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1 YLEISTÄ 

Tässä ohjeessa kuvataan valtioneuvoston asetuksen 253/2002 mukaisen köysiratalaitteistojen 
vastaavan hoitajan pätevyyden arviointi. Valtioneuvoston asetuksessa 406/2008 on määritelty pä-
tevyyden osoittamismenettely. 

Köysiratalaitteiston vastaavan hoitajan pätevöintiin ja sertifiointeihin sovelletaan Inspecta konsernin 
ja Inspecta Sertifioinnin ja henkilösertifioinnin toimintajärjestelmää. Henkilösertifiointeihin sovelle-
taan lisäksi SFS-EN ISO/IEC 17024 standardin vaatimuksia. 

2 PÄTEVYYDEN ARVIOINTIMENETTELY 

Hyväksymisiä voivat hakea ja tutkintoihin osallistua kaikki halukkaat, jotka täyttävät vaatimukset. 

Tähän ohjeeseen on kerätty pätevöinnin ja tutkintojen suorituksen kannalta keskeisimmät asiat ja 
selvennetty kokelaan ja työnantajan velvoitteita. 

2.1 Pätevyysluokat 

Köysiratalaitteiston vastaavahoitaja voidaan sertifioida seuraavien laitteiden hoitajaksi (pätevyys-
luokat 1, 2, 3 ja 4): 

• Pätevyysluokka 1:  Laahaushissit (hiihtohissit) 
• Pätevyysluokka 2 Tuoli- ja korihissit (kiinteillä puristimilla) 
• Pätevyysluokka 3 Tuoli- ja korihissit (irrottautuvilla puristimet) 
• Pätevyysluokka 4 Kiskoköysiradat 

2.2 Sertifiointiedellytykset 

2.2.1 Yleiset vaatimukset 

- Henkilö on 18 vuotta täyttänyt 
- Osoitus riittävästä suomen (ruotsin) kielen taidosta 
- Perehtyneisyys laitteistoa koskeviin säädöksiin ja standardeihin:  

- Valtioneuvoston asetus henkilökuljetuksiin tarkoitetuista köysiratalaitteistoista 
(253/2002) 

- SFS-EN 12397:2005 Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaati-
mukset. Käyttö 

- Perehtyneisyys laitteiston rakenteeseen, käyttöön ja kunnossapitoon sekä valmistajan an-
tamiin ohjeisiin 
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- Työkokemus köysiratalaitteiston käyttöön perehdyttävissä tehtävissä kyseisessä pätevyys-
luokassa 

- Hyväksyttävästi suoritettu pätevyysluokkaa vastaava tutkinto 
 

Rinneyhtiön velvollisuus on arvioida henkilön fyysiset edellytykset toimia vastaavana hoitajana. 

2.2.2  Pätevyysluokkia koskevat erityisvaatimukset 

Pätevyysluokan 1 vaatimukset: 
 

- vähintään 1 kausi( yli 3 kk) laahaushissin käyttöön perehdyttävässä tehtävässä (esim. 
standardin SFS-EN 12397 kohdan 5.2.3 koneenkäyttäjän tehtävät). Työkokemuksen voi 
korvata 
vähintään 14 pv perehdytys toimivassa keskuksessa, lisätiedot perehdytyksestä saa sertifi-
ointielimeltä pyydettäessä. 

- pätevöintikurssi laahaushissien rakenteesta, käytöstä, kunnossapidosta, säädöksistä ja 
standardeista (esim. Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n järjestämä kurssi) 

- P1 tutkinto 
 

 
Pätevyysluokan 2 vaatimukset: 
 
- vähintään 2 kautta tai 1 kokonainen vuosi tuoli- ja/tai korihissin käyttöön perehdyttävässä 

tehtävässä (esim. standardin SFS-EN 12397 kohdan 5.2.3 koneenkäyttäjän tehtävät) 
- Perehtyneisyys standardiin SFS-EN 1909:2005, Henkilökuljetuksiin tarkoitetut köysiradat. 

Turvallisuusvaatimukset. Pelastaminen ja evakuointi sisältöön 
- Pätevöintikurssi tuoli- ja/tai korihissin rakenteesta, käytöstä, kunnossapidosta, säädöksistä 

ja standardeista (esim. Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n järjestämä kurssi) 
- P2 tutkinto 

 
Pätevyysluokan 3 vaatimukset: 
 
- voimassaoleva pätevyysluokan P1 ja P2 pätevyystodistus 
- vähintään 2 kautta tai 1 kokonainen vuosi tuoli- ja/tai korihissin käyttöön (irrottautuvat puris-

timet) perehdyttävässä tehtävässä (esim. standardin SFS-EN 12397 kohdan 5.2.3 koneen-
käyttäjän tehtävät) 

- Perehtyneisyys standardiin SFS-EN 1909:2005, Henkilökuljetuksiin tarkoitetut köysiradat. 
Turvallisuusvaatimukset. Pelastaminen ja evakuointi sisältöön 

- Pätevöintikurssi tuoli- ja/tai korihissin (irrottautuvat puristimet) rakenteesta, käytöstä, kun-
nossapidosta, säädöksistä ja standardeista (esim. Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n jär-
jestämä kurssi)  

- Laitevalmistajan antama erityiskoulutus (rakenne, käyttö ja kunnossapito, laitevalmistajan 
antama opastus voidaan lukea osaksi työkokemusta). Laitevalmistajan erityiskoulutuksen 
voi korvata työnantajan järjestämä koulutus sekä perehdytys irrottautuvien toimintaan. 

- P3 tutkinto 
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Pätevyysluokan 4 erityisvaatimukset: 
 
- vähintään 2 kautta tai 1 kokonainen vuosi tuoli- ja/tai korihissin käyttöön perehdyttävässä 

tehtävässä (esim. standardin SFS-EN 12397 kohdan 5.2.3 koneenkäyttäjän tehtävät) 
- Perehtyneisyys standardiin SFS-EN 1909:2005 Henkilökuljetuksiin tarkoitetut köysiradat. 

Turvallisuusvaatimukset. Pelastaminen ja evakuointi sisältöön 
- Pätevöintikurssi kiskoköysiradan rakenteesta, käytöstä, kunnossapidosta, säädöksistä ja 

standardeista (esim. Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n järjestämä kurssi) 
- Laitevalmistajan antama erityiskoulutus (rakenne, käyttö ja kunnossapito) 
- P4 tutkinto 

3 TUTKINTO JA SERTIFIOINTI  

3.1 Tutkintoon ilmoittautuminen ja sertifioinnin hakemien 

Tutkintoon ilmoittaudutaan palauttamalla täytettynä hakemuskaavake ja tarpeelliset todistukset 
Inspecta Sertifiointi Oy:lle. Tarpeelliset ohjeet ja hakemuslomake ovat Inspectan kotisivulla  

https://www.inspecta.fi/Palvelut/Sertifiointi-ja-arviointi/Henkilosertifiointi/Koysiratojen-vastaavat-hoitajat/ 

Tutkintoon liittyviä ohjeita ja hakemuslomakkeita saa Inspecta Sertifiointi Oy:stä. Kurssit pidetään 
kurssinjärjestäjien (esim SHKY) aikataulujen mukaan (pääsääntöisesti syyskuussa). Tutkinto voi-
daan pitää kurssin päätteeksi tai erikseen sovittavana ajankohtana. Tutkinto voidaan haluttaessa 
järjestää myös rajoitettuna (sovellettuna tiettyyn kapeampaan käyttötarkoitukseen). 

Hakemuskaavake ja siihen liittyvät asiakirjat tulee toimittaa Inspecta Sertifiointi Oy:lle ennen tutkin-
toa. Tietoja voidaan täydentää myös tutkinnon jälkeen. 

3.2 Tutkintoon osallistuminen 

Kokelaan on saavuttava tutkintoon sovittuna aikana. Kokelas, joka saapuu myöhästyneenä, voi-
daan sulkea pois tutkinnosta. Kokelaiden ei ole sallittua keskustella keskenään tutkintojen aikana. 
Kokeeseen on varattu aikaa maksimissaan 3 tuntia. Kokelaan on pysyttävä tutkinnon aikana valvo-
jan määrittelemällä alueella. Tutkinnossa saa käyttää omia välineitä ja kurssiaineistoa. Kirjallisuu-
den käyttö on sallittua.  

Kaikki tutkintopaperit täytyy kokelaan allekirjoittaa (nimi ja hiihtokeskus) ja luovuttaa valvojalle en-
nen tutkintotiloista poistumista. Tutkintoaineistoa ei saa kopioida mihinkään poisvietävään välinee-
seen tai materiaaliin. Kokelaan on pystyttävä (tarvittaessa) osoittamaan henkilöllisyytensä. 

https://www.inspecta.fi/Palvelut/Sertifiointi-ja-arviointi/Henkilosertifiointi/Koysiratojen-vastaavat-hoitajat/
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Läpäistäkseen tutkinnon henkilön on saatava kustakin tutkinnosta hyväksyttävä tulos (vähintään 
2/3 oikein).  Hylätty tutkintotulos ilmoitetaan kokelaalle ja tilaajalle kirjallisesti.  Hylätyn kokeen voi 
uusia. Tutkinto on voimassa 18 kuukautta.  

3.3 Sertifikaatin voimassaolo ja peruuttaminen 

Inspecta Sertifiointi Oy, henkilösertifiointi myöntää henkilölle sertifikaatin, kun hän täyttää yllämaini-
tut sertifiointiedellytykset ja hän on suorittanut hyväksyttävästi tutkinnon.  
 
Todistus on voimassa viisi vuotta todistuksen päivämäärästä.  
 
Uudelleen sertifioinnin yhteydessä henkilön on tutkinto, jossa käydään läpi ajantasaiset säädökset 
ja tekniikan nykytason vaatimukset.  
 
Sertifiointielimen on käsiteltävä kaikki sen tietoon tulleet kirjalliset valitukset. Mikäli valitus on sel-
lainen, että se voi johtaa sertifikaatin peruuttamiseen, asia viedään sertifiointilautakunnan käsitte-
lyyn. Myönnetty pätevyystodistus voidaan peruuttaa epäeettisen tai työssä tapahtuneiden vakavien 
laiminlyöntien tai toistuvan virheellisen toiminnan takia.  
 
Ennen pätevyystodistuksen peruuttamista ko. henkilöltä pyydetään selvitys tapahtuneesta. Tämän 
jälkeen tukiryhmä tai sertifiointilautakunta käsittelee asian ja tekee tarvittaessa peruuttamisesityk-
sen, jonka velvoittamana sertifiointielin peruuttaa pätevyystodistuksen. 

4 TIETOJEN JULKAISEMINEN 

Sertifiointielin pitää sertifioiduista henkilöistä ja heidän pätevyysalueistaan luetteloa, joka on kaikki-
en halukkaiden nähtävissä internetsivuillaan. Sertifiointielin käsittelee hakemusasiakirjat luotta-
muksellisina ja arkistoi ne vähintään voimassaolevan sertifiointijakson ajan. 

5 VALITUSMENETTELY 

Jos asiakas, joka hakee sertifiointia tai jolle sertifikaatti on myönnetty, haluaa valittaa sertifioijalle 
sertifiointia koskevasta päätöksestä, sen tulee 14 päivän kuluessa päätöksen saapumisesta toimit-
taa valitus kirjallisesti sertifioijalle. 
  
Sertifiointilautakunta nimeää kutakin valitusta varten erikseen puolueettoman, esteettömistä jäse-
nistä koostuvan valituslautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä.  
Valituslautakunnan kokous pidetään 21 päivän kuluessa valituksen saapumisesta. Valittajalle ilmoi-
tetaan vähintään seitsemän päivää etukäteen kokousaika, -paikka ja valituslautakunnan kokoon-
pano. 
  
Sertifioijan päätös on voimassa valituslautakunnan kokoukseen asti. Kokouksessa sekä valittajalla 
että sertifioijan edustajalla on oikeus tulla kuulluksi luottamuksellisesti. Valituslautakunnan enem-
mistöpäätös on lopullinen.  
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Kielteinen päätös ei poista asiakkaalta oikeutta hakea sertifikaattia uudelleen.  

6 YHTEYSHENKILÖT 

Voimassaolevat yhteyshenkilöt löytyvät Inspecta Oy:n internet sivuilta osoitteesta: 

https://www.inspecta.fi/globalassets/finland/henkilosertifikaatit/yhteystiedot.pdf 

 

https://www.inspecta.fi/globalassets/finland/henkilosertifikaatit/yhteystiedot.pdf
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