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Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille

Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite
koskee niin Metsä Groupin omaa henkilöstöä kuin palveluntoimittajia ja muita yhteistyökumppaneita,
jotka työskentelevät Metsä Groupin tehdasalueilla (jäljempänä yhteinen työpaikka1). Kaikilla
tehdasalueella työskentelevillä henkilöillä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti ja heidän on
suoritettava nettipohjainen yleisperehdytys tai muu vastaava tehdasalueen turvallisuusperehdytys
ennen työn suorittamista.
Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.
Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset on hyväksytty Metsä Groupin liiketoiminta alueiden
johtoryhmissä. Ohjeen ylläpidosta vastaa Metsä Groupin alueturvallisuuspäälliköiden ryhmä.

1.1

1

Yleiset vaatimukset
-

Yhteisellä työpaikalla toimivien tulee sitoutua toteuttamaan ennakoivaa turvallisuustyötä Metsä
Groupin asettamien vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti.

-

Toimittajan on tiedotettava viivytyksettä tilaajalle ja muille työpaikalla työskenteleville
toiminnastaan johtuvista vaaroista.

-

Toimittajien turvallisuussuorituskyky huomioidaan palvelujen hankintavaiheessa. Toimittajien
tulee hyväksyttää kaikki käyttämänsä alihankkijat sekä todentaa alihankkijoiden
turvallisuussuorituskyky tilaajan edustajalla koko alihankintaketjussa.
- Turvallisuussuorituskyky = todentaa, että yrityksessä tehdään ennakoivaa
turvallisuustyötä, tuloksia seurataan ja tarvittavia korjaavia toimenpiteitä tehdään
asetettuun tavoitteeseen pääsemiseksi.

-

Toistuvasti tehtaalla toimivat toimittajat laativat omaa toimintaansa koskevan riskianalyysiin
pohjautuvan turvallisuussuunnitelman, jonka tilaajan edustaja tarkastaa ja hyväksyy.
Hyväksytty turvallisuussuunnitelma tallennetaan ostosopimuksen liitteenä.
- Turvallisuussuunnitelma = toiminnan laajuudesta riippuen turvallisuussuunnitelma voi
olla toimittajan oma tai Metsä Groupin turvallisuussuunnitelmamallin pohjalle tehty,
mutta vähintään se koskee omaa työaluetta sekä työn vaikutusta muille toimijoille.

-

Työkohteesta on oltava tehtynä kirjallinen riskinarviointi, joko toimittajan tekemässä
Turvallisuussuunnitelmassa tai tehtäväkohtainen vaarojen tunnistus (satunnaisesti tehtaalla
toimivien osalta). Vaarojen tunnistus ja riskin arviointi on pystyttävä esittämään pyydettäessä.

Työturvallisuuslain mukainen termi
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-

Jos työ vaatii vaara-alueella työskentelyä, telinetyöskentelyä tai tuotannon kanssa töiden
yhteen sovittamista, tulee toimittajan tehdä riskiarvio erikseen ja tiedottaa siitä tuotantoorganisaatiota.

-

Toimittajan ja alihankkijoiden tulee noudattaa voimassa olevia lakeja, asetuksia,
viranomaismääräyksiä sekä Metsä Groupin ohjeita, vaatimuksia ja työmaan erillismääräyksiä.
Lisäksi toimittajan tulee huolehtia, että yrityksellä ja sen alihankkijoilla on voimassa kaikkien
lakien ja määräysten edellyttämät, kyseisiin toimituksiin ja töihin liittyvät kelpoisuus-, oleskeluja työluvat.

-

Töissä noudatetaan toimipaikan ohjeistusta ja menettelytapaa liittyen luvanvaraisiin töihin.
Luvanvaraisia töitä ovat esim. tulityöt, säiliötyöt ja putkistotyöt. Toimipaikalla on käytössä
myös muitakin luvanvaraisia töitä. Työlupakäytäntö on käytävä läpi jokaisen toimittajan ja
aliurakoitsijan kanssa.

-

Toimittaja vastaa siitä, että työssä käytettävät koneet, laitteet ja suojavarusteet ovat kunnossa
ja soveltuvat tehtävään työhön. Toimittaja on velvollinen suorittamaan ja kirjaamaan
käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset työmaalle tuomilleen tilaamilleen koneille,
työvälineille, nostolaitteille ja nostoapuvälineille.

-

Toimittaja vastaa omalta osaltaan siitä, että jokaisesta normaalista poikkeavasta tai
vaarallisesta nostosta on tehty erillinen kirjallinen nostosuunnitelma.

-

Toimittaja on velvollinen osallistumaan tilaajan asettamien vaatimusten mukaan tarvittaviin
turvallisuuskierroksiin ja riskikartoituksiin.

-

Alueella työskentelevät henkilöt saavat kulkea ainoastaan työn vaatimilla alueilla.

-

Toimittajalla tulee olla valmius lukita työkohteensa turvakytkimet henkilökohtaisilla lukoilla.

1.2

Työnjohto ja valvonta
-

Toimittajayritys vastaa tehtäväkseen annetun työn johtamisesta ja työntekijöidensä
valvonnasta työpaikalla, ellei muuta kirjallisesti sovittu. Toimittajan on varattava työnjohdolleen
riittävät resurssit turvallisuuden varmistamiseksi. Vaikka Metsä Groupin edustajat antavat
toimittajan työntekijöille teknisiä ohjeita työn suorittamisesta, ei se merkitse työnjohtovastuun
siirtymistä.

-

Erikseen niin sovittaessa toimittajan työntekijät voivat tehdä työtä Metsä Groupin työnjohdon
alaisuudessa, jolloin Metsä Groupin edustajat vastaavat myös työntekoon liittyvästä
turvallisuudesta.

1.3

Henkilöstön osaamista koskevat vaatimukset:
-

Toimittajan tulee lähettää tilaajalle lista työn suorittajista viikkoa ennen työn aloittamista.
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-

Kaikilla Metsä Groupin tehdasalueilla työskentelevillä työntekijöillä ja työnjohdolla tulee olla
voimassa oleva työturvallisuuskortti ja kohdassa 1 mainittu tehdasalueen voimassa oleva
turvallisuusperehdytys.

-

Jokaisella tulitöitä tekevällä henkilöllä ja luvan kirjoittajalla sekä tulitöiden valvojilla tulee olla
voimassa oleva tulityökortti.

-

Sopimusvaiheessa paikallisesti sovitaan kuinka ensiapuvalmius on työn kuluessa järjestetty.
Valmius todetaan toimittajakohtaisessa turvallisuussuunnitelmassa.

-

Työntekijöillä tulee olla riittävä ammattitaito sekä lakisääteiset ja muut kelpoisuusehdot
kyseisen työn turvalliseksi suorittamiseksi.

-

Työkoneiden ja henkilönostimien käyttäjillä on oltava työkoneen edellyttämä käyttölupa omalta
työnantajaltaan ja laitteen omistajan koulutus/perehdytys.

-

Toimittajan henkilöstöllä tulee olla kuvallinen henkilötunniste, josta on selvittävä henkilön nimi,
työnantaja sekä veronumero.

1.4

Henkilökohtainen suojavarustus
-

Suojavarusteiden ja muiden turvallisuusmääräysten osalta noudatetaan tehdasalueen
vähimmäisvaatimuksia sekä turvallisuussuunnitelmassa määriteltyjä suojavarusteita.
Työnsuorittajan on käytettävä lisäsuojavarusteita, mikäli työtehtävä niin vaatii.

-

Toimittaja vastaa siitä, että omalle henkilöstölleen on hankittu työssä tarvittavat suojavälineet
ja –laitteet (esimerkiksi kypärä, silmä- ja kuulosuojaimet, turvajalkineet, valjaat, suojavaatetus,
hengityssuojaimet, valaisimet, kaasuhälyttimet, radioaktiivisuustunnistimet jne.)

-

Henkilöiden työasusta tai muusta yhteydestä on selvästi käytävä ilmi työnantaja ja henkilön
nimi.

1.5

Raportointi turvallisuushavainnoista, vaaratilanteista ja tapaturmista
-

Toimittajan edustaja ilmoittaa välittömästi Metsä Groupin henkilökunnalle ja käyttämilleen
aliurakoitsijoille tehdyistä turvallisuushavainnoista, vaaratilanteista, tapaturmista ja muista
onnettomuuksista.

-

Tapaturmasta ja vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava välittömästi Metsä Groupin
yhteyshenkilölle. Lisäksi toimittaja laatii viimeistään seuraavana arkipäivänä kirjallisen raportin,
joka toimitetaan tilaajan yhdyshenkilölle. Samassa yhteydessä sovitaan vahingon tai
onnettomuuden tutkinnasta yhteistyössä tilaajan edustajan kanssa.
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-

Toimittaja on velvollinen suorittamaan toiminnassaan sattuneen tapaturman tai vakavan
vaaratilanteen tutkinnan 1 viikon kuluessa tapahtumasta. Lisäksi kaikki tehdasalueella
tapahtuneet tapaturmat, vakavat vaaratilanteet ja onnettomuudet tutkitaan Metsä Groupin
toimesta, johon toimittajan edustajat ovat velvollisia osallistumaan

-

Toimittajalla tulee olla käytössään korvaavan työn menettely.

1.6

Putoamissuojaus
-

Toimittajan on arvioitava työhön liittyvä putoamisvaara ja laadittava suunnitelma putoamisen
estämiseksi (putoamissuojaussuunnitelma). Toimittaja huolehtii putoamisen estämiseksi
tarvittavien suojainten, tilapäisten rakenteiden ja työtasojen hankinnasta ja asentamisesta ellei
muuta ole sovittu. Työn loputtua on telineet purettava.

-

Jos työskentelypaikoille tai kulkuteille voi pudota tarvikkeita tai jätteitä, on toimittajan rajattava
työalue aitauksia, katoksia varoitusmerkintöjä tai muita turvallisuuslaitteita käyttäen.

1.7

Vaaralliset aineet ja säteilylähteiden käyttö

-

Toimittajan on sovittava tilaajan kanssa työmaalla käytettävistä vaarallisista aineista ja
säteilylähteistä. Toimittajan on toimitettava tilaajalle luettelo käyttämistään kemikaaleista ja
pidettävä työmaalla nähtävillä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet.

-

Käytettäessä röntgen-laitteita tai muita vastaavia laitteita, vaaravyöhyke tulee sulkea selvästi
näkyvin merkein tai järjestää vaara-alueen vartiointi.

1.8

Järjestys ja siisteys
-

Jokaisen toimittajan tulee pitää työympäristönsä järjestyksessä ja siistinä päivittäin. Työhön
kuuluu myös työpaikan siistiminen välittömästi työn loputtua sekä jätteiden ja
ylijäämätarvikkeiden lajittelu jätehuoltolain mukaisesti ja työpaikalta tai siirto tilaajan
osoittamaan paikkaan. Toimittajan velvollisuus on hankkia työpisteisiin tarvittavat jätteiden
keräysastiat ellei muuta ole erikseen sovittu.

-

Ellei toimittaja huolehdi näistä velvollisuuksistaan, voi tilaaja siivouttaa paikat toimittajan
kustannuksella ilman erillistä sopimusta.

1.9

Paloturvallisuus
-

Toimittajan on varmistettava, ettei heidän toimintansa aiheuta tulipalon tai muun vahingon
vaaraa. Toimittaja on velvollinen noudattamaan Metsä Groupin alueella kaikissa tulitöissä
tulityösuunnitelmaa.

-

Toimittajan on huolehdittava riittävästä alkusammutuskaluston hankinnasta ja
tulityövartioinnista ellei muusta erikseen kirjallisesti sovita.

1.10 Tietoturvallisuus
-

Työhön liittyvät asiakirjat ovat tilaajan omaisuutta, ellei muusta ole erikseen sovittu. Toimittajat
ja muut työmaalla liikkuvat eivät saa välittää kolmansille osapuolille tuotantoprosessiin,

Turvallisuusohje

5 (5)

24.9.2018

talouteen tai muuhun luottamukselliseen asiaan liittyviä tietoja. Luottamuksellista tietoa
sisältävien asiakirjojen hävittäminen on suoritettava luotettavasti, ei kaatopaikalle. Valokuvaus
tai videointi tilaajan tiloissa on sallittua vain tilaajan antamalla luvalla.

1.11 Menettelytavat rikkomustapauksissa

-

-

Tilaaja ja toimittaja varmistavat perehdytyksen, koulutuksen, ohjauksen sekä valvonnan
avulla, että kukaan ei toimi turvallisuusmääräysten vastaisesti. Havaitut
turvallisuusrikkomukset informoidaan aina Metsä Groupin edustajalle sekä henkilön
esimiehelle.

-

Metsä Group voi poistaa henkilön yhteiseltä työmaalta ja ko. henkilön pääsy työmaalle
voidaan evätä jatkossa. Työmaalta poistamiset voidaan ulottaa koskemaan kaikkia Metsä
Groupin yksiköitä.

-

Alkoholin ja päihteiden käytössä noudatetaan 0-toleranssia ja seurauksena on aina
työmaalta poisto.
Mikäli samalla toimittajalla esiintyy toistuvasti laiminlyöntejä tai laiminlyönnit ovat erityisen
törkeiksi katsottavia, työhön liittyvä hankintasopimus voidaan purkaa ja noudattaa
karenssiaikaa tilaajan harkinnan mukaan.

1.12 Täydentävät ohjeet
Toimittajan tulee noudattaa tehtailta saatavia täydentäviä turvallisuusohjeita muun muassa
investointeihin ja laitoksen toimintaohjeisiin liittyen.

