
Miksi tarvitsemme 
ePerehdytyksen?



Työmaiden työturvallisuusperehdytyksestä
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• Rakennusala on tilastojen mukaan tapaturma-altis ja yksi 
vaarallisimmista toimialoista maassamme

• Kehnon työturvallisuuden kielteiset vaikutukset niin 
rakentamisen työhyvinvointiin, tuottavuuteen kuin 
maineeseenkin on alan sisällä tunnistettu

• Hyvällä perehdyttämisellä on keskeinen merkitys 
rakentamisen turvallisuuden varmistamisessa

• RT toteuttaa ePerehdytyksen yhtenä toimenpiteenä 
”Tavoitteena nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 
2020” -ohjelmassa



Perehdytyksiä on paljon, voiko niitä 
tehostaa?

Lähde: RATEKOn kyselytutkimus työmaille keväällä 2016
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Digitalisointiin uskotaan!

Lähde: RATEKOn kyselytutkimus työmaille keväällä 2016
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Mitä parannettavaa työmaaperehdytyksessä 
mielestäsi olisi?

Yhteensä 148 vapaan sanan vastausta, joissa kommentteja seuraavista aiheista:

• 81 kpl : Ajan säästö, tehostaminen 
• 34 kpl : Työmaakohtaiseen perehdytykseen keskittyminen, kohdekohtaisuus 
• 34 kpl : Perehdytykseen sitoutumisen ja sen sisäistämisen varmistaminen,     

osaamisen testaaminen (tietoteknisesti),  työntekijän vastuu ja asenne 
• 32 kpl : Nykytekniikan hyödyntäminen, automatisointi, yhteinen  järjestelmä 

kaikille, yhdistäminen Valtti-korttiin 
• 13 kpl : Kielikysymykset 
• 16 kpl : Turhan toiston poistaminen, perehdytyksen laadun parantaminen 
• 11 kpl : Pienten yritysten, ali- ja sivu-urakoitsijoiden mukaan saaminen

Lähde: RATEKOn kyselytutkimus työmaille keväällä 2016
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Kalle Mänttä, rakennustyömies, Suomi,
kokemusta alalta 35 vuotta

• Jopa yli 20 samankaltaista perehdytetystä vuodessa

• Joko ei anneta perehdytystä lainkaan tai pidetään 1,5 tunnin sulkeiset.

• Liikaa asia kerrallaan omaksuttavaksi

Tärkeää olisi saada tietää:

yhteyshenkilöt, oma työpiste 

ja työmaan vaarat sekä tietoa 

uusista määräyksistä ja ohjeista.

Nykyistä perehdytystä pidetään 

yleisesti rutiinina, 

jolla ei ole merkitystä
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Imrek Kovalenko, telineasentaja, Viro 
kokemusta alalta 1,5 vuotta

• Puhuu viroa ja venäjää, mutta ei suomea.

• Kokemattomat työntekijät vaativat tarkkaa perehdytystä

Perehdyttäminen on todella tärkeää.

• Suurempi huomio työmaasääntöihin.

• Paljon aika tuhlataan yleisiin ehtoihin,

jotka ovat samoja kaikilla työmailla ja nämä on käyty

läpi työturvallisuuskursseilla.

• Yleistä työturvallisuusperehdytystä riittäisi yksi

kerta vuodessa.

• Parempi sitä on saada omalla kielellä, 

kun perehdytetään.

”Инструктаж это 
очень важно.
Лучше получать его на 
родном языке, когда 
инструктируют на 
конкретный объект 
строительства”
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Ratkaisu: ennakkoon suoritettava ePerehdytys
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• Helppokäyttöinen, työturvallisuutta kehittävä ja ohjaava 
verkkopohjainen perehdytys-/oppimismenetelmä

• Jokainen työmaalle töihin tuleva suorittaa ennen työmaalle 
saapumistaan ohjelman omalla kielellään (suomi, englanti ja 
viro, venäjä, puola, latvia, liettua, myöhemmin myös ruotsi)

• Osaaminen todennetaan ja dokumentoidaan automaattisesti 
Taitorekisteriin josta se saadaan näkyviin työmailla

• Hyväksytty suoritus on voimassa kerrallaan aina 12 kk 
kaikilla työmailla, jonka jälkeen se tulee suorittaa uudestaan

• Sisältö aina ajan tasalla, se päivitetään vähintään vuosittain

• Laajennettavissa koko rakennusalan käyttöön 
(kattavuus arviolta 180 000 henkilöä)



Esimerkki kustannusvertailusta – Case Inlook Oy

ePerehdytys
• Asentajat ja työnjohto n. 300 henkeä

• Yleisperehdytys 1 krt/v/hlö

• Kesto noin 30-40 min

• Tehdään ennakkoon

• Kustannus esim. 15 €/v/hlö

• Kustannus/v

• 300 x 15 €

= 4.500 € /v

Nykymalli
• Asentajat ja työnjohto n. 300 henkeä

• Perehdytys 5-10 krt/v/hlö (Ka. 8)

• Kesto 1-3 h /krt

• Yleisperehdytyksen osuus 45 min

• Kustannus 30 €/h/hlö

• Kustannus/v

• 300 x 8 x 0,75 x 30 €

= 54.000 € /v
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• Varmistetaan, että kaikilla on riittävät perustiedot 
rakennustyömaan turvallisesta työskentelystä, työn vaaroista ja 
tapaturmien välttämisestä jo työmaalle saavuttaessa

• Turvalliset työtavat parantavat laatua
• Suoritetaan netissä kerran vuodessa
• Voimassa vuoden kaikilla työmailla
• Kaikille samanlainen perehdytys omalla äidinkielellä
• Suoritus tietokoneella tai kaikilla mobiililaitteilla
• Sisältö aina ajan tasalla ja säädösten mukainen
• Kun työturvallisuus paranee, tapaturmataajuus pienenee
• Lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen helpottuu digitaalisten 

työkalujen avulla
• Työmailla voidaan keskittyä työmaakohtaisiin erityispiirteisiin
• Sovellus voidaan ottaa kattavasti koko alan käyttöön

Mitä ePerehdytyksellä pyritään 
saavuttamaan?
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Kuinka ePerehdytys
toimii?



Kirjaudu valttikortilla

ePerehdytys

Ilmoita-palvelu
Tilaajavastuu.fi

Taitorekisteri
Tilaajavastuu.fi

Onnistunut suoritus 
taitorekisteriin

Taitorekisterin pätevyydet näkyvät 
työmailla

1

2

3

4

5

A
vo

in
 rajap

in
ta
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Tieto suorituksesta 
kirjautuu 
taitorekisteriin
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Eperehdytys demo



Keskitytään työ-
maalla olennaiseen



Työpaikkaan perehdyttäminen 
rakennustyömaalla 
”Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, 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” (Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009 3§ 2 mom)

• ePerehdytys ennakkoon: työpaikalle saapuvalla työntekijällä on valmiiksi riittävät perustiedot 
rakennustyömaan turvallisesta työskentelystä sekä rakennustyön vaara- ja haittatekijöistä ja 
niiden poistamiseen ja hallintaan tarvittavista toimenpiteistä

• Työmaahan perehdyttäminen: työtekijälle perehdytetään työmaakohtaiset erityispiirteet

LOMAKE (sisältää)

Työpaikka_______________________ Työntekijä_____________________

ePerehdytys on suoritettu ja voimassa ⃝

Työmaan organisaatio (työmaan johto) ja työsuojeluorganisaatio ⃝

Työmaan keskeiset toiminnot (aluesuunnitelma) ⃝

Tällä työmaalla työturvallisuudessa on erityisesti otettava huomioon ⃝

Työmaakierros/ mestan katselmointi tarvittavassa laajuudessa ⃝

Olen ottanut vastaan tiedot turvallisesta työskentelystä tällä rakennustyömaalla ja tunnen 
työhöni liittyvät työmaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat 
toimenpiteet.

Paikka, päivämäärä ja allekirjoitukset

Perehdytetty______________________ Perehdyttäjä__________________
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ePerehdytys tuotantoon syksyllä 2017

• Rakennusala on yhdessä kehittänyt uuden tavan yleisten 
työturvallisuusasioiden perehdytykseen

• Yritysten hyvä käytännöt saadaan koko alalle käyttöön

• Tekniikka testattu ja toimii

• Testikäyttäjien palautteen mukaan sisältö erinomainen

• Täyttää oppimistavoitteet

• Ylläpito ja tuki sovittu

• Jatkokehitysryhmä perustettu
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ePerehdytyksen tekninen hallinnointi

• RT:n näkökulmasta ePerehdytys on jäsenpalvelua ja siten RT:n 
ydintoimintaa

• RT on varautunut hallinnoimaan ja kehittämään ePerehdytystä

• On jo nähtävissä, että tämä ei jää ainoaksi 
verkkokoulutushankkeeksi (EU tietosuoja-asetuksen ohjeistus, 
RT:n eettiset periaatteet, toimialakohtaisia hankkeita vireillä)

• Käytännössä hallinnointi ja resursointi tapahtuu RT:n 100% 
omistaman yhtiön kautta (Rakennusmedia). 

• Teknisinä kumppaneina ovat Suomen Tilaajavastuu Oy ja 
Mediamaisteri Oy.
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Projektin käytännön toteutus

• Projektin toteuttaa RT:n kokonaan omistama Suomen Rakennusmedia 
ja pilotin suoria kustannuksia maksaa RT/RATEKO osana 
e-oppimisjärjestelmänsä kehitystyötä

• Pilotin jälkeen ePerehdytyksen ylläpito- käyttö- ja kehityskustannukset 
rahoitetaan kustannusperustaisesti määräytyvillä käyttömaksuilla

• Yritykset osallistuvat hankkeessa mukana olevien asiantuntijoiden 
työpanoksella sekä antamalla projektin käyttöön tiedot omista 
parhaista menetelmistään ja käytännöistään

• Projektin ohjausryhmä kokoontuu 1–2 kuukauden välein

• Ohjausryhmän perustama operatiivinen työryhmä kokoontuu 2 viikon 
välein ja raportoi  hankkeen etenemisestä ohjausryhmän kokouksissa 
ja aina tarvittaessa
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Kaikki mukaan 
syksyllä 2017



https://ttk.fi/


Lisätiedot

Heidi Husari
heidi.husari@rateko.fi, puh. 040 831 2829

www.eperehdytys.fi

mailto:heidi.husari@rateko.fi
http://www.eperehdytys.fi/

