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Strategia



Johdamme liiketoimintaamme johtamisperiaatteidemme mukaisesti.

Empowerin henkilöstön odotetaan toimivan esimerkkinä, edistävän avointa
tiedonkulkua ja voittaja-asennetta.

Edellytämme henkilöstömme ottavan
itsenäisesti vastuuta ja rakentavan
siten luottamusta.

Liiketoiminta ja ihmiset
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Turvallisuusorganisaatio ja -vastuu

Ylin johto

Keskijohto

Työnjohto

Työntekijä

• Yleisten työturvallisuuteen
liittyvien määräysten antaminen

• Työturvallisuustoiminnan
valvonta

• Aineellisten ja toiminnallisten
edellytysten varmistaminen

• Työturvallisuusohjeiden ja
toimintamallien laatiminen,
riskienarviointi

• Suojavarusteiden hankinta
• Välittömän työturvallisuus-

valvonnan organisointi
• Turvallisuustiedon välittäminen

• Työolojen ja -tapojen valvonta
• Laitteiden ja yleisen

järjestyksen valvonta
• Vaarakohtien poistaminen ja

työntekijöiden suojaaminen
• Työnopastus

• Turvallisuusohjeiden ja
toimintamallien noudattaminen

• Työn edellyttämän huolellisuuden
ja varovaisuuden noudattaminen

• Turvavarusteiden käyttäminen
• Havaitsemistaan epäkohdista

ilmoittaminen ja niiden
poistaminen mahdollisuuksien
mukaan

Turvallisuusjohtaminen on osa päivittäisjohtamista!



Empower on sitoutunut noudattamaan
korkeimpia lainsäädännön sekä

eettisiä vaatimuksia
kaikessa liiketoiminnassaan.

Vastuu työntekijöitämme,
liikekumppaneitamme,

muita sidosryhmiä
ja yhteiskuntaa kohtaan.

Liiketoiminta, Ihmiset
ja Ympäristö.

Code of Conduct ohjaa yrityksemme
toimintaa
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Vastuullisen toimintatavan ohje
-Turvallisuus-
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Systemaattista panostusta
työturvallisuuteen

Emme koskaan tingi työturvallisuudesta – sitoudumme turvallisuuskulttuurin
jatkuvaan parantamiseen sekä ehkäisemään systemaattisesti tapaturmia ja
edistämään työterveyttä.

Pääpainopiste ennakoivassa turvallisuusjohtamisessa.

Turvallisuusvisio
Nolla tapaturmaa

Tavoite
Toimialan paras yritys
työturvallisuudessa

Ei kompromisseja
Työturvallisuudessa
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Turvallisuus tavaksi
- Empowerin johto otti pääpainopisteeksi

työturvallisuuden vuonna 2012

- Tavoitteena pysyvästi turvalliset
työskentelytavat

- Työturvallisuusasiat mukana jokaisen
johtamisjärjestelmän mukaisen palaverin
asialistalla

- Työturvallisuuden valvonnan tehostaminen

- Turvallisuushavainto- ja
vaaratilanneraportoinnin tehostaminen

- Turvallisuusasioiden informaatiokanavina
hyödynnetään turvavartteja, esimiesinfoja ja
henkilöstötyöpajoja



Panostukset turvallisuuteen tuottavat
tulosta
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Määrälliset tavoitteet vuonna 2015
1. Konsernin tapaturmataajuus alle 10
2. Kaksi turvallisuushavaintoa/työntekijä

Määrälliset tavoitteet vuonna 2016
1. Konsernin tapaturmataajuus alle 6
2. Kuusi turvallisuushavaintoa/työntekijä

LWIF Lost Workday Index Frequency

Tapaturmataajuus on pienentynyt vuosittain
30 % vuodesta 2012 lähtien.

Turvallisuushavainnot
Työturvallisuushavainnot raportoidaan
Empowerin omaan eSafe-järjestelmään.



• Vaarojen ja riskien tunnistaminen

• Turvallisuus päivittäisessä tekemisessä

• Turvallisuuden valvonta ja seuranta

3.12.2015 Author 10

Turvallisuus työmaalla



• Ennen työmaan alkamista laaditaan LTTY-suunnitelma (Laadunvalvonta-,
työturvallisuus-, työmaa- ja ympäristösuunnitelma) Vna 205/2009:n mukaisesti.
Suunnitelmassa otetaan huomioon tilaajan turvallisuusasiakirjan (S22112) mukaiset
vaatimukset, sekä työmaahan liittyvät vaara- ja haittatekijät.

• LTTY-suunnitelman liitteenä on Empowerin yleinen turvallisuussuunnitelma

• Sähköasemaprojektien yleisimmistä vaaratekijöistä on tehty kartoitus ja riskiarviointi
sekä määritetty toimenpiteet vaaratekijöiden poistamiseen/minimoimiseen.

• Olemme myös määritelleet toimialakohtaiset TOP-10 riskit joiden minimoimiseen on
panostettu vahvasti
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Vaarojen ja riskien tunnistaminen
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TOP-10 riskit

• Toimialoittain on laadittu
TOP-10 turvallisuusriskit



• Kaikki työmaalla työskentelevät henkilöt perehdytetään työmaahan. Kaikki saavat saman
perehdytyksen kuhunkin työmaahan erikseen laaditun perehdytysmateriaalin mukaan.

• Kaikki perehdytetään työmaakohtaisesti
• Empower on ottamassa käyttöön verkkokoulutusjärjestelmän, jonka avulla

sähköasemalla työskentelevä Empowerin oma henkilöstö käy yleisen perehdytyksen
vähintään kerran vuodessa (eSmart)

• Perehdytys uusitaan aina tilanteen muuttuessa työmaalla
• Perehdytetyistä henkilöistä pidetään kirjaa. (otetaan allekirjoitukset)
• Perehdytetyt henkilöt saavat kypärätarran todistukseksi perehdytyksestä, sekä ns.

taskuperehdytysmateriaalin joka sisältää tärkeimmät turvallisuuteen liittyvät asiat
• Kaikille samat pelisäännöt

• Henkilöstölle pidetään ”turvavartteja”, joissa käydään läpi/kerrataan turvallisuuteen liittyviä asioita

• Turvallisuushavainnot: henkilöstö havainnoi työn ohessa turvallisuushavaintoja, jotka kirjataan
Empowerin omaan eSafe järjestelmään. (T3)

• Vaativimmista työvaiheista tehdään työsuunnitelma sekä kartoitetaan työhön liittyvät riskit. Uudet
työvaiheet käydään työryhmän kanssa vähintään suullisesti läpi. Samalla mietitään/tiedostetaan
työhön liittyvät riskit.
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Turvallisuus päivittäisessä
tekemisessä



• Jokaista vakavaa tapaturmaa
kohden sattuu keskimäärin
600 kpl vaaratilannetta, josta
ei aiheudu materiaali- ja
henkilövahinkoja.

• Kun vaaratilanteet saadaan
vähenemään, vähenevät
myös tapaturmat!

• On tärkeää, että jokainen
työntekijä pystyy tekemään ja
osaa tehdä
turvallisuushavaintoja ja
reagoimaan niihin
ennaltaehkäisevästi.
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Työturvallisuushavainnot –
Miksi seurataan?

600
vaaratilannetta ilman henkilö- ja materiaalivahinkoja

30
vaaratilannetta, joilla materiaalivahinkoja

10
lievää henkilövahinkoa

1
vakava

henkilövahinko



• MVR-mittaus viikoittain
• Helpottaa havainnointia työmaan turvallisuuden osalta
• MVR:ssä ilmenneiden puutteiden oikaisu vastuutetaan asianosaiselle taholle

sähköisesti
• Raportointi ja seuranta tehdään T3 järjestelmässä

• Sähköasematyömailla on käytössä työmaapuhelin. Työmaanportilla on kilpi,
jossa neuvotaan ottaman yhteyttä työmaavastaavaan ennen työmaalle tuloa.
• Ongelmia yhteydenoton kanssa. Kaikki eivät soita puhelimeen.

• Työturvallisuutta valvotaan työmaalla jatkuvasti ja epäkohtiin puututaan
välittömästi
• Käytössä on myös sanktiojärjestelmä
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Turvallisuuden valvonta ja seuranta



3.12.2015 Author 16

Työturvallisuussanktiot Työmailla



• Työmaalla paljon väkeä

• Eri työkulttuurit ja totutut työmenetelmät.
• Myös muita urakoitsijoita työskentelee työmaalla esim.

kunnossapitourakoitsija, Muuntaja-varustelu yms.

• Työsuoritteen kesto pienempi kuin valmistelut
turvallisuuden takaamiseksi. (tikkaat vs. telineet)
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Haasteita päivittäisessä
turvallisuuden hallinnassa



Turvallisuudessa
menestyvä
työpaikka

Laitinen ym.: Työturvallisuuden ja -terveyden johtaminen, 2009.

Hyvä
työnopastus

Hyvä
vaaratilanne-

raportointi

Hyvä
tarkastustoiminta

Hyvä
riskienarviointi

Esimiesten
tietämys ja
jämäkkyys

Johdon
näkyvä

sitoutuminen

Hyvä
kunnossapito
ja hankinnat

Vaativa omistaja /
vaativat asiakkaat

Työturvallisuuden menestystekijät



Thank you for your attention.


