
REALIZACJA  
Szkolenia ePerehdytys prowadzone są przez 
Internet. Po odbyciu szkolenia z wynikiem pozy-
tywnym, pracownik uzyskuje na okres 12 mie-
sięcy uprawnienia obowiązujące na wszystkich 
budowach w Finlandii, a fakt zdania kursu zo-
staje natychmiast odnotowany w rejestrze umie-
jętności wykonawców Tilaajavastuun Taitoreki-
steri.  Odpowiednie informacje są też dostępne 
bezpośrednio na budowie na karcie pracownika 
Valttikortti, z możliwością odczytania ich między 
innymi przez bezpłatną aplikację. 

O CZYM MOWA? 
Branża budowalna opracowała nową me-
todę realizacji kursów ogólnych BHP, pod 
nazwą ePerehdytys. Realizowane w sieci 
szkolenie zastąpi obecnie stosowanie ogól-
ne wdrożenia z BHP dla nowych pracowni-
ków i pozwoli prowadzić na budowie tylko 
szkolenia BHP związane konkretnie z nią i 
uwzględniające jej specyfikę, a treść szko-
leń ogólnych z BHP przejmie ePerehdytys. 

ePerehdytys – kurs BHP w sieci

ePerehdytys opracowano we współpracy z firmami i stowarzyszeniami branżowymi oraz organami administracji. Za  
zapewnienie ciągłego rozwijania usługi i za aktualność treści szkolenia odpowiada zrzeszona w RT (Rakennusteollisuus – 
zrzeszenie fińskich firm budowlanych) spółka Rakennusmedia. Szkolenia ePerehdytys to element wdrażania programu  
Zero wypadków na budowach do 2020. 

eperehdytys.info

 9 Oszczędność czasu i pieniędzy
 9 Uprawnienia ważne na wszystkich budowach
 9 Wprowadzający kurs ogólny z BHP o tej samej 

treści dla każdego i we własnym języku pracownika
 9 Wyniki dostępne sprawnie w komputerze i na 

wszystkich urządzeniach mobilnych
 9 Zawsze aktualna treść, zgodność z obowiązującymi  

przepisami
 9 Poprawa poziomu bezpieczeństwa, spadek liczby 

wypadków przy pracy
 9 Bezpieczeństwo pracy to zwiększenie wydajności 

i wyższa jakość robót

Zalety ePerehdytys



Korzystanie z ePerehdytys jest łatwe. Do kursu 
przystępuje się po zalogowaniu w środowisku ePereh-
dytys na tablecie, smartfonie lub komputerze. 

Użytkownik identyfikuje się przy użyciu swojej karty 
pracownika Valttikortti lub REGON-u i NIP-u firmy. 
Firma powinna mieć w związku z tym aktywowaną 
bezpłatną usługę zgłoszeń w systemie rejestru 
umiejętności wykonawców Tilaajavastuu,  a w usłudze 
musi być wgrany numer telefonu komórkowego, który 
posłuży do logowania.

Większość pracowników może uczestniczyć w kur-
sie ePerehdytys we własnym języku.  Oprócz języka 
fińskiego, można też korzystać z wersji w następujących 
językach: estoński, łotewski, litewski, polski, rosyjski, 
angielski, a w późniejszym terminie również szwedzki.

Przejście stron z zadaniami ePerehdytys trwa około pół 
godziny, po czym podchodzi się do egzaminu. Warunk-
iem uzyskania wyniku pozytywnego jest udzielenie 
prawidłowych odpowiedzi na 90 procent pytań. 

Fakt zdania kursu zostaje natychmiast odnotowany 
w rejestrze umiejętności wykonawców Tilaajavas-
tuun Taitorekisteri. Odpowiednie informacje są też 
dostępne na budowie na karcie pracownika Valttikortti, 
z możliwością odczytu między innymi przez bezpłatną 
aplikację. 

Treść rejestru umiejętności można także zintegrować 
z systemem monitorowania przebiegu budowy. Jeśli 
przedsiębiorstwo ma dostęp do rejestru umiejętności 
wykonawców, możliwe jest też elektroniczne 
zarządzanie innymi informacjami o umiejętnościach 
poszczególnych pracowników. 

Bezpieczeństwo i oszczędności

Kurs ePerehdytys zastępuje szkolenia ogólne BHP i jako 
taki został zaaprobowany przez Urząd administracji re-
gionalnej. Na placach budowy nadal obowiązuje szko-
lenie dla konkretnej budowy. ePerehdytys nie zastępuje 
również obowiązującej aktualnie karty BHP (Työtur-
vallisuuskortti).

Opłatę za kurs ePerehdytys pokrywa pracodawca. Staw-
ka roczna za pracownika wynosi 24 euro, natomiast 
firmy członkowskie RT są upoważnione do zniżki 50%. 
System pozwala jednak przedsiębiorstwom uzyskać 
istotne oszczędności, ponieważ szkolenie ogólne z 
BHP, obowiązujące dla wszystkich pracowników, 
wystarczy przeprowadzać raz w roku. W przeciętnej 
wielkości firmie podwykonawczej można w ten sposób 
oszczędzić kilkadziesiąt tysięcy euro. Ponadto nie ma 
potrzeby gromadzenia pracowników wielokrotnie na 
różnych budowach na szkoleniach o tej samej tematyce. 
Szkolenie ePerehdytys to także oszczędność czasu dla 
szkolących i pracodawców.

Opis działania usługi ePerehdytys

Zapraszamy do zapoznania się z ePerehdytys.info i do korzystania z usługi.
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ePerehdytys 
ukończono 

Przed wejściem na budowę Na budowie

Wynik podano na karcie 
Valttikortti

Wdrożenie z BHP  
dla konkretnej budowy 

• kurs trwa około pół godziny
• zastępuje ogólny kurs BHP
• obowiązuje na wszystkich budowach
• należy do niego podchodzić raz na rok


