. 030 395 5108 tai Maria Joki-Pesola, puh. 030 395 5237. 

 
Fingridin markkinakehitysyksikkö vastaa sähkömarkkinoiden kehittämisestä ja sähkö-

markkinayhteistyöstä Itämeren alueella. Keskeisenä osana työtämme on olla mahdollis-

tamassa energiamurrosta ja siirtymistä puhtaaseen sähköjärjestelmään. 

23SÄHKÖMARKKINAT

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/


24 ICT

Haemme Fingridin järjestelmäpalvelut-yksikköön Helsinkiin  
ohjelmistorobotiikasta kiinnostunutta kesätyöntekijää

Tehtäviisi kuuluu

• Fingridille käyttöönotetun ohjelmistorobotiikka-alustan dokumentointi

• tekoälyn ja koneoppimisen käyttäminen Fingridissä; selvitys, missä energia-alalla  

mennään nyt ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaisi Fingridille 

• robotiikkaohjelmistojen markkinakartoituksen esiselvitys.

Sinulla on

• opintoja IT-alalla ja perustuntemusta ohjelmistorobotiikasta tai testiautomaatiosta

• kokemusta tiimityöstä

• kykyä ja halua työskennellä innovatiivisessa toimintaympäristössä

• sujuva englannin kielen taito. 

Arvostamme 

• intoa selvittää ja tunnistaa uutta sekä viedä asioita eteenpäin

• oma-aloitteista ja vastuullista työskentelyotetta

• hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja

• aktiivisuutta ja kehityshalua.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi. 

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi, opintorekisteriotteesi ja ansioluettelosi. 

Lisätietoja tehtävästä antaa 15.1.2018 alkaen Nina Kujala, puh. 030 395 5208.

 
Järjestelmäpalvelut vastaa Fingridin tietojärjestelmäkentästä ja sitä tukevasta  

kokonaisuudesta, kuten ohjelmistorobotiikasta, integraatioista ja rajapinnoista. 

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/
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Haemme Fingridin käytönvalvontapalvelut-yksikköön Helsinkiin  
käytönvalvonnasta kiinnostunutta kesätyöntekijää

Tehtäviisi kuuluu

• tutustuminen Fingridin käytönvalvontajärjestelmäkokonaisuuteen

• käytönvalvontajärjestelmän pisteiden läpikäynti integrointia varten

• tuotantosuunnitelmien laskennan valmistelu.

Sinulla on

• opintoja sähkövoimatekniikan alalla

• kokemusta tarkkuutta vaativasta työstä

• perustuntemusta käytönvalvontatoiminnasta

• kykyä ja halua työskennellä käytönvalvonnan järjestelmätekniikan parissa

• sujuva englannin kielen taito. 

Arvostamme 

• kiinnostusta käytönvalvonnasta

• oma-aloitteista ja vastuullista työskentelyotetta

• tarkkuutta ja järjestelmällisyyttä työtehtävien suorittamisessa

• aktiivisuutta ja kehityshalua.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi. 

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi, opintorekisteriotteesi ja ansioluettelosi. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Antti-Juhani Nikkilä, puh. 030 395 5142.

 
Käytönvalvontapalvelut vastaa käytönvalvonnan sovellusten ylläpidosta ja kehityksestä 

sekä osallistuu sähköasemien ala-asemaprojekteihin. 

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/
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Haemme Fingridin tietoliikennepalvelut-yksikköön Helsinkiin  
tietoliikenneverkoista kiinnostunutta kesätyöntekijää

Tehtäviisi kuuluu

• tietoliikennelaitteiden tietojen täydentäminen sekä oikeellisuuden tarkastaminen  

mm. tietoliikenneverkon hallintajärjestelmää apuna käyttäen

• laitetietojen keruuta ja tarkastamista sähköasemilla

• palvelutoimittajien varaosavarastojen tietojen tarkastamista ja täydentämisetä

• valokuitujen kytkentätietojen päivittämistä

• tehtävässäsi tulet käyttämään Maximo-, ArcFM-, FiberManager-, ProjectWise- sekä  

M-files-ohjelmia, joihin saat tarvittavan opastuksen.

Sinulla on

• opintoja tietoliikennetekniikan alalla

• kykyä käyttää toimisto-ohjelmia sekä kyky oppia uusien ohjelmien käyttö nopeasti

• halu ja kyky tehdä dokumentteja ja ohjeita 

• kyky tehdä tarvittaessa tarkkuutta ja huolellisuutta vaativia tehtäviä

• työtä pelkäämätön positiivinen asenne

• sujuva englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Arvostamme 

• oma-aloitteista ja vastuullista työskentelyotetta

• hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja

• ajokorttia (B)

• voimassa olevaa työturvallisuus- ja ensiapukoulutusta.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi. 

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelosi. Lisätietoja tehtävästä 

antaa Ari Silfverberg, puh. 030 395 5258. 

 
Tietoliikenneyksikön tehtävänä on huolehtia yhtiön tietoliikenneverkosta sähköasemilla 

sekä toimipaikoilla. Yksikön vastuulla on tietoliikenne-, kameravalvonta- ja puhelinjärjes- 

telmien lisäksi valokuituverkko sekä näiden ylläpitoon tarvittavien palveluiden hallinta. 

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/
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Haemme Fingridin kapasiteetti- ja loppukäyttäjäpalvelut -yksikköön  
Helsinkiin ICT-kapasiteettipalveluista kiinnostunutta kesätyöntekijää

Tehtäviisi kuuluu

• tutustuminen Fingridin ICT-kapasiteettipalveluihin

• eri tietojärjestelmien ICT-infran hallinnointiin liittyvät työtehtävät

• Azure-pilvipalveluun tutustuminen ja sen hallinnointia avustavat työtehtävät.

Sinulla on 

• opintoja IT-alalla ja perustuntemusta palvelinhallinnasta sekä Azure-pilvipalvelusta

• kokemusta tiimityöstä

• kykyä ja halua työskennellä innovatiivisessa toimintaympäristössä

• sujuva englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Arvostamme

• intoa selvittää ja tunnistaa uutta sekä viedä asioita eteenpäin

• oma-aloitteista ja vastuullista työskentelyotetta

• hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja

• aktiivisuutta ja kehityshalua.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi. 

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelosi. Lisätietoja tehtävästä 

antaa 15.1.2018 alkaen Marko Haikarainen, puh. 030 395 4222.

ICT

 
Kapasiteetti- ja loppukäyttäjäpalvelut -yksikkö vastaa Fingridin ICT-konesalien 

hallinnoinnista sekä ICT-loppukäyttäjätuesta. 

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/
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Haemme Fingridin HR-yksikköön Helsinkiin  
monipuolisista HR-tehtävistä kiinnostunutta kesätyöntekijää

Tehtäviisi kuuluu 

• työnantajamaineen kehittämiseen liittyvät tehtävät, kuten kesätyöntekijäkokemuksen 

vahvistaminen

• monipuoliset HRM- ja HRD-tehtävät 

• avustavat palkanlaskennan tehtävät.

Sinulla on

• korkeakouluopintoja soveltuvalta alalta (kauppatiede, kasvatustiede,  

yhteiskuntatiede, psykologia tms.)

• ymmärrys HR-tehtäväkentästä

• perus IT-osaaminen sekä kyky oppia käyttämään uusia ohjelmia

• kykyä ja halua työskennellä innovatiivisessa toimintaympäristössä

• sujuva englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Arvostamme 

• hyviä vuorovaikutustaitoja

• oma-aloitteista ja vastuullista työskentelyotetta

• rohkeutta ja kehittymishalua

• joustavaa asennetta.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi. 

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelosi. Lisätietoja tehtävästä 

antaa Sonja Heiskanen, puh 040 560 5614. 

 
HR-yksikkö vastaa henkilöstöhallinnon ja henkilöstön kehittämisen palveluiden  

tuottamisesta yhtiön eri liiketoiminnoille. 

HR JA TIEDONHALLINTA

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/


29HR JA TIEDONHALLINTA

Haemme Fingridin tiedonhallintatiimiin Helsinkiin  
arkistotehtävistä kiinnostunutta kesätyöntekijää tai opinnäytetyöntekijää

Tehtäviisi kuuluu 

• päätearkiston aineiston seulonta ja luettelointi 

• seulontaesityksen tekeminen

• arkistoluettelon päivitys

• arkiston järjestämiseen liittyviä muita tehtäviä.

Sinulla on 

• tehtävään soveltuvia korkeakouluopintoja, mieluiten aine- tai syventävien  

opintojen vaiheessa

• aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä 

• kykyä ja halua työskennellä innovatiivisessa toimintaympäristössä

• MS Office-taidot / hyvät tietotekniset taidot.

Arvostamme 

• itseohjautuvaa otetta työhön

• tarkkuutta ja järjestelmällisyyttä työtehtävien suorittamisessa

• hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja

• aktiivisuutta ja kehityshalua sekä näkemystä arkistotyön kehittämiseen.

Tehtävän kesto on noin neljä kuukautta, ja tehtävä soveltuu esimerkiksi opinnäytetyön tekemiseen 

tai opinnäyteharjoitteluun. Arkistopalveluissa työkavereinasi on neljän hengen mukava työntekijätiimi.  

Hakemukset pyydämme toimittamaan 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.fingrid.fi/rekrytointi. 

Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelosi. Lisätietoja tehtävästä 

antaa viestintä- ja tiedonhallintapäällikkö Marjaana Kivioja, puh. 030 395 5267, 15.1. klo 15–16 tai 

26.1. klo 15–16.

 
Viestintä- ja tiedonhallintayksikkö vastaa Fingridin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä 

sekä asiakirjahallinnosta. Yksikössä työskentelee seitsemän työntekijää. 

https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/meille-kesatoihin-tai-harjoittelemaan/
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HELSINKI

Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki

HÄMEENLINNA

Valvomotie 11
13110 Hämeenlinna

OULU

Lentokatu 2
90460 Oulunsalo

PETÄJÄVESI

Sähkötie 24
41900 Petäjävesi

ROVANIEMI

Teknotie 14
96930 Rovaniemi

VARKAUS

Wredenkatu 2
78250 Varkaus

      

www.fingrid.fi

Puhelinvaihde 030 395 5000


