ePerehdytys - Turva verkossa
Työnantajasi on hankkinut sinulle oikeuden suorittaa ePerehdytys.
Tässä pähkinänkuoressa mitä ePerehdytys tarkoittaa:
Mikä ePerehdytys on?

ePerehdytys on työturvallisuusviranomaisten hyväksymä, rakennusalalle kehitetty uusi tapaa suorittaa
työmaiden työturvallisuuden yleisperehdytys. ePerehdytys tehdään itsenäisesti netissä. ePerehdytyksen voi
suorittaa kännykällä, tabletilla tai tietokoneella. Suorittaminen kestää reilut puoli tuntia ja sen päätteeksi
on tentti. ePerehdytys tehdään kerran vuodessa ja se on voimassa kaikilla rakennustyömailla.

Eikö työmailla perehdytetä enää mitään?

Työpaikkakohtainen perehdytys tehdään edelleen työmailla. ePerehdytys ei korvaa nykyistä Työturvallisuuskorttia, vaan täydentää sitä keskittymällä työmaiden yleiseen työturvallisuuteen. Kun ePerehdytys on
suoritettu etukäteen, voidaan työmailla mennä suoraan asiaan: perehtymään juuri kulloisenkin työmaan
erityispiirteisiin ja työturvallisuusasioihin - jokainen työmaa on erilainen.

Mitä hyötyä ePerehdytyksestä on?

Yrityksiltä saadun palautteen perusteella, perehdytykseen käytetään työmailla paljon aikaa. Kun työntekijä
siirtyy työmaalta toiselle, perehdytykset käydään aina uudelleen lähes saman sisältöisinä. Samalle työntekijälle voi tulla kymmeniäkin saman sisältöisiä perehdytyksiä vuodessa. Kun käytössä on kaikille samanlainen
ePerehdytys, vältytään päällekkäisyyksiltä ja aikaa ja vaivaa säästyy.
ePerehdytyksellä työmaan työturvallisuusperehdytyksen yleinen osa tehdään etukäteen omassa rauhassa.
Työmaalla voidaan perehdytyksessä keskittyä vain kyseisen työmaan asioihin. ePerehdytyksen sisältöä uudistetaan vuosittain ja se pidetään aina ajantasaisena ja mielenkiintoisena.

Miten ePerehdytys suoritetaan?
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•
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•
•
•
•
•

Mene osoitteeseen www.eperehdytys.fi
Valitse haluamasi suorituskieli.
Tutustu käyttöehtoihin, hyväksy ne ja anna suostumus palvelun tarvitsemien tietojesi siirtoon.
Tunnistaudu järjestelmään syöttämällä Valttikorttisi numero TAI oma veronumerosi ja yrityksesi Y-tunnus. ? -merkki
opastaa. Saat suorittamiseen vaadittavan PIN-koodin matkapuhelimeesi. Ellei järjestelmässä ole matkapuhelimesi numeroa, voit syöttää sen tässä yhteydessä.
Syötä saamasi PIN-koodi ja pääset kirjautumaan palveluun.
Käy läpi tehtäväsivut. Tämä kestää noin puoli tuntia.
Tee lopuksi tentti. Vastauksistasi tulee olla oikein 90 %.
Voit aina uusia tentin.
Tentin läpäistyäsi, olet suorittanut ePerehdytyksen. Suoritus
voidaan tarkistaa työmaalla esimerkiksi Valttikortin avulla tai
työmaan kulunvalvontaan tehdyn liitännän kautta.
Voit halutessasi tallentaa tai tulostaa todistuksen ePerehdytyksen suorittamisesta.
Voit tehdä ePerehdyksen myös osissa - juuri silloin kun se sinulle sopii! Sinulla on 35 päivää aikaa suorittaa se loppuun tai
käydä kertaamassa sisältöä.

eperehdytys.fi

