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Sukunimi:

Etunimet:

Osoite:

Työnantaja:

Osoite:

Laskutusosoite:

Puhelinnumero:

Uudelleensertifiointi

Yhteyshenkilön / hakijan email:

Y-tunnus:

Perushakemus

Kuormaus- ja lastaussillat

Rajoitettu pätevyys

Työnantajan vaihto

HAETTAVA PÄTEVYYS:

Puhelinnumero:

Tarkastustoimintaa kohtaan ei ole tehty reklamaatioita (mahdollisista reklamaatioista tehtävä selvitys)

Tarkastustoiminta on ollut jatkuvaluonteista ja siinä ei ole ollut yli vuoden kestävää katkoa

Peruskoulutus:

Nostoapuvälineet Muu

Taka- ja sivulaitanostimet Nostopöydät

Haettavaan pätevyyteen liittyvä koulutus (kurssitodistusten kopiot hakemuksen liitteeksi):  
Kurssin nimi ja järjestäjä Pitoaika Kesto / tuntia 

Haettavaan pätevyyteen liittyvä alan työkokemus. (työtodistusten kopiot liitteeksi):

Kokonaiskokemus menetelmässä/kkTyönantaja ja nykyisen työsuhteen alkamispäivämäärä

UUDELLEENSERTIFIOINTI

TYÖNANTAJAN TIEDOT: kaikki kentät täytettävä työnantaja maksaa hakija maksaa

Syntymäaika: PP.KK.VVVV

Sivu 1/2

Jatkuu seuraavalla sivulla:
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Sivu 2/2Eettiset toimintaohjeet 

Sertifioitujen nostolaitetarkastajien (asetuksen 403/2008 tai 1050/2011 mukainen asiantuntijapätevyys) on ammatillisessa 
tarkastustoiminnassaan noudatettava seuraavia eettisiä ohjeita: 

1. Tarkastustehtävät on suoritettava ammattimaisesti, turvallisesti, riippumattomasti ja rehellisesti tarkastusta koskevien ohjeiden mukaisesti. 
  
2. Menetelmäkuvaukset on päivitettävä ja pidettävä ajanmukaisina seuraamalla sertifiointielimen ja työsuojeluviranomaisen ohjeita sekä 
ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan. 
  
3. Sertifikaattia ja siinä mainittua NT-numeroa voi käyttää vain niiden nostolaitteiden tarkastuksissa, joihin tarkastajalla on sertifiointielimen 
myöntämä pätevyys / sertifikaatti. 
  
4. Rajoitettava tarkastustoimintansa vain sellaisiin nostolaitteisiin, joista hänellä on riittävä asiantuntemus. 
  
5. Tarkastuksista laaditut pöytäkirjat on arkistoitava huolellisesti ja niitä on säilytettävä menetelmäkuvauksen mukaisesti tai niin kauan, kun 
sertifiointiin perustuva tarkastustoiminta jatkuu. 
  
6. Pidettävä luottamuksellisena tietoonsa saamat asiakkaiden tai työnantajien kaupalliset ja tekniset tiedot eikä julkista niitä ilman heidän 
nimenomaista suostumustaan. 
  
7. Työtä ei saa missään olosuhteissa tehdä huumeiden, alkoholin, rauhoittavien lääkkeiden tai muiden vastaavien aineiden vaikutuksen 
alaisena 
  
8. Näiden ohjeiden vastainen toiminta saattaa johtaa myönnetyn sertifikaatin peruuttamiseen tai pätevyysalueen rajoittamiseen. 
  
  
Sertifioidun henkilön ja hänen työnantajansa velvoitteet 
  
Sitoudumme noudattamaan kulloinkin voimassaolevia sertifiointijärjestelmän mukaisia vaatimuksia ja niiden muutoksista (muutoksista 
ilmoitetaan). 
  
Hyväksymme, että sertifioidun henkilön nimi julkaistaan sertifiointielimen ylläpitämässä sertifioitujen nostin / nosturitarkastajienluettelossa. 
Samoin hyväksymme, että sertifiointielin saa pitää sivuillaan sertifioiduista henkilöistä yhteystiedot sisältävää luetteloa. 
  
Sitoudumme ylläpitämään testaajakohtaista luetteloa sertifioidun henkilön toimintaan kohdistuvista reklamaatioista ja pyydettäessä 
esittämään sen sertifiointielimelle. Lisäksi sitoudumme ilmoittamaan heti vakavista henkilön toimintaan kohdistuvista reklamaatioista, jotka 
saattaisivat aiheuttaa sertifikaatin peruuttamiseen. 
  
Sitoudumme huomioimaan, että henkilön sertifiointi raukeaa, jos kyseessä olevan sertifioinnin alaisen toiminnan osalta tulee yli vuoden 
keskeytys sertifikaatin voimassaoloaikana tai jos hän tulee fyysisesti kykenemättömäksi kyseessä oleviin tarkastuksiin tai jos hän on 
syyllistynyt epäeettiseen toimintaan.

Vakuutamme, että kaikki antamamme tiedot ovat oikeita ja olemme tutustuneet kääntöpuolella oleviin velvoitteisiin 
sekä sitoudumme noudattamaan niitä.

Paikka ja aika   Paikka ja aika 

_____________________________________   _____________________________________
___ Kokelaan allekirjoitus Työnantajan allekirjoitus ja nimen selvennys

, . . ..,
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Liite 1  
Tutkintoon osallistuminen (Ei koske pätevyyksiä, joissa ei tarvita tutkintoja) 
  
Tutkinnossa kokelaan on noudatettava valvojan antamia ohjeita. Kokelas, joka ei noudata ohjeita tai syyllistyy vilppiin voidaan 
poistaa tutkinnosta. Kokelas, joka on syyllistynyt vilppiin saa osallistua uuteen tutkintoon aikaisintaan vuoden kuluttua. 
  
Haettavan pätevyyden ilmoittaminen 
  
Pätevyysalue merkitään hakemuslomakkeeseen hakemuksissa ilmoittamalla nostoapuvälinetyyppi sekä haetaanko pätevyyttä 
rajoitettuna. Sertifiointi voidaan hakijan tai työnantajan halutessa tai sertifiointielimen harkinnan mukaan rajoittaa koskemaan  
vain esim. tietyn valmistajan nostoapuvälineitä. Näin voi ja on syytä tehdä silloin, kun kokemusta on vain tietyn tyyppisistä  
tai tietyn valmistajan laitteista. Sertifiointia varten on hakijan toimitettava sertifiointielimelle hakemus, johon liitetään 
seuraavat tiedot: 
  
 − Henkilön täydellinen nimi 
 − Syntymäaika 
 − Työnantaja 
 − Yhteystiedot ja laskutusosoite 
 − Peruskoulutustiedot (oppilaitos, valmistumisaika) 
 − Kokemustiedot (työtodistukset, joista selviää kokemus yksityiskohtaisesti ) 
 − Tarkastajakoulutustiedot (lisäkoulutus) 
 − Tieto tutkinnon läpäisemisestä 
 − Tieto mitä pätevyyttä haetaan 
  
Hakemisessa käytetään tätä lomaketta. Hakemusasiakirjoja ei pääsääntöisesti palauteta hakijoille, minkä vuoksi hakemuksiin 
tulisi liittää alkuperäisistä todistuksista oikeaksi todistetut kopiot. 
  
  
  
Voimassaolevat yhteystiedot löytyvät Inspecta Oy:n internet sivuilta osoitteesta: 
  
http://www.inspecta.fi/Palvelut/Sertifiointi-ja-arviointi/Henkilosertifiointi/

http://www.inspecta.fi/Palvelut/Sertifiointi-ja-arviointi/Henkilosertifiointi/
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Hakemuslomakkeen liitteeksi tarvittavat tiedot: 

  

PERUSHAKEMUS: 

· Peruskoulutustiedot (koulutustodistukset) 

· Kokemustiedot (työtodistukset, joista selviää työkokemus nostoapuvälineistä) 

· Tarkastajakoulutustiedot (lisäkoulutus) 

· Tieto tutkinnon läpäisemisestä 

  

5- VUOTISJATKO: 

· Alkuperäisen sertifikaatin kopio 

· Tiedot mahdollisista haltijan toimintaa kohtaan tehdyistä valituksista 

  
10- VUOTISUUSINTA: 
   
· Alkuperäisen sertifikaatin kopio 

· Tiedot mahdollisista pätevyystodistuksen haltijan toimintaa kohtaan tehdyistä valituksista 

· Tieto tutkinnon läpäisemisestä 

  

  

  

Liite 2
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HAETTAVA PÄTEVYYS:
Haettavaan pätevyyteen liittyvä koulutus (kurssitodistusten kopiot hakemuksen liitteeksi):  
Kurssin nimi ja järjestäjä 
Pitoaika 
Kesto / tuntia 
Haettavaan pätevyyteen liittyvä alan työkokemus. (työtodistusten kopiot liitteeksi):
Kokonaiskokemus menetelmässä/kk
Työnantaja ja nykyisen työsuhteen alkamispäivämäärä
UUDELLEENSERTIFIOINTI
TYÖNANTAJAN TIEDOT: kaikki kentät täytettävä
Sivu 1/2
Jatkuu seuraavalla sivulla:
Sivu 2/2
Vakuutamme, että kaikki antamamme tiedot ovat oikeita ja olemme tutustuneet kääntöpuolella oleviin velvoitteisiin
sekä sitoudumme noudattamaan niitä.
Paikka ja aika   
Paikka ja aika 
_____________________________________   
________________________________________ 
Kokelaan allekirjoitus 
Työnantajan allekirjoitus ja nimen selvennys
,
.
.
.
.
,
Liite 1
 
Tutkintoon osallistuminen (Ei koske pätevyyksiä, joissa ei tarvita tutkintoja)
 
Tutkinnossa kokelaan on noudatettava valvojan antamia ohjeita. Kokelas, joka ei noudata ohjeita tai syyllistyy vilppiin voidaan poistaa tutkinnosta. Kokelas, joka on syyllistynyt vilppiin saa osallistua uuteen tutkintoon aikaisintaan vuoden kuluttua.
 
Haettavan pätevyyden ilmoittaminen
 
Pätevyysalue merkitään hakemuslomakkeeseen hakemuksissa ilmoittamalla nostoapuvälinetyyppi sekä haetaanko pätevyyttä rajoitettuna. Sertifiointi voidaan hakijan tai työnantajan halutessa tai sertifiointielimen harkinnan mukaan rajoittaa koskemaan 
vain esim. tietyn valmistajan nostoapuvälineitä. Näin voi ja on syytä tehdä silloin, kun kokemusta on vain tietyn tyyppisistä 
tai tietyn valmistajan laitteista. Sertifiointia varten on hakijan toimitettava sertifiointielimelle hakemus, johon liitetään seuraavat tiedot:
 
         − Henkilön täydellinen nimi
         − Syntymäaika
         − Työnantaja
         − Yhteystiedot ja laskutusosoite
         − Peruskoulutustiedot (oppilaitos, valmistumisaika)
         − Kokemustiedot (työtodistukset, joista selviää kokemus yksityiskohtaisesti )
         − Tarkastajakoulutustiedot (lisäkoulutus)
         − Tieto tutkinnon läpäisemisestä
         − Tieto mitä pätevyyttä haetaan
 
Hakemisessa käytetään tätä lomaketta. Hakemusasiakirjoja ei pääsääntöisesti palauteta hakijoille, minkä vuoksi hakemuksiin tulisi liittää alkuperäisistä todistuksista oikeaksi todistetut kopiot.
 
 
 
Voimassaolevat yhteystiedot löytyvät Inspecta Oy:n internet sivuilta osoitteesta:
 
http://www.inspecta.fi/Palvelut/Sertifiointi-ja-arviointi/Henkilosertifiointi/
Hakemuslomakkeen liitteeksi tarvittavat tiedot:
 
PERUSHAKEMUS:
· Peruskoulutustiedot (koulutustodistukset)
· Kokemustiedot (työtodistukset, joista selviää työkokemus nostoapuvälineistä)
· Tarkastajakoulutustiedot (lisäkoulutus)
· Tieto tutkinnon läpäisemisestä
 
5- VUOTISJATKO:
· Alkuperäisen sertifikaatin kopio
· Tiedot mahdollisista haltijan toimintaa kohtaan tehdyistä valituksista
 
10- VUOTISUUSINTA:
  
· Alkuperäisen sertifikaatin kopio
· Tiedot mahdollisista pätevyystodistuksen haltijan toimintaa kohtaan tehdyistä valituksista
· Tieto tutkinnon läpäisemisestä
 
 
  
Liite 2
	Sukunimi: 
	Etunimet: 
	T06: 
	CheckBox1: 0
	T14: 
	T15: 
	Syntymaaika: 
	T19: 
	TextField1: 
	Nimiala:  



