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Turvallisuustyöpaja 29.10.2020: turvallisuusteemat
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RT:n turvallisuusryhmän 29.10. työpajan tulokset

• RT turvallisuusryhmän työpajassa nousi neljä pääteemaa 
1. Turvallisuusosaamisen syventäminen (turvallisuusryhmä, Rateko ym.)
2. Turvallisuusjohtamisen työkalut ja ohjeet (RT, asiantuntijakonsultit)
3. Työmaan turvallisuuskäytännöt (yritykset/työmaat)
4. Alan turvallisuustiedotuksen parantaminen (RT/toimialat)

• Kunkin pääteeman alla toteutetaan useita, toisiaan täydentäviä hankkeita, jotka 
vakiinnutetaan osaksi yritysten normaalitoimintaa.



Ensimmäisenä toteutettavat hankkeet
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Turvallisuusteema Turvallisuushanke

1. Turvallisuusosaamisen syventäminen Yritysten ja oppilaitosten yhteistyön 
parantaminen
Aleksi Auer, Arto Huhtanen, Marko Kilpeläinen, Janne 
Papula, Jussi Puustinen, Heidi Husari, Kim Kaskiaro, Ahti 
Niskanen

2. Turvallisuusjohtamisen työkalut ja ohjeet Sähköinen työkalu: tehtäväsuunnittelu osana 
turvallisuuden varmistamista
Antti Jokela, Mika Määttä, Janne Pekkarinen, Jari 
Pulkkinen, Heinrich Schwab, Diana Råman, Ville 
Wartiovaara

3. Työmaan turvallisuuskäytännöt Vaikuttavan työmaaperehdytyksen 
vakiinnuttaminen (käynnistyy välittömästi)
Sirpa Ek, Jari Korpisaari, Antti Leino, Timo Pinomäki, Ville 
Vatanen, Juha Suvanto

4. Alan turvallisuustiedotus Alan yhteiset turvavartit, turvallisuustyöpajat ja 
webinaarit
Marko Kuukkanen / Tuija Lönnrot, Jukka Moilanen, Iida 
Peltosaari, Mikko Tammihovi, Katja Salmi, Tommi Niemi, 
Tommi Ahlberg, Kati Kaskiala
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Vaikuttavan työmaaperehdytyksen vakiinnuttaminen

• Tulos
• vakioitu malli työmaahan perehdyttämiseen
• perehdyttäjien parempi osaaminen, tuki ja motivaatio
• digitaalisen ja kasvokkain tapahtuvan perehdyttämisen yhdistäminen
• parempi riskien arviointi, parempi turvallisuus työmaalla

• Hankkeen päävaiheet
1. perehdytysmallin testaaminen työmailla
2. perehdyttäjien koulutus yhteiseen toimintamalliin
3. perehdytysmateriaalien luominen
4. mallin käytön seuranta ja vaikutusten arviointi 
5. tiedotus ja tulosten jakaminen

• Hankkeen aikataulu 12/2020–12/2021 (väliraportti 8/21)
• Yhteistyössä: RT, jäsenyritykset, turvallisuuspäälliköt, HR, 

perehdytyskouluttajat, ohjelmistoyritykset



• Koko luvitus-perehdyttämis-
työnopastus-työmaakierros-ketju 
kuntoon. 

• Pelisäännöt ovat jo olemassa ja usein 
myös sopimuksiin kirjattu, mutta ne
pitää vaan aidosti viedä käytäntöön. 

• Kyseessä on toiminnanmuutoshanke ja 
turvallisuuden ryhtiliike.

Hankkeen tavoite
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Vaikuttavan työmaaperehdytyksen vakiinnuttaminen



1. Pilottiyritysten (viisi yritystä) ja ohjausryhmän kokoaminen

2. kirkastetaan erilaiset perehdytysprosessit:  A1, A2, B1, B2, C1, C2 (työpaja)
• esim. ei yleisperehdytystä/ePerehdytys/työmaakohtainen digitaalinen yleisperehdytys

• au/omat työntekijät

3. johdon sitouttaminen mukana olevissa yrityksissä (webinaari)

4. perehdytysmateriaalipohjien luominen (yrityskohtainen työpaja)

5. perehdyttäjien ja työnopastajien koulutus (koulutus, webinaari)

6. perehdytyksen sparraaminen ja seuranta hankkeissa (työmaakäynnit ja tuki)

7. palautteen kerääminen  (väliraportti elokuussa 2021) (kysely)

8. raportointi, tiedotus ja tulosten jakaminen (loppuraportti 12/2021) 

Hankkeen vaiheet 
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Vaikuttavan työmaaperehdytyksen vakiinnuttaminen



Aikataulu
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Vaikuttavan työmaaperehdytyksen vakiinnuttaminen
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Yritysten ja oppilaitosten yhteistyön parantaminen

• Tulos
• opiskelijat: kattavampi osaaminen alan turvallisuusvaatimuksista ja -käytännöistä
• oppilaitokset: yhtenevät koulutusmateriaalit ja –mallit eri koulutusasteilla, parempi 

opetuksen laatu, yritysmaailman tuki opetuksen ylläpidossa ja kehittämisessä
• yritykset: valmistuvilla työntekijöillä parempi osaaminen ja asenne turvallisuusasioissa
• koko ala: tehokkaampi yhteistyö ja tiedonkulku koulu- ja yritysmaailman välillä, 

turvallisuusosaamisen ja -tason kehittyminen koko alalla

• Hankkeen päävaiheet
1. koulutus- & yhteistyötarpeiden kartoitus / rakennusala & oppilaitokset
2. jo olemassa olevien yhteistyömallien kartoitus & arviointi / rakennusala & oppilaitokset
3. uusien koulutusmateriaalien ja yhteistyömallien luominen ja testaaminen käytännössä
4. palautteen kerääminen, vaikutusten arviointi
5. tiedotus ja tulosten jakaminen 

• Yhteistyössä: RT Rakennusteollisuus, jäsenyritykset, alan oppilaitokset, Rateko, rakennusala 
kouluttajat

• Aikataulu: Jatkuva hanke, tarkennetaan myöhemmin
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Sähköinen työkalu: tehtäväsuunnittelu osana turvallisuuden 
varmistamista

• Tulos
• sähköinen työkalu tehtäväsuunnitteluun, riskien arviointiin ja edellytysten varmistamiseen
• hyödyntää olemassa olevaa Ratu-materiaalia ja RatuPakin tehtäväsuunnittelupohjaa
• ohjaa selvittämään ja varmistamaan turvallisen työn edellytykset
• korostaa työnjohdon ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja riskeihin puuttumista

• Hankkeen päävaiheet
1. tehtäväsuunnittelu-työkalun määrittäminen
2. koodaus, aineistojen linkitys, testaus
3. lanseeraaminen ja käyttökoulutus yrityksissä 
4. tiedotus ja tulosten jakaminen.

• Hankkeen aikataulu 3/2021-12/2022

• Yhteistyössä: RT, Rakennustieto Oy, 
Ratu-projekti, RT jäsenyritykset, ohjelmistoyritykset
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Alan yhteiset turvavartit, turvallisuustyöpajat ja webinaarit

• Tulos
• turvavartit levittävät uusinta tietoa ja turvallisuushankkeiden tulokset leviävät tehokkaasti
• turvallisuustyöpajat tehostavat ja auttavat tulevien hankkeiden suunnittelua ja toteutusta
• webinaarit innostavat turvallisuuden kehittämiseen ja jakavat tietoa uusista tuloksista
• kieliversiot turvallisuusvarteista yms.

• Hankkeen päävaiheet
1. turvavarttien, työpajojen ja webinaarien sisällön suunnittelu ja aikataulutus
2. webinaarien/lähityöpajojen/varttien organisointi ja toteutus
3. tiedotus webinaareista/lähityöpajoista/varteista
4. tallenteiden kokoaminen myöhempää katselua varten.

• Hankkeen aikataulu 1/2021 -> (jatkuva hanke)
• RT, jäsenyritykset, Rakennusliitto, SKOL, Työturvallisuuskeskus, alan tiedottajat, tutkijat


