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Kun työmaalle tulee uusi työntekijä, tulee työnjohdon lain mukaan perehdyttää hänet tehtäviinsä. 
Työmaaperehdytys käydään läpi kaikilla työmailla ennen töiden aloittamista. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä uusi perehdytyspohja Rakennus-Paumer Oy:lle. Pohjan avulla 
työntekijä pystyy perehtymään tulevaan työmaahan itsenäisesti, ja näin työnjohdolle vapautuu ai-
kaa muihin työtehtäviin. 
 
Työssä paneuduttiin ensin perehdytystä koskeviin säännöksiin ja lakeihin sekä perehdytyksen si-
sältöihin. Tietojen avulla yritykselle laadittiin Powerpoint-pohja työmaaperehdytykselle. 
 
Opinnäytetyössä laadittua pohjaa on mahdollista räätälöidä monenlaisille työmaille. Uusi työkalu 
vapauttaa työnjohdon aikaa arviolta 5–15 minuuttia jokaista uutta perehdytettävää kohti. Pohja on 
tarkoitus ottaa käyttöön tilaajayrityksen työmailla lähiaikoina. 
 
Perehdytyspohjaa pystyisi vielä kehittämään paremmaksi, jos hallitsee Powerpointissa käytettävää 
Visual Basic for Applications (VBA) -ohjelmointikielen. Parannuksilla olisi mahdollista yksinkertais-
taa pohjan käyttöä ja saada näin sopimaan yhä paremmin työnjohdolle, joka ei osaa muokata mak-
roja. 
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When new workers come to new construction site, they must perform orientation to construction 
site led by supervisor. Orientation has been determined by law and must be done in all construction 
sites before workers can begin their own tasks there. 
 
The subject in this thesis was to create a new orientation base, that can be used effortless in any 
construction site. Main objective was that new workers can perform the orientation by themselves. 
 
Thesis firstly concentrated to study orientation regulations and law. That information gave the base 
for creating this orientation. After that the new orientation was created by using Power-point. 
 
New orientation base can be easily implemented in different construction sites and it can possibly 
cut down about 5–15 minutes of supervisor’s time from orientation. 
With greater knowledge of Visual Basic for Applications (VBA) programming language it is possible 
to improve orientation program even more. 
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1 JOHDANTO 

Perehdytyksellä tarkoitetaan uudelle henkilölle turvallisuuden kannalta välttämättömien asioiden 

opettamista. Työnantaja on vastuussa siitä, että henkilö saa tarpeeksi hyvän ja kattavan perehdy-

tyksen. Työturvallisuuteen perehdyttämisellä tarkoitetaan työntekijän saamaa opetusta ennen työ-

maalle menoa ja omien työtehtävien aloittamista. Työmaaperehdytyksen jälkeen työntekijällä pitäisi 

olla riittävä opastus omiin tehtäviin, työpaikan toimintaan, työvälineisiin sekä työturvallisuuteen. Eri-

tyisesti nuorille työntekijöille perehdyttäminen on tärkeää, sillä heillä ei vielä ole välttämättä koke-

musta kovin paljoa ja tilastot kertovat, että työmaaonnettomuuksia voidaan vähentää hyvällä pe-

rehdyttämisellä. (1.) 

 
Työsuojelulainsäädäntö velvoittaa työnantajaa perehdyttämään työntekijän. Perehdytys tehdään ja 

dokumentoidaan työmaan mukaan joko paperisessa tai digitaalisessa muodossa, jonka jälkeen 

käydään tekemässä työmaakierros. Pikkuhiljaa on siirrytty enemmän sähköiseen perehdyttämi-

seen ja tulevaisuudessa se voidaan tehdä jopa virtuaalisesti. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä tilaajayritykselle uusi perehdyttämispohja, joka voidaan ottaa 

helposti käyttöön useammallakin työmaalla. Perehdyttämispohja tehdään Powerpoint-ohjelmaa 

käyttäen ja esitetään työmaalla tietokoneelta. Pohjaa pystytään myös päivittämään helposti työ-

maan edetessä esimerkiksi vaihtamalla tarvittavat kuvat ja ilmoittamalla vaaralliset työtehtävät. 

 

Työn tilaajana toiminut Rakennus-Paumer on vuonna 1996 perustettu rakennusliike. Paumerin pal-

veluihin kuuluu uudisrakentamista ja korjausrakentamista. (2.) 
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2 PEREHDYTTÄMINEN JA TYÖNOPASTUS 

Perehdyttämiseen sisältyy kaikki se, jonka avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan uuden työpaikan, 

sen tavat ja työhön liittyvät odotukset. Työnopastukseen kuuluvat kaikki työhön liittyvät asiat, kuten 

työkokonaisuus, osat, joista työ koostuu, ja tiedosta, jota työn suorittaminen vaatii. Opastus koskee 

siis kaikkia, vaikka työstä olisikin jo aikaisempaa kokemusta, sillä tietoa tarvitaan myös työssä käy-

tettävistä koneista ja laitteista, työhön liittyvistä terveys- ja turvallisuusriskeistä sekä turvallisista 

työskentelytavoista. (1.) 

 

Perehdyttäminen ja työnopastus ovat tärkeä osa henkilöstön kehittämistä. Niillä pystytään vähen-

tämään työtapaturmia sekä poissaoloja, voidaan kehittää henkilöstön osaamista, saada aikaan pa-

rempaa työnlaatua ja parantaa työssä jaksamista. Se on jatkuva prosessi, jota pitää kehittää hen-

kilöstön ja työpaikan tarpeen mukaan. (1.) 

 

Perehdyttämiselle ja opastukselle on tarve työpaikan koosta tai toimialasta riippumatta. Sen piiriin 

kuuluvat kaikki työntekijät unohtamatta esimiehiä, toimistohenkilökuntaa ja vuokratyöntekijöitä. 

Vaikka olisikin suorittanut työturvallisuuskortin tai vastaavan, tulee silti kaikkiin työpaikkakohtaisiin 

asioihin perehtyä erikseen. (1.) 

2.1 Perehdyttämisen merkitys 

Perehdyttämisellä pystytään helpottamaan uuden tai uuteen työhön siirtyvän työntekijän oppimista 

ja sopeutumista. Tapaturmariskit ja työn psyykkinen kuormitus vähenevät, koska työympäristö ja -

tehtävät ovat tuttuja ja työntekijä saa itsevarmuutta kokemalla hallitsevansa työn vaatimustason. 

Perehdytyksessä on tavoitteena luoda työntekijälle pohja työn tekemiselle ja yhteistyölle työyhtei-

sössä. (1.) 

 

Ammattitaitoinen työntekijä työskentelee tavoitteellisesti. Hänen päätavoitteensa on kehittää itse-

ään ja ottaa vastuuta oppimisestaan ja osaamisestaan kysymysten, kertauksen ja tarkistamisen 

kautta, jos on jostain asiasta epävarma. (1.) 
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Seuraavassa on kuvattu hyvin tehdyn perehdyttämisen hyötyjä: 

 

• Oppiminen on tehokkaampaa ja opetusaika on lyhyempi. 

• Positiivinen ajattelu työhön ja työyhteisöön parantaa työhön sitoutumista. 

• Perehdytettävälle ja asiakkaille saadaan positiivinen kuva yrityksestä. 

• Virheisiin ja niistä aiheutuviin korjauksiin kuluva aika vähenee. 

• Turvallisuusriskit vähentyvät, koska työntekijä pystyy tunnistamaan työn ja työympäristön 

vaarat ja pystyy toimimaan oikein niiden vähentämiseksi tai poistamiseksi. 

• Poissaolot ja vaihtuvuus vähentyvät. 

• Kustannuksissa säästetään, kun häiriötekijöitä ei ole enää niin paljon. (1.) 

2.2 Työnopastuksen tarpeet 

Muutosten tapahtuessa työntekijä joutuu sopeutumaan uusiin tilanteisiin, sillä ne vaikuttavat tehtä-

viin ja toimintatapoihin. Positiivisetkin muutokset saattavat aiheuttaa stressaavan olotilan. Tämän 

vuoksi myös pidempään työssä olleet tarvitsevat opetusta ja tukea uudessa tilanteessa tai uusiin 

työtehtäviin siirtyessä. Lisäksi pitkän työstä poissaolon jälkeen tulisi kerrata tuttujakin asioita. (1.) 

 

Työnopastuksessa opitaan tuntemaan itse työ, kuten koneiden, laitteiden, työvälineiden ja aineiden 

oikeat käyttötavat ja turvallisuusmääräykset. Samalla varmistetaan, että työntekijä osaa oikeat työ-

menetelmät ja toimintatavat sekä tarvittaessa henkilökohtaisten suojainten, suojalaitteiden sekä 

suojavaatetuksen oikeat ja turvalliset käyttötavat. (1.) 

 

Työnopastusta tarvitaan aina, kun 

• työtehtävä on uusi työntekijälle 

• työtehtävä muuttuu 

• työmenetelmiin tulee muutoksia 

• uusia koneita, laitteita ja aineita hankitaan ja otetaan käyttöön 

• työn toisto on harvinaista 

• turvallisuusohjeiden laiminlyöntiä on havaittavissa 

• työpaikalla sattuu tapaturma tai havaitaan ammattitauti 

• annetussa työnopastuksessa huomataan puutteita 

• tilanne on erikoislaatuinen 

• huomataan virheitä toiminnassa ja puutteita tuotteiden ja palveluiden laadussa (1). 
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3 LAINSÄÄDÄNTÖ PEREHDYTTÄMISESSÄ 

Rakennushankkeen aikana sen kaikkien osapuolien on pidettävä huoli siitä, ettei työstä synny vaa-

ratilanteita työmaalla töitä tekeville tai muille alueella oleville henkilöille (3). 

 

Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta on määrätty, että perehdytyksestä ja 

opastuksesta huolehtii päätoteuttaja. Se vastaa myös yhteisen rakennustyömaan turvallisesta 

työskentelystä. Työntekijöillä tulee olla tieto rakennustyömaan vaaratekijöistä ja siitä, millä toimen-

piteillä ne saadaan poistettua. (3.) 

 

Työturvallisuuslaissa on määrätty 52 b § (24.5.2013/364) mukaan määräyksiä, joiden tulee olla 

näkyvillä myös perehdytyspohjassa. Nämä sisällöt esitellään opinnäytetyön luvussa 6 Työmaan 

yleiset turvamääräykset. 

3.1 Työturvallisuuslaki 

Työturvallisuuslain tarkoituksena on turvata työntekijöiden työkyky mahdollisimman pitkään ja yllä-

pitää sitä parantamalla työolosuhteita ja -ympäristöä. Sen avulla voidaan ennalta ehkäistä ja torjua 

onnettomuuksia, ammattitauteja ja muunlaisia työstä ja työympäristöstä johtuvia ongelmia. (4.)  

 

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. 

Työnantajan on otettava huomioon erilaisia asioita työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäris-

töön liittyviä seikkoja. (4.) 

 

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 tuotanto-

menetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin 

työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttu-

essa 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; 
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3) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden 

sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja 

 

4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa (4). 

 

3.2 Luettelo yhteisellä työmaalla olijoista 

Pääurakoitsijan tulee pitää työmaalla ajantasaista luetteloa yhteisen työmaan työntekijöistä ja itse-

näisistä työnsuorittajista turvallisuuden vuoksi. Luettelossa pitää kertoa: 

 

1) henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika ja veronumero; 

 

2) työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymispäivämäärä; 

 

3) työntekijän työnantajan nimi ja Y-tunnus tai sitä vastaava ulkomainen tunniste; 

 

4) työntekijöiden lähettämisestä annetun lain (447/2016) 8 §:ssä tarkoitetun edustajan nimi 

ja yhteystiedot Suomessa. (17.6.2016/453) (4.) 
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4 YHTEINEN TYÖPAIKKA 

Kyseessä on yhteinen työpaikka, kun ”työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva työn-

antaja, työpaikalla on vähintään kahden työnantajan työntekijöitä, työpaikalla on yhden työnantajan 

lisäksi vähintään yksi itsenäinen työnsuorittaja, toiminnot ovat ajallisesti samanaikaisia tai peräk-

käisiä tai eri toimijoiden tekemä työ voi vaikuttaa toisen työntekijän turvallisuuteen tai terveyteen.” 

(5, s. 1.) Käsite yhteisestä työpaikasta on esiintynyt jo vuodesta 1990 asti työlainsäädännössä ja 

tapaturmatutkinnassa (6). 

 

Työturvallisuussäännöksien avulla koetetaan saada parannettua työnantajien ja itsenäisten työn-

suorittajien välistä tiedonkulkua, jos näiden työt vaikuttavat toisten työntekijöiden työturvallisuu-

teen. Tiettyjä velvollisuuksia asetetaan silloin, kun toimitaan yhteisellä työpaikalla. (5, s. 1.) 

 

Työmaalla samaan aikaan eri tehtävissä töitä tekevät saattavat aiheuttaa toisilleen vaaratilanteita, 

jos työvaiheita ei ole suunnitelmallisesti sovitettu yhteen. Myös turvallisin työmenetelmin tehdyt 

työsuoritukset voivat aiheuttaa muille vaaraa, jos niistä ei ole tiedotettu muille työntekijöille. Tiedon-

kulku nousekin työmaalla erittäin tärkeäksi osaksi työturvallisuutta. (5, s. 1.) 

 

Päätoteuttajan tulee myös varmistaa, että työmaalla olevien työnantajien ja itsenäisten työnsuorit-

tajien toiminta on yhteensopivaa. Tähän luetaan mukaan liikenteen ja liikkumisen järjestäminen 

sekä yleinen järjestys ja siisteys. (6.) 

4.1 Toiminta yhteisellä työmaalla 

Rakennusalalta yhteisiä työpaikkoja löytyy yleisesti ottaen paljon. Eritoten suurilla työmailla löytyy 

aina useiden työnantajien työntekijöitä, jolloin työmaa luokitellaan yhteiseksi työmaaksi. Myös pie-

nillä työmailla, kuten pientalojen rakennustyömaalla, on kyseessä monesti yhteinen työmaa, koska 

siellä käyvät useamman alan työtehtäviin määrätyt työntekijät tekemässä oman suorituksensa. (6.) 

 

Rakennusalalla tapahtuu paljon tapaturmia. Suomessa on kuitenkin huomattu positiivinen kehitys 

työturvallisuudessa viimeisten vuosien aikana, sillä työtapaturmien määrä on laskenut. (6.) 
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Yleisellä tasolla on tärkeää vaarojen havaitseminen ja tunnistaminen sekä se, että työmaalle työs-

kentelemään tuleville työntekijöille kerrotaan yhteisellä työpaikalla olevista vaaratekijöistä etukä-

teen. (6.) 

 

Suurimmiksi työturvallisuusriskeiksi on huomattu koordinaation puute, vaihtuvat ja muuttuvat työ-

ympäristöt sekä puutteellinen vuorovaikutus. Muita riskitilanteita ovat kiire, ulkopuolelta tulevat vaa-

timukset, urakat, vuokra- sekä ulkomaalaisen työvoiman käyttö, pätevyysvaatimusten puuttuminen 

sekä alalla voimakkaasti näkyvä työturvallisuudesta hyvin ja huonosti huolehtivat yritykset. (6.) 

 

Käytännön tasolla yleisimpiä onnettomuuksia aiheuttavia tekijöitä ovat puutteelliset kulkutiet ja pu-

toamissuojat, vajavainen siisteystaso, toimimattomat turvallisuusjärjestelmät sekä puutteet työteh-

tävien suunnittelussa (taulukko 1). (6.) 

 

TAULUKKO 1. Yleisimpiä puutteita työmailla 

 

4.2 Perehdyttäminen työmailla 

Rakennustyömaalla perehdyttäminen antaa työmaalle tulevalle työntekijälle vaadittavan tiedon 

yleisistä pelisäännöistä ja erityisolosuhteista. Monet työmaat voivat tuntuvat ensivaikutelmaltaan 

samanlaisilta, mutta todellisuudessa jokaisella työmaalla ovat omat haasteensa, vaaransa ja käy-

täntönsä. Perehdytyksessä selvitetään myös aliurakoitsijan töiden vaikutukset työturvallisuuteen. 

(7.) 
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Vastuu työntekijöiden perehdyttämisestä kuuluu työmaalla olevalle työnantajalle sekä sinne työn-

tekijöitä lähettävälle työnantajalle. Jos samalla työmaalla toimii yksityisiä yrittäjiä tai työnsuorittajia, 

tulee heidän ilmoittaa vaarallisista työvaiheista esimiehille sekä työsuojeluhenkilöstölle. (7.) 

 

Tavoitteena on, että työntekijä tuntee työmaan ja sen organisaation, tiedostaa työssä olevat vaarat 

ja pystyy toimimaan sen mukaisesti sekä tuntee turvallisuusmääräykset ja -ohjeet. Työntekijän tu-

lee ymmärtää tarvittavien henkilösuojainten käytön merkitys, tietää kenelle työturvallisuutta vaa-

rantavista puutteista kerrotaan, osata toimia vaaratilanteen sattuessa ja tietää, keneltä saa tarvit-

taessa lisäopetusta ja ohjausta. (8, s. 1.) 

4.3 Perehdyttämisen suunnittelu 

Hyvä perehdyttäminen vaatii perehdyttäjältä tarpeeksi kokemusta, tietoa ja taitoa. Yritys auttaa pe-

rehdyttäjää antamalla hänelle selkeät perehdyttämisohjeet, laatimalla tarpeeksi aineistoa, koulut-

tamalla tarpeen tullen, antamalla uusia ideoita ja ehdotuksia ja keräämällä työmailta palautetta pe-

rehdytyksestä, jolloin löydetään ongelmakohtia. (7.) 

 

Vastaavasti liian kokematon perehdyttäjä voi aiheuttaa helposti työmaalla vaaratilanteen, jos uutta 

työntekijää ei perehdytetä tarpeeksi hyvin vaarallisiin työtehtäviin. Esimerkiksi vuonna 2016 sattui 

työtapaturma, jossa työntekijää ei ollut perehdytetty teräselementteihin kiinnitettävien nostoapu-

kappaleiden asennukseen ja sen seurauksena työntekijän vasemman käden nimetön sormi leik-

kautui poikki toisen nivelen kohdalta. Tuotannonjohtaja tuomittiin tästä 10 päiväsakon eli 350 euron 

sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. (9.) 
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5 PEREHDYTYKSEN NYKYTILANNE RAKENNUS-PAUMER OY:N TYÖ-

MAILLA 

Rakennus-Paumer Oy:n työmaat ovat yleisesti korjaus- ja uudisrakentamista. Enimmäkseen työn 

alla on saneerauskohteita, mutta tällä hetkellä on myös useita uudiskohteita käynnissä. Työmailla 

halutaan ylläpitää hyvää työmaaturvallisuutta, johon tämäkin opinnäytetyö liittyy. Työmaiden koko-

luokat ovat 1–2 miljoonaa euroa ja siellä käytetään paljon aliurakointia. Kohteet kesto on yleensä 

puolesta vuodesta vuoteen. (10.) 

 

Rakennus-Paumer Oy:ssä perehdyttämistarve on jatkuvaa, sillä uusia työmaita aloitetaan ja uusia 

työntekijöitä tulee koko ajan lisää. Tällä hetkellä ongelmana on, että perehdyttämiseen menee lii-

kaa työnjohdon aikaa, koska työnjohdon pitää olla mukana tekemässä työmaaperehdytystä jokai-

sen työntekijän kanssa henkilökohtaisesti tabletin kautta. 

 

Nykyinen perehdytyspohja on Excel-ohjelmalla tehty pohja, joka on siirretty tabletille, josta se sitten 

käydään työntekijän kanssa läpi. Jokaisen kohdan jälkeen laitetaan päivämäärä kohtaan ”läpikäyty” 

ja merkataan lisätietoja ja huomioita, jos sellaisia on. Lopuksi työntekijä voi allekirjoittaa sähköisesti 

tabletille kuittauksen käyneensä perehdytyksen läpi. Kuittaus menee automaattisesti talteen tieto-

järjestelmään, josta sitä voidaan tarvittaessa tarkastella myöhemmin. 

 

Lainsäädännön asettamat vaatimukset täyttyvät, kun työntekijä on tehnyt perehdytyksen, josta löy-

tyvät tarvittavat tiedot, sekä siinä vaiheessa, kun työntekijälle luovutetaan sähköinen kulkulupa. 

Kulkulupa laitetaan valttikorttiin eli työntekijän yksilöivään henkilötunnisteeseen. Sitä myönnettä-

essä voidaan tarkistaa, että henkilötiedot ovat oikein, ja samalla saadaan työntekijästä lainsäädän-

nön mukaiset tiedot talteen. 

 

Nykytilanteessa lähes kaikki dokumentointi on sähköisessä muodossa ja kaikissa dokumentoin-

neissa käytetään toiminnanohjausjärjestelmää sekä pilvipalveluita. Sähköisessä muodossa doku-

mentit eivät vie fyysistä tilaa. Tulevaisuudessakin tullaan käyttämään yhä enemmän sähköistä do-

kumentointia, mutta työmailla tarvitaan edelleen paperiversioita esimerkiksi työmaapiirustuksista. 

(10.) 
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6 UUSI TYÖMAAPEREHDYTYSPOHJA 

Koska vanha perehdyttäminen vaati aina työnjohdon läsnäoloa, piti uuden perehdytyspohjan olla 

sellainen, ettei työnjohdolta kuluisi työtunteja perehdyttämiseen liikaa. Opinnäytetyön tavoitteena 

oli tehdä Powerpoint-esitys, jolla työntekijä voisi itsenäisesti tehdä perehdytyksen.Näin työnjoh-

dolta vapautuisi enemmän aikaa muihin työtehtäviin.  

 

Työn alussa etsittiin tietoa siitä, mitä kaikkea perehdyttämisessä tulee ottaa huomioon. Apuna käy-

tettiin lakipykäliä, RT-kortistoa ja internetistä löytyvää tietoa. Perehdyttämisaineiston sisältö pää-

dyttiin järjestämään kuvan 1 mukaisesti, eli ensin käydään läpi työmaan tiedot ja henkilöstö ja vii-

meisenä aluesuunnitelma. 

 

 

KUVA 1. Perehdytyksen sisältö ja rakenne (11) 

Myöhemmin ohjelmaan lisättiin myös Rakennus-Paumer Oy:n vanhasta perehdytyspohjasta poi-

mittuja pääkohtia. Näitä olivat nostot, tikkaat, telineet, työtasot, haitta-aineet ja hygienia, joilla saa-

tiin pohjasta kattavampi. Kun tarvittavat osa-alueet oli saatu otsikoitua ja järjestettyä dioille, oli pe-

rehdyttämispohjan runko valmis. 

6.1 Perehdytyspohjan yleiskuva 

Opinnäytetyössä laadittu perehdytyspohja, joka on työn liitteinä 1–16, toimii Powerpointissa yksin-

kertaisesti niin, että työntekijä pystyy selaamaan dioja käyttämällä painikkeita seuraava ja edelli-
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nen. Työntekijä pystyy käymään perehdytysmateriaalia läpi omaan tahtiinsa ja halutessaan palaa-

maan taaksepäin tarkistamaan tärkeimpiä tietoja uudestaan. Perehdytyspohjaan on myös helppo 

lisätä kuvia, joista näkee selkeästi esimerkiksi aluesuunnitelman, pelastustiet ja parkkipaikat. 

 

Perehdytyspohjan edetessä käytiin tilaajan kanssa läpi asioita, joita ohjelmassa olisi hyvä olla mu-

kana. Ensimmäisissä versioissa perehdytyksen suorituksen jälkeen perehdytyspohja oli tarkoitus 

tulostaa työntekijän täytettäväksi, jolloin yritykselle jäisi fyysinen kopio perehdytyksestä. Myöhem-

min pohjaa päätettiin kuitenkin muuttaa sähköiseen muotoon siten, että perehdytyspohja tallentuisi 

perehdytyksen jälkeen tietokoneelle pdf-tiedostona. Tämä olisi helpottanut työnjohtajien työtaak-

kaa, sillä näin olisi päästy eroon fyysisten paperien keräämisestä kansioihin työmaalla. Ongelmaksi 

tuli kuitenkin se, että sähköisen paperin allekirjoittaminen ei onnistunut kyllin sujuvasti, sillä allekir-

joittamiseen oli pakko käyttää hiirtä. 

 

Lopulta päädyttiin palaamaan alkuperäiseen suunnitelmaan, eli perehdytyksen jälkeen allekirjoitet-

tava yhteenvetolomake tulostetaan henkilötietojen kanssa ja työntekijä sekä työhön perehdyttäjä 

sitten allekirjoittavat sen käsin. Perehdytyspohjasta tallentuu kuitenkin tietokoneelle pdf-tiedosto, 

jossa näkyvät työntekijän henkilötiedot. Perehdytys tallentuu siis sähköiseen ja fyysiseen muotoon. 

6.2 Visual Basic of Applications -ohjelmointikieli 

Jotta perehdytyspohjasta saataisiin toimiva ja helppokäyttöinen, piti siinä käyttää Visual Basic of 

Applications eli VBA-ohjelmointikieltä. Se osoittautui yhdeksi opinnäytetyön haastavimmista osa-

alueista. Aiemman kokemuksen ansiosta power pointissa saatiin kuitenkin toimimaan suurin osa 

asiakkaan haluamista ominaisuuksista. Lopulta opinnäytetyössä käytetyistä makroista tulikin melko 

suuri osa opinnäytetyötä.  

 

Suurin ongelma oli ratkaista, miten työntekijöiden henkilötiedot ja allekirjoitus saataisiin tallennettua 

perehdytyspohjasta pdf-muodossa tallennettua tietokoneelle niin, ettei makroja tarvitsisi muokata 

jokaisella työmaalla. Jos asiaan ei olisi löydetty ratkaisua, tuloksena olisi ollut se, että pohjaa tuskin 

olisi käytetty enää uudestaan seuraavissa työmaakohteissa, koska ei voida olettaa, että jokainen 

työnjohtaja osaisi käyttää makroja ja muokata koodia työmaan tarpeen mukaan. 
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Digitaalisen allekirjoittamisen ongelmaksi nousi Powerpointin tapa kysyä aina allekirjoittamisen jäl-

keen, halutaanko ”piirretty” teksti tallentaa. Tämä johti siihen, että helppokäyttöisyys kärsi siinä 

määrin, että digitaalinen allekirjoitus päätettiin jättää pois kokonaan. Siirryttiin siis takaisin fyysisen 

kopion tulostamiseen ja sen allekirjoittamiseen manuaalisesti. 

 

Pdf-muotoon tallentamisen ja allekirjoittamisen jälkeen ongelmiksi nousi se, miten edellisen työn-

tekijän henkilötiedot ja vastaukset saataisiin poistettua ja allekirjoitus pyyhittyä ennen seuraavan 

työntekijän perehdyttämistä. Nämä ongelmat pystyttiin ratkaisemaan melko helposti makrojen 

avulla, jolloin perehdytyspohja alkoi olemaan lähes valmis otettavaksi koekäyttöön työmaalle. Oh-

jelma oli tarkoitus ottaa testikäyttöön tammikuun 2021 puolesta välistä lähtien Rakennus-Paumer 

Oy:n työmaalle, mutta kiireitten takia sen käyttöönottoa on jouduttu siirtämään.  

6.3 Perehdyttämispohja työntekijän näkökulmasta 

Perehdytyksen alussa työntekijä saa itse täyttää tarvittavat henkilötiedot ja pätevyystiedot (kuva 2), 

jonka jälkeen työntekijä pääsee lukemaan ja käymään läpi työmaalle tarkoitetun sisällön. 

 

 

KUVA 2. Perehdytyksen alussa täytettävä henkilötietojen lomake 

Suunnitelmissa oli se, että kun työntekijä on käynyt läpi opinnäytetyössä tehdyllä ohjelmalla kaikki 

tarvittava diat, lopussa on vielä kysely, jolla varmistetaan, että työntekijä on tutustunut perehdytyk-

sen materiaaleihin. Työssä käytettiin alustavasti viittä oikein- ja väärin-väittämää. Kysymyksiä  on 
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mahdollista lisätä, jos siihen on tarvetta. Vastaamisen jälkeen Powerpoint ilmoittaa, oliko vastaus 

oikein, ja näyttää oikean vastauksen selityksen kera. (Kuva 3.)  

 

KUVA 3. Perehdytyksen jälkeen täytettävä kysely 

Myöhemmin päädyttiin kuitenkin jättämään kyselylomake pois, koska sitä ei koettu tarpeelliseksi. 

Perehdytyksen jälkeen työntekijä saakin eteensä vain loppuyhteenvedon, jossa kerrataan pääsiat. 

(Kuva 4.)  

 

 

KUVA 4. Työntekijä näkee loppuyhteenvedosta perehdytyksessä käydyn materiaalin 
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Perehdytys päättyy lopetuspainikkeeseen, jolloin ohjelma tallentaa tiedot pdf-muodossa yrityksen 

tietokoneelle ja tulostaa henkilötiedot- ja loppuyhteenveto-dian. Pdf-tiedostoon tulevat mukaan vain 

työntekijän henkilötiedot. Ohjelma nimeää tiedostot automaattisesti työntekijän nimen, päivämää-

rän ja ajan mukaan, jolloin saadaan jokaisesta työntekijästä talteen tarpeelliset tiedot selkeästi säh-

köiseen muotoon tietokoneelle. Työntekijä ja perehdytyksestä vastaava allekirjoittavat vielä tulos-

tetun loppuyhteenvedon, joka taltioidaan sen jälkeen työmaakansioon. 
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7 UUDEN PEREHDYTYSPOHJAN VAIKUTUKSET 

Opinnäytetyössä laadittu uusi perehdytyspohja helpottaa työmaiden arkea, sillä ennen perehdyttä-

miseen jouduttiin käyttämään työnjohdon aikaa, mutta nyt työntekijä pystyy tekemään sen koko-

naan itsenäisesti. Ohjelma on myös helppokäyttöinen, eikä se vaadi työnjohdolta kovin paljon tie-

toteknistä ymmärtämistä.  

 

Tietokone, jolla perehdytys tehdään, voidaan viedä haluttuun tilaan ja työntekijät voivat suorittaa 

perehdytyksen siellä. Ohjelma ei vaadi minkäänlaista huoltoa tai taukoja, vaan seuraava työntekijä 

voi aloittaa helposti perehdytyksen edellisen lopetettua painamalla määrättyä nappia. (Kuva 5.)  

 

 

KUVA 5. Uusi työntekijä aloittaa perehdytyksen edellisen lopetettua 

 

Kun uusi työntekijä painaa ”Uusi perehdytettävä, paina tästä” -painikkeesta, palaa diaesitys ensim-

mäiseen diaan ja perehdytyspohja alkaa alusta. Kun uusi työntekijä aloittaa perehdytyksen, poistaa 

pohja automaattisesti edellisen käyttäjän tiedot. Ohjelma tekee myös tietokoneelle automaattisesti 

polun kansiolle, johon pdf-tiedosto tallennetaan. Näin työnjohdon ei tarvitse huolehtia mistään 

muusta kuin tarvittavien kuvien ja työmaatietojen päivittämisestä uudella työmaalla. Työmaakier-

roksen tekemistä ei vielä pystytä tekemään virtuaalisesti, joten kierroksella käydään työntekijän 

kanssa edelleen paikan päällä. 
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Työpäällikkö Timo Rautiainen arvioi, että vanhalla menetelmällä perehdytykseen kuluu aikaa noin 

5–15 minuuttia tilanteen mukaan. Asiaan vaikuttaa mm. se, mihin tehtävään työntekijää perehdy-

tetään ja mikä työvaihe on menossa. Jos työnjohdolla oletetaan menevän aikaa henkilötietojen 

tarkistamiseen ja yhteenvedon allekirjoittamiseen uudella ohjelmalla noin minuutti, silloin työaikaa 

säästyy noin 93 %. (10.) 
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8 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia rakennusliike Rakennus-Paumer Oy:lle perehdytyspohja Po-

werpoint-muotoon. Sen avulla työntekijät pystyisivät itsenäisesti tekemään työmaaperehdytyksen. 

Perehdytyspohja on helppokäyttöinen ja siihen on helppo lisätä ja siitä voi helposti poistaa asioita 

työmaan mukaan, joten se voidaan ottaa käyttöön helposti kaikilla työmailla. 

 

Perehdytyspohjan teossa piti ensin miettiä, mitkä työturvallisuusasiat sen pitää kattaa. Apuna käy-

tettiin yrityksen vanhaa pohjaa sekä yleisellä tasolla muiden yritysten perehdytyspohjia. 

 

Ongelma, joka Powerpoint-pohjan kanssa huomattiin, oli vaadittava makrojen hallinta ja niiden te-

keminen. Makrojen tekemisessä tarvitaan tietoa Visual Basic for Applications (VBA) -ohjelmointi-

kielestä, jotta ne saadaan toimimaan halutulla tavalla. Tämä työvaihe veikin aikaa odotettua enem-

män. Ongelmaksi korostui erityisesti perehdyttämispohjan loppuosassa. Viimeisten diojen oli tar-

koitus sisältää kysely, jolla varmistetaan työntekijän lukeneen perehdytettävät asiat läpi. Kysely 

rakentui oikein- ja väärin-väittämiin, joihin vastattuaan perehdytettävä pääsi eteenpäin. Kysely pää-

tettiin kuitenkin jättää pois lopullisesta versiosta. Edelleen perehdytyksen jälkeen työntekijä ja pe-

rehdytettävästä vastaava allekirjoittavat yhteenvetolomakkeen, jossa työntekijä ilmoittaa saa-

neensa tarpeelliset tiedot perehdytyksestä. 

 

Opinnäytetyöhön tehdyn uuden pohjan ansiosta työnjohdolla ei kulu perehdyttämiseen työaikaa 

niin paljon kuin ennen, sillä työntekijät pystyvät tekemään työmaaperehdytyksen omatoimisesti 

kannettavalta tietokoneelta.  

 

Projektin edetessä huomattiin, kuinka iso merkitys hyvällä suunnittelulla on asioiden valmistumisen 

kannalta. Vaikka kävimme alussa tilaajan kanssa läpi asioita, joita perehdytyspohjassa tulisi olla, 

niin silti tässäkin opinnäytetyössä tehtiin paljon asioita ja ominaisuuksia, joiden tekemiseen kului 

paljon työtunteja, mutta lopullisessa versiossa niitä ei kuitenkaan käytetty. Tämän kokoluokan pro-

jekteissa se ei välttämättä näy kuluissa merkittävästi, mutta isomman luokan projekteissa siitä voi 

kertyä paljon ylimääräisiä kuluja. 
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