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Introduction to a new construction site is a really relevant aspect in modern buildingform. If introduction is done correctly and thorough, it can be a huge factor in preventing industrial accidents. The main purpose of introduction is to advise a new worker
from the dangers of this particular construction site and telling him what kind of a construction site this is.
This bachelor’s thesis’ main goal was to unify introduction habits of AW-Rakennus Oy
by producing a new introduction form, instructions for introduction and also to update a
current worker’s safety-brochure. Introduction form and worker’s safety-brochure was
also translated to English.
All of the forms was produced co-operating with certified contract managers and with
other members of site-management of AW-Rakennus Oy. The main thing in producing
the forms was to create a working entirety. Special attention was given to reconciling
the active laws and between known, working customs.
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5
ERITYISSANASTO

perehdyttäminen

tarkoitetaan työntekijän saamaa opetusta ennen itsenäisen
työskentelyn aloittamista kyseisellä työmaalla

työnopastus

työn aikana annettavaa ohjausta ja opetusta

päätoteuttaja

rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai pääsääntöistä määräysvaltaa käyttävä työnantaja tai sellaisen puuttuessa rakennuttaja itse
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1

JOHDANTO

1.1

Yritys

AW-Rakennus Oy on tamperelainen rakennusalan yritys, joka työllistää noin 25 toimihenkilöä ja noin 25-30 työntekijää. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Tampereella, mutta
liiketoimintaa harjoitetaan myös pääkaupunkiseudulla. AW-Rakennus Oy:n aluetoimisto sijaitsee Helsingissä, Malmin kaupunginosassa. Pääkonttori sen sijaan pitää majaansa
Tampereella, aivan rautatieaseman kupeessa. (AW-Rakennus Oy 2010.)
AW-Rakennus Oy on Tampereen alueella keskittynyt enemmänkin suuriin ja vaativiin
rakennushankkeisiin, kun taas Helsingin alueella on keskitytty enemmän kerrostalojen
korjausrakentamisen osa-alueelle.

Opinnäytetyön laatija on ollut AW-Rakennus Oy:llä kolmena edellisenä vuotena kesätöissä sekä lukuvuoden 2013-2014 satunnais- ja lomatöissä. Työnteko sijoittui vuosina
2013 ja 2014 Tampereen Stockmannin muutos- ja laajennustyöurakkaan. Vuoden 2015
kesän työnteko sijoittui Helsinkiin Pakilantie 17 kerrostalon laajennus- ja perusparannusurakkaan. Työnteko on suoritettu työnjohtoharjoittelija –nimikkeellä.

1.1.1

Yrityksen historia

AW-Rakennus Oy on alun alkujaan aloittanut toimintansa Arvo Westerlund Oy:n Tampereen aluetoimistona vuonna 1992. Kaksi vuotta myöhemmin aluetoimisto itsenäistyi
omaksi yhtiökseen, joka oli nimeltään AW-Insto Oy. Itse AW-Rakennus Oy on perustettu vuonna 2003 konserniyhtiöksi. Vuoden 2014 heinäkuusta lähtien on konsernin
kaikki rakennustoiminto ollut AW-Rakennus Oy:llä. (AW-Rakennus Oy 2010.)

1.2

Tausta

Uuden työntekijän perehdyttäminen on todella tärkeä asia aina jokaisella työmaalla.
Työturvallisuuslaissa (23.8.2002/738) määrätään, että uusi työntekijä tulee perehdyttää
riittävästi uuteen työpaikkaan tai työnkuvaan. Rakennusalalla varsinkin työmaahan pe-
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rehdyttäminen korostuu, sillä rakennustyömaa voi olla tietämättömälle henkilölle jopa
vaarallinen paikka.

AW-Rakennus Oy on hoitanut perehdyttämiset käytännössä siten, että jokainen työmaa
on miettinyt oman parhaan tyylinsä hoitaa perehdyttäminen. Tämä opinnäytetyö tehtiin
juuri siksi, että yrityksen perehdyttämisperiaatteet ja -tavat saataisiin yhtenäistettyä.
Yrityksellä ei ollut käytössä samaa perehdytyslomaketta Tampereella ja Helsingissä.
Työmaalla jaettavaa työntekijän turvallisuusohjetta (Liite 4) ei myöskään ole ollut kaikilla AW-Rakennus Oy:n työmailla.

1.3

Menetelmät

Tässä opinnäytetyössä on käytetty paljon kirjoittajan omia kokemuksia työskentelystään
AW-Rakennus Oy:llä. Kirjoittaja on perehdyttänyt työmiehiä sekä Tampereen Stockmannin että Helsingin Pakilantie 17 työmailla ja saanut näistä vahvasti kokemusta perehdyttämisestä sekä siitä, millaiset perehdyttämislomakkeet olisivat hyvät. Lomakkeiden laatiminen toteutettiin yhdessä AW-Rakennus Oy:n työpäälliköiden kanssa.

Opinnäytetyötä tehdessä on myös perehdytty työturvallisuuslakiin (23.8.2002/738) sekä
valtioneuvoston asetukseen rakennustyön turvallisuudesta (205/2009).
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2.1

TAVOITTEET

Yrityksen toimintatapojen yhdistäminen

Opinnäytetyön pääasiallisena tavoitteena on tuottaa AW-Rakennus Oy:n työmaille uudet perehdytyslomakkeet ja yhdistää yrityksen perehdytystoimintatapoja niin, että kaikilla AW-Rakennus Oy:n työmailla annettaisiin pääpiirteittäin samanlainen perehdytys.
Tietenkin perehdytyksessä otetaan huomioon kyseessä olevan työmaan vaatimukset ja
perehdytykseen liittyvät seikat.

Tähän asti AW-Rakennus Oy:llä on lähestulkoon jokaisella työmaalla ollut hieman oma
tyyli hoitaa perehdyttäminen. Tähän kuuluu omat perehdytyslomakkeet ja jaettava perehdytysmateriaali. Tämä ei tietenkään ole mitenkään kielletty menetelmä, sillä työturvallisuuslaissa (23.8.2002/738) määrätään vain, että päätoteuttajan tulee perehdyttää
riittävästi työntekijät muun muassa työpaikan olosuhteisiin.

2.2

Toimivien lomakkeiden tuottaminen

Lomakkeiden tuottaminen aloitettiin yhteisellä pohdiskelulla opinnäytetyön kirjoittajan
ja AW-Rakennus Oy:n työpäälliköiden kanssa. Yhteisten ideointien perusteella aloitettiin itse projekti. Työ eteni niin, että kun opinnäytetyön kirjoittaja oli saanut lomakkeiden sisältöä valmiiksi, laittoi hän lomakkeet sitten eteenpäin AW-Rakennus Oy:lle tarkasteltavaksi ja mahdolliset muutokset korjattiin tarkastelukierroksen jälkeen. AWRakennus Oy:ltä osallistui myös muutama muu perehdytyksiä pitänyt henkilö lomakkeiden tarkasteluun.
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3.1

PEREHDYTTÄMINEN

Miksi?

Perehdyttäminen on erittäin suuressa roolissa työntekijöiden turvallisuuden ja turvallisen työskentelyn kannalta. Tästä syystä rakennustyömailla perehdytetään aina uusi
työntekijä ennen itsenäisen työn aloittamista. Perehdytys annetaan myös henkilöille,
jotka ovat olleet pitkään poissa työmaalta tai ovat ottaneet toistuvasti riskejä eivätkä ole
välittäneet työturvallisuusmääräyksistä. (Koski & Mäkelä, 2010, 8.)

Perehdyttämisen ja työnopastuksen tavoitteena on, että työntekijä
- tuntee työmaan ja sen organisaation
- tiedostaa työssä ja työympäristössä olevat vaarat ja toimii sen mukaisesti
- tuntee keskeiset työhön liittyvät turvallisuusmääräykset ja –ohjeet
- ymmärtää työssään tarvittavien henkilösuojaimien käytön merkityksen
- tietää kenelle työturvallisuutta vaarantavista puutteista ilmoitetaan
- osaa toimia oikein tapaturman sattuessa ja vaaratilanteiden ilmetessä
- tietää kuka antaa tarvittaessa lisäopetusta ja ohjausta. (Koski & Mäkelä
2010, 8.)

3.2

Kuka ja miten?

Päätoteuttaja on vastuussa kaikkien työntekijöiden perehdyttämisestä. Perehdyttämisestä ja työnopastuksesta vastaa työntekijän lähin esimies eli joku työnjohtajista tai työmaainsinööri, riippuen työmaiden käytännöistä.

Perehdyttäminen alkaa useimmiten perehdytyslomakkeen läpikäymisellä ja täyttämisellä. Perehdytyslomakkeen läpikäymisen tarkoituksena on antaa uudelle työntekijälle
kaikki tärkeä tieto työmaasta. Perehdyttämisessä tulee käydä läpi yrityksen ja työmaan
turvallisuusohjeet ja –aineisto, kertoa työntekijälle hänen tehtävänsä ja vastuunsa. Perehdyttämiseen kuuluu myös työmaakierros, jossa työmaa esitellään tarkasti uudelle
työntekijälle. Työmaakierroksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota työmaan turvallisuusasioihin muun muassa ensiapupisteisiin ja vaaranpaikkoihin. (Koski & Mäkelä
2010, 8.)
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4.1

LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTUKSET

Lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738 luku 2, 14§) määrää seuraavanlaisesti:

Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja
vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen
osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen:
1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin,
työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden
oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden
työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen
uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista;
2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen
estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi;
3) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huoltoja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja
4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa.
Tämä lainsäädäntö on perehdyttämisen kulmakivi.

Rakennustyömaalla päätoteuttajalla on täysi vastuu siitä, että uudet työntekijät ovat perehdytetty työmaahan, tietävät miten toimia ja osaavat toimia myös vaaratilanteissa sekä
poistaa mahdollisia vaaratilanteita. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, Luku 1, 3§)

4.2

Yleiset käytännöt

Laki siis määrää, että uudet työntekijät on perehdytettävä. Laissa ei kuitenkaan oteta
kantaa tapoihin ja menetelmiin kuinka perehdytys hoidetaan. Siihen vaikuttavat suurimmaksi osaksi jokaisen yrityksen omat käytännöt.

Perehdyttämisen voi hoitaa kahdella tapaa. Ensimmäinen ja vähemmän käytetty tapa on,
että pääurakoitsija perehdyttää jokaisen ali-/sivu-urakoitsijan työnjohdon, minkä jälkeen
he perehdyttävät jokaisen oman yrityksensä työntekijän. Tämä perehdyttäminen ei kui-
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tenkaan poista lainmukaista perehdyttämisvastuuta päätoteuttajalta. Tämä tarkoittaa sitä,
että jos perehdytys ei tapahdu riittävän hyvin ja työntekijä asettaa itsensä tai muut työmaan työntekijät vaaratilanteeseen huonon perehdytyksen seurauksena, vastuu on päätoteuttajalla. Toinen ja paljon yleisempi käytäntö on, että päätoteuttaja perehdyttää jokaisen työmaalle tulevan henkilön. Tällöin pystytään varmistumaan oikeanlaisen ja riittävän kattavan perehdytyksen antamisesta, jolloin taas riskit vähenevät. Päätoteuttajat
nimeävät usein yhden työnjohtajista tai työmaainsinöörin perehdyttämisvastuuseen.

AW-Rakennus Oy:llä käytetään yleisempää perehdyttämismallia eli yritys perehdyttää
itse kaikki työmaalle tulevat uudet työntekijät.
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5.1

LOMAKKEET

Perehdytyslomake

Perehdytyslomake (Liite 1) aloitettiin luonnollisesti työmaatietojen täyttämiskohdalla,
johon täytetään työmaan nimi, numero sekä työmaan osoitetiedot.

Tämän jälkeen on itse perehdytettävän tietojen täyttämisen vuoro. Työnantaja ja yrityksen Y-tunnus tulee täyttää sekä työntekijän nimi, puhelinnumero, ammatti/tehtävä, syntymäaika, veronumero ja myös merkintä työsuhteen laadusta. Kotivaltio tulee myös
merkitä.

Jos uuden työntekijän kotivaltio on muu kuin Suomi, tulee häneltä myös tarkistaa passi
tai henkilökortti. EU/ETA-maiden ja Sveitsin ulkopuoliselta henkilöltä tulee tarkastaa
työntekijän oleskelulupa. Myös lähetetyn työntekijän todistus A1/E101 tulee tarkastaa.
Kaikista näistä on myös otettava kopiot perehdytyslomakkeen liitteeksi. (Opas ulkomaalaisen työskentelystä Suomessa 2013, s. 17.)

Kortit ja pätevyydet -kohdassa merkitään työntekijän pätevyydet. Jokaisella työntekijällä on oltava ainakin kuvallinen henkilötunniste ja työturvallisuuskortti. Kuvallisessa
henkilötunnisteessa tulee olla vähintään työntekijän nimi, veronumero, kuva ja työnantajan nimi. Pätevyyksiä tarkastellessa perehdytyslomakkeeseen on myös merkittävä
pätevyyskorttien voimassaolo. Myös pätevyyskorteista tulee ottaa kopio perehdytyslomakkeen liitteeksi. Työntekijälle luovutetaan erillinen kulunvalvonnan kulkulätkä, mikäli hänellä ei Valttikorttia ole. Valttikortin tai kulkulätkän numerot merkitään myös
lomakkeeseen.

Tämän jälkeen päästään itse perehdyttämisen tärkeimpään osioon: perehdytettäviin asioihin. Perehdytyslomakkeeseen on listattuna työmaan tärkeimmät läpikäytävät seikat,
jotka tulee käydä perusteellisesti jokaisen uuden työntekijän kanssa läpi. Perehdytysohje
löytyy tämän työn lopusta (Liite 2.), jossa selostetaan yksityiskohtaisemmin tämä vaihe.

Perehdytettävien asioiden jälkeen perehdytyslomakkeeseen tulee merkata, mitä aineistoa perehdytettävälle on luovutettu. Vakiona tulisi antaa ainakin työntekijän työmaaoh-
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je, jota voidaan kutsua myös turvallisuusohjeeksi sekä työmaasuunnitelma että yleisaikataulu.

Viimeisimpänä kohtana perehdytettävä ja perehdyttäjä allekirjoittavat lomakkeen.

5.2

Perehdytysohje

Perehdytysohje (Liite 2) on tehty perehdytystilannetta varten. Jokaisen AW-Rakennus
Oy:n henkilön, joka hoitaa työmaiden perehdyttämisiä, tulisi tämä ohjeistus lukea ja
sisäistää. Perehdytysohjeessa käydään kohta kohdalta lävitse perehdytyslomakkeen vaatimat perehdytystiedot, jotta perehdytystilanteesta saataisiin mahdollisimman hyvin etenevä ja selkeä kokonaisuus.

5.3

Työntekijän turvallisuusohje

AW-Rakennus Oy:llä oli jo käytössään laaja työntekijän turvallisuusohje työmaalle tulevalle uudelle työntekijälle. Ohje on nimenomaan tarkoitettu perehdytyksen yhteydessä
jaettavaksi, tärkeimmät työmaan tiedot sisältäväksi ohjelappuseksi. Turvallisuusohje ei
poista perehdytyksen suorittamisen velvoitetta, vaan pikemminkin toimii perehdytyksen
jälkeen työntekijän muistilistana.

Opinnäytetyön tekijän muutokset työntekijän turvallisuusohjeeseen (Liite 4) olivat uusien lisäysten lisääminen ja yleisilmeen muuttaminen sellaiseen muotoon, jota on helppo käyttää uuden työmaan turvallisuusohjeen pohjana. Pohjatiedosto tulee täyttää uuden
työmaan tiedoilla, sekä päivittää työmaan edetessä. Turvallisuusohjeeseen on merkitty
hakasulkein kohdat, jotka tulee täyttää työmaan tiedoilla. Viimeiselle sivulle tulee turvallisuusohjeeseen päivittää jokaisen työmaan oma aluesuunnitelma.

5.4

Henkilönostimen käyttölupa

Vuoden 2009 alusta astui voimaan uusi asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja
tarkastamisesta. Asetuksessa mainitaan selvästi, että henkilönostimen ja trukin käyttäjällä tulee olla työnantajaltaan kirjallinen lupa. Työnantajan on myös ennen luvan anta-
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mista varmistuttava siitä, että kuljettaja omaa riittävät kyvyt ja taidot kyseenomaisen
laitteen käyttämiseen turvallisesti. (Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta
käytöstä ja tarkastamisesta, 403/2008, 14§.)

Tämä tarkoittaa myös sitä, että työmailla on pidettävä kirjaa henkilöistä, joille heidän
työnantajansa ovat myöntäneet kirjalliset henkilönostimien käyttöluvat. Kyseisen asetuksen johdosta laadittiin liitteen 3 mukainen taulukko. Taulukkoon on helppo kirjata
työntekijät, jotka ovat toimittaneet työnantajansa myöntävän lupalapun henkilönostimen
kuljettamiseksi. Huomioitavaa on se, että myös ali- ja sivu-urakoitsijoiden työntekijöiden tulee toimittaa työnantajaltansa kirjallinen lupalappu pääurakoitsijalle.
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6.1

TYÖMAA

Perehdyttäminen

Perehdyttäminen pitää suorittaa jokaisen uuden työntekijän kohdalla niin, että varmasti
kaikki tarvittavat asiat tulee varmasti käytyä läpi. Perehdyttämisessä on hyvä seurata
perehdyttämisohjetta (Liite 2). Perehdyttävän henkilön tulee tietää työmaata koskevat
asiat perusteellisesti. Perehdyttäväksi henkilöksi on hyvä nimetä työmaalla yksi vastuullinen toimihenkilö toteuttamaan työtä.

6.2

Lomakkeiden käyttö

Perehdyttämisen yhteydessä täytetään perehdytyslomake (Liite 1). Oikeantyyppisen
perehdyttämisen ja oikeaoppisen perehdytyslomakkeen täytön avuksi on laadittu perehdytysohje (Liite 2). Kun työntekijä toimittaa työnantajaltansa saadun kirjallisen lupalapun henkilönostimen käyttöön, hänet on merkattava myös henkilönostinlupalomakkeeseen (Liite 3). Työntekijän turvallisuusohje (Liite 4) on yksi perehdyttämisen aikana
jaettavista lomakkeista. Muut jaettavat lomakkeet tulee työmaan itse päättää. Englanninkieltä ymmärtävälle ulkomaalaiselle henkilölle käytetään perehdyttämisessä Introduction Form-nimistä lomaketta (Liite 5) ja hänelle jaetaan englanninkielinen työntekijän turvallisuusohje (Liite 6).

6.3

Työnopastus

Työmaahan perehdyttämisen ohella on myös erittäin tärkeää työntekijöiden työnopastus. Työnopastus pitää sisällään uuden työmenetelmän, työvälineen tai työssä käytettävän materiaalin ja aineen oikeanlaisen sekä turvalliseen käyttöön opastamisen. Työvälineen luovuttamisen yhteydessä tulee aina varmistua siitä, että työntekijä osaa varmasti
käyttää työvälinettä oikein ja turvallisesti. Työnopastuksen jälkeen työntekijälle tulee
antaa myös käyttö- ja turvallisuusohjeet sekä käyttöturvallisuustiedote kemikaalien
osalta. (VTT. Rakennustyömaan turvallisuustehtävät. 12.6.2013.)
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Uusien vuokrattavien, esimerkiksi henkilönostimien ja piennostureiden käyttöopastuksesta kannattaa sopia vuokrausfirman edustajan kanssa.
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POHDINTA

Hyvän ja turvallisen työn tekemisen edellytyksenä on hyvin toteutettu perehdytys työmaahan. Kirjoittajan oman kokemuksen perusteella työmaan tärkein turvallisuuteen
huomiota kiinnittävä asia, päivittäisen työmaakiertämisen ja TR-mittauksen lisäksi, on
nimenomaan perehdyttäminen. Perehdyttämisessä tärkeää on oikeanlainen rakenne, joka
varmistaa, että kaikki tärkeät työmaan yleiset sekä turvallisuuteen liittyvät asiat tulee
käytyä läpi.

Idea tähän opinnäytetyön toteuttamiseen syntyi kirjoittajan työskenneltyään AWRakennus Oy:n eri työmailla sekä aiemman rakentamiskokemuksen perusteella.
Jokaisella AW-Rakennus Oy:n työmaalla tietenkin uudet työmiehet perehdytettiin lakisääteisesti työmaahan, mutta työmailla oli käytössä hieman eri käytännön toteuttamisperiaatteet sekä erilaiset perehdytyslomakkeet. Tästä lähti käyntiin pohdinta, miten saataisiin luotua yhtenevä perehdytyskäytäntö yritykselle. Kirjoittaja sai hyvin vapaat kädet
lähteä toteuttamaan lomakkeiden suunnittelua parhaaksi näkemällään tavalla.

Perehdytyslomakkeesta on varmasti jokaisella rakennusalan yrityksellä oma näkemys,
millainen se tulee olla. Joillain se on suppeampi ja joillain jopa ehkä liiankin laaja. Tätä
opinnäytetyötä tehdessä pyrittiin lomakkeista saamaan mahdollisimman napakoita ja
toimivia kokonaisuuksia unohtamatta kuitenkaan tärkeimpiä perehdyttämisessä läpikäytäviä asioita.

Kirjoittajan mielestä lomakkeiden tuottaminen sujui hyvin ja lopputulos on hyvin lähellä alkuperäistä suunnitelmaa. Ulkonäön viilauksia eri lomakkeissa voisi tehdä loputtomiin, mutta tämän työn painopisteenä kuitenkin oli toiminnallisten lomakkeiden tuottaminen – eikä niinkään huippuhienojen ja teknisten lomakkeiden tuottaminen.

Opinnäytetyössä on paljon puhuttu yrityksen perehdytyskäytäntöjen yhtenäistämisestä.
Nyt tämän työn jälkeen yrityksellä on kirjoittajan mielestä paremmat edellytykset tähän,
mutta se vaatii nyt yrityksen omaa täytäntöönpanoa. Toivottavasti yhtenäistäminen tulee
onnistumaan ja jatkossa saadaan vieläkin parempia ja turvallisia perehdytyksiä AWRakennus Oy:ltä.
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