
Kas ir ePerehdytys? 
ePerehdytys ir valsts darba drošības inspekcijas apstiprināts, būvniecībā spēkā esošs jauns veids kā iepazīstināt 
ar objektu darba drošības noteikumiem. ePerehdytys tiek veikts patstāvīgi internetā. ePerehdytys var nokārtot, 
izmantojot mobilo tālruni, planšetdatoru vai datoru. Noteikumu apgūšana ilgst aptuveni 30 minūtes, pēc tam 
jāveic tests. ePerehdytys jāizpilda reizi gadā, un tas ir spēkā visos būvdarbu objektos.

ePerehdytys – drošība tiešsaistē

eperehdytys.fi

Tavs darba devējs ir ieguvis Tev tiesības nokārtot ePerehdytys.   
Īsumā, ko nozīmē ePerehdytys:

Vai darba objektos vairs nemaz neiepazīstina ar noteikumiem?
Darba objektos vēl joprojām notiek iepazīstināšana ar konkrētās darba vietas noteikumiem. ePerehdytys neaizvieto 
šobrīd spēkā esošo Darba drošības karti (Työturvallisuuskortti), bet papildina to, pievēršot uzmanību objektu 
vispārējai darba drošībai. Ja ePerehdytys ir nokārtots jau iepriekš, darbu objektā var uzreiz ķerties pie lietas: iepazīties 
tieši ar konkrētā objekta īpašajiem noteikumiem un darba drošības lietām – katrā darbu objektā tās atšķiras. 

Kādas ir ePerehdytys priekšrocības? 
Balstoties uz informāciju, kas saņemta no uzņēmumiem, iepazīstināšana ar noteikumiem darba objektos 
aizņem daudz laika. Kad darbinieks pāriet strādāt no viena objekta uz otru, iepazīstināšana ar praktiski 
vienāda satura noteikumiem notiek katru reizi no jauna. Vienam darbiniekam var nākties iepazīties pat 
ar desmitiem vienāda satura noteikumu gadā. Izmantojot vienu ePerehdytys, iespējams izvairīties no 
atkārtošanās, kā arī ietaupīt laiku. 

Izmantojot ePerehdytys, objektu darba drošības noteikumu vispārējā daļa tiek izpildīta jau iepriekš mierīgā 
gaisotnē. Darba objektā, iepazīstinot ar noteikumiem, var pievērst uzmanību tikai konkrētā objekta īpašajiem 
noteikumiem. ePerehdytys saturs tiek atjaunots katru gadu, un tas pastāvīgi tiek uzturēts moderns un interesants.

• Apmeklē tīmekļa vietni www.eperehdytys.fi
• Izvēlies valodu.
• Iepazīsties ar lietošanas noteikumiem, apstiprini tos un sniedz 

piekrišanu pakalpojumam nepieciešamās informācijas pārsūtīšanai.
• Identificējies sistēmā ievadot savu Valtti kartes (Valttikortti) 

numuru VAI savu individuālo nodokļa maksātāja numuru 
un uzņēmumu reģistrācijas numuru. ? - zīme norāda. Saņemsi 
izpildei nepieciešamo PIN kodu savā mobilajā tālrunī. Ja 
sistēmā nav tava mobilā tālruņa numura, vari to ievadīt. 

• Ievadi saņemto PIN kodu un varēsi reģistrēties pakalpojumā.
• Izskati uzdevumu lapas. Tas aizņems aptuveni 30 minūtes. 
• Beigās izpildi testu. 90 % Tavu atbilžu jābūt pareizām.  

Vienmēr vari veikt testu atkārtoti.
• Kad tests ir veiksmīgi izpildīts, esi nokārtojis ePerehdytys. To, 

vai esi nokārtojis ePerehdytys, vari pārbaudīt darba objektā, 
piemēram, ar Valtti karti vai objekta caurlaidi.

• Ja vēlies, vari saglabāt vai izdrukāt apliecinājumu par 
ePerehdytys nokārtošanu. 

• Vari veikt ePerehdytys pa daļām. Uzsākot ePerehdytys, tev ir 
35 dienas laika, lai izpildītu to līdz galam. Pēc tam kurss būs 
jāatkārto no jauna. Tava darba devēja pasūtītās lietošanas 
tiesības katru reizi ir spēkā vienu gadu. Visu gadu Tev ir iespēja 
izpildīt testu par apgūto saturu jebkurā laikā. 

Kā tiek pildīts ePerehdytys?


