
KUIDAS?  
ePerehdytys läbitakse veebipõhiselt. Edukalt 
sooritatud veebikoolitus ePerehdytys kehtib 12 
kuud kõikidel ehitusobjektidel.  Edukas sooritus 
salvestub automaatselt Tilaajavastuu kutsekvalifi-
katsiooniregistris Taitorekisteri ja andmeid saab 
mugavalt ehitusobjektil lugeda Valtti kaardilt, sh 
tasuta mobiilirakenduse abil. 

MIS? 
Ehitussektor on ühiselt välja töötanud viisi 
üldise iseloomuga tööohutusalaste teemade 
sissejuhatavaks juhendamiseks, nimega 
ePerehdytys. Veebipõhiselt sooritatav 
ePerehdytys asendab senisel kujul üldise 
sissejuhatava juhendamise ja ehitusobjekti-
del saab keskenduda töökohapõhisele  
sissejuhatavale juhendamisele ja ehitus- 
objekti spetsiifilistele iseärasustele.  

ePerehdytys – ohutus veebis

ePerehdytys on välja töötatud koostöös valdkonna ettevõtete, organisatsioonide ja ametkondadega. Teenuse pideva arendamise ja 
ajakohasuse eest vastutab Soome Ehitustööstuse Ühendusse RT (RT) kuuluv ettevõte Rakennusmedia. ePerehdytys moodustab ühe 
osa programmi „Rakennusteollisuuden Nolla tapaturmaa 2020” (null õnnetusjuhtumit ehitustööstuses aastaks 2020) meetmetest. 

eperehdytys.info

 9 Säästab aega ja raha

 9 Kehtib kõikidel ehitusobjektidel

 9 Kõigile ühesugune sissejuhatav juhendamine oma emakeeles

 9 Sooritamine mugavalt arvutis ja kõigi mobiilseadmete kaudu

 9 Sisu on alati ajakohane ja seadusandlusele vastav

 9 Tööohutus paraneb, õnnetusjuhtumite sagedus väheneb

 9 Ohutud töömeetodid parandavad efektiivsust ja kvaliteeti

Veebikursuse ePerehdytys eelised



Veebikursust ePerehdytys on lihtne kasutada. Kursuse 
sooritamiseks tuleb tahvelarvuti, mobiiltelefoni või ar-
vuti kaudu ePerehdytys-e veebikeskkonda sisse logida. 

Kasutaja autentimine toimub kaardi Valtti või ettevõtte 
registrikoodi ja maksunumbri abil. Ettevõtte kasutuses 
peab olema tasuta Tilaajavastuu teenus Ilmoita. Teenu-
ses Ilmoita peab olema salvestatud isiku mobiiltelefoni-
number, mida autentimisel kasutatakse.

Suurem osa töötajatest saab sooritada veebikursuse 
ePerehdytys oma emakeeles.  Peale soome keele on 
keelte valikus eesti, läti, leedu, poola, vene ja inglise 
keel ning hiljem ka rootsi keel.

Veebikursuse ePerehdytys ülesandelehtedega tutvumi-
ne võtab aega umbes pool tundi ja seejärel sooritatakse 
eksam. Edukas sooritus eeldab, et õigesti on vastatud 
90% eksamiküsimustest. 

Edukas sooritus salvestub automaatselt Tilaajavastuu 
kutsekvalifikatsiooniregistris Taitorekisteri ja andmeid 
saab mugavalt ehitusobjektil lugeda Valtti kaardilt, sh 
tasuta mobiilirakenduse abil. 
Registri Taitorekisteri saab integreerida ka ehitus-       

objekti läbipääsusüsteemi. Kui ettevõtte on saanud en-
dale registri Taitorekisteri juurdepääsuõiguse, siis saab 
selle abil elektrooniliselt ja ulatuslikult administreerida 
ka töötajate teisi pädevusandmeid. 

Parendage ohutust ja säästke raha

ePerehdytys asendab üldist ohutusküsimuste osa, mis 
on ka Soome regionaalse haldusameti poolt aktseptee-
ritud menetlus. Töökohtadel toimuv sissejuhatav ju-
hendamine jääb ehitusobjektidel alles. ePerehdytys ei 
asenda ka praegust tööohutuskaarti.

Veebikursuse ePerehdytys eest tasub tööandja. Aasta-
ne tasu ühe töötaja kohta on 24 eurot, millelt RT liik-
mesettevõtted saavad 50% soodustust. Ettevõte säästab 
sellegipoolest märkimisväärselt raha, kui piisab sellest, 
et kõikidele ehitusobjektidele sobiv üldine sissejuhatav 
juhendamine sooritatakse ainult kord aastas. Keskmi-
se suurusega alltöövõtufirma võib seeläbi säästa aastas 
isegi kümneid tuhandeid eurosid. Peale selle ei istu töö-
tajad erinevate ehitusobjektide arvukatel ja korduvatel, 
samu teemasid sisaldavatel sissejuhatavatel juhenda-
mistel. ePerehdytys säästab ka juhendajate aega.

Kuidas ePerehdytys töötab

Tutvuge ja võtke kasutusele ePerehdytys.info
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ePerehdytys 
on sooritatud 

Enne ehitusobjektile saabumist Ehitusobjektil

Sooritust saab lugeda
Valtti kaardilt

Töökohapõhine 
sissejuhatav  

juhendamine 

• sooritamine võtab aega umbes pool tundi
• asendab üldist sissejuhatavat juhendamist
• kehtib kõikidel ehitusobjektidel
• sooritatakse kord aastas


