
Työmaakohtainen 
perehdyttäminen 

rakennustyömaalla



Tarkoitus;

• Mikään työmaa ei ole identtinen!

• Jokaisella työmaalla omat erityispiirteet ja vaaratekijänsä

• Antaa työmaalle tulevalle henkilölle tietoa yleisistä pelisäännöistä

• Antaa tietoa erityisolosuhteista

• Tarkoituksena myös selvittää aliurakoitsijan töiden vaikutus työmaan 
toimintaan ja turvallisuuteen



Vastuu;

• Lähettävällä työnantajalla (aliurakoitsija tms)

• Vastaanottavalla työnantajalla (pääurakoitsija)

• Sovittava työntekijöiden edustajien kanssa perehdyttämisen 
käytännön suorittamisesta

• Oman yrityksen perehdytys



Laki;
• Useita työnantajaa velvoittavia määräyksiä ja ohjeita

• Työturvallisuuslaki:
• Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus

• 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-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja

• 4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa.

• Tiedottaminen ja yhteistoiminta yhteisellä työpaikalla
Yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen varmistettava, että hänen työpaikallaan työtä teettävä ulkopuolinen 
työnantaja ja tämän työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä 
toimintaohjeista. Tällaisen työnantajan on varmistettava myös, että ulkopuolinen työnantaja saa tarpeelliset tiedot työpaikan palontorjuntaan, ensiapuun ja evakuointiin liittyvistä 
toimenpiteistä ja näihin tehtäviin 47 § mukaan nimetyistä henkilöistä

• Ulkopuolisen työnantajan sekä itsenäisen suorittajan on tiedotettava pääasiallista määräysvaltaa käyttävälle työnantajalle sekä muille työnantajille niistä haitta- ja vaaratekijöistä, jotka 
hänen työnsä voi heihin nähden aiheuttaa

• Valtioneuvoston asetus rakennustyönturvallisuudesta:
• Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla, että kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat 

kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet.



Perehdyttämisen toteutus;

• Hyvä perehdyttäminen työmaalla edellyttää perehdyttäjiltä riittävää osaamista perehdyttämiseen liittyvistä tavoitteista, sisällöistä, vastuista sekä erilaisista 
keinoista joilla perehdyttämistä voidaan tehostaa ja elävöittää (aistit)

Työmaahan perehdytyksen kulku
1. perehdytettävien pätevyyksien tarkastaminen

2. perehdytysaineiston läpikäynti

3. Työmaakierros

4. perehdytyslomakkeen täyttö

5. työmaaoppaan tai muun materiaalin jakaminen työntekijöille

6. kertaavat kysymykset työntekijöille.



Jokaisella on oikeus työskennellä turvallisesti 
työmaalla!

TUNNETKO NÄMÄ ASIAT PEREHDYTYKSEN 
JÄLKEEN:

Kohteen yleistiedot
Aikataulu

päätoteuttaja
Toteutusorganisaatio

Tilaajan turvallisuusvaatimukset
Ensiapu, paloturvallisuus

Työmaatilat, varastot, P-paikat
Työmaa- ja turvallisuussuunnitelmat

Työmaa (työmaakierros)
Työmaan turvallisuussäännöt

Muut turvallisuusohjeet
Henkilönsuojaimet (käyttö, tarve)

Henkilökohtaisille työvälineille on tehty vastaanottotarkastus



Yhteistoiminta rakennustyömaalla, 
rakennustyömaa on yhteinen työpaikka



Laki:

• Laissa on säädetty työsuojelun yhteistoiminnasta, jolla tarkoitetaan 
työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä työn terveellisyyden ja 
turvallisuuden edistämiseksi. Toiminnan ansiosta työntekijät voivat 
osallistua ja vaikuttaa työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä 
koskevien asioiden käsittelyyn

• luo edellytyksiä työturvallisuusmääräysten noudattamiselle ja 
turvalliselle työskentelylle



Osapuolet:

• Tilaaja / rakennuttaja

• Päätoteuttaja

• Työturvallisuus koordinaattori

• Työnantaja

• Työntekijä

• Ali- ja sivu-urakoitsijat

• Yhteistyössä ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuuutta
työpaikalla



Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori:

• on tehtävä yhteistyötä päätoteuttajan kanssa

• toteuttaa mm. seuraavia toimenpiteitä:
• yhteistoiminta eri osapuolten kanssa, suunnittelutoimeksiannon laadinta, suunnittelijoiden työn yhteensovittaminen ja seuranta sekä 

turvallisuusasiakirjan ja muiden kirjallisten asiakirjojen laadinta. Lisäksi velvoitetaan asiakirjojen täytäntöönpanon seurantaan sekä 
yhteistoimintaan päätoteuttajan kanssa



työnantaja: (pääurakoitsija)

• Työmaan turvallisuussuunnitelman laadinta, laadinnassa otettava 
huomioon rakennuttajan turvallisuusvaatimukset 

• Turvallisuussuunnitelmaan laaditaan rakennuttajan ja pääurakoitsijan 
yhteiset koko työmaata koskevat turvallisuusmääräykset ja 
riskienhallintatoimenpiteet

• nimettävä työpaikan työsuojelutoimintaa varten työsuojelupäällikkö, 
(vastaava tryönjohtaja) mutta halutessaan työnantaja voi itse toimia 
tehtävässä



Työntekijät:

• oikeus valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu

• Sekä kaksi varavaltuutettua omiksi edustajikseen

• Työsuojeluvaltuutettu on valittava silloin, jos työpaikalla työskentelee 
vähintään 10 työntekijää, jos työpaikalla kuitenkin työskentelee 
vähintään 20 työntekijää, on työpaikalle perustettava työnantajan, 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajista muodostettu 
työsuojelutoimikunta

• tehdä yhteistoimintaa työturvallisuuteen liittyvissä asioissa



Ali- ja sivu-urakoitsijat:

• Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että ali- ja sivu-urakoitsijoiden työnjohto 
perehdytään työmaahan

• Työn tai urakan aloituskokouksessa

• Tai normaalisti työmaan perehdytyksen mukaisesti



Mitä yhteistoiminta käytännössä on:

• Päätoteuttajan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan on kunkin 
osaltaan ja yhteistyössä keskenään huolehdittava työturvallisuudesta



Pohdintaa:

• Perehdytyksen taloudelliset hyödyt?

• Miten olen / olet yrityksenä osallistunut työturvallisuuden osalta 
yhteistoimintaan? 


