
Mis on ePerehdytys? 
ePerehdytys on tööohutuse eest vastutavate ametkondade poolt heaks kiidetud, ehitussektori jaoks välja 
töötatud uus meetod ehitusobjektide üldise iseloomuga tööohutusalase sissejuhatava juhendamise  
sooritamiseks. Veebikursus ePerehdytys läbitakse iseseisvalt veebis. Veebikursust ePerehdytys saab  
sooritada mobiiltelefoni, tahvelarvuti või personaalarvuti abil. Sooritus kestab umbes pool tundi ja  
lõppeb eksamiga. Veebikursus ePerehdytys tuleb läbida kord aastas ja see kehtib kõikidel ehitusobjektidel.

 

ePerehdytys – ohutus veebis

eperehdytys.fi

Tööandja on hankinud sulle õiguse veebikursuse ePerehdytys sooritamiseks.   
Siin on lühiülevaade, mida ePerehdytys tähendab.

Kas ehitusobjektidel ei toimu enam mingit sissejuhatavat juhendamist?
Ehitusobjektidel toimub endiselt töökohapõhine sissejuhatav juhendamine. ePerehdytys ei asenda praegust 
Tööohutuskaarti, vaid täiendab seda, keskendudes töömaade üldisele tööohutusele. Kui ePerehdytys on  
eelnevalt sooritatud, saab ehitusobjektil kohe asja juurde asuda ehk hakata tutvuma iga konkreetse ehitus- 
objekti eripärade ja tööohutuse alaste küsimustega – iga ehitusobjekt on erinev. 

Mis kasu on veebikursusest ePerehdytys? 
Ettevõtetelt saadud tagasiside alusel kulub ehitusobjektidel sissejuhatavale juhendamisele väga palju aega. 
Kui töötaja liigub ühelt ehitusobjektilt teisele, tuleb alati uuesti läbida peaaegu ühesuguse sisuga sissejuhatav 
juhendamine. Üks töötaja võib läbida aasta jooksul isegi kümneid sama sisuga sissejuhatavaid juhendamisi. 
Kui kõigi jaoks on kasutusel ühesugune ePerehdytys, on võimalik vältida kattumist ning säästa aega ja vaeva. 

ePerehdytys võimaldab eelnevalt ja iseseisvalt sooritada sissejuhatava juhendamise tööohutuse üldosa.  
Ehitusobjektil saab sissejuhataval juhendamisel keskenduda ainult konkreetse objekti teemadele.  
Veebikursuse ePerehdytys sisu uuendatakse igal aastal ning seda hoitakse pidevalt ajakohase ja huvitavana.

• Mine aadressile www.eperehdytys.fi
• Vali endale sobiv kursuse sooritamise keel.
• Tutvu kasutustingimustega, nõustu nendega ja anna teenuse-

keskkonnale nõusolek oma isikuandmete ülekandmiseks.
• Autendi ennast süsteemi, sisestades oma Valtti kaardi 

numbri VÕI maksunumbri ja ettevõtte registrikoodi.  
Märk ?  juhendab. Veebikursuse sooritamiseks vajaminev 
PIN-kood saadetakse sinu mobiiltelefonile. Kui süsteemis sinu 
mobiiltelefoninumbrit pole, saad selle siin sisestada. 

• Sisesta saadud PIN-kood, misjärel saad teenusesse sisse 
logida.

• Tööta läbi ülesannete leheküljed. See võtab aega umbes pool 
tundi. 

• Lõpuks soorita eksam. Õigeid vastuseid peab olema 90%.  
Saad alati eksami uuesti teha.

• Eksami läbimisega oled sooritanud veebikursuse ePerehdytys. 
Sooritust võidakse ehitusobjektil kontrollida, näiteks Valtti 
kaardi või ehitusobjekti läbipääsusüsteemi integreeritud liidese 
kaudu.

• Soovi korral saad salvestada või printida tunnistuse  
veebikursuse ePerehdytys läbimise kohta. 

• Sul on võimalik läbida veebikursust ePerehdytys osade  
kaupa. Peale veebikursusega ePerehdytys alustamist on sul  
selle lõpuni sooritamiseks aega 35 päeva. Peale seda pead  
alustama kursust algusest. Tööandja poolt sulle tellitud  
veebikursuse kasutusõiguse kehtivusaeg on üks aasta. Saad 
aasta jooksul igal ajal veebikursuse sisu kordamas käia. 

Kuidas toimub veebikursuse ePerehdytys sooritamine?


