
Vad är ePerehdytys? 
ePerehdytys är en ny webbkurs, framtagen för byggsektorn för allmän säkerhetsintroduktion på byggarbets-
platser, som är godkänd av behöriga myndigheter inom arbetssäkerhet. Webbkursen ePerehdytys genomgås 
självständigt på webben. Webbkursen ePerehdytys kan genomgås med hjälp av en mobiltelefon, läsplatta eller 
persondator. Det tar ca en halvtimme och avslutas med ett slutprov. Webbkursen ePerehdytys måste genomgås 
en gång om året och ett godkänt provresultat gäller på alla byggarbetsplatser.

ePerehdytys – arbetssäkerhet på webben

eperehdytys.fi

Arbetsgivaren har skaffat dig tillträde till webbkursen ePerehdytys.   
Här är en kort översikt på vad ePerehdytys är för någonting.

Erbjuder byggarbetsplatserna ingen alls arbetsplatsintroduktion längre?
Byggarbetsplatserna svarar fortfarande för den arbetsplatsspecifika introduktionen. ePerehdytys ersätter inte det 
nuvarande arbetssäkerhetskortet utan kompletterar detta genom att fokusera på den allmänna arbetssäkerheten. 
Har man gått igenom ePerehdytys i förväg kan man direkt sätta igång på byggarbetsplatsen och istället fokusera 
på den arbetsplatsspecifika säkerheten och den aktuella arbetsplatsens säregenskaper – då varje byggarbetsplats 
är olik de andra. 

Vilken nytta har man av webbkursen ePerehdytys? 
Enligt den återkoppling som vi har fått från företagen tar säkerhetsintroduktion på byggarbetsplatser mycket lång 
tid. När en arbetstagare flyttas från en byggarbetsplats till en annan måste säkerhetsintroduktionen, med nästintill 
identiskt innehåll, alltid gås igenom på nytt. En arbetstagare kan under ett år på det sättet gå igenom flera tiotal 
säkerhetsintroduktioner med samma innehåll. När alla har tillgång till en enhetlig ePerehdytys kan man undvika att 
upprepa varandra och spara därigenom både tid och möda. 

ePerehdytys gör det möjligt att i förväg gå självständigt igenom den allmänna delen av säkerhetsintroduktionen. Väl 
framme på byggarbetsplatsen kan man då fokusera på den arbetsplatsspecifika introduktionen och de frågor som är 
aktuella där. Innehållet av webbkursen ePerehdytys förnyas varje år och hålls kontinuerligt uppdaterat och relevant.

• Gå till adressen www.eperehdytys.fi
• Välj det språk som du vill använda för kursen.
• Läs igenom användarvillkoren, godkänn dessa och ge 

tjänsteadministratören ditt samtycke till överföring av dina 
personuppgifter.

• Identifiera dig för systemet genom att ange numret till ditt 
Valtti-kort ELLER företagets skatteregistreringsnummer och 
organisationsnummer. Symbolen ? vägleder dig. PIN-koden 
som du behöver för att gå igenom webbkursen skickas till din 
mobiltelefon. Om systemet saknar ditt mobiltelefonnummer kan 
du ange det här. 

• Efter att du har matat in den mottagna PIN-koden kan du logga 
in i systemet.

• Gå igenom sidorna med uppgifter. Det tar ca en halvtimme. 
• Avsluta med slutprovet. Du måste få rätt på minst 90% av svaren.  

Du kan alltid göra slutprovet på nytt.
• Med ett godkänt provresultat räknas webbkursen ePerehdytys 

som genomgången. Kursens genomgående kan kontrolleras på 
byggarbetsplatsen, t.ex. genom ditt Valtti-kort eller ett integrerat 
gränssnitt till byggarbetsplatsens passersystem.

• Om du vill kan du spara eller skriva ut ditt intyg om en slutförd 
webbkurs ePerehdytys. 

• Du kan även dela upp din webbkurs ePerehdytys till flera delar. 
Efter att ha startat på webbkursen ePerehdytys har du 35 dagar på 
dig att slutföra kursen. Efter det måste du börja om från början. 
Tillträdet till webbkursen, som din arbetsgivare har skaffat dig, 
gäller i ett år. Inom det året kan du när som helst gå igenom 
kursinnehållet på nytt. 

Hur genomgås webbkursen ePerehdytys?


