
ePerehdytys - Turva verkossa

ePerehdytys on kehitetty yhteistyössä alan yritysten, järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Palvelun jatkuvasta kehittä-
misestä ja ajantasaisuudesta vastaa RT:hen kuuluva Rakennusmedia. ePerehdytys on osa Rakennusteollisuuden Nolla 
tapaturmaa 2020 -ohjelman toimenpiteitä. 

eperehdytys.info

 9 parantaa työturvallisuutta ja laatua

 9 pienentää välillisesti tapaturmataajuutta

 9 säästää aikaa ja lisää tuottavuutta

 9 sisältö on aina ajan tasalla ja säädösten mukainen

 9 on helppo suorittaa tietokoneella ja mobiilaitteilla

 9 suoritetaan omalla äidinkielellä (suomi, ruotsi, viro,  

 venäjä, latvia, liettua, englanti, puola)

 9 voimassa kaikilla työmailla.

ePerehdytys

ePerehdytys on rakennusalalle tehty helppokäyttöinen palvelu yleisten työturvallisuusasioiden pereh-
dytykseen. Verkkopalvelun ansiosta työntekijällä on työmaalle tullessaan hallussa yleiset työturvalli-
suusasiat ja osaaminen. Työmaalla voidaan keskittyä työpaikkakohtaiseen perehdytykseen ja syven-
tyä työmaan erityispiirteisiin, kun jokainen työntekijä on tehnyt yleisperehdytyksen etukäteen. 

Työntekijä käy ennen työmaalle tuloaan itsenäisesti perehtymässä yleisiin työturvallisuusasioihin ja 
tekemässä kokeen. Työntekijän hyväksytty suoritus tallentuu välittömästi Tilaajavastuun Taitorekis-
teriin ja tieto on luettavissa työmaalla Valttikortilta muun muassa maksuttoman mobiilisovelluksen 
avulla. Hyväksytty suoritus on voimassa kaikilla rakennustyömailla aina 12 kuukautta kerrallaan. 

ePerehdytys on tehty yhteistyössä rakennusalan yritysten, liittojen, turvallisuusviranomaisten ja 
AVIn kanssa. Näin on varmistettu sisältöjen laajuus ja ajantasaisuus. 



Kirjaudu käytössäsi olevaan ilmaiseen Suomen Tilaa-
javastuun Ilmoita-palveluun ja rekisteröi työntekijäsi 
ePerehdytys-palvelun käyttäjäksi.  Tarvitset työnteki-
jäsi Valttikorttitiedot tai veronumeron, sekä työnteki-
jän henkilökohtaisen matkapuhelinnumeron. Seuraa 
rekisteröinnissä Ilmoita-palvelun ohjeita.
 
Ohjeista työntekijäsi menemään eperehdytys.fi -sivulle 
rekisteröinnin jälkeen. Työntekijäsi saa palveluun kir-
jautuessaan matkapuhelimeensa kirjautumiskoodin.  
Sen syöttämällä hän pääsee tekemään perehdytyksen 
mobiilisti tabletilla, kännykällä tai tietokoneella.  

ePerehdytyksen tehtäväsivujen läpikäynti kestää noin 
puoli tuntia, jonka jälkeen tehdään sähköinen koe. 
Hyväksytty suoritus edellyttää, että tenttikysymysten 
vastauksista 90 prosenttia on oikein. Hyväksytysti 
tehty suoritus tallentuu välittömästi Tilaajavastuun 

Taitorekisteriin, ja tieto on kätevästi luettavissa työ-
maalla Valttikortilta muun muassa maksuttoman mo-
biilisovelluksen avulla. ePerehdytys ei korvaa nykyistä 
työturvallisuuskorttia.

Taitorekisteristä voidaan toteuttaa myös integraatio 
työmaan kulunvalvontajärjestelmään. Jos yrityksesi 
on hankkinut Taitorekisterin käyttöönsä, voit sen 
avulla hallinnoida sähköisesti ja kattavasti työnteki-
jöiden muitakin pätevyystietoja. 

ePerehdytyksen kustantaa työnantaja. Vuosihinta 
työntekijää kohti on 24 euroa, josta RT:n jäsenyri-
tykset saavat 50 prosentin alennuksen. 

Paranna turvallisuutta ePerehdytyksen avulla!

ePerehdytyksen käyttö on helppoa

Tutustu ja ota käyttöön: ePerehdytys.info
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ePerehdytys 
suoritettu  

Ennen työmaalle saapumista Työmaalla

Yleisperehtys suoritettu 
ePerehtyksellä

Suoritus luettavissa
Valttikortilta

Työpaikkakohtainen  
perehdytys 

• suoritus kestää noin puoli tuntia
• korvaa yleisperehdytyksen
• voimassa kaikilla työmailla
• suoritetaan kerran vuodessa


