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Ehdotus vakiomuotoisesta esityslistasta

1. Kokousjärjestelyt ja ryhmän uusi toimintamalli 

2. Edellisen kokouksen muistio ja ryhmän tehtävät 

3. Työturvallisuustilanne ja ajankohtaiset asiat

• Kokonaiskuva / Karri

• Työturvallisuustilanne ja omista organisaatioista nousseet tarpeet / käsittelyä vaativat asiat / 

Toimittajat

4. Työturvallisuusryhmän vuosikellon mukaiset aiheet 

5. Työturvallisuusteema / nimetty toimittaja

6. Seuraava kokous 
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Ehdotus vuosikellosta

Q4 (Marraskuu)

- Työturvallisuustilanne

- Turvallisuutta koskevat sopimusehdot – muutosten käsittely

- Nostot seuraavan vuoden työturvallisuuden toimintasuunnitelmasta

Q1 (Maaliskuu)

- Yhteenveto edellisen vuoden työturvallisuudesta

- Uudet säännöt ja ohjeet –jalkautus

Q3 (Syyskuun loppupuoli)

- Työturvallisuustilanne

- Turvallisuutta koskevat sopimusehdot – muutosten valmistelu

- Seuraavan vuoden työturvallisuuden edistämisen valmistelu ja tarpeiden määrittely sekä 
turvallisuustavoitteiden pohdinta

Q2 (Toukokuu)

- Työturvallisuustilanne

- Muutokset lainsäädännössä ja toimintaympäristössä
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Työturvallisuustilanne



Työturvallisuustilanne 21.11.2022
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Muutokset turvallisuutta 

koskeviin sopimusehtoihin
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1 Määritelmiä

• yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan VnA_Ratu:n mukaista työpaikkaa, jolla tehdään 

rakennustyötä ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta 

vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja.

• päätoteuttajalla tarkoitetaan tilaajan nimeämää pääurakoitsijaa tai pääasiallista määräysvaltaa 

käyttävää työnantajaa.
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Uusi muutos
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2 Työturvallisuusvastuut

2.1 Tilaaja

Uusi muutos



• Toimittajan on nimettävä yhteiselle rakennustyömaalle 

VnA_Ratu:n, 12§ mukainen pätevä vastuuhenkilö 

(työmaavastaava). Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot 

tulee olla näkyvillä työmaalla. Vastuuhenkilön tulee olla 

päivittäin työmaalla, kun työmaalla tehdään töitä, tai 

hänelle tulee nimetä kirjallisesti sijainen. Työmaan 

vastuuhenkilön ollessa pidempään poissa työmaalta, tulee 

sijainen aina nimetä kirjallisesti. Kirjaus tehdään Quentic:n

Työmaan vastuuhenkilön tehtävien siirto –lomakkeella tai 

kirjataan muihin työmaan asiakirjoihin. Työmaan 

toimintojen vaatiessa, sijainen tulee nimetä kirjallisesti 

myös lyhyemmissä poissaoloissa. Toimittajan tulee 

huolehtia, että sijainen on riittävän pätevä huolehtimaan 

työmaan vastuuhenkilön tehtävistä. 

• Käsitelty toimittajien työturvallisuusryhmässä 

22.9.2022, jonka jälkeen lisättiin vielä 

kappaleeseen seuraava lause: Toimittajan 

tulee huolehtia, että sijainen on riittävän 

pätevä huolehtimaan työmaan 

vastuuhenkilön tehtävistä.
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2.2.1 Työmaan vastuuhenkilön sijaistaminen



• Toimittaja huolehtii, että kaikilla toimittajan ja alitoimittajien henkilöillä, 

jotka työmaalla työskentelevät, on voimassa oleva Työturvallisuuskortti 

tai muu vastaava tilaajan hyväksymä yleinen työturvallisuuskoulutus (1 

pv). Koulutuksen suorituspäivästä suorituskuukaudesta saa olla enintään 

viisi vuotta. Koulutus ei saa olla verkkokoulutus. Koulutuksen tulee olla 

lähikoulutus, webinaari tai monimuotokoulutus, jossa vähintään puolet 

koulutuksesta tulee olla lähikoulutuksena tai webinaarina ja puolet voi 

olla täysin itseopiskeltavana verkkokouluna.

• Uudelle henkilölle annetaan 2 viikkoa aikaa suorittaa 

työturvallisuuskortti / yleinen työturvallisuuskoulutus.

• Työturvallisuuskorttia / yleistä työturvallisuuskoulutusta ei 

vaadita yksittäisissä lyhytkestoisissa töissä, joiden kesto 

on alle 2 viikkoa.

• Käsitelty toimittajien työturvallisuusryhmässä 

22.9.2022, jonka jälkeen muutimme 

kappaleen 4.2 viimeisen lauseen muotoilun 

seuraavanlaiseksi: Koulutuksen tulee olla 

lähikoulutus, webinaari tai 

monimuotokoulutus, jossa vähintään puolet 

koulutuksesta tulee olla lähikoulutuksena tai 

webinaarina ja puolet voi olla täysin 

itseopiskeltavana verkkokouluna. Lisäksi 

sovimme, että poistetaan kappaleesta 

oheinen lause: Uudelle henkilölle annetaan 2 

viikkoa aikaa suorittaa työturvallisuuskortti / 

yleinen työturvallisuuskoulutus.
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4.2 Yleinen turvallisuuskoulutus



6 Turvallisuusopastus ja -perehdytys

Uusi muutos
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Työturvallisuuden 

toimintasuunnitelma



Ehdotus vuoden 2023 teemasta ja 

painopisteistä

• Vuoden 2023 teema: Turvallisuus osaksi jokaista päivää. 

• Vuoden 2023 painopisteet:

• Liukastumiset ja kompastumiset

• Latausjännitteet ja sähkön vaarat

• Liikenneonnettomuudet

• Turvallisuus töissä ja vapaa-ajalla
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Työturvallisuusteemoista 

sopiminen
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Teemat

• Autoilun turvallisuus

• Toimittajien työturvallisuuden hyvät käytännöt

• Koneiden ja laitteiden tarkastus työmaalla

• Työmaalla suoritettavien testien turvallisuus

• Pylväiden kasauksen turvallisuus

• Elementtiautojen kuljettajien perehdyttämisen käytännöt – Raamien laatiminen, miten ja milloin 

elementtiautojen kuljettajat tulee perehdyttää.

• Johtimenvetovaunujen turvallisuus
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