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Työturvallisuuden
hallinta Fingridin
työmailla

Työtapaturmataajuus
Tavoite 2018: yhdistetty työtapaturmataajuus < 5
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Työtapaturmataajuus = Vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneiden
työpaikkatapaturmien lukumäärä / miljoona tehtyä työtuntia
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Turvallisuutta koskevat sopimusehdot
• Yhdessä lainsäädännön kanssa luovat
reunaehdot työturvallisuuden hallinnalle
Fingridin työmailla

• Liitetään hankkeiden ja kunnossapidon
sopimuksiin
• Päivitetään säännöllisesti
• 3 vuoden välein laajempi päivitys
• Vuosittain pakolliset päivitykset

• Käydään läpi toimittajien kanssa muun
muassa työturvallisuusinfoissa

Karri koskinen
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Turvallisuuden hallinta Fingridin työmailla
Turvallisuusasiakirja

Tietoisuus projektin yleisistä
vaaratekijöistä ja niiden hallinnasta
Kirjallinen

Turvallisuutta
koskevat
sopimusehdot

Turvallisuussuunnitelma

Kirjataan

Perehdytys

Kirjallinen

Lainsäädäntö

Hankekohtainen
riskien arviointi
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Työvaiheen
aloituskokous
Työvaihekohtainen
riskien
arviointi

Kirjataan

Työkohteessa työryhmän tekemä
turvallisuussuunnittelu
•
Arviointi voidaanko työ suorittaa olemassa
olevan suunnitelman mukaan
•
Jos muutoksia, niin työsuunnitelman ja
riskinarvioinnin päivitys

Työn riskien
arvionti

Tietoisuus yksittäisen työvaiheen
vaaratekijöistä ja niiden hallinnasta
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Tietoisuus suoritettavan työn riskeistä
ja niiden hallinnasta

Riskinarviointipäivä
• Kaikissa uusissa voimajohto- ja
sähköasemahankkeissa
• Tavoite ja tuotos

• Parantaa osallistujien riskitietoisuutta.
Rutiinityön suorittamisesta riskien
ennakointiin.
• Tunnistaa työmaan merkittävimmät riskit

• Määrittää työt, joista tulee tehdä työn
riskinarvioinnit. Kirjaaminen
turvallisuussuunnitelmaan
• Käydä läpi työ- ja sähkötyöturvallisuuden
perusvaatimukset.

Karri koskinen

Esimerkkiohjelma:
9.00-10.00

Työturvallisuusinfo

10.15-11.15

Sähkötyöturvallisuusinfo

11.15-12.15

Lounastauko

12.15-12.45

Riskinarviointimalli

12.45-13.30

Ryhmätyö – jokainen miettii
oman työn / työvaiheiden
vaaroja

13.45-15.00

Hankkeen riskinarvioinnin
läpikäynti ja täydennys
ryhmätöiden pohjalta
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Merkittävimmät riskit Fingridin työmailla
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Fingridin verkkokoulu
• Fingridin verkkokoulu muodostuu kolmesta
perusmoduulista ja kahdeksasta syventävästä
moduulista.
• Verkkokoulu on pakollinen kaikille Fingridin työmailla
työskenteleville
• Verkkokoulun suoritukset ovat voimassa 3 vuotta, jonka
jälkeen ne täytyy uusia
• Verkkokoulu on tarkoitettu sovellettavaksi vain Fingridin
työmailla investoinneissa ja kunnossapidossa.
• Fingridin verkkokoulu on avoin kaikille asiasta
kiinnostuneille.
Pääset kirjautumaan verkkokouluun oheisesta linkistä:
http://fingrid.trainings.gimletlms.com/fi/login
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Turvallisuushavainnot
Läheltä piti -tilanteet ja turvallisuushavainnot
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2018
Tavoite

Turvallisuushavainto
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NordSafety
www.fingrid.fi/havainto
Fingridin oma
henkilökunta

Toimittajat
- Joko Fingridin luomilla
tunnuksilla tai omalla
NordSafetyllä

Video

- Työturvallisuus
- Laatu
- Ympäristö
www.nordsafety.com

Integraation kautta
tarkempia analyysejä
Karri koskinen
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- Tapaturma-, vaaratilanne ja
ympäristövahingot
- Ilmoittaminen
- Vastuutus
- Tutkinta
- Toimenpiteet ja seuranta
- Työmaapäiväkirja
- Viikkoraportti
- MVR mittaus
- Johdon katselmukset
- Vastuullisuusauditoinnit
- Laadunvarmistusraportit
- Turvavartit
- auditoinnit
- Toimittajien tunti-ilmoitukset
- ...

NordSafety
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Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinta
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Turvallisuussanktiot
Henkilösuojaimien käyttöön ja huumaavien aineiden
käyttökieltoon liittyvät määräykset on kuvattu
näissä turvallisuutta koskevissa sopimusehdoissa. Toimittaja
vastaa siitä, että hän ja kaikki Alitoimittajat noudattavat näitä
määräyksiä ns. nollatoleranssi-periaatteen mukaisesti.
Seuraavien turvallisuusmääräysten rikkomisesta seuraa
sanktiot myöhemmin tässä kappaleessa esitetyn mukaisesti:

•

Huomiovärisen vaatetuksen puutteet

•

Leukahihnallisen suojakypärän puuttuminen

•

Turvakenkien puuttuminen

•

Silmien suojaimien puuttuminen rakennustyömaalla

•

Aina kiinni menetelmän laiminlyönti

•

Ohjeiden vastainen toiminta, joka vaarantaa
työmaaturvallisuuden

•

12

Henkilökortin, jossa kuva ja veronumero, puuttuminen

Etunimi Sukunimi

1. Jokaisesta yksittäisestä rikkomuksesta 1000 € sakko toimittajalle.
2. Rikkomuksen aiheuttajalle (henkilölle) annetaan ensimmäisellä
rikkomuskerralla kirjallinen varoitus, saman henkilön rikkoessa
turvallisuusmääräyksiä toistamiseen annetaan hänelle kirjallinen
varoitus ja poistetaan työmaalta loppupäiväksi. Mikäli sama henkilö
aiheuttaa Fingridin työmaalla jonkin työturvallisuusrikkomuksen
kolmannen kerran, hänet poistetaan Fingridin työmailta enintään 2
vuodeksi.
3. Vakavissa rikkomuksissa aiheuttaja (henkilö) poistetaan välittömästi
Fingridin työmailta enintään 2 vuodeksi. Vakavaksi rikkomukseksi
luetaan mm. aina kiinni –menetelmän laiminlyönti, työmaadoituksen
kytkeminen kielletyllä tavalla tai sen kytkemättä jättäminen, kypärän
käyttämättä jättäminen ja huomiovärisen vaatetuksen puuttuminen.
Työmaalta poistamisen kestoa voidaan harkita tapauskohtaisesti
lieventävien asianhaarojen perusteella.

Tilaajalla on oikeus keskeyttää työt työmaalla merkittävän
työturvallisuusrikkomuksen tai toistuvien työturvallisuusrikkomusten
johdosta.
Mikäli huumaavien aineiden käytöstä epäilty henkilö kiistää poikkeaman
ja kieltäytyy virallisesta puhallus- tai verikokeesta, poistetaan henkilö
Tilaajan kohteesta lopullisesti.

28.5.2018

Työturvallisuuden kehityshanke
•

Alkanut vuonna 2011

•

Tavoitteena parantaa työturvallisuuden
tasoa Fingridin työmailla sekä lisätä
valmiuksia kehittää ja ylläpitää
työturvallisuuden korkeaa tasoa
investoinneissa ja kunnossapidossa.
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• kohti
järjestelmällist
ä
työturvallisuu
den
kehittämistä

• Sopimusehtojen päivitys
• N. 15
osahanketta

11.9.2017

• toimintamallien
ja työkalujen
jalkauttamiseen

• Työturvallisuus
osaksi arkea

• Asenne
ratkaisee

Kiitos!

Fingrid Oyj
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
PL 530, 00101 Helsinki
Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

