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Tavoitteena nolla tapaturmaa

Fingridin kaikessa toiminnassa työterveys ja 
-turvallisuus ovat etusijalla ja tavoitteenamme 
on nolla tapaturmaa. Meille on tärkeää, että 
jokainen työntekijämme sekä Fingridin työmailla 
työskentelevät työntekijät pääsevät kotiin ter-
veenä ja turvallisesti – jokaisen työpäivän päät-
teeksi. Työmaamme eivät saa aiheuttaa vaaraa 
myöskään ulkopuolisille. 

Terveellinen ja turvallinen 
työympäristö

Ensisijaisesti pyrimme ennaltaehkäisemään 
vaara- ja haittatekijöiden syntymisen. Pyrimme 
lisäksi poistamaan tunnistetut vaarat ja haitat 
sekä arvioimaan jäljelle jääneiden vaarojen ja 
haittojen merkityksen työntekijöiden tervey-
delle ja turvallisuudelle. Edistämme riskien pie-
nentämistä hyväksyttävälle tasolle. 

Arvioimme ja kehitämme 
toimintaamme jatkuvasti

Pyrimme jatkuvasti parantamaan työterveys- 
ja työturvallisuustoimintaamme. Kehitämme ja 
uudistamme työympäristöämme riskinarvio-
intien sekä työpaikkaselvitysten pohjalta. Tut-
kimme työtapaturmat, läheltä piti -tilanteet ja 
turvallisuushavainnot sekä opimme niistä. 

Keräämme henkilöstöltämme kehitysehdo-
tuksia työterveyden ja -turvallisuuden ed-
istämiseksi. Arvioimme työterveys- ja työturval-
lisuustoimintamme tasoa jatkuvasti. Kehitämme 
työterveyttä ja -turvallisuutta yhdessä työnteki-
jöidemme ja toimittajiemme kanssa. 

Henkilöstömme osallistuu 
työterveyden ja 
-turvallisuuden kehittämiseen

Kehitämme ja ylläpidämme työterveyttä ja 
-turvallisuutta yhdessä henkilöstömme kanssa. 
Henkilöstö voi käsitellä omaan työterveyteensä 
ja -turvallisuuteensa liittyviä asioita yhdessä 
esimiestensä kanssa avoimesti. Laajasti hen-
kilöstön työterveyteen ja -turvallisuuteen vai-
kuttavat seikat käsittelemme työsuojelutoi-
mikunnassa. Olemme tehneet työsuojeluun 
liittyvien aloitteiden tekemisen helpoksi ja käsit-
telemme ne työsuojelutoimikunnassa.

“Fingridin kaikessa toiminnassa 
työterveys ja -turvallisuus ovat 
etusijalla ja tavoitteenamme on 
nolla tapaturmaa. “



Perehdytämme ja koulutamme 
henkilöstöämme työterveys- ja 
työturvallisuusasioihin

Osaamisen ylläpito ja jatkuva kehittäminen on 
yksi Fingridin menestystekijöistä. Pidämme 
huolta, että henkilöstöllämme on edellytykset 
tehdä työnsä turvallisesti. Perehdytämme hen-
kilöstömme ottamaan työterveys- ja työturvalli-
suusnäkökohdat huomioon työssään. 

Noudatamme viranomais-
määräyksiä

Noudatamme ajantasaisia säädöksiä ja muita 
vaatimuksia. Seuraamme aktiivisesti vaatimusten 
muutoksia ja tarvittaessa muutamme toiminta-
mallejamme vaatimusten muuttuessa. 

Toimittajiemme työturvallisuus 
on meille tärkeää 

Meille on tärkeää kaikkien Fingridin työmailla 
työskentelevien työterveys ja -turvallisuus. Ke-
hitämme työterveyttä ja -turvallisuutta yhdessä 
toimittajiemme kanssa. Kehitämme toimintaamme 
toimittajiltamme saadun palautteen perusteella. 

Seuraamme myös toimittajiemme työturvalli-
suustavoitteita ja niiden saavuttamista Fingri-
din työmailla. Vaadimme sopimuksissa korkeaa 
työturvallisuuden tasoa sekä investoinneissa 
että kunnossapidossa. 

Hyväksytty Fingrid Oyj:n johtoryhmässä 
29.05.2020.
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