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Ohje
• Tämä on perustekstidia,
jota tulee käyttää aina kun
mahdollista.

Perehdytysketju

•

Työmaaperehdytyksen
kehityshanke
valmistuu 2020

ePerehdytyskehityshanke
valmistui 2017

•

•

Yleisperehdytys

Työmaaperehdytys

ePerehdytys
Kerran vuodessa
Eri kielillä

•
•
•

•
•

Työturvallisuuden
verkkokoulutus
Kattaa työmaiden
yhteiset turvallisuusvaatimukset
Suoritetaan kerran
vuodessa omalla
kielellä
Nyt jo 30 000
suoritusta
Vuosittain yksi
erikoisteema

PU:n työnjohto
Jokaisella työmaalla
Työmaan turvallisuusasiat

•

•

•
•

Kehityskohteena
•
uudenlainen
työmaaperehdytys kun •
ePerehdytys on
suoritettu
Keskittyy
•
työmaakohtaisiin
turvallisuusvaatimuksiin
Joka työmaalla.
Haasteena mm.
työmäärä,
kielitaitovaatimukset,
paperityön määrä.

Työnopastus
Aliurakoitsijan työnjohto
Tehtäväkohtainen

•

Aliurakoitsijan
työnjohdon tehtävä
Keskittyy tehtäväkohtaisiin turvallisuusvaatimuksiin
Paljon haasteita
tässäkin.

Myös kaksipalstaiset
tekstidiat ovat
suositeltavia.
Näiden oikeassa laidassa
olevat graafiset elementit
tekevät esityksen ilmeestä
tunnistettavan ja
johdonmukaisen.
Muuta tarvittaessa
alatunnisteen tietoihin
organisaatiosi nimi
valitsemalla valikosta
Lisää > Ylä- ja alatunniste.
Käytä esityksissä
sivunumeroita ja
päivämäärää, jotka on
valmiiksi asetettu
alatunnisteen tietoihin.
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Tutkimuskysymykset
• Mitkä ovat viime vuosina työmailla tapahtuneiden
tapaturmien syyt ja millä toimenpiteillä nämä voidaan
jatkossa estää?
• Millaiset perehdytyskäytännöt ja -sisällöt palvelevat
parhaiten työmaan turvallisuuden johtamista, kun
ePerehdytys on suoritettu ennen työmaalle tuloa?

Ohje
• Tämä on perustekstidia,
jota tulee käyttää aina kun
mahdollista.
•
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•

•

Myös kaksipalstaiset
tekstidiat ovat
suositeltavia.
Näiden oikeassa laidassa
olevat graafiset elementit
tekevät esityksen ilmeestä
tunnistettavan ja
johdonmukaisen.
Muuta tarvittaessa
alatunnisteen tietoihin
organisaatiosi nimi
valitsemalla valikosta
Lisää > Ylä- ja alatunniste.
Käytä esityksissä
sivunumeroita ja
päivämäärää, jotka on
valmiiksi asetettu
alatunnisteen tietoihin.

• Millaiset perehdyttämisen ohjeet ja työkalut tukevat
parhaiten turvallisuustyötä työmaalla?

3

Hankkeen tulokset

Ohje
• Tämä on perustekstidia,
jota tulee käyttää aina kun
mahdollista.
•

•

Hankkeen tuloksena syntyy mm.
1. Opas tapaturmien estämiseksi
https://rateko.fi/hankkeet/hankearkisto/
2. Perehdytyksen kehittäminen työmailla – parhaat ideat ja
kokemukset

•

•

Myös kaksipalstaiset
tekstidiat ovat
suositeltavia.
Näiden oikeassa laidassa
olevat graafiset elementit
tekevät esityksen ilmeestä
tunnistettavan ja
johdonmukaisen.
Muuta tarvittaessa
alatunnisteen tietoihin
organisaatiosi nimi
valitsemalla valikosta
Lisää > Ylä- ja alatunniste.
Käytä esityksissä
sivunumeroita ja
päivämäärää, jotka on
valmiiksi asetettu
alatunnisteen tietoihin.

3. Kirjallisuuskatsaus – mitä maailmalla tutkitaan aiheesta, mitä
sieltä on poimittavissa suomalaisen kehityksen tueksi
4. Uuden työmaaperehdytyksen ohjeistus
Hanke valmistuu 3/2020.
Tulokset ovat julkisia.
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Ohje
• Tämä on perustekstidia,
jota tulee käyttää aina kun
mahdollista.

Opas tapaturmien
estämiseksi

•

•

• Aineisto koottiin työpajoissa
keväällä 2018
• Osallistujia työpajoissa 15
yrityksestä

•

•

• Keinoja onnettomuuksien
estämiseksi
• Rakennusmedia toimitti
tuloksista oppaan työnjohdolle
ja työntekijöille. Tulossa opas
tilaajalle ja suunnittelijoille.
• Opasta saa printata tai painaa
vapaasti omaan käyttöön.

20.12.2013

https://rateko.fi/hankkeet/hankearkisto/
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Kirjallisuuskatsaus
• 94 rakennusalan turvallisuusartikkelia
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• Tämä on perustekstidia,
jota tulee käyttää aina kun
mahdollista.
•

•

• Tavoitteena selvittää
• mitä alan turvallisuudesta tutkitaan tällä hetkellä
• mitä tästä voisi ammentaa perehdyttämisen kehittämiseen

• 24 lähdettä – painottuu lehtiin
• Safety Science
• Construction Management and Economics
• Automation in Construction

•

•
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jota tulee käyttää aina kun
mahdollista.

Kirjallisuuskatsaus

•

•

26 kpl Turvallisuuskulttuuri,
turvallisuusilmapiiri
riskien hallinta, turvallisuusongelmat, ilmapiirin
arviointi, vaikuttavat tekijät, indikaattorit

•

•

24 kpl Käyttäytyminen
13 kpl Teknologia

seurantalaitteet, algoritmit, BIM,
AR, VR, visualisointi 4D =>
kommunikaatio, vaarojen
tunnistaminen, yhteistyön
parantaminen

identiteetti, sitoutuminen, motivaatio,
käyttäytymisen ennakointi,
persoonallisuus, stressi, tunteet
asenteet, koulutuksen vaikutus,
kannustimet, onnettomuuksien
ennaltaehkäisy, BBS

Tutkimusmenetelmät

Muuta tarvittaessa
alatunnisteen tietoihin
organisaatiosi nimi
valitsemalla valikosta
Lisää > Ylä- ja alatunniste.
Käytä esityksissä
sivunumeroita ja
päivämäärää, jotka on
valmiiksi asetettu
alatunnisteen tietoihin.

€

19 kpl Johtaminen
Lean, prosessien haasteet,
vuorovaikutus, vastuiden jako,
turvallisuuskäytännöt,
kommunikaatio, interventiot, VR,
suunnittelun puutteet,
vaikutusmahdollisuudet, 4D

Myös kaksipalstaiset
tekstidiat ovat
suositeltavia.
Näiden oikeassa laidassa
olevat graafiset elementit
tekevät esityksen ilmeestä
tunnistettavan ja
johdonmukaisen.

Koulutus
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Ohje
• Tämä on perustekstidia,
jota tulee käyttää aina kun
mahdollista.

Perehdytyksen uusia kehityssuuntia

•

•

Työnjohto kertoo

•

Vuorovaikutus, keskustelu,
sosiaalisuus, luottamuksen
rakentaminen

Työmaaperehdytys

•

Asennekasvatusta,
vastuunkantamista
ja edustamista

Tiedonjakaminen

Myös kaksipalstaiset
tekstidiat ovat
suositeltavia.
Näiden oikeassa laidassa
olevat graafiset elementit
tekevät esityksen ilmeestä
tunnistettavan ja
johdonmukaisen.
Muuta tarvittaessa
alatunnisteen tietoihin
organisaatiosi nimi
valitsemalla valikosta
Lisää > Ylä- ja alatunniste.
Käytä esityksissä
sivunumeroita ja
päivämäärää, jotka on
valmiiksi asetettu
alatunnisteen tietoihin.

Osana koko turvallisuusketjua

Digitaaliset välineet
Työntekijöiltä kysytään
Työntekijät kertovat

Turvallisuuskorttikoulutus - ePerehdytys
Työn opastus vahvemmin mukaan
Työurvallisuussuunnitelma,
pystytyspöytäkirja

Ajan säästö: sopimuksiin kirjattu perehdytysaika – etukäteen tieto ketä on tulossa
perehdytettäväksi – valmiiksi täytetyt nimi- yms. tiedot lomakkeessa

8

8

4

