
ePerehdytys 6.0

RT:n turvallisuusryhmän kokous 18.10.2022

Päivityksen yhteydessä rakennetta ja sisältöjä on muokattu mielekkäämmäksi ja 
koulutus sopii nyt myös entistä paremmin infrarakentajille. 

ePerehdytykseen on lisätty ajankohtaisia aiheita mm. turvallisuustuokioista, 
turvallisuushavainnoista ja virustautien torjunnasta työmaalla.



• 11 kieliversiota, suoritetaan omalla äidinkielellä (AVI): uusimpina ukraina ja uzbek. Muut 
kielet ovat suomi, ruotsi, viro, englanti, romania, venäjä, puola, latvia ja liettua. 

• parantaa työturvallisuutta ja laatua – voi pienentää tapaturmataajuutta

• säästää aikaa ja kustannuksia - lisää tuottavuutta kun tehdään ennakkoon

• ajantasainen ja säädösten mukainen tieto - voimassa vuoden

• helppo suorittaa tietokoneella ja mobiililaitteilla

• rakennusalan yritysten, liittojen, turvallisuusviranomaisten ja AVIn kanssa yhteistyössä 
tuotettu, kehitysryhmä kehittää

• Hyvä vaihtoehto urakoitsijahallinnan työkaluksi työturvallisuudessa

• Käy osaksi työturvallisuuskorttikoulutusta (TTK hyväksyntä)

• Harmaan talouden torjuntanäkökulma – verkkokaupassa veronumero tarkistettavissa 
Ilmoita-palvelusta

ePerehdytys 6.0 – ota hyödyt käyttöösi
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ePerehdytyksen suorittanut:

• tietää miksi työturvallisuus on tärkeää

• tietää, miten työturvallisuutta voidaan parantaa

• osaa toimia yhteisellä työmaalla

• osaa tunnistaa työturvallisuusriskit

• osaa toimia riskin havaitessaan

• osaa toimia työtapaturmia ehkäisevästi

• osaa soveltaa tietoa työssään.

ePerehdytyksen osaamistavoitteet
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ePerehdytyksen hallinnointi ja hinnoittelu

• ePerehdytys on RT:n jäsenpalvelua ja siten RT:n ydintoimintaa. 
Käytännössä hallinnointi ja resursointi tapahtuu RT:n 100% 
omistaman yhtiön kautta (Rakennusmedia). 

• RT on sitoutunut hallinnoimaan ja kehittämään ePerehdytystä

• Hinta 2022: 24€ / vuosi, jäsenhinta 12 € / vuosi

• Tilaus verkkokaupasta, jäsenalennus lasketaan tilauksen 
loppusummasta



• Kaikki suoritukset yhteensä 129 424 kpl. 

• Osallistujia kurssilla 71 516 kpl. 

• Opiskelijan palaute on hyvä kaikissa kieliversioissa. 

• NPS 13,86. 

ePerehdytys suoritukset ja palaute
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Suorittajia eniten 
talonrakennuksen 
tehtävissä

Suosituimmat 
kieliversiot : Suomi, 
Englanti, Viro, Venäjä



Opiskelijan antama arvio koulutuksesta
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Lujatalo Oy

Bolt.Works Oy

Niemi Palvelut Oy

Pohjola Rakennus Oy

VRJ Etelä-Suomi Oy

Workpower Rakennus Oy

Caverion Suomi Oy

Fira Rakennus Oy

Consti Korjausrakentaminen Oy

Helsingin Rakennuskeskus Oy

Asiakkuuskatsaus yrityksissä TOP 10
3.5.2022-3.10.2022
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Mukana 70 oppilaitosta, ePerehdytys oppilaitoksille ja tuntkinto-opiskelijoille 
ilmainen. 

Suuria tilaajia ovat:

Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK
Hyria Koulutus Oy

Turun ammatti-instituutti
Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK

Taitotalo
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

Saimaan ammattiopisto Sampo

ePerehdytys oppilaitoksissa
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Tilaajan palaute
Palautetta on saatu 185 kpl ja enimmäkseen arvoihin 
5,2,1.

Rakennusmedian CSAT-arvo on 69,19.
(Customer Satisfaction Score )

Miten tyytyväinen olet saamaasi asiakaspalveluun?
Käytössä CSAT-asteikko 1-5.
1=erittäin tyytymätön ja 5=erittäin tyytyväinen
Kysytään sähköpostitse.

Laskutapa: Tyytyväisten asiakkaiden määrä (4 ja 5) / kyselyyn vastanneiden määrä x 100 
= lopputulos prosentteina.

määrä

Arvo 1 40

Arvo 2 10
Arvo 3 7
Arvo 4 25
Arvo 5 103

yhteensä 185
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Koulutustarjonta verkkokaupassa 2022
Kerta- ja kestotilauksena tarjolla:

• ePerehdytys 6.0 versio on julkaistu 5.9.2022. Yhteensä 11 
kieliversiota: suomi, ruotsi, viro, venäjä, latvia, liettua, englanti, 
romania ja puola, uzbek ja ukraina. Tarkennettu turvallisuus 
yhteisellä työpaikalla.

• eKosteus ja eKosteusPlus: suomi
tulossa uusi tiivistetty perusversio sekä kieliversiot viro, venäjä, 
englanti

• eTeline: suomi, viro, englanti
tulossa kieliversiot venäjä ja puola

Kertatilauksena tarjolla:

• eKatto-sertifiointikoe

• eKierrätys

Tulossa: Rakentaminen ja kiertotalous-kurssi

Selvityksessä: ePerehdytyksen suoritustiedon 
lukeminen kulunvalvontajärjestelmään (Zeroni)


