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Tallennettavat työpaikkatapaturmat 2021
• 29.1.2021 Voimajohtohanke, korvaavan työn käyttö (RWC)

• Johtopyörälle laskeutuessaan asentajan vasemman käden etusormi puristui u-pultin ja sakkelin väliin.

• 26.1.2021 Voimajohtohanke, sairaanhoitoa vaatinut työtapaturma (MTI)

• Työntekijän puukko lipsahti pohkeeseen pylväsosanipun nailonsidettä katkaistaessa.
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• USEITA VUONNA 2020 sattuneita tapaturmia
yhdistää erityisesti se, että ne olisi voitu
ennaltaehkäistä suhteellisen pienillä
toimenpiteillä ja ennen kaikkea miettimällä
turvallista työtapaa ennen töiden aloittamista.

• Kampanjalla pyrimme iskostamaan kaikkien
Fingridin työkohteissa työskentelevien mieliin
ennen töiden aloitusta ja niiden aikana
tehtävän harkinnan tärkeyden.

• Tavoitteena on saada mieti ennen kuin toimit
ajattelutapa pysyväksi käytännöksi Fingridin
työmaille.
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Mieti ennen kuin toimit



Timo Kiiverin
kirje toimittajille
kampanjasta

Tiedotus ja materiaalit:
• Webinaari
• TT-infot
• Julisteiden ja

videoiden tekemisen
aloitus

• Turvavarttimateriaali

Mieti ennen kuin toimit-kampanja
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Mieti ennen kuin
toimit -webinaari

Toimittajien Mieti ennen kuin
toimit -videokilpailu.

Yhteenveto
työturvallisuusseminaarissa

(tai -webinaarissa)

Turvavarttien
pitäminen

hankkeissa ja
kunnossapidossa

Toimittajille Mieti
ennen kuin toimit -
materiaali osaksi

perehdytysmateriaalia
(n. 1 slide ja videot)



• Onko työmenetelmä turvallinen ja ymmärretty oikein?

• Onko tarvittavat suunnitelmat ja luvat työn suorittamiseen
kunnossa?

• Onko työn riskinarviointi tehty?

• Olemmeko saaneet tarvittavat koulutukset ja
perehdytykset? Esim. työmaaperehdytys ja työvaiheen
aloituskokous.

• Tiedämmekö, kuinka toimia muuttuneessa tilanteessa.
Esimerkiksi, jos työtä ei voida tehdä suunnitelmien
mukaisesti?

Mieti ennen kuin toimit Merkittävimmät vaaratekijät
Fingridin työmailla
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Astu kaksi metriä taaksepäin ja mieti 2
minuuttia ennen kuin toimit!
Tunnista vaarat – Arvio riskit – Tee tarvittavat toimenpiteet
• Olemmeko miettineet ja tunnistaneet kaikki vaarat? Kyllä / Ei
• Voiko työn tehdä, kuten se on suunniteltu? Kyllä / Ei
• Olemmeko tunnistaneet mahdollisten muutosten aiheuttamat riskit? Kyllä / Ei
• Onko meillä riittävät resurssit (Työkalut, henkilönsuojaimet, henkilöstö,…)? Kyllä / Ei
• Onko meillä tarkoituksenmukaiset ja riittävät varaosat ja materiaalit Kyllä / Ei
• Onko riskialttiit työt ja niiden vaarat tunnistettu sekä tarvittavat toimenpiteet tehty (esim. korkealla

työskentely, latausjännite, purkutyöt,…)? Kyllä / Ei
• Onko työympäristö turvallinen, hyvässä järjestyksessä ja siisti? Kyllä / Ei
• Tiedämmekö. Miten toimia hätätilanteessa? Kyllä / Ei
• Voimmeko tehdä työn aiheuttamatta vaaraa itsellemme tai muille? Kyllä / Ei

Jos vastauksesi oli EI mihinkään edellä oleviin kysymyksiin, ota yhteys esimieheesi ja
keskustelkaa työn turvallisesta suorittamisesta!
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Videot mieti ennen kuin toimit
kampanjaan.

- Vuonna 2020 sattuneista
tapaturmista.

- Onko ehdotuksia aiheista /
kenen työmaalla voidaan

kuvata?



Kristallinkirkas raja:
- Mikä on toiminut hyvin?

- Mikä vaatii vielä kehitystä?
www.menti.com



Yleinen työturvallisuuskoulutus /
Työturvallisuuskortti
• Fingridin turvallisuutta koskevissa sopimusehdoissa on vaatimus yleisestä työturvallisuuskoulutuksesta. Kyseisen

koulutuksen voi suorittaa yrityksen sisäisenä koulutuksena tai työturvallisuuskorttikoulutuksena. Koulutus ei saa
olla pelkkä verkkokoulutus, vaan siinä tulee olla mahdollisuus keskustella työturvallisuudesta sekä esittää
kysymyksiä kouluttajalle.

• Yleisen työturvallisuuskoulutuksen voi suorittaa lähikoulutuksena, webinaarina tai monimuotokoulutuksena
seuraavasti:

 1 päivän lähikoulutus,
 1 päivän webinaari tai
 1 päivän monimuotokoulutus (½ päivän osio itsenäisesti verkkokoulussa + ½ päivän osio lähikoulutuksena tai

webinaarina).
 Fingridin henkilökunta, toimittajat ja alitoimittajat voivat hyödyntää yleisessä työturvallisuuskoulutuksessa (Ei

Työturvallisuuskorttikoulutuksessa) Fingridin verkkokoulua. Kaikkien verkkokoulumoduulien suorittaminen
katsotaan ½ päivän suoritukseksi monimuotokoulutuksessa.
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Muuta ajankohtaista
työturvallisuuteen liittyen?



Fingrid Oyj
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
PL 530, 00101 Helsinki
Puh. 030 395 5000
Fax. 030 395 5196
www.fingrid.fi

Kiitos!


