
Toimittajien 

työturvallisuusryhmä 



Työturvallisuuden 

ajankohtaiset
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Työturvallisuustilanne
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Mieti ennen kuin toimit -

kampanja ja videokilpailu
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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)
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Haaste: Huolehtikaa siitä, että 
teidän organisaatiostanne tulee 

vähintään yksi video 
kampanjaan! 



Kristallinkirkas raja ja turvallisuutta 

koskevat sopimusehdot
- Onko muutosehdotuksia sopimusehtoihin?

- Muutokset sopimusehtoihin käsitellään vuoden 

viimeisessä toimittajien työturvallisuusryhmässä.



Fingridin verkkokoulu ja 

työturvallisuuskortti 



TTK:n ehdottama malli

• Fingridin alihankkijat/kumppanit suorittavat teidän ympäristössä koulutuksen hyväksytysti ja saavat 

siitä todistuksen (tai kouluttaja voi tarkastaa suorituksen järjestelmästä)

• Toisen osion kouluttajan tulee olla suorittanut kyseinen verkkokoulutus myös itse, jotta hän osaa 

sitoa koulutuksen kokonaisuudeksi, tähän voisitte ehdottaa tapaa, kuinka Fingridin toimesta sen 

varmistatte ja perehdytätte (esim. kouluttajat kävisivät seuraamassa teidän vetämän malliesimerkin 

myös siitä loppuosasta, jotta koulutukset ovat tasalaatuisia) Alihankkija/kumppani kouluttaa 

loppuosuuden, vähintään 4h joko webinaarina tai lähikoulutuksena

• Verkkoalustalla suoritettava osuus tulee suorittaa ennen toista osuutta

• Alihankkijat/kumppanit eivät saa kouluttaa tällä mallilla muita, kuin Fingridille tulevia työntekijöitä. 

Tämä toki on varmaan siinä mielessä taklattu asia, että tuskin annatte oikeutta verkko-

oppimisympäristöönne kenellekään muille?

• Tarvitsemme listauksen niistä toimijoista, ketkä korttia tällä mallilla kouluttaisivat
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Sijaistuskäytännöt 

sähköasemilla, 

palaute
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Sijaistuskäytännöt sähköasemilla

• Käsitelty FG:n sisäisessä työturvallisuusryhmässä: Totesimme, että ehdotuksen kohdat 1. ja 3. eivät 

vaadi muutosta. 2. kohtaan ehdotamme muutosta: Työmaan vastuuhenkilölle tulee nimetä sijainen 

aina, jos vastuuhenkilö on yli 2 tuntia pois työmaalta ja työmaan vastuuhenkilön tehtävien 

siirtolomake tulee tällöin täyttää. Tiedottaminen sijaisesta voidaan kuitenkin tehdä esim. 

WhatsAppilla. 

• Sähköturvallisuuden valvoja pitää olla aina paikalla, kun tehdään sähkötöitä.
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Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

www.fingrid.fi

Kiitos!

http://www.fingrid.fi/

