
HUR?  
ePerehdytys är en webbaserad utbildning. 
Godkänt resultat från webbkursen ePerehdytys 
gäller i 12 månader på alla byggarbetsplatser. 
Godkända resultat förs automatiskt in i registret för 
yrkeskvalifikationer (Taitorekisteri) och sparade 
uppgifter kan bekvämt läses in på byggarbetsplatsen 
från det personliga Valtti-kortet, bl.a. med hjälp av 
en gratis mobilapp. 

VAD? 
Byggsektorn har gemensamt tagit fram 
webbkursen ePerehdytys för allmän 
säkerhetsintroduktion till byggarbetsplatser. 
Webb-baserade ePerehdytys ersätter den 
hittills tillämpade allmänna introduktionen 
och låter byggarbetsplatser att fokusera mer på 
den arbetsplatsspecifika introduktionen och 
den aktuella byggarbetsplatsens säregenheter.  

ePerehdytys – arbetssäkerhet 
på webben

ePerehdytys är framtagen i samverkan av branschens företag, organisationer och myndigheter. Ansvaret för tjänstens 
kontinuerliga utveckling och uppdatering åligger Rakennusmedia, ett företag som ingår i branschorganisationen 
Finlands Byggindustrier (RT). ePerehdytys utgör en del av åtgärderna i programmet „Rakennusteollisuuden Nolla 
tapaturmaa 2020” (Noll olycksfall i byggbranschen för 2020). 

eperehdytys.fi

 9 Spar tid och pengar

 9 Gäller på alla byggarbetsplatser

 9 Ger alla deltagare enhetlig introduktion i deltagarens  

 modersmål

 9 Kan bekvämt genomgås med hjälp av dator eller mobil  

 utrustning

 9 Har alltid ett uppdaterat innehåll som överensstämmer  

 med gällande regelverk

 9 Förbättrar arbetssäkerheten, minskar olycksfallsfrekvensen

 9 Säkra arbetsmetoder ger bättre effektivitet och kvalitet

Fördelar med webbkursen ePerehdytys



Webbkursen ePerehdytys är enkel att använda. För att 
genomgå kursen måste användaren logga in i ePerehdytys 
webbmiljö med en dator, läsplatta eller mobiltelefon.

Användaren identifieras med hjälp av Valtti-kortet               
eller företagets organisationsnummer och skatteregistre-
ringsnummer. Företaget måste använda Tilaajavastuus            
gratis tjänst Ilmoita. Tjänsten Ilmoita måste ha insparade            
uppgifter om användarens mobiltelefonnummer som 
sedan används för identifiering.

En stor del av arbetstagare kan genomgå webbkursen       
ePerehdytys i sitt modersmål. Förutom finska innehåller 
utbudet estniska, lettiska, litauiska, polska, ryska och       
engelska, senare tillkommer även svenska.

Det tar ca en halvtimme att gå igenom webbkursens           
ePerehdytys uppgiftsblad, varefter användaren ska avlägga 
ett slutprov. För godkänt resultat måste man svara rätt på 
90% av provfrågorna.

Godkända resultat förs automatiskt in i registret 
för yrkeskvalifikationer (Taitorekisteri) och sparade  
uppgifter kan bekvämt läsas in på byggarbetsplatsen från det  
personliga Valtti-kortet, bl.a. med hjälp av en gratis  
mobilapp.

Registret Taitorekisteri kan även integreras med byggar-
betsplatsens passersystem. Ett företag som har fått till-
trädesrätt till registret Taitorekisteri kan med hjälp av den 
även administrera sina arbetstagares övriga behörigheter 
på elektronisk väg. 

Förbättra arbetssäkerheten och spar pengar

ePerehdytys ersätter den allmänna säkerhetsintroduk-
tionen och är ett godkänt förfarande hos finska regional- 
förvaltningsverken. Den arbetsplatsspecifika introduk-
tionen ges fortfarande av varje byggarbetsplats var för sig. 
ePerehdytys ersätter inte heller det nuvarande arbetssäker-
hetskortet.

Det är arbetsgivaren som betalar för ePerehdytys’ 
webbkurs. Årsavgiften är 24 euro per arbetstagare, för 
medlemmar i RT erbjuds 50% rabatt. Det medför ändå en 
anmärkningsvärd besparing för företagare, då arbetstagare 
endast behöver genomgå en allmän säkerhetsintroduk-
tion per år som godkänns av alla byggarbetsplatser. En  
medelstor underentreprenör kan därigenom spara  
tiotusentals euro årligen. Dessutom slipper arbetstagare att 
delta i talrika och upprepade säkerhetsintroduktioner med  
samma innehåll på olika arbetsplatser. ePerehdytys spar 
även kurshandledarnas tid.

Hur fungerar ePerehdytys

Läs mer om och börja använda ePerehdytys.fi
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ePerehdytys är 
genomgången

Innan anländande till byggarbetsplatsen På byggarbetsplatsen

Yleisperehtys suoritettu 
ePerehtyksellä

Resultatet kan avläsas 
från Valtti-kortet

Arbetsplatsspecifik 
introduktion

• tar ca en halvtimme att klara av
• ersätter allmän säkerhetsintroduktion
• gäller på alla byggarbetsplatser
• genomgås en gång om året


