ePerehdytys - Turva verkossa
MIKÄ?

Rakennusala on yhdessä kehittänyt uuden tavan yleisten työturvallisuusasioiden
perehdytykseen, ePerehdytyksen. Verkossa
suoritettava ePerehdytys korvaa nykymuotoisen yleisperehdytyksen, ja työmailla voidaan keskittyä työpaikkakohtaiseen perehdytykseen ja työmaan erityispiirteisiin.

MITEN?

ePerehdytys suoritetaan verkossa. Hyväksytty
suoritus on voimassa kaikilla rakennustyömailla
aina 12 kuukautta kerrallaan. Hyväksytty suoritus tallentuu välittömästi Tilaajavastuun Taitorekisteriin, ja tieto on kätevästi työmaalla luettavissa Valttikortilta muun muassa maksuttoman
mobiilisovelluksen avulla.

ePerehdytyksen edut
99

Säästää aikaa ja kustannuksia

99

Voimassa kaikilla työmailla

99

Kaikille samanlainen perehdytys omalla äidinkielellä

99

Suoritus helposti tietokoneella ja kaikilla mobiililaitteilla

99

Sisältö aina ajan tasalla ja säädösten mukainen

99

Työturvallisuus paranee, tapaturmataajuus pienenee

99

Turvalliset työtavat parantavat tuottavuutta ja laatua

eperehdytys.info

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

Näin ePerehdytys toimii
Taitorekisteristä voidaan toteuttaa myös integraatio
työmaan kulunvalvontajärjestelmään. Jos yritys on
hankkinut Taitorekisterin käyttöönsä, sen avulla voi
hallinnoida sähköisesti ja kattavasti työntekijöiden
muitakin pätevyystietoja.

ePerehdytyksen käyttö on helppoa. Suoritus tehdään
kirjautumalla tabletilla, kännykällä tai tietokoneella
ePerehdytyksen verkkoympäristöön.
Käyttäjä tunnistautuu Valttikortin tai yrityksen Y-tunnuksen ja veronumeron avulla. Yrityksellä on oltava
käytössään maksuton Tilaajavastuun Ilmoita-palvelu.
Ilmoita-palveluun tulee olla tallennettuna henkilön
kännykkänumero, jota käytetään tunnistautumisen
yhteydessä.

Paranna turvallisuutta ja säästä
ePerehdytyksellä voi korvata yleisperehdytyksen,
mikä on myös AVIn hyväksymä menettely. Työpaikkakohtainen perehdytys säilyy edelleen työmailla.
ePerehdytys ei myöskään korvaa nykyistä Työturvallisuuskorttia.

Valtaosa työntekijöistä voi suorittaa ePerehdytyksen
omalla äidinkielellään. Suomen kielen lisäksi vaihtoehtoina ovat viro, latvia, liettua, puola, venäjä, englanti ja myöhemmin myös ruotsi.

ePerehdytyksen maksaa työnantaja. Vuosihinta työntekijää kohti on 24 euroa, josta RT:n jäsenyritykset
saavat 50 prosentin alennuksen. Yritys säästää kuitenkin merkittävästi kun riittää, että kaikille työmaille
kelpaava yleisperehdytys suoritetaan vain kerran vuodessa. Keskisuuressa aliurakointiyrityksessä säästöjä
voi tulla vuodessa jopa kymmeniä tuhansia euroja.
Lisäksi työntekijät eivät turhaan istu lukuisissa toistuvissa, samoja asioita sisältävissä perehdytyksissä eri
työmailla. ePerehdytys säästää myös perehdyttäjien
aikaa.

ePerehdytyksen tehtäväsivujen läpikäynti kestää noin
puoli tuntia, jonka jälkeen suoritetaan tentti. Hyväksytty suoritus edellyttää, että tenttikysymysten vastauksista 90 prosenttia on oikein.
Hyväksytty suoritus tallentuu välittömästi Tilaajavastuun Taitorekisteriin, ja tieto on kätevästi työmaalla
luettavissa Valttikortilta muun muassa maksuttoman
mobiilisovelluksen avulla.
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Ennen työmaalle saapumista

ePerehdytys
suoritettu
Suoritus luettavissa
Valttikortilta
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Työmaalla

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

Työpaikkakohtainen
perehdytys

Yleisperehtys suoritettu
ePerehtyksellä

Tutustu ja ota käyttöön: eperehdytys.info

