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1 Johdanto 

1.1 Yritys 

Skanska AB perustettiin Etelä-Ruotsissa vuonna 1887. Jo kymmenen vuoden kuluttua 

toiminta oli laajentunut kansainvälisiin projekteihin. 

Alkuvaiheessa Skanskan toiminta keskittyi betonituotteisiin, mutta jo 1950-luvulla pal-

veluvalikoima oli laajentunut merkittävästi ja toimintaa oli jo monella eri mantereella, 

kuten Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Skanska listattiin Tukholman pörssiin 

vuonna 1965. 

Alkuperäisellä nimellä Skånska Cementgjuteriet alkuun lähtenyt yritys otti vuonna 1984 

käyttöönsä nimen Skanska, joka oli jo aiemmin vakiintunut kansainvälisessä käytössä. 

1990-luvulle tultaessa Skanska laajeni nykyiseksi globaaliksi yritykseksi, joka toimii 

tarkasti valituilla alueilla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Nykyisin Skanska on yksi maa-

ilman suurimmista rakennusyrityksistä. 

Skanska perusti Suomeen ensimmäisen haarakonttorinsa jo vuonna 1917 ja yhtiö ra-

kensi vuosisadan alussa nykyaikaista infrastruktuuria eri Pohjoismaissa. Nykyinen 

Skanska oy nimellä kulkeva yhtiö, joka vastaa Suomen toiminnoista perustettiin vuonna 

1994. Yhtiö on vakiinnuttanut nopeasti asemansa yhtenä suurimmista Suomessa toi-

mivista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä.  

Suomessa Skanska Oy:n alaisuuteen kuuluu seitsemän eri liiketoimintayksikköä, joita 

ovat Skanska Konevuokraus Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Skanska Kodit Oy, 

Skanska Talotekniikka Oy, Skanska Infra Oy, Skanska Asfaltti Oy ja Skanska CDF, 

joka on osa pohjoismaista toimitilaprojektikehitysyksikköä. Skanska Suomen toimitus-

johtajana toimii Tuomas Särkilahti.[1.] 

Skanska Oy:n kaikkien yhteenlaskettujen liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 

945,7 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2015 oli 821,4 miljoonaa euroa. Myös liikevoitto 

kasvoi 40,2 miljoonasta eurosta, 48,6 miljoonaan euroon, joka oli 5,1 prosenttia liike-

vaihdosta. Skanskan arvot ovat yhtiölle ensiarvoisen tärkeitä ja kaikki Skanskalla työs-
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kentelevät ihmiset ovat sitoutuneet noudattamaan niitä.[1.]. Kuviossa 1 on esitelty 

Skanskan arvot. 

 

Kuvio 1. Skanskan arvot.[1] 

 

1.2 Tausta 

Työmaaperehdytys perustuu työturvallisuuslakiin, johon vuonna 2002 on säädetty, että 

työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä 

sekä siitä miten niitä aiheuttavia tekijöitä voidaan ehkäistä.  

Lisäksi valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta kertoo, että päätoteutta-

jan on huolehdittava perehdyttämällä sekä opastamalla, että kaikilla rakennustyömaalla 

työskentelevillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja, että he tuntevat sen 

nimenomaisen rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niitä ehkäisevät toimenpi-

teet. Omien kokemusten sekä Skanskan henkilöstön kertomusten perusteella olen 

huomannut, että nykyisessä työmaan perehdytyskäytännössä on kehitettävää paljon-

kin. Erityisesti teknologian monipuolisempaa käyttöä perehdytyksessä on varaa kehit-

tää.[2.] 

Kuviossa 2 on esitelty tiiviisti perehdyttämisen perusperiaate.  
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Kuvio 2. Perehdyttämisen perusperiaate.[14.] 

2 Tutkimuksen tavoite 

2.1 Tavoitteet 

Perehdyttäminen kuuluu siis lain määräämiin päätoteuttajan yleisiin velvollisuuksiin ja 

sen tavoitteena on, että rakennustyötä voidaan tehdä turvallisesti ja, että kaikki pääse-

vät terveenä kotiin myös jokaisen työpäivän jälkeen. 

Oikeaoppiseen perehdyttämiseen löytyy paljon materiaalia erilaisista lähteistä, kuten 

Työturvallisuuskeskukselta, Rakennusteollisuudelta ja Aluehallintovirastolta. Myös 

Skanskan sisäiset järjestelmät omalle henkilöstölle tarjoavat runsaasti tietoa sekä ma-

teriaaleja oikeaoppisen perehdytyksen pitämiseen. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää tämänhetkisien perehdytysmenetelmien 

toimivuus sekä niiden tehokkuus ja tutkitaan mahdollisuutta siihen, että perehdytys 

voitaisiin siirtää kokonaan sähköiseen muotoon, jolloin paperilla tehtävää työtä sekä 

perehdyttäjän työtä voitaisiin helpottaa. Lisäksi sivutaan hieman sitä, että mikä on työn 

turvallisuussuunnitelma sekä sen rooli perehdytyksessä. Selvityksien lopuksi tässä 

opinnäytetyössä ehdotetaan muutamia parannusehdotuksia, joiden pohjalta mahdolli-

sesti kehitetään verkossa tehtävä paperiton malli työmaaperehdytykseen. 
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2.2 Rajaus 

Skanska työllistää monissa eri työtehtävissä paljon eri alojen ammattilaisia, joten tä-

män opinnäytetyön tarkoituksena ei ole laatia kokonaan uutta koko yrityksen kattavaa 

perehdytysjärjestelmää. Tässä työssä keskitytäänkin työmaalla työntekijälle tehtävään 

työmaaperehdytyksen kehittämiseen niin, että se saataisiin sähköiseen muotoon. Kan-

taa otetaan siihen kuinka perehdytysprosessia voitaisiin helpottaa sekä siihen, että 

kuinka työntekijät saadaan keskittymään perehdytystapahtumaan kunnolla, koska on 

kyse tärkeistä asioista. Näkökulmana tässä työssä on työmaatoimihenkilö, eli henkilö, 

joka työmaalla vastaa perehdytyksien pitämisestä. 

Tässä työssä sivutaan lisäksi työn turvallisuussuunnitelmaa siitä näkökulmasta, että 

mikä on sen tarkoitus ja milloin sellainen tulee laatia ja mitkä osapuolet sen laatimiseen 

osallistuvat. 

2.3 Tutkimuskysymykset 

Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus keskittyä kysymykseen, mitkä ovat työmaapereh-

dytyksen suurimmat ongelmat? mikä teettää eniten työtä perehdytyksessä? ja miten 

voisimme ratkaista nämä ongelmat käyttämällä esimerkiksi tietotekniikkaa enemmän? 

3 Tutkimusmenetelmät 

Ensin tehdään työtä kirjallisesti ja selvitetään mitä laki vaatii perehdyttämiseltä, miten 

eri viranomaiset ohjeistavat perehdyttämisestä, mitä velvollisuuksia eri osapuolilla on ja 

minkälainen Skanskan nykyinen työmaaperehdytys on ja kuinka se toimii. Nykyisen 

perehdytysmallin toimivuus selvitetään keskustelemalla työmaatoimihenkilöiden sekä 

kehitysyksikössä työskentelevien henkilöiden kanssa ja selvitetään heidän mielipiteen-

sä ja ehdotuksensa verkossa tehtävän perehdytyksen käyttöönottamisesta. Tämän 

jälkeen kootaan vaihtoehtoja siihen millainen uusi kokonaan verkossa tehtävä työmaa-

perehdytys voisi olla ja onko jo tekeillä jotain tällaiseen työmaaperehdytyksen kehittä-

miseen liittyvää esimerkiksi Skanskalla sisäisesti. 
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Kehitysyksikkö on tämän opinnäytetyön tekemisen ajan vahvasti mukana ja, jo ennak-

koon käytyjen keskustelujen he ovat hyvin kiinnostuneita keinoista, joilla heille jo en-

nestään kerrottuihin ongelmiin työmaaperehdytyksessä saataisiin kehitystä ja kuinka 

tarpeettomia vaiheita voitaisiin poistaa tai vähintäänkin ehkäistä. 

4 Työmaalla tapahtuva perehdytys 

Tässä osiossa otetaan kantaa siihen mitä rakennustyömaalla pidettävä perehdytys 

pitää sisällään sekä perehdytyksen yhteydessä ylläpidettäviin asioihin, kuten henkilö-

luetteloon, henkilötunnisteeseen sekä kulkuluvan käyttöön ja dokumentointiin. Lisäksi 

ulkomaisten työntekijöiden perehdytykseen lukeutuviin seikkoihin tullaan syventymään, 

koska on tietyt edellytykset siihen, kuinka ulkomaalaiset saavat työskennellä Suomes-

sa. 

4.1 Perehdytyksen suunnittelu 

Riittävän asiantunteva perehdyttäminen vaatii osaamista perehdytyksen sisällöstä, 

tavoitteista, vastuista ja muista asiaan liittyvistä keinoista, joilla perehdytyksestä saa-

daan tehokasta. Yrityksen tulisi tukea perehdyttäjiään tarjoamalla riittävät aineistot, 

ohjeet ja uusia ideoita tehokkaan perehdyttämisen tueksi ja avuksi.[2.] 

Perehdyttäjiä koulutettaessa käydään läpi aiheeseen liittyvää asiasisältöä, käytännön 

toteutusta ja vastuukysymyksiä eri työmailla, jonka lisäksi keskustellaan ideoista, joilla 

perehdytystä voidaan kehittää. Tällaisia tilaisuuksia olisi hyvä järjestää vähintään ker-

ran vuodessa, jotta kehitysehdotuksista päästään keskustelemaan säännöllisesti.[2.] 

Suurissa yrityksissä voi olla monia erisisältöisiä perehdytyssuunnitelmia eri työryhmille, 

joista ilmenee seuraavia asioita: 

 perehdytysmateriaali 

 tavoitteet 

 ajankäyttö 
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 selkeä kuvaus perehdytyksestä 

 vastuujako perehdytyksessä 

 työnopastajien ja perehdyttäjien koulutus. 

[2.] 

Perehdytyssuunnitelmaan on tärkeä sisällyttää toimenpiteet ja niiden ajoitus, lisäksi 

tavoitteiden selvittäminen vastuuhenkilöiden kanssa on tärkeää. Myös jatkotoimenpi-

teet kuuluvat perehdytyssuunnitelmaan ja niihin voidaan sisällyttää esimerkiksi arvioin-

tikeskustelu jonkun ajanpäästä perehdyttämisestä. Tavoitteiden asettaminen on tärkeä 

sisällyttää suunnitelmaan, kuitenkin niin, että työntekijöiden yksilölliset erot otetaan 

niissä huomioon. Tavoitteita voivat olla työmaan tapojen, asenteiden ja turvallisuus-

määräysten oppiminen ja noudattaminen. Tavoitteiden toteutuminen täytyy kuitenkin 

olla helposti todettavissa. [2.] 

Perehdytykseen käytettävän ajan määrää on yleisesti vaikea arvioida, koska sen sisäl-

tö, olosuhteet, perehdytettävä työntekijä ja työtehtävä vaikuttavat perehdytyksen toteut-

tamiseen. Niinpä perehdytyksen suunnittelun kohdistaminen tiettyä työtehtävää teke-

välle työntekijälle on tärkeää. Aineistosta, joka on laadittu yhteistyössä voi helposti 

suunnitella tiettyä työtä tekeville työntekijöille riittävän aineiston, josta he saavat tarvit-

tavat tiedot. Tärkeintä aineiston muokkauksessa on kuitenkin se, että aineisto on aina 

muokattu oman työmaan turvallisuusasioilla ja tiedoilla.[2.] 

4.2 Perehdytyksessä selvitettävät asiat 

Perehdytyksen työmaahan antaa työmaan pääurakoitsija. Perehdyttäjänä toimii aina 

pääurakoitsijan työnjohtaja tai työsuojeluvaltuutettu. Myös tavarantoimittajille vierailijoil-

le annetaan perehdytys. Jos rakennustyömaalla ei ole pääurakoitsijaa, siirtyy vastuu 

pääurakoitsijan velvollisuuksista rakennuttajalle. Perehdyttämisen tarkoituksena on 

tutustua yhteisen työmaan toimintaan ja tapoihin.[2.] 

Perehdyttämisen yhteydessä työntekijöiden tiedot viedään henkilöluetteloon eli työnte-

kijärekisteriin ja selvitetään seuraavat asiat:  



7 

  

 nostotyölupa 

 työturvallisuuskortin voimassaolo 

 kuvallinen henkilökortti 

  ensiapu- kortti  

 tulitöiden suorittamiseen 

 tieturvakortti, jos henkilö kuljettaa ajoneuvoa tai konetta 

Oikeus kulkuun työmaalla annetaan vasta, kun perehdytys on suoritettu. Jos työnteki-

jällä ei ole työturvallisuuskorttia, saa hän työskennellä työmaalla vain kymmenen päi-

vän ajan. Kurssi tulee suorittaa tämän ajan kuluessa ja jos näin ei tapahdu niin työnte-

kijä poistetaan työmaalta. Perehdytyksessä tulee käydä myös läpi aliurakoitsijan töiden 

vaikutukset työmaan turvallisuuteen ja toimintaan.[2.] 

Työmaakierros on tärkeä osa työmaan perehdyttämisessä. Kierroksen aikana käydään 

läpi työmaan turvallisuuden kannalta vaaralliset paikat ja asiat, kuten varasointipaikat, 

kulkureitit jätteiden keräyspisteet, varastointipaikat, tulityöpaikat, hätätilanteissa toimi-

minen sekä ensiapupisteet että tulitöiden suoritukseen määrätyt paikat. Myös sosiaaliti-

lojen ja pysäköintipaikkojen sijainnit on hyvä esitellä kierroksen aikana. Kuitenkin kier-

roksen tärkein asia on se, että keskitytään kyseisen työmaan erityispiirteisiin ja turvalli-

suus asioihin.[2.] 

4.3 Henkilöluettelo 

Päätoteuttajan on yhteisellä rakennustyömaalla pidettävä ajantasaista luetteloa raken-

nustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä. 

Työntekijän saapuessa työmaalle on hänet merkittävä heti henkilöluetteloon eli työnte-

kijärekisteriin. Myös työnteon päättymispäivämäärä on merkittävä luetteloon, kun työn-

tekijä lopettaa työskentelyn tai se voidaan merkitä etukäteen, jos päätoteuttaja tietää 

lopettamispäivän. Luetteloon ei tarvitse merkitä tilapäisesti työmaalle tavaraa kuljetta-
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via henkilöitä. Yhteisellä työmaalla toimivan työnantajan on toimitettava tarpeelliset 

tiedot työntekijöistään pääurakoitsijalle luettelon pitämistä varten.[6.] 

Työntekijäluettelosta ilmi käytäviä asioita ovat: työntekijän etu- ja sukunimi, syntymäai-

ka, veronumero, työskentelyn alkamis- ja päättymispäivämäärä sekä työntekijän työn-

antajan nimi ja Y-tunnus tai sitä vastaava ulkomainen tunniste.[6.] 

Luettelon tarkoitus on kitkeä pois harmaata taloutta rakennusalalta. Pääurakoitsijan on 

säilytettävä luettelo kuusi vuotta työmaan päättymisen jälkeen. [6.] 

4.4 Henkilötunniste ja kulkulupa 

Jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on oltava näkyvillä kuvallinen ja vero-

numerollinen henkilön yksilöivä tunniste. Sekä rakennustyömaan rakennuttaja että pää-

toteuttaja ovat vastuussa siitä, että kaikilla työmaalla työskentelevillä on työturvallisuus-

lain edellyttämä tunnistekortti. Tämän lisäksi muut työnantajat, jotka toimivat työmaalla 

ovat vastuussa omien ja sopimuskumppaneidensa osalta. Tunnistekortista tulee käydä 

ilmi seuraavat asiat: henkilön nimi, valokuva, työnantajan nimi sekä veronumero. Jos 

työntekijä on itsenäinen työnsuorittaja, merkitsee hän korttiinsa ”itsenäinen työnsuorit-

taja” jos hänen oma nimensä on eri kuin toiminimi. Työnantajalla on velvollisuus hank-

kia henkilötunnisteet työntekijöilleen.[6.] 

Ainoastaan työmaalle tilapäisesti tavaraa kuljettavilta työntekijöiltä ei vaadita kyseistä 

tunnistekorttia tai jos työmaa on sellainen, että rakennusosaa korjataan tai rakennetaan 

jonkun yksityishenkilön omaan käyttöön.[6.] 

Kulkulupakäytännöllä rakennusliikkeet ovat itse kitkemässä pimeää työvoimaa pois 

rakennusalalta. Ajatuksena on, että jokaiselle rakennustyömaalla työskentelevällä on  

oma työmaakohtainen kulkulupa. Työntekijälle myönnetään kulkulupa perehdytyksen 

jälkeen ja useimmiten, kun henkilö on lisätty työntekijäluetteloon, hänen oma henkilö-

tunnisteensa toimii tämän jälkeen kulkulupana.[6.] Kuviossa 3 on esimerkki henkilötun-

nistekortista. 
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Kuvio 3. Esimerkki henkilötunnisteesta.[13.] 

4.5 Veronumero 

Harmaata taloutta torjuttaessa rakennusalalla yksi keino on veronumero. Suomalaiset 

saavat veronumeron verokortin yhteydessä, joten se ei aiheuta työntekijälle mitään 

toimenpiteitä. Ammatinharjoittajat saavat ennakkoverolipulla oman veronumeronsa. 

Veronumerossa on kaksitoista numeroa ja se on aina jokaiselle henkilökohtainen. Ve-

ronumeron tarkoituksena on valvoa henkilötunnisteen oikeellisuutta, sekä sitä että 

työntekijä ja työnantaja pitävät huolta omien velvollisuuksiensa täyttämisestä. [9.] 

Kuten aikaisemmassa osiossa mainittiin, on päätoteuttajalla velvollisuus pitää luetteloa 

rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä, mistä käy ilmi myös työntekijöiden ve-

ronumerot. Päätoteuttaja tarkastaa verottajalta työntekijöiden veronumeroiden oikeelli-

suuden samassa yhteydessä perehdytyksen kanssa, kun työntekijä saapuu työmaalle. 

Veronumerorekisteri ei ole salainen, sillä laissa on määritelty, että kuka tahansa tarkis-

taa onko henkilön tiedot merkitty veronumerorekisteriin. Laki veronumerosta tuli voi-

maan 15.12.2011. [8 §5.] 

Ulkomaalaisten työntekijöiden on hankittava Suomeen töihin tullessaan suomalainen 

henkilötunnus sekä veronumero siitä huolimatta, että onko kyse tilapäisestä työstä vai 

koko aikatyöstä. Ulkomaalainen työntekijä saa henkilötunnuksen ja veronumeron vero-

hallinnon toimipisteestä, jonka jälkeen tiedot on toimitettava veronumerorekisteriin, 
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kuten suomalaisenkin työntekijän tiedot. Työnantaja ei voi asioida ulkomaalaisen työn-

tekijän puolesta vaan henkilön on itse asioitava verohallinnon toimipisteessä. EU-

jäsenvaltion kansalaisen on otettava verotoimistoon mukaan seuraavat asiakirjat: 

Schengen- alueen virallinen henkilötodistus tai voimassa oleva passi, poliisin antama 

todistus oleskeluoikeudesta, jos henkilö on ollut Suomessa jo kolme kuukautta ja kirjal-

linen selvitys työsuhteen keskeisistä kohdista tai työsopimus Suomessa tehtävästä 

työstä. Mikäli henkilö oleskelee Suomessa yli vuoden, on henkilötunnus noudettava 

maistraatista, jonka jälkeen verotoimisto antaa veronumeron kyseiselle henkilölle.[10.] 

4.6 Ulkomaalaisten työntekijöiden perehdytys 

Ulkomaalaisille työntekijöille pidettävä työmaaperehdytys noudattaa samaa kaavaa 

kuin suomalaiselle työntekijälle pidettävä perehdytys. Perehdytyksellä on tarkoitus 

varmistaa työn osaamisen lisäksi se, että ulkomaalainen henkilö ymmärtää tärkeimmät 

turvallisuusohjeet ja määräykset. Myös työmaan vaara-alueiden, sääntöjen ja organi-

saation sekä työssä käytettävien suojaimien tunteminen pyritään varmistamaan.[2.] 

Työmaan perehdytyksistä vastaavalle henkilölle on hyvä ilmoittaa etukäteen, jos pe-

rehdytykseen on saapumassa vieraskielisiä työntekijöitä. Tällöin tilanteeseen on myös 

perehdyttäjän helpompi valmistautua pitämään perehdytys vieraalla kielellä ja varata 

vieraskielistä perehdytysmateriaalia. Kuvamateriaalin havainnollistaminen perehdytyk-

sessä auttaa vieraskielistä henkilöä ymmärtämään asioita paremmin, jopa ilman yhteis-

tä kieltä.[2.] 

On hyvä asia, jos perehdytysmateriaali löytyy työmaalta muutamalla eri kielellä, joita 

voivat olla esimerkiksi suomi, englanti, viro ja venäjä, mutta se on työmaakohtainen 

asia, koska aina ei tiedetä mitä vierasta kieltä henkilö puhuu. Tilanteessa, jossa val-

miuksia perehdytyksen pitämiseen vieraalla kielellä syystä tai toisesta ei ole, voidaan 

perehdytys pitää esimerkiksi tulkin avulla tai vieraskielisen työntekijän esimiehen avul-

la, mikäli hän ymmärtää suomea tai englantia ja pystyy välittämään tiedot alaiselleen 

niin, että he myös ymmärtävät sen mitä heille halutaan kertoa.[2.] 
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4.7 Tilaajavastuu 

Tilaajavastuulain luomisen tärkeimpänä tarkoituksena on harmaantalouden torjunta 

yleisesti ja erityisesti rakennusalalla, jossa harmaatalous on aikojen saatossa ollut suu-

rikin ongelma pimeän työvoiman käytön takia. 

Tilaajavastuulaki on tarkoitettu edistämään työehtojen noudattamista ja yritysten tasa-

vertaista kilpailua. Tilaajalle pyritään luomaan edellytykset varmistaa, että sen sopi-

muskumppanit täyttävät kaikki lakisääteiset velvoitteensa ja tästä johtuen on tilaajan 

hankittava laissa luetellut selvitykset sopimuskumppaneistaan ennen alihankinta- tai 

vuokratyösopimuksen solmimista. Täyttääkseen nämä edellytykset tulee tilaajan hank-

kia todistukset ja selvitykset, perehtyä niiden sisältöön ja säilyttää selvitykset vähintään 

kaksi vuotta siitä, kun sopimusta vastaava työ on saatu päätökseen.[15.] 

Kaikki elinkeinonharjoittajat ovat tilaajia ja he ovat velvollisia tekemään perusilmoituk-

sen kaupparekisteriin oman elinkeinotoimintansa aloittamisesta. Muita tilaajiksi lasket-

tavia ovat esimerkiksi asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sekä ulkomainen yritys sen toimi-

essa Suomessa. Lisäksi valtio, kunnat, seurakunnat ja esimerkiksi joku muu julkisoi-

keudellinen oikeushenkilö ovat tilaajia. Sen sijaan tilaajavastuulain alaisia tilaajia eivät 

tavallisesti ole kotitaloudet sekä maatalouden ja kalastuksen yksityiset elinkeinonhar-

joittajat.[15.]; [16.] 

Vuokrattua työntekijää käyttävä tilaaja on aina selvitysvelvollinen ja alihankkijoiden 

osalta selvitysvelvollisuus tulee täyttää, jos tilaajan työkohteessa tai työtiloissa työsken-

telee alihankkijan työntekijä. Sen lisäksi edellytetään, että suoritettavat työtehtävät ali-

hankintasopimuksen perusteella, joita tilaajan toiminnassa tavallisesti suoritetaan. Ta-

vanomaisiksi työtehtäviksi lasketaan sellaiset työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen 

aiheuttaisi tilaajan varsinaisen toiminnan häiriintymisen tai työtehtäviä, jotka muodosta-

vat yhtenäisen kokonaisuuden tai palveluketjun tilaajan toiminnassa. Koskee myös 

kuljetuspalveluita samoilla edellä mainituilla ehdoilla.[15.]; [16.] 

Rakennusalalla ja rakennustoiminnassa selvitysvelvollisuus koskee aina kaikkia tilaajia, 

vaikka rakentaminen ei varsinaisesti kuuluisikaan tilaajan tavanomaiseen toimenku-

vaan. Alihankkijan ei tarvitse olla rakentamisessa työnantaja, vaan lakia sovelletaan 

myös toiminimellä toimiviin yhden henkilön yrityksiin. Pienissä sopimuksissa tilaajavas-

tuuselvityksiä ei tarvitse hankkia, mutta ehdot ovat erilaiset alihankinnassa ja vuokra-
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työssä. Mikäli vuokratun työntekijän työskentely kestää enintään kymmenen päivää, 

selvityksiä ei tarvitse hankkia. Alihankinnassa tehtävissä sopimuksissa selvitysvelvolli-

suus raukeaa, jos sopimuksen vastikkeen arvo on alle yhdeksän tuhatta euroa. Lasket-

taessa raja-arvoja otetaan huomioon vastikkeen arvo tai peräkkäisten sopimusten yh-

teenlaskettu työskentelyaika ja näiden ehtojen täyttymistä ei arvioida tilauskohtaisesti 

tai vastaavasti kalenterivuosikohtaisesti. [15.]; [16.] 

Skanskan tekemiin alihankintasopimuksiin on merkitty, että sopimussuhteisen aliura-

koitsijan on toimitettava tilaajavastuulain alaiset dokumentit työmaalle niiden tarkistusta 

varten ennen kuin aliurakoitsijan työntekijät saapuvat työmaaperehdytykseen työmaal-

le. 

Tilaajavastuu laista löytyy opas työsuojeluhallinnon internet- sivuilta, josta esimerkiksi 

rakennusalan yritykset saavat ohjeita ja tietoa kuinka heidän tulee toimia lain mukaan 

oikein näissä asioissa. Lisäksi on tilaajavastuu.fi verkkopalvelu, josta tilaaja pystyy tar-

kistamaan saamiensa dokumenttien oikeellisuuden ja lain mukaisuuden. 

4.8 Mikä on työn turvallisuussuunnitelma? 

Valtioneuvoston asetuksen mukaan päätoteuttajan on järjestelmällisesti tunnistettava ja 

poistettava työympäristöstä ja työstä mahdollisesti aiheutuvat rakennustyöhön liittyvät 

vaaratekijät. Suunnitelmat on tehtävä kirjallisesti keskeisiltä osiltaan ja olosuhteiden 

muuttuessa ne tarkistettava ja pidettävä ajan tasalla.[5.] 

Turvallisen työnteon esteitä poistetaan työn turvallisuussuunnitelmalla. Näitä ovat esi-

merkiksi työntekijöiden epätietoisuus turvallisista toimintatavoista tai vaarojen puutteel-

linen tunnistaminen.[3.] 

Skanskan ohjeistuksen mukaan työnjohtajan vastuulla on aina, että suunnitelma teh-

dään yhdessä työntekijöiden kanssa ja, että se tehdään jokaisesta alkavasta työvai-

heesta, joka on merkitty työmaan viikkosuunnitelmaan sekä kaikista korkean omaavista 

työvaiheista erikseen aina ennen työn aloittamista. Tällaisia ovat esimerkiksi putoamis-

vaaralliset työt, tie- ja katualueilla suoritettavat, betonielementtien asennustyöt sekä 

kaikki sen kaltaiset työt, joissa esiintyy poikkeavia tilanteita työlajin tavanomaisista ris-

keistä, kuten muuttuvista sääolosuhteista aiheutuvat riskit.[3.] 
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Käytön tarkoituksena on siis ensisijaisesti ennakoida ja poistaa henkilöille vaaraa aihe-

uttavia riskejä, jotta työvaihe voidaan suorittaa turvallisesti. Lisäksi tällä voidaan myös 

varmistaa, että työvaihe suoritetaan oikein, kun suoritettava työ käydään yhdessä työn-

tekijöiden ja työnjohdon kanssa läpi ja molemmat osapuolet ymmärtävät työn riskit.[3.] 

Liitteessä 1 on Skanskan työn turvallisuussuunnitelman mallipohja esimerkkinä. 

5 Skanskan perehdytyskäytäntö työmailla ja materiaalin käyttö 

Skanskan ollessa pääurakoitsijana, vastaa se myös yleisestä turvallisuudesta työmaal-

la. Tällöin perehdytyksen antaa aina Skanskan työnjohtaja tai työsuojeluvaltuutettu. 

Yleisestä turvallisuudesta huolehtiakseen on sen perehdytettävä kaikki työmaalla työs-

kentelevät aliurakoitsijan työntekijät mukaan lukien. 

Perehdytystilaisuuden järjestämisestä vastaa ensisijaisesti työmaan vastaava mestari, 

mutta useimmiten hän siirtää vastuun työsuojeluvaltuutetulle tai jollekin muulle työ-

maan toimihenkilölle. Perehdytyksestä vastaavien henkilöiden tulee aina olla tietoisia 

työmaalla vallitsevasta tilanteesta ja tulevista tapahtumista. Heidän on myös huolehdit-

tava siitä, että perehdytettäville kerrottava tieto on ajan tasalla. Uuden työntekijän saa-

pumisesta tulisi aina tiedottaa työmaan muita työntekijöitä. 

Perehdytys tulee tehdä aina, kun uusi työntekijä saapuu työmaalle. Lisäksi vierailulle 

tuleville henkilöille on pidettävä perehdytys, jotta he ymmärtävät kuinka työmaakierrok-

sella tulee toimia ja missä ovat työmaan vaarallisimmat paikat sekä muut haitta-alueet. 

Aliurakoitsijoiden perehdytys tapahtuu niin, että heidän on sovittava työmaan kanssa 

etukäteen ajankohta työntekijöidensä perehdytykselle ja aika on sovittava viimeistään 

työmaalle tuloa edeltävänä päivänä. Sopiminen on tärkeää, koska silloin perehdyttäjät 

osaavat valmistautua perehdytyksen pitämiseen.  

Skanskan työmailla perehdytys on aina kaksiosainen, joista ensimmäinen osa pidetään 

työmaatoimistossa ja toinen työmaakierroksen aikana. Työntekijän tullessa ensimmäis-

tä kertaa työmaalle, aloitetaan työmaatoimistossa pidettävä perehdytys täyttämällä 

perehdytyslomake. Lomakkeeseen täytetään seuraavat asiat 
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 pätevyydet 

 henkilötiedot 

 työtehtävä 

 työnantajan nimi ja yhteystiedot 

 Y-tunnus, jos ei ole jo Skanskan tiedossa 

 veronumero 

 puhelinnumero 

Tämän lisäksi tarkistetaan, että työntekijällä on voimassaoleva työturvallisuuskortti ja 

asianmukainen henkilötunnistekortti. Lomakkeiden täytön jälkeen perehdytettäville esi-

tellään perehdytysmateriaali, joka työmaasta riippuen voi olla erilaisissa muodoissa 

esimerkiksi kalvosarjana, diaesityksenä tai videona. 

Skanska tarjoaa perehdyttämisaineiston ensisijaisesti neljällä eri kielellä, jotka ovat: 

suomi, viro, venäjä ja englanti, joka on muokattu aina kyseistä työmaata vastaavaksi. 

Aineisto tulee käydä läpi jokaisen työntekijän kanssa, joka saapuu työmaalle ensim-

mäistä kertaa, jonka lisäksi se on käytävä läpi työmaan aloituskokouksessa aliurakoitsi-

joiden edustajat ja rakennuttajat saavat tietoa Skanskan toimintatavoista sekä työtur-

vallisuudesta. Perehdytysaineisto tulostetaan myös paperisena ja se tulee nähtävillä 

työntekijöiden sosiaalitiloissa sekä työmaatoimistossa. Perehdyttäjien tueksi on tarjolla 

myös eettisiä ohjeita. Kuviossa 4 on esimerkki paperisesta perehdytysmateriaalis-

ta.[11.] 

Liitteessä 2 on Skanskan perehdyttämisohje työnjohtajille. 
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Kuvio 4. Skanskan työmailla esillä oleva paperinen versio perehdytysmateriaalista.[11.] 

Perehdytysaineiston pohja on saatavilla PowerPoint- esityksenä Skanskan intranetistä. 

Pohjaan täytetään työmaakohtaiset tiedot, jonka jälkeen se on valmis käytettäväksi 

perehdytyksessä. Esityksessä käydään läpi työmaan aluesuunnitelma, projektin osa-

puolet, Skanskan tavat toimia sekä turvallisuuteen ja jätehuoltoon liittyvät asiat. Pohja-

aineisto on kattava jo itsessään, mutta se on tehty hyvin yleismaailmallisesti johtuen 

siitä, että sen muokkaaminen työmaakohtaiseksi olisi vaivattomampaa. Perehdyttäjien 

on huomioitava, mitä tietoja mihinkin työtehtävään tuleva työntekijä perehdytyksestä 

eniten tarvitsee.[11.]; [12.]  

Työmaalle tuleville vierailijoille on lisäksi tarjolla hieman kevyempi perehdytysaineisto, 

jolle löytyy myös pohja Skanskan intranetistä. Vierailijaperehdytyksen tarkoituksena on 

esitellä työmaan organisaatio, erityistä vaaraa aiheuttavat paikat, työmaan aluesuunni-

telma sekä turvallisuusasiat. Tätä perehdytystä on kevennetty sen vuoksi, että vieraili-

jat eivät tule työmaalle suorittamaan mitään varsinaista työtehtävää, joten on turhaa 

käydä läpi mitään kovin yksityiskohtaisia työnsuorittamiseen liittyviä asioita. Tavaran-

toimittajat saavat myös lyhyen perehdytyksen työmaalle tullessaan ja heille tehdään 

selväksi, mihin tavarat saa purkaa ja mitä kulkureittejä pitkin työmaalle voi ajoneuvolla 

tulla, jonka lisäksi annetaan perehdytystä tavaran turvallisesta purkamisesta.[11.] 
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Työn turvallisuussuunnitelma laaditaan perehdytyksen yhteydessä myös, jos työtehtä-

vän laatu niin vaatii ja sen laadinnassa ovat mukana pääurakoitsijan työnjohtaja, työn-

suorittajien työnjohto sekä työn suorittavat työntekijät. Suunnitelma tulee erityisesti teh-

dä aina, jos on kyseessä korkean riskin omaava tai muuten erityistä vaaraa mahdolli-

sesti aiheuttava työvaihe.[11.] 

Lomakkeiden täytön ja perehdytysaineiston esittelyn jälkeen perehdyttäjä tarkistaa lo-

makkeet ja syöttää perehdytettyjen työntekijöiden tiedot työntekijärekisteriin. Toimis-

tossa pidetyn perehdytyksen jälkeen Skanskan työmailla, on edessä työmaakierros, 

joka aloitetaan työmaa- ja sosiaalitilojen sekä työmaatoimistossa sijaitsevan ilmoitus-

taulun esittelyllä. Tämän jälkeen siirrytään työmaalle ja esitellään vaarallisimmat paikat 

ja niiden läheisyydessä toimiminen sekä työmaan hätäpoistumistiet. Lisäksi kerrotaan 

kuinka hätätilanteissa tulee toimia ja missä on kokoontumispaikka. Työntekijän työteh-

tävästä riippuen esitellään hänelle työpiste. Kaikille tehdään myös selväksi millainen 

järjestys tulee työmaalla vallita, miten jätehuolto toimii ja missä sijaitsevat tavaranpur-

kupaikat.[11.] 

5.1 Eettisyys Skanskalla 

Kaiken edellä mainitun lisäksi Skanska vaatii kaikilta aliurakoitsijoilta sekä sopimus-

kumppaneiltaan, että he suorittavat Skanskan eettisen ohjeiston eli Code of Conduct – 

koulutuksen sähköisesti ennen kuin he saapuvat työmaalle. Eettisyyden merkitys 

Skanskalle on kasvanut varsinkin 2000-luvulta lähtien. Ensimmäinen ohjeisto julkaistiin 

vuonna 1998 Ruotsissa ja se oli nykyisen Code of Conductin edeltäjä. Koko Skanskalla 

eettiset ohjeet ovat olleet käytössä vuodesta 2002. Ohjeiston tarkoituksena on kitkeä 

syrjintää, väärinkäytöksiä ja talousrikoksia. Skanskalla on oma eettinen komitea, se voi 

ottaa kantaa kysymyksiin ja antaa suosituksia. Jos henkilö syyllistyy vakavaan eetti-

seen rikkeeseen, oli se sitten sopimuskumppani tai Skanskan oma työntekijä, hän ei 

voi jatkaa yhteistyössä Skanskan kanssa vaan sopimus puretaan. Alihankkijoiden tulee 

myös itse valvoa, että eettisen ohjeiston määräyksiä noudatetaan heidän ollessaan 

sopimussuhteessa Skanskan kanssa ja lisäksi heidän tulee antaa tarvittavat tiedot 

Skanskalle, jotta heitä voidaan valvoa. Skanskan suomen osastolla on omia hieman 

tiukempia eettisiä ohjeita, joihin kuuluvat esimerkiksi nollalahjapolitiikka ja alkoholipoli-

tiikka. [1.]; [18.]. Kuviossa 5 on esitelty eettisen ohjeiston pääkohdat. 
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Kuvio 5. Skanskan eettisen ohjeiston pääkohdat.[1.] 

6 Ongelmat 

Tässä luvussa analysoidaan kokemusten ja perehdyttäjien havaintojen pohjalta havait-

tuja ongelmia ja aikaa kuluttavia tekijöitä Skanskan nykyisessä paperisena tehtävässä 

työmaaperehdytyksessä. 

Skanskan työmailla ympäri Suomea työskentelee päivittäin todella suuri määrä aliura-

koitsijoita, heidän työntekijöitään sekä Skanskan omia työntekijöitä ja perehdytyksiin 

saapuu päivittäin uusia työntekijöitä. Suurimmat ongelmat nykyisessä paperilla tehtä-

vässä perehdytyksessä ovat siihen kuluvan ajankäyttö sekä perehdyttäjälle aiheutuva 

työ lukuisten lupien ja pätevyyksien tarkastamisessa. Tämä johtuu siitä, että kaikilla 

perehdytykseen tulevilla ei usein ole samoja lähtötietoja ja esimerkiksi ulkomaisten 

työntekijöiden tullessa työmaalle on heidän kanssaan käytettävä luonnollisesti enem-

män aikaa papereiden ja lomakkeiden läpi käyntiin, joten hidas prosessi on näissä ta-

pauksissa vielä hitaampi ja se korostuu Skanskan työmailla, joissa käytettään paljon 

ulkomaista työvoimaa. Siitä riippumatta mistä työntekijä työmaalle tulee, on suurin hi-

dastava tekijä se, että heiltä puuttuu, jokin dokumentti joka työmaalle tullessa vaadi-

taan, jonka johdosta perehdytys voi pysähtyä jo alkuunsa ja perehdytystä voidaan jat-
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kaa vasta, kun kaikki vaaditut dokumentit löytyvät. Tämä osuus työmaaperehdytykses-

tä antaa siis perustan koko perehdytysprosessille ja, jos perehdytys seisahtuu tässä 

vaiheessa se vaikuttaa perehdyttäjän kaikkeen muuhun työhön seisauttamalla ne sel-

vittelyjen ajaksi eikä koko päivää voi käyttää ainoastaan perehdytyksien pitämiseen. 

Työmaaperehdyttämisen kehittäminen on noussut esille jo muutamaan otteeseen ai-

kaisemminkin Skanskan työmailla, joissa olen työskennellyt ja kysellyt asiasta työmailla 

työskenteleviltä toimihenkilöiltä ja tänä keväänä kävimme keskusteluja siitä, kuinka 

paljon työ helpottuisi, jos tietotekniikkaa käytettäisiin enemmän hyväksi. Keskusteluissa 

puhuttiin seuraavista kysymyksistä: 

 Mitkä asiat perehdytys prosessissa vievät eniten aikaasi? 

 Missä työmaaperehdytyksen osissa tehokkuutta voitaisiin parantaa eniten? 

 Mitä ajatuksia teillä on kokonaan sähköisestä työmaaperehdytyksestä? 

Keskustelu oli vapaamuotoista aiheeseen liittyen edellä mainittuihin kysymyksiin. Ajan-

käyttö perehdytyksessä ja manuaalinen papereiden täyttö sekä pätevyyksien, että mui-

den tietojen tarkistaminen ja syöttäminen työntekijärekisteriin nousivat esille, lähes jo-

kaisessa vastauksessa. Tehokkuuden parantamiseen vastauksissa ilmeni, että nimen-

omaan sähköiseen muotoon perehdytystä muuttamalla voitaisiin myös tehokkuutta 

parantaa. 

Perehdytyksen sähköistämisestä kokonaan tuli myös muutamia hiukan sitä vastustavia 

ajatuksia keskustellessamme. Syitä tähän kerrottiin olevan se, että työmaaperehdytyk-

sellä on suuri rooli työmaan turvallisuudessa ja turvallisuusasenteisiin vaikuttamisessa. 

Asenteisiin voitaisiin vaikuttaa heidän mukaan lisäämällä läsnäoloa ja vuorovaikutusta, 

koska perehdytyksessä luodaan pohja luottamukselle, jota tarvitaan turvallisen ajattelu-

tavan viemiseksi työmaalla eteenpäin. Yhteneväinen mielipide oli kuitenkin siitä, että 

perusasioita esimerkiksi työturvallisuudesta voitaisiin käsitellä sähköisesti, koska kaik-

kien on kuitenkin käytävä työturvallisuuskorttikoulutus. 
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6.1 Pätevyydet ja dokumentit 

Kyselyjen perusteella siis suurin työmaaperehdytyksen ongelmakohta on ensimmäi-

sessä niin sanotussa hallinnollisessa osuudessa, jossa tarkistetaan perehdytettävien 

henkilöiden pätevyydet ja muut dokumentit. Tämä osuus vie eniten perehdyttäjien ai-

kaa työmaalla ja joillekin perehdyttäjille tähän osuuteen liittyvät toimenpiteet eivät ole 

täysin selviä. Näistä asioista johtuen on mahdollista, että tämän osuuden suoritus teh-

dään puutteellisesti ja virheitä korjataan jälkeenpäin. Asiat, jotka aiheuttavat myös on-

gelmia tässä vaiheessa on monia, mutta yhtenä nousi esiin, että perehdytykseen tule-

villa työntekijöillä ei aina ole mukana kaikkia vaadittuja dokumentteja tai todistuksia, 

kun he saapuvat perehdytykseen. Sopimuksissa on yleisesti vaadittu tietojen toimitta-

minen etukäteen työmaalle, mutta hyvin usein joukossa on urakoitsija, joka ei ole muis-

tanut toimittaa tietoja ja kertoa työntekijöilleen mitkä dokumentit tulee olla mukana pe-

rehdytykseen saapuessaan. Osa kyselyyn vastanneista mainitsi ongelmalliseksi myös 

sen, että perehdytykseen saapuu henkilöitä määriteltyjen perehdytysaikojen ulkopuolel-

la tai myöhässä, jolloin perehdyttäjä joutuu keskeyttämään kaikki muut työt tämän pro-

sessin ajaksi. Tämä on epämiellyttävää, mutta joidenkin kriittisten työvaiheiden osalta 

näin on joskus pakko toimia. 

Tämän ensimmäisen osuuden kesto voi perehdytyksessä vaihdella hyvinkin paljon 

riippuen edellisessä kappaleessa mainituista ongelmista. Lisäksi se, että Skanskan 

työmailla käytetään yleisesti paperista perehdytyslomaketta, aiheuttaa sen, että tiedot 

joudutaan kirjaamaan kahteen kertaan. Paperiset lomakkeet arkistoidaan vielä erik-

seen kansioihin kopioineen, joka kuluttaa aikaa entisestään. Lomakkeen täyttö paperi-

sena on täysin turhaa sekä altistaa täyttäjän virheille, jos sattuu esimerkiksi kirjoitusvir-

heitä, jolloin perehdyttäjän lisättäessä tietoja työntekijärekisteriin virhe kaksinkertaistuu, 

koska perehdyttäjä lisää rekisteriin ne tiedot, jotka työntekijältä saanut. Tämän seura-

uksena työntekijän lisääminen rekisteriin ei onnistu ja jälleen selvittelyyn kuluu turhaa 

aikaa ja vaivaa. Osa perehdyttäjistä perustelee paperisen perehdytyslomakkeen käyt-

töä sillä, että jos perehdytykseen saapuu useampia työntekijöitä samaan aikaan; on 

perehdyttämisen suorittaminen nopeampaa ja heidät saadaan nopeammin töihin. 

Usein näissä tilanteissa on perehdyttäjän ajatuksena syöttää tiedot myöhemmin työn-

tekijärekisteriin ja silloin tapahtuu myös eniten virheitä, jos työntekijät päästetään työ-

maalle ilman lomakkeiden kunnollista tarkistusta. Virheiden tarkastamatta jättäminen 

taas johtaa siihen, että perehdytyslomake on pahimmassa tapauksessa käyttökelvoton. 

Nykyisessä käytännössä ongelmana onkin se, että perehdyttäjän on valittava syöte-
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täänkö työntekijöiden tiedot suoraan työntekijärekisteriin ja käyttääkö hän enemmän 

aikaa prosessin saattamiseen kerralla oikein vai hoidetaanko perehdytys hiukan huoli-

mattomasti ja nopeasti pois alta, jolloin virheiden mahdollisuus moninkertaistuu. 

Edellä mainitut ongelmat tuottavat perehdyttäjille todella paljon ylimääräistä työtä ja 

katkaisevat aina kaikkien muiden töiden suorittamisen, jonka johdosta koko työmaape-

rehdytystä pidetään yleisesti todella raskaana ja epämiellyttävänä prosessina. 

6.2 Työmaaperehdytyksen suoritus tapa 

Varsinaisen perehdytyksen suoritustapa vaihtelee Skanskan työmailla jonkun verran, 

mutta pääosin kaikilla työmailla on käytössä PowerPoint-esitys ja paperinen tukimateri-

aali neljällä eri kielellä, joita ovat viro, englanti, suomi ja joillain työmailla viidentenä 

myös puola. Näiden materiaalien lisäksi perehdyttäjä kertoo sanallisesti materiaalissa 

olevista asioista. Tässä osuudessa yleisesti havaittuja ongelmia on muutamia ja yhtenä 

niistä on se, että perehdytettävien kiinnostuminen asiasta ja siihen keskittyminen tun-

tuu olevan välillä todella vaikeaa. Toisena täysin turhana ongelmia aiheuttavana tekijä-

nä on se, että perehdytettäviä työntekijöitä saapuu perehdytykseen myöhässä esimer-

kiksi täysin kesken perehdytysmateriaalin läpikäynnin, jolloin muut joutuvat keskeytyk-

sen takia odottamaan, että myöhässä tulleen henkilön pätevyydet tarkistetaan ennen 

kuin perehdytys voi jatkua. Perehdytysmateriaalin läpikäynti voi olla myös perehdyttä-

jälle itselleen hyvinkin raskasta johtuen siitä, että hän esittelee saman materiaalin 

mahdollisesti joka päivä työviikolla ja se voi tuntua todella turhauttavalta perehdyttäjän 

näkökulmasta. Tämä myös voi helposti johtaa siihen, että perehdyttäjän tavasta esitellä 

materiaalia jalostuu pikaista ja hätiköityä, jolloin kaikkea tärkeää ei välttämättä käydä 

tarpeeksi perusteellisesti läpi. Perehdytystä ei koskaan saisi suorittaa kiireessä, koska 

kyse on turvallisuudesta ja kiireessä voi unohtua mainita tärkeistä asioista, jolloin tapa-

turmariski kasvaa merkittävästi. 

6.3 Ajankäyttö 

Työmaaperehdytykseen käytettävää kokonaisaikaa on vaikea määritellä tarkasti. Tä-

hän vaikuttaa se, että onko perehdytettävillä mukanaan kaikki tarvittavat dokumentit ja 

kortit, jotka tarkastetaan ja onko henkilö työskennellyt aikaisemmin Skanskan työmaal-
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la, jolloin suurin osa hänen tiedoistaan löytyy jo Skanskan työntekijärekisteristä. Jos 

nämä asiat ovat kunnossa, kestää perehdytys Skanskan henkilöstön mukaan maksi-

missaan puolituntia tietysti työmaan koosta riippuen. Kääntöpuolena voidaan todeta, 

että jos tarvittavat tositteet ja dokumentit eivät ole kunnossa, kuluu asioiden selvittelyyn 

todella paljon aikaa ja Skanskan toimihenkilöiden mukaan voi pahimmassa tapaukses-

sa prosessiin kulua aikaa jopa tunti. Tietysti perehdytettävien työntekijöiden määrä vai-

kuttaa myös asiaan. 

Muita ajankäyttöön liittyviä ongelmia on perehdyttäjän muiden töiden keskeytyminen 

pahimmassa tapauksessa jopa tunniksi ainoastaan toimistolla tehtävän perehdyttämi-

sen pitämiseksi ja asioiden manuaaliseen kirjaamiseen lomakkeille ja työntekijärekiste-

riin tuhlautuva aika. Tämän lisäksi perehdytys prosessin keskeytyminen myöhässä 

tulevien työntekijöiden ja mahdollisesti kielimuurin takia aiheuttaa työmaaperehdytyksi-

en venymistä mahdottoman pitkiksi. Lisäksi työmaakierrokseen kuluva aika voi pitkittää 

perehdytystä, jos perehdytettävät eivät esimerkiksi ole keskittyneet materiaalin läpi-

käyntiin toimistolla ja eivät sen takia pääse perille työmaasta. Kierros on jo itsessään 

aikaa vievä projekti, mutta jopa tärkein vaihe ja niinpä sen tekeminen huolellisesti on 

ensiarvoisen tärkeää, jotta vaaraa aiheuttavat paikat ja muut turvallisuusasiat eivät jää 

liian pienelle huomiolle. Myös perehdytysmateriaalin laajuus vaikuttaa ajankäyttöön 

hyvin paljon. 

Skanskan toimihenkilöiden kanssa käymissä keskusteluissa koko työmaaperehdytyk-

seen kuluva aika havaittiin suurimmaksi ongelmaksi ja se sai toimihenkilöt kokemaan 

prosessin todella raskaaksi. Tämän takia mahdollisuutta verkossa tehtävään perehdy-

tykseen ja yleensä keinoja työmaaperehdytyksen sähköistämiseen toivottiin vuolaasti 

ja esimerkiksi juuri teknologian paremmasta hyödyntämisestä uskottiin olevan apua 

ajan säästämiseen työmaaperehdytyksiä pidettäessä. 

6.4 Henkilöiden keskinäinen vuorovaikutus 

Skanskan toimihenkilöiden kanssa käymissä keskusteluissa kävi myös ilmi, että henki-

löiden keskinäisellä vuorovaikutuksella on suhteellisen suuri vaikutus työmaaperehdy-

tyksen laatuun. Kuten muissakin toiminnoissa työmaalla, olisi tärkeää löytää oikea ih-

minen oikeaan työtehtävään ja osa keskusteluissa mukana olleista mainitsivat, että 

perehdyttäjän rooli ei sovi kaikille ja näkivät sen ongelmana. Perehdyttäjän roolissa on 
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vuorovaikutusta ja asiakaspalvelua samaan aikaan ja kaikki henkilöt eivät sovellu sii-

hen, jolloin perehdytysten pitäminen on perehdyttäjälle pakonomaista ja työmaapereh-

dytyksen läpi käynti sekä yleisesti sen laatu kärsivät. 

7 Ratkaisut 

Tämän osion tarkoituksena on pohtia ratkaisuja ja kehitysehdotuksia työmaaperehdy-

tyksessä havaittuihin ongelmiin ja sen sähköistämiseen. Osiossa käsitellään tämänhet-

kisiä mahdollisuuksia perehdyttäjien työtaakan pienentämiseksi perehdytyksissä sekä 

niitä tekijöitä, joilla aikaa voitaisiin säästää mahdollisimman paljon perehdytyksiä pidet-

täessä kuitenkin niin, että perehdytyksien laatu ei kärsisi. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

turvallisuusasioiden tärkeyden painottaminen nousisi entistä enemmän esille sekä sitä, 

että perehdytettäviltä vaadittaisiin parempaa asennetta, ymmärrystä ja keskittymisky-

kyä siihen, että minkä vuoksi perehdytystilaisuuksia pidetään ylipäätään. Kuviossa 5 

havainnollistetaan pohdintaa ratkaisuihin. 

 

Kuvio 6. Ongelman ratkaisua.[17.] 

Näkökulmana ratkaisuihin toimii työmaan toimihenkilö eli perehdyttäjä. Tuon esille täs-

sä osiossa omia ehdotuksia ratkaisuiksi sekä kerron mitä Skanskassa on ajateltu ja 
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työstetty työmaaperehdyttämisen kehittämiseen liittyen. Lisäksi annan ehdotuksia sii-

hen, mitä muuta tulisi ajatella jo valmiina olevien kehitysideoiden parantamiseksi. 

7.1 Yhteensovitus sopimuksia ja hankintoja tehdessä 

Tutkimuksen aikana käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että hankintasopimuksissa ja 

urakkaneuvotteluissa olisi ensiarvoisen tärkeää korostaa sekä kirjata sopimuksiin tar-

kasti, mitkä dokumentit ja esimerkiksi korttikopiot tulee toimittaa työmaalle ennen työ-

maaperehdytykseen saapumista. Tällä hetkellä ongelmana on se, että aina sopimuk-

siin ei ole muistettu kirjata näitä asioita, jolloin perehdytyksiin saapuu työntekijöitä, jois-

ta esimerkiksi ei ole välttämättä mitään etukäteistietoa ja tämä kaikki on perehdy-

tysajasta pois. Lisäksi hankintasopimuksia tehdessä olisi hyvä olla yhteydessä työ-

maahan ja mahdollisten epäselvyyksien välttämiseksi keskustella siitä millaisia toimin-

ta-tapoja työmaalla käytetään työmaaperehdytykseen liittyen, koska kullakin perehdyt-

täjällä saattaa olla hieman erilainen järjestys esimerkiksi perehdytystä tehdessä. Myös 

perehdytysaikojen kirjaaminen sopimuksiin on todella tärkeää, jolloin vältytään siltä, 

että työmaalle ei tule pitkin päivää henkilöitä perehdytyksiin ja perehdyttäjän muut työt 

eivät pysähdy moneen kertaan työpäivän aikana. 

7.2 Paperilla tehtävästä työmaaperehdytyksestä sähköiseen muotoon 

Sähköinen työmaaperehdytys on kaikkien etujen mukaista, puhuttaessa sitten työnteki-

jöistä tai työmaan toimihenkilöistä, jotka perehdytystilaisuuksia työmaalla pitävät. Säh-

köiseen työmaaperehdytykseen siirtyminen nykyaikana pitäisi olla suhteellisen helppoa 

ja kivutonta, koska teknologia on jo hyvin kehittynyttä. Tällainen työmaaperehdytyksen 

muoto tulisi suorittaa ehdottomasti verkkokoulu tyyppisenä. Verkkokoulu tyyppinen 

työmaaperehdytys parantaa tehokkuutta sekä se on ainut tehokas tapa aktivoida pe-

rehdytettäviä työntekijöitä teettämällä heillä jotain konkreettista tehtävää. Työmaape-

rehdytys voitaisiin suorittaa etukäteen kotona tietokoneella, tabletti- tietokoneella tai 

vaikka puhelimella. Myös työmaalle kannattaisi hankkia näitä laitteita muutamia, jotta 

perehdytyksen voi, joissain tapauksissa tehdä myös siellä, jos se ei syystä tai toisesta 

ole onnistunut etukäteen. Verkkokoulussa pitäisi ehdottomasti olla lopputentti tai kysy-

myksiä jokaisen osion jälkeen, jolloin perehdytystä suoritettavan henkilön on pakko 

keskittyä kurssiin tarkasti. 
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Verkkokoulu pitäisi saada muutamille eri kielille, jotta myös ulkomaalaiset työntekijät 

voivat käydä suorittamassa sen ja, että tästä johtuen ei syntyisi ongelmia esimerkiksi 

kielimuurista. Jotta voitaisiin varmistua siitä, että juuri kyseinen henkilö on suorittanut 

itse sähköisen työmaaperehdytyksen, niin henkilöllisyyden varmennus tulisi tehdä so-

siaaliturvatunnuksella sekä veronumerolla henkilöllisyyden varmistamiseksi. Tällöin 

kurssin lopussa kirjoitettava allekirjoitus voitaisiin tehdä sähköisellä allekirjoituksella.  

Kurssista ei tarvitsisi tulostaa todistusta vaan kurssin suoritus henkilön sähköisen alle-

kirjoituksen ja hyväksynnän jälkeen kirjautuisi suoraan kyseisen työmaan tietokantaan. 

Lisäksi valttikorttiin tai muuhun sirulliseen henkilökorttiin pitäisi voida lisätä kaikki kortti-

pätevyydet. Perehdytettävä lisäisi vain sirullisen henkilökortin numeron tietokantaan, 

jolloin kulunvalvontalaite tunnistaisi henkilön hänen saapuessaan työmaalle. Ainoa 

toimenpide, joka jäisi työmaan toimihenkilöiden vastuulle, olisi työmaakierroksen pitä-

minen. 

Tämä kaikki edellä mainittu poistaisi kaiken paperilla tehtävän työn työmaaperehdytyk-

sistä ja se tekisi siitä ekologisen sekä nykyaikaisen tavan perehdyttää, jonka lisäksi 

aikaa säästyisi todella paljon, koska perehdyttäjä ei joudu pysäyttämään kaikkia muita 

töitään perehdytystilaisuuden ajaksi. Seuraavalla sivulla taulukossa 1 on esitetty säh-

köisen työmaaperehdytyksen hyötyjä vertailtuna paperilla tehtävään työmaaperehdy-

tykseen.  
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Taulukko 1. Sähköisen työmaa perehdytyksen hyödyt vertailtuna paperiseen. 

Verkossa tehtävä työmaapereh-
dytys 

Paperilla tehtävä työmaaperehdy-
tys 

 Suuri ajansäästön mah-
dollisuus koko työmaa-
perehdytyksessä 
 

 Virheiden mahdollisuus 
minimoituu, kun arkis-
tointia ei tehdä enää 
manuaalisesti. Lisäksi pä-
tevyydet voitaisiin lisätä 
sirulliseen henkilökorttiin 

 

 Ekologinen – paperia 
säästyy huomattavia 
määriä, kun kopioita ei 
enää tarvita 
 

 Ei kielimuureja, jos säh-
köiseen perehdytyspor-
taaliin lisätään riittävä 
määrä kielivaihtoehtoja 
 

 Verkkokoulu – tehostaa 
asioiden ymmärtämistä 
sekä oppimista ja pakot-
taa keskittymään pereh-
dytykseen kunnolla 
 

 Taloudelliset hyödyt – 
perehdyttäjä voi keskit-
tyä tuottaviin töihin eikä 
kuluttaa pitkiä aikoja pe-
rehdytyksien pitämiseen  
 

 Henkilöiden vuorovaiku-
tuksella ei suurta merki-
tystä, koska kontaktia 
perehdyttäjän ja pereh-
dytettävien välillä ei juu-
rikaan ole 
 
 

 
 

 Henkilötietojen, pätevyyk-
sien ja muiden dokument-
tien manuaalinen arkis-
tointi ja tarkistus 
 

 Ajankäyttö - pysäyttää pe-
rehdyttäjän muut työt pit-
kiksikin ajoiksi työpäivän 
aikana 
 

 Virheiden mahdollisuus 
manuaalisesti kirjattaessa 
kasvaa moninkertaiseksi 
 

 Perehdytysaikojen tarkka 
määrittely tärkeää, jotta 
perehdytys onnistuu ker-
ralla 
 

 Kielimuuri ulkomaalaisten 
työntekijöiden kanssa ai-
heuttaa ongelmia  
 

 Perehdytysmateriaalin lä-
pi käynti perehdytettävien 
kanssa hidasta ja pitkäve-
teistä, jolloin perehdytet-
tävien keskittyminen kär-
sii 
 

 Henkilöiden vuorovaiku-
tus tärkeää – perehdyttä-
jän oltava kuin opettaja 
perehdytystilaisuudessa 
 

 Ei ekologinen – paperia 
kuluu paljon dokumentti-
en ja korttien kopiointiin 
 

 Perehdytyksen tehokkuus 
kärsii, kun pitkän pereh-
dytyksen aikana perehdy-
tettävien keskittyminen 
herpaantuu 
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7.3 Sähköisen työmaaperehdytyksen hyötyjen arviointi 

Sähköisen työmaaperehdytyksen hyötyjä suhteessa paperilla tehtävään on jokseenkin 

helppo arvioida, sillä tutkimuksissa havaittuihin ongelmiin se antaa ratkaisun moitteitta 

käytännössä jokaiseen kohtaan. Suurimpana hyötynä on ajan säästämisen jokaisen 

työmaaperehdytyksen vaiheen kohdalla. Erityisesti pätevyyksien ja dokumenttien kir-

jaaminen manuaalisesti poistuisi kokonaan, jolloin siirryttäisiin ainoastaan tarkistamaan 

perehdytettävien henkilöjen tietoja verkossa olevasta tietokannasta. Tästä seuraukse-

na olisi myös se, että turhan paperin tuhlaus päättyisi kokonaan. 

Tärkeänä ehtona tälle kaikelle kuitenkin olisi myös se, että sirulliset henkilökortit tulisi-

vat pakollisiksi, jonka lisäksi niihin tulisi olla liitettynä kaikki kortti pätevyydet, joita hen-

kilöllä on. Tämä helpottaisi myös valvontaa työmaalla, jolloin kulkulupalaite tunnistaisi 

esimerkiksi sen, että työturvallisuuskortti on vanhentunut ja vaikkapa estäisi tällöin 

pääsyn työmaalle. Kokonaisuudessaan edellisessä kappaleessa mainituilla argumen-

teilla sähköinen työmaaperehdytys olisi kaikilta osin parempi vaihtoehto kuin paperilla 

suoritettava perehdytys käytäntö. 

7.4 Rakennusteollisuuden ePerehdytys 

Myös muualla on alettu etsimään ratkaisuja työmaaperehdyttämisen kehittämiseen. 

Niinpä Rakennusteollisuus on tuomassa yhteistä ePerehdytystä, joka voidaan suorittaa 

paikasta tai ajasta riippumattomana verkko-oppimisena. Tämän järjestelmän tarkoituk-

sena on käydä läpi yleisiä perehdytysasioita, joita perinteisesti käydään läpi myös työ-

maakohtaisissa perehdytyksissä rakennusyrityksestä riippumatta. Tällä hetkellä ePe-

rehdytys pohjautuu lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin, eikä siis ota kantaa yritys-

kohtaisiin linjauksiin. Osa rakennusyrityksistä on tehnyt tiukempia linjauksia kuin mitä 

lainsäädäntö velvoittaa ja tästä johtuen työmaalla on joka tapauksessa käytävä työ-

maakohtainen työmaaperehdytys, jossa kerrotaan yrityksen tavasta toimia, työmaan 

erityispiirteistä ja vaaranpaikoista. 

Rakennusteollisuuden ePerehdytys tulee tehdä vuosittain eli se on voimassa kaksitois-

ta kuukautta kerrallaan. Identifiointi palveluun tapahtuu veronumerolla tai valttikortilla 

sekä yrityksen y-tunnuksella, jonka palveluksessa henkilö on, koskien myös ulkomaisia 
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yrityksiä. Palvelu on maksullinen ja se suoritetaan vuosittain, mutta maksun suuruudes-

ta ei vielä toistaiseksi ole tietoa.[19.]; [20.] 

Tiivistettynä siis, rakennusteollisuuden ePerehdytys- palvelulla tehtäisiin alan yleispe-

rehdytys sähköisenä, mutta työmaakohtainen yrityksestä riippuen heidän omien tapo-

jensa mukaan työmaalla. Skanska on ollut myös vahvasti mukana kommentoimassa 

palvelun sisältöä ja antamassa siihen omia mielipiteitä. 

Nopeasti ajateltuna ePerehdytys kuulostaa hyvältä ajatukselta ja se varmasti keventää 

joiltain osin perehdyttäjien taakkaa työmaalla, mutta se ei kuitenkaan poista niitä on-

gelmia, joita varsinaisessa työmaaperehdytyksessä on havaittu työmailla. Esimerkiksi 

ajankäytölliset ongelmat tai paperilla tehtävät työt ja dokumentoinnit joudutaan joka 

tapauksessa suorittamaan työmaalla samaan tapaan kuin aina ennenkin. Yksinomaan 

jo tästä syystä ajatus ainoastaan yleisten asioiden perehdyttämisestä sähköisesti kuu-

lostaa hiukan kömpelöltä ajatukselta. 

Huomionarvoista on kuitenkin se, että perehdytysjärjestelmää on haluttu alkaa kehittä-

mään sähköiseen muotoon ja, että havaittuihin ongelmiin on tosissaan alettu etsimään 

ratkaisuja sekä herätty siihen, että perehdytyksessä on yleisesti paljon kehittämisen 

varaa. Skanska ei kuitenkaan ole vielä toistaiseksi päättänyt, että ottaako se käyttöön 

Rakennusteollisuuden ePerehdytys- palvelun vai ei, mutta tilannetta seurataan aktiivi-

sesti ja päätöksiä tehdään myöhemmin. 

7.5 Skanskan perehdytys- portaali 

Skanskassa on ajateltu työmaaperehdytyksen sähköistämistä jo pidemmän aikaa ja 

tällä hetkellä Skanskalla onkin rakenteilla perehdytys- portaali yhteistyökumppaneiden 

sekä työmaiden käyttöön. Muutamilla isoilla työmailla onkin ollut jo aiemmin kokeilussa 

työmaakohtaisia kokonaan verkossa tehtäviä työmaaperehdytyksiä ja muutamat työ-

maat käyttävät verkkoperehdytystä Skanskan vanhassa verkkokoulussa. 

Tämä vanha verkkokoulu on nyt uudistumassa Skanskan perehdytys- portaaliksi. Por-

taaliin tullaan laittamaan kootusti työturvallisuuden kursseja sekä työmaakohtaisia pe-

rehdytyskursseja. Portaaliin pääsee kuka tahansa selaimen kautta. Uudistus tarjoaa 

mahdollisuuden suorittaa työturvallisuuden verkkokursseja sekä työmaakohtaisia pe-
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rehdytyskursseja etukäteen esimerkiksi kotona tietokoneella tai millä tahansa muulla 

älylaitteella. Kurssin suorituksen jälkeen voidaan tulostaa todistus tai lähettää se en-

nakkoon sähköpostilla työmaalle. perehdytyskurssien suoritukset kirjautuvat Skanskan 

verkkokoulujärjestelmään, josta työmaan toimihenkilöt voivat tarkastaa työntekijän 

saapuessa työmaalle, että työmaaperehdytys on suoritettu. Skanskan perehdytyspor-

taali on täysin maksuton käyttäjilleen. Verkko-oppimisympäristön siirto täysin uudelle 

mobiilioptimoidulle alustalle on vielä kesken, mutta järjestelmätoimittajan kanssa on jo 

käyty keskusteluja seuraavaksi otettavista kehitysaskeleista.[21.] 

Skanskan oman perehdytysportaalin kehittely on yksi osa syy siihen miksi Skanska ei 

ole vielä toistaiseksi päättänyt ottaako se käyttöön Rakennusteollisuuden ePerehdytys- 

palvelun. Muitakin syitä varmasti on ja toisena voidaan mainita se, että Skanskan kehit-

telemässä portaalissa voidaan suorittaa koko työmaaperehdytys sähköisessä muodos-

sa työmaakierrosta lukuun ottamatta, mutta ePerehdytys- palvelussa käydään läpi vain 

yleisiä perehdytyksessä läpi käytäviä asioita. Tietysti Skanskalla on myös omat ajatuk-

sensa siitä, kuinka he voisivat itse parhaiten helpottaa ja kehittää omia toimintatapo-

jaan. 

8 Johtopäätökset 

Rakennusala kehittyy valtavaa vauhtia koko ajan ja yrityksiltä vaaditaan koko ajan 

enemmän ja enemmän joka suhteessa. Harmaan talouden torjuntaan sekä työturvalli-

suuteen panostamisen merkitystä korostetaan jatkuvasti enemmän ja se vaatii yrityksil-

tä lisää toimenpiteitä. Työmaaperehdytys on monella tapaa kaiken tämän pohja, koska 

työmaalla kaikki tämä näkyy käytännön tasolla joka päivä. 

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin mahdollisuuksia työmaaperehdytyksen kehittämiseen 

Skanskan rakennustyömailla. Tutkimukset perustuvat toimihenkilöiden haastatteluihin 

työmailla, kokemuksiin työmaaperehdytyksistä sekä keskusteluihin Skanskan kehitys-

yksikössä työskentelevien toimihenkilöiden kanssa. Yleinen mielipide työmailta oli se, 

että nykyistä työmaaperehdytys käytäntöä pitäisi kehittää monilta osin. Erityisesti on-

gelmakohdat niin sanotussa hallinnollisessa osuudessa, jossa tarkastetaan tilaajavas-

tuu asiat, pätevyydet ja muut dokumentit kuluttavat todella paljon aikaa, jonka lisäksi 

perehdytyslomakkeiden ja henkilötietojen manuaalinen täyttö aiheuttavat turhautunei-
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suutta sekä perehdyttäjissä että perehdytettävissä. Tästä seurauksena on se, että työ-

maaperehdytys mielletään yleisesti epämiellyttäväksi ja aikaa vieväksi prosessiksi. 

 Kuten jo aiemmissa osioissa mainittiin, niin ainoa oikea ratkaisu tämän osuuden kehit-

tämiseksi on se, että kaikki paperinen materiaali siirretään sähköiseen muotoon mu-

kaan lukien kaikki dokumentit, jotka työntekijä joutuu normaalisti esittämään tullessaan 

työmaalle. Skanskalla jo kehitteillä olevassa perehdytysportaalissa on hyviä elementte-

jä tutkimuksessa parannusehdotuksiin liittyen, mutta siitä puuttuu tilaajavastuu asioiden 

ja muiden lakisääteisten dokumenttien syöttö mahdollisuus suoraan järjestelmään työ-

maaperehdytyksen yhteydessä. 

Työmaaperehdytys tulisi olla tilaisuus, jossa perehdytettävä työntekijä tuntee itsensä 

tervetulleeksi työmaalle. Rakennusyrityksen kannalta tilaisuus tulisi olla sellainen, että 

perehdytettävät työntekijät oikeasti oppisivat yrityksen toimintatapoja sekä työturvalli-

suuteen liittyviä seikkoja. Tällä hetkellä raskas prosessi ei ole tehokas yritykselle eikä 

perehdytettäville työntekijöille, jonka seurauksena perehdytystilaisuudet saattavat olla 

joskus hätäisiä ja asioita tehdään huolimattomasti. Tästä syystä verkkokoulutyyppinen 

työmaaperehdytys on ainoa tehokas tapa, sillä se aktivoi perehdytettävät työntekijät 

keskittymään perehdytykseen sata prosenttisesti koko perehdytyksen ajan, jonka lisäk-

si työmaaperehdytyksen taso pysyy aina korkeana ja kaikille samanlaisena, jolloin sa-

manlaista heilahtelua perehdytysten välillä ei tapahdu. Ajankäytöllinen ongelma poistuu 

myös tässä suhteessa, koska perehdytettävillä olisi mahdollisuus tehdä työmaapereh-

dytys jo etukäteen kotona, jolloin työmaalla tähän ei enää aikaa käytettäisi työmaakier-

rosta lukuun ottamatta. 

Kielimuuri aiheuttaa jonkun verran ongelmia vielä nykyäänkin ja verkkokoulussa tehtä-

vässä perehdytyksessä ongelma poistuisi lisäämällä kielivaihtoehtoja, jolloin tätä on-

gelmaa ei enää olisi. Kielivaihtoehdoilla varmistettaisiin tietysti myös se, että ulkomaa-

laisetkin työntekijät ymmärtäisivät todella sen mitä heille yritetään opettaa ja myös 

pääurakoitsija saa siitä paremmin varmuuden. Turvallisuusasioiden ymmärtäminen on 

kuitenkin se kaikkein tärkein opetettava asia ja näillä keinoilla myös tapaturmien syntyä 

voisi vähentää vieläkin enemmän ja se on kuitenkin kaikkein tärkeintä, koska yhteisenä 

tavoitteena on se, että kaikki pääsevät terveenä töistä kotiin joka päivä. 

Perehdyttäjän rooli työtehtävänä ei ole kovin suuressa suosiossa työmailla ja se kävi 

myös ilmi käymissämme keskusteluissa Skanskan toimihenkilöiden kanssa työmailla. 
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Syynä tähän on loputon papereiden manuaalinen täyttö ja dokumenttien tarkistus niin 

sanotussa hallinnollisessa osuudessa. Verkossa tehtynä työmaaperehdytyksestä pois-

tuisi varsinaisen perehdyttäjän rooli, koska verkkokoulu itsessään hoitaisi sen. Myös 

asenteet perehdytystä kohtaan muuttuisivat paljon positiivisempaan suuntaan, kun 

perehdytyksen pääsisi suorittamaan omassa tahdissa rauhassa ilman tunnetta siitä, 

että olisi tullut istumaan pakolla koulunpenkille. Positiivinen ensikokemus työntekijälle 

työmaasta ja sen organisaatiosta ovat erittäin tärkeitä, koska se luo paremman moti-

vaation työntekoon ja enemmän motivaatiota työntekijälle tehdä työnsä huolellisesti ja 

turvallisesti. Näiden ilmiöiden johdosta myös työn laatu ja tuottavuus paranevat, jolloin 

sillä on suoraan taloudellisia vaikutuksia positiivisessa mielessä. Positiivinen imago 

yrityksestä on myös erittäin tärkeää, koska silloin ihmisillä on sellainen kuva, että yritys 

hoitaa asiansa hienosti ja asiallisesti jokaisella osa-alueella ja, että kaikki asiat on mie-

titty viimeistä piirtoa myöten. 

Sähköisen työmaaperehdytyksen taloudellisia vaikutuksia on vaikea suoraan arvioida, 

koska perehdytyksen taloudellisista vaikutuksista ei muutenkaan ole tehty tutkimuksia 

juuri lainkaan. Syynä tähän voi olla nimenomaan se, että perehdytysprosessia ei miel-

letä kovin positiiviseksi tapahtumaksi tällä hetkellä. Tästä syystä olisikin mielenkiintois-

ta nähdä taloudellinen tutkimus aiheesta. On kuitenkin helppoa ajatella, että melko ly-

hyelläkin aikavälillä sähköisen työmaaperehdytyksen taloudelliset vaikutukset näkyvät 

positiivisina yrityksen kassassa, sillä esimerkiksi perehdyttäjän työt eivät enää keskey-

tyisi perehdytyksen takia työmaalla ja näin ollen tuottavuus paranisi olennaisesti pe-

rehdyttäjän muiden työtehtävien osalta.  

Taloudelliset syyt ovat kuitenkin viime kädessä niitä jonka takia rakennusyritykset alalla 

ovat ja siinä mielessä onkin hieman erikoista, että työmaaperehdyttämisen näkökulmaa 

tässä asiassa ei ole huomioitu sen suuremmin. 

Työmaakierroksen voisi tehdä niin, että sähköisen työmaaperehdytyksen jälkeen työn-

tekijä saapuu työmaalle, jonka jälkeen työnjohtaja ottaa työntekijän hoiviinsa ja samal-

la, kun käydään läpi työtehtävä, niin suoritetaan myös työmaakierros, jolloin vaaranpai-

kat ja muut logistisesti tärkeät asiat tulevat työntekijälle tutuksi. 
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9 Arviointi 

Lain asettamat vaatimukset työmaaperehdytykselle saatiin selville teoria osuudessa. 

Tietoa ja ohjeistuksia löytyi laajalti eri viranomaistahoilta suosituksien määräyksien 

muodossa, jonka lisäksi Skanskan omia työmaiden perehdytyskäytäntöjä käytiin läpi. 

Tässä opinnäytetyössä saatiin myös hyvä kontakti Skanskan työmaille sekä pääkontto-

rilla kehitysyksikössä työskenteleviin henkilöihin ja parannusehdotuksia alkoi tämän 

johdosta syntyä hyvinkin laajalti. 

Kehitysehdotukset, joita tässä työssä käytiin läpi, ovat nykyaikaisia ja täysin toteutetta-

vissa olevia nykyisin käytössä olevan teknologian avulla. Tässä työssä esitetyt ajatuk-

set ja ehdotukset toimivat apuvälineinä Skanskalla kehitteillä olevaan perehdytyspor-

taaliin, jotta siitä saadaan toimiva paketti avuksi työmaille. 
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