
KĀ?  
ePerehdytys var izpildīt tiešsaistē. Apstiprinā-
tā izpilde vienmēr ir spēkā visos būvobjektos 
12 mēnešus.  Apstiprinātā izpilde tiek nekavē-
joties iekļauta pasūtītāja atbildības informācijas 
reģistrā, un informācija objektā ir viegli pieejama 
no Valttikorti, tostarp ar bezmaksas mobilās lie-
totnes palīdzību. 

KAS? 
Būvniecības nozarē ir kopīgi izstrādāts 
jauns veids iepazīstināšanai ar vispārējiem 
darba drošības noteikumiem – ePereh-
dytys. Tiešsaistē izpildāmais ePerehdytys 
aizstāj pašreizējā veida vispārējos noteiku-
mus, un darba objektos var koncentrēties 
uz darbavietas specifiskajiem noteikumiem 
un objekta īpašajām iezīmēm. 

ePerehdytys – drošība tiešsaistē

ePerehdytys ir izstrādāts sadarbībā ar nozares uzņēmumiem, organizācijām un varasiestādēm. Tā kā pakalpojums tiek pastā-
vīgi attīstīts un atjaunināts, tas atbilst RT piederošajam Rakennusmedia. ePerehdytys ir daļa no programmas Rakennusteolli-
suuden Nolla tapaturmaa 2020 (Bez negadījumiem būvniecībā 2020) pasākumiem. 

eperehdytys.info

 9 Ļauj ietaupīt laiku un izmaksas

 9 Spēkā visos darba objektos

 9 Visiem vienādi noteikumi katra dzimtajā valodā

 9 Vienkārša izmantošana datorā un visās mobilajās ierīcēs

 9 Vienmēr atjaunināts un noteikumiem atbilstošs saturs

 9 Uzlabota darba drošība, samazināts negadījumu biežums

 9 Droša darba prakse uzlabo produktivitāti un kvalitāti

ePerehdytys sniegtie ieguvumi



ePerehdytyksen izmantošana ir vienkārša. To var iz-
mantot ar planšetdatora, mobilās ierīces vai personālā 
datora palīdzību, piesakoties ePerehdytys tīkla vidē. 

Lietotājs autorizējas ar Valttikorti vai uzņēmuma ID 
un nodokļu maksātāja numura palīdzību. Uzņēmu-
mam ir jābūt bezmaksas pakalpojuma Tilaajavastuun 
Ilmoita (Paziņojums par pasūtītāja atbildību) lietotā-
jam. Paziņojuma pakalpojumā ir jābūt norādītam tās 
personas tālruņa numuram, kura izmanto autentifi-
kāciju.

Vairums darbinieku var izmantot ePerehdytys savā 
dzimtajā valodā.  Bez somu valodas var izmantot 
igauņu, latviešu, lietuviešu, poļu un krievu valodas, 
bet vēlāk būs pieejama arī zviedru valoda.

ePerehdytys uzdevumu lapu izpēte ilgst apmēram 
pusstundu, pēc tam notiek pārbaude. Lai akceptētu 
izpildi, 90% atbilžu uz pārbaudes jautājumiem jābūt 
pareizām. 

Apstiprinātā izpilde tiek nekavējoties iekļauta pasū-
tītāju informācijas reģistrā, un informācija objektā  
ir viegli pieejama no Valttikorti, tostarp ar bezmaksas 

mobilās lietotnes palīdzību. 
No informācijas reģistra var arī viegli veikt integrāciju 
objekta piekļuves kontroles sistēmā. Ja uzņēmumam 
ir piekļuve informācijas reģistra lietošanai, ar tā palī-
dzību var elektroniski un vispusīgi pārvaldīt citu in-
formāciju par darbinieku kvalifikāciju. 

Uzlabojiet drošību un ietaupiet

Ar ePerehdytys tiek aizstāta vispārējās drošības daļa, 
un to ir apstiprinājusi reģionālā administrācijas iestā-
de. Darbavietas vietējie noteikumi saglabājas, turklāt 
ePerehdytys neaizstāj darba drošības karti.

ePerehdytys apmaksā darba devējs. Gada cena par 
darbinieku ir 24 eiro, bet RT biedri saņem 50% atlaidi. 
Tomēr uzņēmums var daudz ietaupīt, jo visa ar darba-
vietu saistītā vispārināšana tiek veikta vienreiz gadā. 
Vidēja lieluma apakšuzņēmējs var ietaupīt līdz vairā-
kiem desmitiem tūkstošu eiro gadā. Turklāt darbinie-
kiem nav nepieciešama atkārtota iepazīšanās ar vienu 
un to pašu saturu dažādos objektos. ePerehdytys ie-
taupa arī instruktoru laiku.

ePerehdytys darbības veids

Izpētiet un aktivizējiet ePerehdytys.info
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Pirms ierašanās objektā Objektā

Yleisperehtys suoritettu 
ePerehtyksellä

Izpilde nolasāma
Valttikorti

Darbavietas vietējie 
noteikumi 

• izpilde ilgst apmēram pusstundu
• aizstāj vispārējo apmācību
• spēkā visos darba objektos
• izpilde vienreiz gadā


