Koulutus: Taakankiinnittäjä ja merkinantaja - käytännön osio

Koulutus on Taakankiinnittäjän ja merkinantajan koulutuksen toinen osio, jossa harjoitellaan taakankiinnittäjän ja
merkinantajan toiminnot sekä tehdään aiheesta näyttötyö.

Koulutustiedot
Taakankiinnittäjän ja merkinantajan koulutus - käytännön osio alamiehelle
Taakankiinnittäjän ja merkinantajan koulutus koostuu verkkokoulutuksena käytävästä teoriaosuudesta ja käytännön osuudesta. Tässä
käytännön osuudesssa harjoittelet nosturin kanssa taakankiinnittäjän ja merkinantajan toiminnot sekä teet aiheesta näyttötyön.
Saadaksesi todistuksen, sinun tulee käydä molemmat osiot. Tämä koulutus perehdyttää sinut toimimaan taakankiinnittäjänä ja
merkinantajana, joita kutsutaan myös nimellä alamies tai taakansitoja.
Käytännön osion kesto on noin 2 h per osallistuja. Saat tarkemman henkilökohtaisen kellonajan lähempänä koulutuksen ajankohtaa.
Voit käydä koko koulutuksen myös luokkahuonekoulutuksena (Taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyyskoulutus ISO 23853),
jolloin ammattilaiset varmistavat myös teoriaosioissa koulutuksen oppimistavoitteisiin pääsyn.

Miksi alamieskoulutus?
Valtioneuvoston asetus 403/2008 vaatii 1.3.2020 alkaen kohdassa §14a, että työntekijällä on oltava työnantajan kirjallinen lupa
taakan kiinnittämiseen asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että työntekijällä
on riittävä kyky ja taito työvälineen turvalliseen käyttämiseen tai taakan kiinnittämiseen. Merkinantajia tarvitaan myös Vna 205/2009
§21 ja 39§ sekä Vna 633/2004 §6 ja §7 mukaisissa töissä. Koulutus perehdyttää henkilöä merkinantajan tehtäviin.
Koulutus ei täysin vastaa standardin ISO 23853 vaatimuksia, vaan on tehty mukaillen sen sisältötavoitteita. Tämän vuoksi kurssi ei
tässä vaiheessa käy myöskään standardin mukaiseen akkreditointiin. Mikäli haluat osallistua standardin mukaiseen koulutukseen ja
saada akkreditoinnin, niin ilmoittaudu viralliseen koulutukseen Taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyyskoulutus (ISO 23853),
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jonka pätevyys tunnistetaan standardista myös ulkomailla.

Kenelle alamiehen koulutus sopii?
nostotöihin osallistuva henkilöstö esim. rakennustyömailla, teollisuudessa ja satamissa
nostojen ja nostettavien tuotteiden suunnittelijat

Tavoite
Koulutus perehdyttää sinut tuntemaan nostotapahtumaan kuuluvat koneet ja välineet sekä toimimaan turvallisessa
nostotapahtumassa oikein ja vaaratilanteet ennakoiden.

Missä?
Järjestämme koulutuksia ympäri Suomea. Näet paikkakunnat Seuraavat koulutuspäivät -välilehdeltä ja voit tilata myös
yrityskohtaisen koulutuksen muualle Suomeen.
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Ohjelma
HUOM! Nostotyöharjoitusta varten ota mukaan säänmukainen vaatetus, turvakengät, kypärä, huomioliivit ja hanskat. Käytännön
osion kesto on noin 2 h per osallistuja. Saat tarkemman henkilökohtaisen kellonajan lähempänä koulutuksen ajankohtaa.
Harjoittelu:
Turvallinen taakankiinnittäminen
Turvallinen nostotapahtuma
Selkeä merkinantaminen
Näyttötyö:
Näyttötyöllä varmistetaan osaaminen taakankiinnittäjän ja merkinantajan tehtävissä.
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Tulevat koulutukset
Taakankiinnittäjän ja merkinantajan koulutus - käytännön osio (Helsinki) 22 loka 2020
Ajankohta: 22 loka 2020 - 22 loka 2020
Osoite: Sjöman Helsingin Nosturit Oy, Lampettikuja, 00740, Helsinki
Hinta €: 310,00 + ALV 24 %
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