
Top 6 asiaa, joita voit kehittää
työmaaperehdytyksissä



Top 6 haasteet
työmaaperehdytyksissä

Työmaajohtajien kertomat
haasteet

• Miten varmistaa, että työntekijä on saanut

ajankohtaisimman perehdytyksen?

• Miten varmistaa, että koulutuksen laatu on riittävä?

• Kuinka dokumentoida ja arkistoidat tarvittavat tiedostot

viranomaistarkastuksia varten?

• Miten pidetään koulutus laadukkaana työntekijöille, 

joiden suomen tai englannin kielen taito ei ole riittävä?

• Kenellä on aikaa perehdyttää kaikki työkohteeseen

saapuvat tekijät?

• Miten varmistaa, että asiat on sisäistetty ja ymmärretty?



Perinteinen
työmaaperehdytys
Perehdytys hoidetaan työmaalla
työmaakopissa työntekijä kerrallaan. 
Perehdytyksen tekee työmaajohtaja ja
jokainen suoritus kirjataan käsin mappiin
viranomaisia varten. 

Nykyaikainen
työmaaperehdytys
Käytetään digitaalista oppimisympäristöä, jossa on 
valmiina oikeat koulutukset, oikeilla kielillä. 
Järjestelmään on helposti kopioitavissa eri
työmaiden vaatimukset ja järjestelmä skaalautuu
jatkuvasti.

Perehdytyksen tuloksia seurataan ja ne arkistoidaan
automaattisesti viranomaistarkastuksia varten. 
Perehdytyjsen laatu varmistetaan, jotta työskentely
on mahdollisimman turvallista työmaalla.

VS



Työmaat säästävät aikaa ja rahaa

Kaivoksen työmaakoulutuksen hintaa
saatiin ratkaisevasti pienennettyä, kun
perehdytys hoidettiin digitaalisen
perehdyttämisen keinoin.

Yhden perehdytettävän
hinta
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€40 

Nykyaikainen

Perinteinen

Työmaajohtajan aika menee vain kurssin
luomiseen ja tärkeimpiin henkilökohtaisiin
opastuksiin.

Työmaajohtajan aikaa
säästyy

Käytännössä nykyaikaisessa järjestelmässä voi
kouluttaa satoja samaan aikaan. 

Datasta olemme nähneet parhaimmillaan 300 
työntekijää tehneen koulutuksen yhden
sunnuntain aikana, joka on käytännössä
mahdoton perinteisellä tavalla.

Samanaikaisten
perehdyttävien määrä
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Suunnittele
Perehdytys kerran

Nykyaikainen perehdytys käyttöön viikossa

Kutsu työntekijät Työntekijä käy
perehdytyksen läpi Työt voivat alkaaVaihe 2Vaihe 1Vaihe 0

Käytä valmista pohjaa, 
johon lisäät vain
työmaaakohtaiset
kuvat.

Tämän vaiheen tarvitsee
tehdä vain kerran.

Lähetä kutsut työntekijöiden
sähköpostiin

Työntekijä voi aloittaa
perehdytyksen suorittamisen
24/7, kun hänelle se sopii.

Työntekijä aloittaa
perehdytyksen omalla
kielellään alustalla

Suorittaa
perehdytyksen
päätteeksi testin

Hyväksytysti suoritettu
perehdytys siirtyy
automaattisesti arkistoon
viranomaisia varten

Samanaikaisesti voi
aloittaa useita
työntekijöitä samalla
työmaalla ilman
suurempia ongelmia



Lue kuinka Zeroni ja
Claned ratkaisivat
kymmenien työmaiden
perehdytyksiä

www.claned.com/tyomaaperehdytys
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