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FIRA ON INNOVATIIVINEN RAKENNUSALAN KASVUYRITYS 

 Haluamme uudistaa rakennusalaa ja tuoda rakentamisen lähemmäs ihmistä

 Fira Oy toimii rakennushankkeiden päätoteuttajana uudis- ja 

korjauskohteissa 

 Fira Palvelut toteuttaa asiakaslähtöisiä putkiremontteja  

 Fira Starters luo mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle startupien

kautta

 Henkilöstöä noin 250, omistajana henkilöstö ja perustajat
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PALVELULÄHTÖINEN ASENTEEMME ON MAHDOLLISTANUT 
VAHVAN KASVUN
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Fira-Konsernin liikevaihto 2002 – 2016 (M€)

14M€Perustetaan 

Seinäjoella

“Perinteinen rakentaminen”: Betoni

“Palvelurakentaminen”: Asiakas

“Next phase”: Ihminen

Konsernin 

liikevaihto 

vuonna 2016

noin 170 M€



FIRAN ARVOT OVAT KESKEISESSÄ ROOLISSA KAIKESSA 

TOIMINNASSAMME

Välitämme, olemme luottamuksen arvoisia sekä toimimme läpinäkyvästi



EHDOTA EPEREHDYTYKSELLE SLOGANIA JA VOITA 
MATKALAHJAKORTTI

• Fira Oy haluaa Fiksumpaa rakentamista, tähän kuuluu myös 
fiksumpi turvallisuusperehdytys, tästä syystä Fira haluaa 
lahjoittaa 1000 € matkalahjakortin hankkeen slogankilpailuun

• Linkki kilpailuun: 
http://www.rakennusteollisuus.fi/RATEKO/Projektit/eperehdytys/

http://www.rakennusteollisuus.fi/RATEKO/Projektit/eperehdytys/


MIKSI tarvitsemme 

ePerehdytyksen?





KALLE MÄNTTÄ, SUOMI, RAKENNUSTYÖMIES KOKEMUSTA 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.

• Yleisesti nykyistä perehdytystä pidetään rutiinina, jolla 
ei ole merkitystä



IMREK KOVALENKO, VIRO, TELINEASENTAJA KOKEMUSTA 1,5 
VUOTTA

• Puhuu Viroa ja Venäjää, mutta EI SUOMEA

• Tarkkaa perehdytystä vaatii kokemattomat työntekijät (ensimmäiset pari vuotta).
Perehdyttäminen on todella tärkeää.

• Suurempi huomio työmaasääntöihin.

• Paljon aika tuhlataan yleisiin ehtoihin, jotka ovat samoja kaikilla työmailla ja nämä
käyty läpi työturvallisuuskursseilla.

• Yleistä työturvallisuusperehdytystä riittäisi yksi kerta vuodessa.

• Parempi sitä saada omalla kielellä, kun perehdytetään nimenomaan 
työmaahan. ”Инструктаж это очень 

важно.
Лучше получать его на 
родном языке, когда 
инструктируют на 
конкретный объект 
строительства”



KUSTANNUSVERTAILU – INLOOK OY /ARTO LEHTONEN TJ

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



PEREHDYTYKSIÄ ON PALJON, VOIKO NIITÄ TEHOSTAA?



TYYTYVÄISYYTTÄ LÖYTYY, MUTTA TURVALLISUUSLUVUT EIVÄT 
PARANE TARPEEKSI?



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



DIGITALISOINTIIN USKOTAAN!



• Tapaturmataajuus pienenee 

• Yhtenäiset ja tasalaatuiset tavoitteet ja laatuvaatimukset 

turvallisiin työtapoihin perehdyttämiselle 

• Lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen helpottuu 

digitaalisten työkalujen avulla

• Työmailla voidaan keskittyä työmaakohtaisien 

erityispiirteiden perehdyttämiseen

• Ala ohjaa myös pieniä yrityksiä 

työturvallisuusosaamiseen 

• Sovellus voidaan ottaa kattavasti koko rakennusalan 

käyttöön

Mitä pyritään ePerehdytyksellä saavuttamaan?



PROJEKTIN TILANNE
JA AIKATAULU



OHJAUS- JA OPERATIIVINENRYHMÄ
Kuinka pitkälle voimme päästä?

 Antti Leino, SKANSKA

 Antti Savolainen Varte Oy 

 Arto Lehtonen, Inlook Oy

 Henrik Rousku, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ja 
Sähköinfo

 Janne Järvinen, YIT Oyj, pj

 Jari Nykänen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 Jari Pulkkinen ja Teemu Latva Fira Oy

 Juha Halonen & Hanne Perälä Lemminkäinen Talo Oy

 Juha Salminen Consti Oy 

 Jyrki Suihkonen rakennusala, Ammattiliitto Pro

 Kim Kaskiaro, Juha Suvanto, Heidi Husari, sihteeri, 
Rakennusteollisuus RT ry

 Mika Airaksela Rakennusliike Reponen

 Mika Määttä ja Vesa Rautsala, Caverion Suomi Oy,

 Oskari Peurakoski,, NCC

 Simo Karhu ja Marja Mattinen, Kreate

 Tapio Jääskeläinen Rakennusliitto, 

 Antti Leino Skanska

 Ari Kähkönen Infra

 Erno Martin Yit

 Hanne Perälä Lemminkäinen

 Hannu Murto YIT

 Heidi Husari Rateko

 Jari Nykänen AVI

 Jari Pulkkinen Fira PJ

 Juha Suvanto Rrakennusteollisuus.fi

 Jukka Kauppinen Midagon

 Kimmo Oksanen Mediamaisteri

 Mika Määttä Caverion

 Oskari Peurakoski NCC

 Panu Tuominen Rateko

 Sami Sinisalo Suomen Tilaajavastuu

 Satu Sahlstedt, Mittaviiva

 Tommi Ahlberg Rakennusteollisuus

 Tapio Jääskeläinen Rakennusliitto

 Tarja Mäki Mittaviiva

 Tiina Front-Tammivirta

 Tuija Lönnrot AVI



HISTORIA, AIKATAULU JA ETENEMINEN
Kuinka pitkälle voimme päästä?

 Tätä on pohdittu monessa paikassa jo aiemminkin. Takamäki 
yhtiön kehitysfoorumissa haluttiin käynnistää perehdytys 
hanke, jonka toteuttaminen alkoi kesäkuussa 2016 
yhteistyössä yritysten, RT:n ja Ratekon kanssa.

 Syksyllä 2016 operatiivinen ryhmä ja Mittaviiva Oy keräsi eri 
yritysten perehdytysaineistot, litteroi ja ryhmitteli ne. Aineistoja 
koeponnistettiin useissa eri ’workshopeissa’ 

 Midacon Oy avulla vertailtiin toimittajia ja alustoja

 Tiedotus ja työskentely koko ajan TÄYSIN avointa, kaikki 
aineisto kaikille osapuolille saatavilla Trellossa.

 Valinnat ja päätökset tehtiin ohjausryhmässä

 Hanke edennyt aikataulussa, lukuun ottamatta pilotin kahden 
viikon lykkäystä laadun varmistamiseksi. 



SISÄLTÖ JA OPPIMINEN

Tietosisältö: mitä 

minun pitää osata 

turvallisuusasioista? 

Tentti: palaute 

siitä kuinka 

hyvin osaan 

asiat. 

Reflektoivat 

kysymykset: miten 

itse toimin 

työmaalla? 

Tarinat: 

samaistuminen, 

esimerkkien kautta 

oppiminen. 

Oppiminen yksilötasolla

- parempi ymmärrys vaatimuksista

- oman toiminnan reflektointi

Uusi työmaa-

perehdytys
- keskittyminen 

olennaisiin 

asioihin, kuten 

työn riskeihin ja 

työmaan 

erityispiirteisiin.

Oppiminen 

organisaatio/työmaatasolla

- perehdytystoiminnan muutos

- turvallisuuskäyttäytymisen muutos

- turvallisuuskulttuurin muutos

Alan 

turvallisuus-

kulttuurin 

muutos



TOIMITTAJA JA ALUSTA
Kuinka pitkälle voimme päästä?

 Jukka Kauppinen Midacon Oy:stä teki erinomaista työtä valintaprosessissa, jossa tarkasteltiin 
toimittajia ja alustoja erittäin laajasti ja tarkasti ePerehdytys hankkeen näkökulmasta.

 Kaikki varteenotettavat toimittajat ja alustat mukana valintaprosessissa, ’Urakkaneuvotteluihin’ 
pääsivät  Discendum, Mediamaisteri, MPS Prewise ja Appirix

 Operatiivisen- ja ohjausryhmän valinta kohdistui Mediamaisteri Oy:n ja Moodle-alustaan.

Moodle on ilmainen, avoimen lähdekoodin[1] oliopohjainen oppimisalusta eli 

virtuaalinen oppimisympäristö (VLE), joka soveltuu erilaisille käyttäjäryhmille 

erilaisiin käyttötarkoituksiin. Se on vapaasti saatavissa ja ladattavissa Moodlen 

sivustolta. Moodle tarjoaa työvälineitä mm. vuorovaikutukseen, 

sisällöntuottamiseen ja materiaalin jakamiseen. Moodlea voi räätälöidä 

monipuolisilla liitännäisohjelmilla. Moodleen saa teemoja, joilla ulkonäköä voi 

muokata mieleisekseen.

Moodlen nimi tulee alun perin kehittäjänsä Martin Dougiamaksen etunimen 

ensimmäisestä kirjaimesta, mutta sitten nimi on akronyymi englanninkielisistä 

sanoista "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment".

https://fi.wikipedia.org/wiki/Avoin_l%C3%A4hdekoodi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Moodle#cite_note-1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Olio-ohjelmointi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Oppimisalusta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Virtuaalinen_opiskelu
http://moodle.org/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Liit%C3%A4nn%C3%A4inen_(tietotekniikka)
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Teema_(tietotekniikka)&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Akronyymi


VALTTIKORTTI, KIRJAUTUMINEN JA TAITOREKISTERI
Kuinka pitkälle voimme päästä?

 Yhteystyö Suomen Tilaajavastuu Oy:n ja 
Mediamaisteri Oy:n teknisten 
asiantuntijoiden kanssa on mahdollistanut 
ePerehdytys -palveluun uuden helpon tavan 
tunnistaa käyttäjä ja tallentaa suoritukset 
sähköiseen Taitorekisteriin kaikkien 
saataville

 Tässä puhutaan merkittävästä 
päänavauksesta tietojen ja Valttikortin 
hyödyntämisestä koko alalla

 Kirjautumisessa varmennetaan henkilö 
Ilmoita –palvelun tietojen pohjalta ja 
onnistunut ePerehdytys suoritus merkitään 
Taitorekisteriin

OpenID on menetelmä sähköisen identiteetin

varmentamiseen World Wide Webissä.

OpenID mahdollistaa sen, että käyttäjän tarvitsee 

rekisteröityä vain yhteen palveluun, ja tämän jälkeen 

muut palvelut voivat varmentaa käyttäjän 

henkilöllisyyden tämän palvelun kautta.

OpenID on myös hajautettu järjestelmä: kuka hyvänsä 

voi perustaa OpenID-tunnistusta tarjoavan palvelun, ja 

käyttäjän tarvitsee vain tietää tunnisteensa URL. 

OpenID on myös kerroksittainen järjestelmä: eri osat eri 

sivustojen käyttäjien varmistusprosessista voidaan 

toteuttaa eri tavoin, ja olemassa olevaa 

tunnistusinfrastruktuuria voidaan hyödyntää.

https://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4hk%C3%B6inen_identiteetti
https://fi.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://fi.wikipedia.org/wiki/URL


TIEDOTUS
Kuinka pitkälle voimme päästä?

 Oikea ja laadukas tiedotus on 
avainasemassa, tästä on huolehtinut 
RT:n tiedottaja Tommi Ahlberg, myös 
kaikki ohjaus- ja operatiivisenryhmän 
jäsenet ovat osallistuneet tahoillaan 
tiedottamiseen.

 Käytämme monikanavatiedottamista

 Tiedottamista varten on tehty oma 
aineisto, jolla varmistetaan sama viesti 
kaikilta kaikille.



PILOTTI 1 / 13.2-27.2.2017 PC JA 3.3-17.3.2017 PUHELIN 

Kuinka pitkälle voimme päästä?

 Pilotti 1, eli asiantuntijaversio

 kohderyhmä: työturvallisuudesta vastaavat toimihenkilöt, 
työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet ja työmaiden 
yhteysmiehet ym.

 Kieliversio: Suomi

 pilotoinnin lopussa osallistujalle esitetään kysymyksiä 
ePerehdytyksen arvioimiseksi - aktivoitukaa antamaan 
palautetta mahdollisimman paljon.

 Palautteen perusteella tehdään tarvittavat korjaukset ja 
muutokset



PILOTTI 2 / 31.3-21.4.2017, PC, TABLETTI,PUHELIN, TYÖNTEKIJÄT

Kuinka pitkälle voimme päästä?

 Pilotti 2, työntekijät

 kohderyhmä: työntekijät

 Kieliversiot: Suomi, Englanti ja Viro

 mobiililaitteella, tabletilla tai PC:llä.

 pilotoinnin lopussa osallistujalle esitetään kysymyksiä 
ePerehdytyksen arvioimiseksi - aktivoitukaa antamaan 
palautetta mahdollisimman paljon.

 Palautteen perusteella tehdään tarvittavat korjaukset ja 
muutokset

 Tästä pitäisi syntyä ePerehdytyksen tuotantoversio



MITEN TÄMÄ HIMMELI 
TOIMII? 



KUINKA EPEREHDYTYS TOIMII?

Kirjaudu 

valttikortilla ePerehdytys

Tilaajavastuu.fi

Taitorekisteri

Ilmiota palveluOnnistunut suoritus 

taitorekisteriin

Yritysten omat 

järjestelmät

Taitorekisterin pätevyydet 

näkyvät työmailla
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TAKAMÄKI / SITEMANGER - TAITOREKISTERI



EPEREHDYTYS DEMO
Kuinka pitkälle voimme päästä?



VOIMME KESKITTYÄ 
JATKOSSA 

OLEELLISIIN ASIOIHIN 
TYÖMAALLA 



TYÖPAIKKAAN PEREHDYTTÄMINEN 
RAKENNUSTYÖMAALLA
Perehdyttäjän ohje /Jsu 1/2

Perehdytä työntekijä työmaahan seuraavasti:

 Esittele/ kerro työmaan organisaatio (kaaviokuva ja henkilöiden valokuvat havainnollistavat 
asiaa) kyseiselle työntekijälle tarpeellisilta osin, päätoteuttajan vastaava työnjohtaja sekä 
työntekijän työstä vastuussa oleva työnjohtaja

 Esittele/ kerro työmaan työsuojeluorganisaatio; työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu

 Käy työmaan aluesuunnitelman avulla läpi keskeiset 
työmaan toiminnot, kuten  

 toimisto-, henkilöstö- ja varastotilat

 nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus

 rakennustarvikkeiden purkaus- ja varastointipaikat

 työmaaliikenne ja turvalliset kulkutiet

 palosammuttimien sijainti ja palontorjunta

 ensiaputarvikkeiden sijainti ja toiminta hätätilanteessa  



TYÖPAIKKAAN PEREHDYTTÄMINEN 
RAKENNUSTYÖMAALLA
Perehdyttäjän ohje /Jsu 2/2

 Kerro, mitä tällä työmaalla työturvallisuudessa 
erityisesti on otettava huomioon

 Tee työntekijän kanssa yhteinen työmaakierros 
tarvittavassa laajuudessa, perusteellisesti ainakin 
mesta, jolle kyseinen työntekijä tulee töihin

 Varmista lopuksi kysymällä, että asiat on 
ymmärretty eikä avoimia kysymyksiä turvallisen 
työskentelyn varmistamiseksi jäänyt



KAIKKI MUKAAN 
ALOITETAAN 

SYKSYLLÄ 2017



TUOTANTOON SYKSYLLÄ 2017
Kuinka pitkälle voimme päästä?

 Riittävä sitoutuminen päätoteuttajilta

 Tekniikka testattu ja toimii

 Sisältö erinomainen

 Täyttää oppimistavoitteet

 Ylläpito ja tuki sovittu

 Jatkokehitysryhmä perustettu





KIITOS!

KYSYMYKSIÄ?


