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TOIMINTAOHJE , VOIMASSA VÄLITTÖMÄSTI  

Jakelu:     7.52015 jh 
 Lambertsson Oy        
  Nosturiasennus Virtanen oma henkilöstö 
  Nosturiasennus Virtanen alihankkijat   
  
 
 

Tavoitteemme puolittaa tapaturmat 
Yhtiömme kiinnittää suuren huomion työturvallisuuteen. Tavoitteemme on 0 –tapaturmaa. 
Työturvallisuuteen panostaminen on nykyaikana itsestäänselvyys, yhdessä asiakkaidemme 
kanssa saamme luotua työpaikan josta pääsemme terveinä ja vammoitta koteihimme 
työpäivän jälkeen. 
 
Varusteet 
Asiakkaillamme on omia ohjeistuksia turvallisuus- ja suojavarusteille sekä käytännöistä 
työmaillaan. Asiakkaidemme ohjeistuksissa on eroja keskenään. Useilla asiakkaistamme on 
kovempia vaatimuksia kuin viranomaiset ovat asetuksessa VNA rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009 säätäneet. Olemme asiakkaidemme kanssa solmineet sopimukset 
joissa noudatamme poikkeuksetta kunkin asiakkaan ohjeistusta asiakkaan työmaalla. 
Ongelmaksi on muodostunut, että sama nosturinasentaja tai kuljetusliike voi suorittaa 
toimitustamme samana päivänä usealle asiakkaistamme. Asiakkaiden omista ohjeistuksista 
johtuen jollain toimituksella viranomaisen säätämä turvavarustus on riittävä, toisella ei. Asia 
on herättänyt epätietoisuutta ja hämmennystä varsinkin sellaisen toimituksen suorittavalle 
henkilölle joka hoitaa toimitusta satunnaisesti. 
 
Käytäntömme 
Otamme nyt käyttöön yhtiössämme minimivaatimuksen turvavarusteille. Näitä 
varusteita tulee käyttää aina ja huolimatta siitä mikä on kunkin asiakkaamme 
varusteiden vaatimustaso. Tämä vaatimus koskee sekä omaa henkilöstöämme että 
alihankkijoitamme oli heidän henkilöstönsä uutta, kokenutta, vierasta tai satunnaista. Nyt 
käyttöönotettava vaatimustaso kattaa kaikkien asiakkaidemme tällä hetkellä normaaleissa 
työsuorituksissa ohjeistetut turvavarusteet. Erikoistehtävissä turvavarusteiden määrä on 
edelleenkin laajempi, kuten tulityössä vaadittavat varusteet tai nosturin asennuksissa 
turvavaljaat jne.  
 
Sanktiot 
Asiakkaamme edellyttävät koko toimitusketjumme toimivan ohjeistuksensa mukaisesti. 
Laiminlyönnin esiintyessä asiakkaamme langettavat, niin harkitessaan, meille sanktion. 
Nämä sanktiot tullaan jatkossa edellyttämään sanktion aiheuttajan korvattavaksi 
yhtiöillemme täysimääräisesti. Selvyyden vuoksi korostan tämän koskevan niin omia 
työntekijöitämme, minä itse mukaan lukien, kuin alihankkijoitamme ja heidän 
alihankkijoitaan. 

 
Mahdolliset asiaan liittyvät tiedustelut pyydän ohjaamaan suoraan minulle. 
 
Lambertsson Oy 
 
 

……………………… 
Juha Helin, toimitusjohtaja 
0400 – 606 121,  juha.helin@lambertsson.com 
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Minimivaatimus turvavarusteet aina ja poikkeuksetta  
 

 
 
Sanktiotaulukko laiminlyönnin vakavuuden mukaan asteittain (noudattaa NCC käytäntöä) 
 

Aste Aliurakoitsijan henkilöstön laiminlyönti Oman työntekijän laiminlyönti 
1.  Suullinen huomautus, vakava puhuttelu 

ja ohjeista muistuttaminen. 
Vastuu: Oma työntekijä, oman työntekijän 
esimies.  

Suullinen huomautus, vakava puhuttelu ja 
ohjeista muistuttaminen. 
Vastuu: Kollega, työntekijän esimies. 

2.  Alihankkijan työntekijän poistaminen 
työmaalta loppupäivän ajaksi. 
Kirjallinen varoitus. 
Sanktio: € 500 
Vastuu: Yksikön päällikkö/johtaja. 
Kustannuksista vastaa alihankkija. 

Oman työntekijän poistaminen työmaalta 
loppupäivän ajaksi. Kirjallinen varoitus 
ja seurauksista tiedottaminen. 
Sanktio: € 500 
Vastuu: Yksikön päällikkö/johtaja. 
Työn keskeytysajalta ei makseta palkkaa. 

3.  Aliurakoitsijan poistaminen työmaalta 
pysyvästi. 
Sanktio: € 3000 ja alihankintasuhteen 
purkaminen. 
Vastuu: Toimitusjohtaja. 
Kustannuksista vastaa alihankkija. 

Oman työntekijän poistaminen työmaalta 
pysyvästi. 
Sanktio: € 3000 ja työsuhteen päättyminen. 
Vastuu: Toimitusjohtaja. 
Työsuhde päättyy välittömästi. 

 
Poikkeuksellisen vakavassa työturvallisuuden laiminlyönnissä työ keskeytetään välittömästi ja 
harkitaan toimenpiteitä suoraan ilman varoitusmenettelyä. Työturvallisuuden laiminlyöntiä 
havaitessaan jokaisella työyhteisössä työskentelevällä on velvollisuus puuttua tilanteeseen 
turvallisen työskentelyn takaamiseksi. 


