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YLEISIÄ OHJEITA PÄTEVYYSTUTKINTOON SAAPUVILLE  
 

Tutkintoja järjestetään pääsääntöisesti joka viikko, maanantaista torstaihin. Tutkintoajat varataan 

etukäteen puhelimitse soittamalla tutkintokeskuksen henkilökunnalle. Puhelinsoiton aikana sovitaan 

tutkintoon liittyvistä asioista. Tutkintokeskuksen yhteystiedot ja hakumateriaalit löytyvät osoitteesta: 

https://www.kiwa.com/fi/fi/palvelumme/ndt-testaajat/  

 

Kokelaan on pystyttävä osoittamaan henkilöllisyytensä. Kokelas, joka ei pysty todistamaan 
henkilöllisyyttään, voidaan sulkea pois tutkinnosta. 
 

Varmista etukäteen, että tiedät missä tutkintokeskus on. Ilmoittautumislomakkeen liitesivuna on kartta 

tutkintokeskuksen sijainnista. Kartta ja muuta tietoa löytyy yllämainituilta nettisivuilta. 

Tutkintokeskukseen tulemiseen kannattaa varata aikaa. Tutkinnot kestävät pääsääntöisesti koko päivän. 

Pääkaupunkiseudun ruuhkat voivat yllättää siihen varautumattoman. Ruuhka alkaa aamulla viimeistään 

7.00 ja kestää aina yli yhdeksään. Tutkintojen on tarkoitus alkaa kello 7.30, tutkintokeskuksen 

henkilökunta on paikalla yleensä noin kello 7.00 - 7.30 alkaen. Huomioithan autolla saapuessasi, että 

Robert Huberin tie 2:n parkkipaikat täyttyvät hyvin aikaisessa vaiheessa. Tutkintoon tuleva voi ajaa 

autonsa parkkiruutuun, joka on tarkoitettu Inspectan käyttöön. Myös parkkiruutuja, joissa ei ole yrityksen 

nimeä voi käyttää. Tutkintokeskuksesta saa päivän ajaksi parkkilipun, joka oikeuttaa maksuttomaan 

pysäköintiin. Tutkintokeskus ei vastaa kokelaiden väärin pysäköidyistä tai pysäköintiluvattomista 

ajoneuvoista. Mikäli kokelaalla ei ole mahdollista saapua paikalle tähän aikaan, siitä on ilmoitettava 

tutkintokeskukseen etukäteen, jolloin voimme sopia mahdollisista toimenpiteistä. Kokelas, joka saapuu 

myöhästyneenä, voidaan sulkea pois tutkinnosta. Suosittelemme ottamaan omat eväät mukaan tutkintoon. 

Tutkintokeskuksessa on jääkaappi, mikroaaltouuni sekä kahvin- ja vedenkeitin. Suoja-asut ovat 

käytettävissä tutkintokeskuksen puolesta. 

 

Tutkinnoissa ei saa käyttää mitään omaa aineistoa, joten niitä ei kannata ottaa mukaan tutkintotilaan. Oma 

taskulaskin on sallittua ottaa mukaan tutkintoon, mutta kaikki ohjelmoitavat muistilliset laskimet ovat 
kiellettyjä. Kaikki omat tarkastuslaitteet, laskimet ja muut mahdolliset tarvikkeet täytyy olla pätevöijien 

hyväksymiä ja niiden mahdolliset muistit on oltava tyhjennettyjä. 

 

Tutkinnon eri osa-alueilla on maksimiajat, joiden noudattamisesta kokelaan on itse pidettävä huolta. 

Pätevöijällä on oikeus keskeyttää tietyn toiminnan suoritus, jos kokelas ylittää osion maksimisuoritusajan. 

Tutkinnoissa annetaan kirjalliset ohjeistukset osioista. Perehdy ohjeistukseen ennen tutkinnon 
osion aloittamista. 
 

Kokelaalle annetaan tutkinnon ajaksi käyttöön lukollinen vaatekaappi, johon kokelas laittaa kaiken 

omaisuutensa. Älykellot ja puhelimet tulee laittaa kaappiin ja puhelimien on oltava suljettuna tai 
äänettömällä tutkinnon ajan. 
 
Mikäli pätevöintiin liittyvistä asioista on epäselvyyttä, ota yhteyttä tutkintokeskuksen 
henkilökuntaan. Älä epäröi soittaa ja kysyä lisätietoja tarvittaessa. 
Kaikki julkiset dokumentit liittyen NDT tutkintoihin ja pätevyyksiin löytyvät osoitteesta: 
https://www.kiwa.com/fi/fi/palvelumme/ndt-testaajat/ 


