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2.3 Erityispiirteitä vianselvityksen ja -

korjauksen yhteydessä
• Vianselvityksen aikana työntekijöiden toiminnasta ja turvallisuudesta vastaa toimittaja. Mikäli 

vianselvitystä tehdään useamman kuin yhden toimittajan toimesta, tilaaja vastaa selvitystyön 

aikaisesta toimittajien välisen yhteistyön sopimisesta.

• Viankorjauksessa toimittajalle siirtyy vastuu korjaustyön ja sen työpaikan turvallisuuden 

suunnittelusta, valvonnasta ja toteutuksesta sen jälkeen, kun

• 1. toimittaja on löytänyt vikapaikan, ja

• 2. vikapaikan löytänyt henkilö on tutustunut vikapaikan olosuhteisiin sekä sopinut 

turvallisuustoimenpiteistä oman työnjohtonsa toimittajan työnjohdon kanssa, ja

• 3. toimittaja on välittänyt kantaverkkokeskukselle tai tilaajan edustajalle tiedon vikapaikan 

löytymisestä, ja

• 4. tilaajan edustaja on sopinut toimittajan kanssa vastuun siirtymisestä.
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4.5 Sähköalan työt

• Sähköalan töiden pätevyysvaatimuksia tarkennetaan mahdollisesti.
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Ensiapuvalmius

Toimittajan on suunniteltava ja toteutettava riittävä ensiapuvalmius työmaalle. 

• Jokaisella työmaalla työskentelevällä tulee olla vähintään hätäensiapukoulutus (1 pv) tai sitä 

vastaava ensiapukoulutus. Koulutuksen suorituspäivästä saa olla enintään kolme vuotta.

• Uudelle henkilölle annetaan 2 viikkoa aikaa hankkia hätäensiapukoulutus (1 pv) tai sitä vastaava 

ensiapukoulutus. Poikkeus ei koske sähkötöitä.
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Yksintyöskentelyn turvallisuus

• Minkälaisia käytäntöjä toimittajilla on tähän liittyen?

Kirjausluonnos:

• Toimittajan tulee suunnitella ja ohjeistaa yksintyöskentely työntekijän työturvallisuuden 

varmistamiseksi. Toimittajan tulee arvioida yksintyöskentelyn riskit sekä suunnitella muun 

muassa yhteydenpito yksin työskentelevän kanssa ja avun hälyttäminen. 
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Työturvallisuuden 

ajankohtaiset 
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Työturvallisuustilanne
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Mitä teidän organisaatioissa 

ja Fingridillä tulisi tehdä, jotta 

saamme käännettyä 

työturvallisuuden 

kehityssuunnan 

positiiviseksi?



Mieti ennen kuin toimit –

kampanjan tilanne



Onko ajankohtaisia 

muutoksia 

toimintaympäristössä?
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Fingridin työterveyden 

ja -turvallisuuden 

johtamisjärjestelmän 

auditointi
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Fingridin työterveyden ja -turvallisuuden 

johtamisjärjestelmän auditointi
• Positiiviset huomiot ja vahvuudet 15 kpl

• Vahvuudet liittyvät avoimeen ja kehittämismyönteiseen turvallisuuskulttuuriin, laadukkaaseen 

dokumentointiin, selkeisiin hankintaprosesseihin, pätevyyksien hallintaan, perehdytykseen, 

osallistavaan tilaaja/toimittaja yhteistyöhön ja toimintamalleihin sekä osaavaan HSE-

organisaatioon.

▪ Kehittämiskohteet 5 kpl

• Kehittämiskohteet liittyvät toimittajien TTT-tavoitteiden tunnistamiseen, TTT-tavoitteiden 

seurantaan, osallistumiseen, TTT-tilannekuvaan ja viestintään.

▪ 1 lievä poikkeama

• Poikkeama liittyi TTT-tavoitteisiin
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Kehitettävää löytyi

1. Tilaajan TTT-tavoitteet selväksi toimittajille

2. TTT-tavoitteiden saavuttaminen: Seuranta tuloksien ja korjaavien toimenpiteiden osalta 

3. Toimittajien osallistaminen jatkuvaan parantamiseen ja TTT-tavoitteiden määrittämiseen  

4. Useat rinnakkaiset raportointijärjestelmät

5. Toimittajien tekemiin havaintoihin ja raportteihin reagoiminen ja näistä viestintä

• 1 lievä poikkeama

• Toimittajien TTT-tavoitteista ja määrittelyvastuista oli sekä tilaajalla että toimittajalla erilaisia 

käsityksiä. Toimittajien mahdollisuudesta määritellä TTT-tavoitteita ei ollut dokumentoitua tietoa. 

Työtapaturmataajuuden tavoitetta ei tunnistettu. 
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Kehitysehdotuksia toimittajien 

työturvallisuusryhmään
• Toimittajien työturvallisuusryhmässä käsiteltäviä asioita voisi toimittajat systemaattisemmin kerätä 

etukäteen omalta henkilökunnalta ja alitoimittajilta.

• Osallistetaan vielä vahvemmin toimittajia tuomaan omia kehittämisehdotuksia esille mm. toimittajien 

työturvallisuusryhmässä.
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Yhteenveto 

sijaistus-

käytännöistä
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Yhteenveto sijaistuskäytännöistä

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.

1. Työmaan vastuuhenkilön ollessa pidempään poissa työmaalta, tulee sijainen aina nimetä kirjallisesti. 

Kirjaus tehdään Quentic:n Työmaan vastuuhenkilön tehtävien siirto –lomakkeella. 

2. Työmaan toimintojen vaatiessa, sijainen tulee nimetä myös lyhyemmissä poissaoloissa.

Sähköasemilla työmaan vastuuhenkilön voidaan tulkita olevan työmaalla, kun hän on työmaan 

välittömässä läheisyydessä. 

Voimajohdoilla työmaan vastuuhenkilön voidaan tulkita olevan työmaalla, kun hän on työmaan 

työtehtäviä suorittamassa ja työkohde on kohtuullisessa ajassa saavutettavissa hänelle.
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Pylväiden 

kasauksen 

turvallisuus
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Pylväiden kasauksen 

turvallisuus 

Ryhmätyö - Mitä asioita 

tulee huomioida 

esityksessä?
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Toimittajien 

työturvallisuuden 

hyvät käytännöt
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Toimittajien työturvallisuuden 

hyvät käytännöt 

- Koulutukset on pidetty, miten 

jatketaan tästä eteenpäin?

- Miten saadaan materiaali 

jatkuvasti päivitettyä?



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/

