Suorita Skanskan perehdytysportaalissa
hyödyllisiä kursseja!

Yhteistyö Skanskan kanssa edellyttää yhteistyöhön liittyvien asioiden tuntemista
sekä esimerkiksi työturvallisuusasioiden osaamista. Skanskan
perehdytysportaalissa oppiminen on helppoa ja maksutonta. Portaali on tarkoitettu
Skanskan yhteistyökumppaneille, kuten aliurakoitsijoille, tavarantoimittajille,
oppilaitosten edustajille, suunnittelijoille ja harjoittelijoille.
Paloturvallisuus, vaara-alueiden rajaaminen, betonipumppauksen turvallisuus,
jätehallinta ja suunnittelijan työkalut ovat muutamia verkkokurssien aihealueita.
Yhden verkkokurssin suorittaminen kestää noin 30 minuuttia. Verkko-opiskelun voi
keskeyttää tarvittaessa ja jatkaa samasta kohdasta myöhemmin. Voit suorittaa
kursseja myös erilaisilla mobiililaitteilla kuten tabletilla ja älypuhelimella.

Miten aloitan?
1. Avaa selain ja siirry osoitteeseen https://elearning.skanska.fi.
Tarkista myös selaimesi asetukset niin, että se sallii myös ponnahdusikkunat.
2. Jos olet kirjautumassa portaaliin ensimmäistä kertaa, rekisteröidy uudeksi
käyttäjäksi. Täytä vähintään tähdellä merkityt pakolliset kentät. Veronumerosi
löydät esim. veronumerolla varustetusta kuvallisesta henkilökortistasi tai
verokortistasi tai kirjautumalla vero.fi-palveluun. Klikkaa lopuksi ”Rekisteröidy”
ja jatka perehdytysportaalin etusivulle. Jos sinulla on käytössäsi veronumero,
syötä se ja klikkaa ”Hae tiedot” -painiketta. Täytä puuttuvat tiedot ja klikkaa
lopuksi ”Rekisteröidy”-painiketta. Jos sinulla ei ole käytössäsi veronumeroa,
pääset kirjautumaan perehdytysportaaliin täyttämällä vaaditut tiedot ja
klikkaamalla ”Rekisteröidy”.
3. ”Organisaatio”-kohdasta löytyy valmis lista eri tahoista, jotka ovat jo portaalin
viety. Jos omaa organisaatiotasi ei löydy listalta, laita viesti osoitteeseen
oppimisymparisto@skanska.fi ja pyydä lisäämään organisaatiosi listalle.
4. Kun olet rekisteröitynyt portaaliin kerran, voit kirjautua sinne seuraavan kerran
sähköpostiisi tai puhelinnumeroosi saamillasi tunnuksilla ja salasanalla.
5. Perehdytysportaalin etusivulta löydät kurssikategoriat. Esimerkiksi
työturvallisuuteen, ympäristöön ja työterveyteen liittyvää kategoriaa
klikkaamalla löydät listan aiheeseen liittyvistä kursseista. Työmaahan
perehdyttäminen -kategorian alta löytyy työmaakohtaisten
verkkoperehdytysten lista. Huomaa, että kaikilla Skanskan työmailla ei
kuitenkaan ole vielä käytössä verkkoperehdytystä.
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Miten löydän Valmiina työhön – työmaille perehdytys -verkkokurssin?
Kun olet rekisteröitynyt ja kirjautunut sisään portaaliin, olet etusivulla.

Johdanto-tekstissä on ”Valmiina työhön – työmaille perehdytys” -verkkokurssin
pikalinkit suoraan eri kieliversioihin (FI, EN, ET, RU, PL). Riittää, että suoritat
yhden kieliversion kertaalleen. Hyväksytty suoritus on voimassa 24 kk.

Todistus suorituksistasi
Saat todistuksen suorituksistasi klikkaamalla etusivulla linkkiä ”Todistus” (ks. kuva
ylhäällä). Voit lähettää todistuksen esimerkiksi esimiehesi tai omaan
sähköpostiosoitteeseesi tai tulostaa mukaasi. Suorituksestasi jää automaattisesti
merkintä myös Skanskan oppimisympäristön rekisteriin, josta sen voi myöhemmin
tarkistaa.

Lisätietoa
oppimisympäristö@skanska.fi
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