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TELINEASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI

1 YLEISTÄ
Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä
ohjeessa. Sertifiointitoimintojen riippumattomuutta ja menettelyjen soveltuvuutta valvoo
telineasentajien sertifioinnin toimikunta.

2 SERTIFIOINTIEDELLYTYKSET
Sertifiointiedellytykset koostuvat peruskoulutuksesta, telineasentajan koulutuksesta, suoritetusta tutkinnosta ja vaaditusta kokemuksesta.
2.1 Pätevyysalueet
Telineasentajien sertifioinnissa käytetään seuraavaa kahta tasoa:
1 Telineasentaja (Taso 1)
2 Telineryhmän etumies (Taso 2)
Telineasentaja (Taso 1) on koulutuksen ja kokemuksen kautta hankkinut taidot ja tiedot
telineasennukseen. Hän pystyy suorittamaan turvallisesti kaikki normaalit teline- ja sääsuoja-asennukseen liittyvät asennus- ja purkutyöt sekä tarvittavat mittaukset ja harjoittelijan opastuksen. Hänellä on edellytykset tehdä telineen käyttöönottotarkastus, täyttää telinekortti sekä suorittaa käytönaikainen tarkastus.
Telineryhmän etumies (Taso 2) pystyy suorittamaan kaikki telineasentajan työt, valvoo
telineasennuksen suunnitelmanmukaisuutta, antaa tarvittaessa ohjeita asentajille, pitää
yhteyksiä eri osapuoliin ja tarkastaa tehdyt asennukset.

2.2 Koulutus- ja kokemusvaatimukset
2.2.1 Peruskoulutus
Sopivana pohjakoulutuksena voidaan pitää rakennusalan ammattikoulun suoritusta tai sitä
vastaavia tietoja. Sertifioinnissa telineasentajalta edellytetään alan riittävää kokemusta ja
perehdytystä telineisiin, jolloin peruskoulutukseksi riittää työnantajan antama perehdytys-
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koulutus telineistä ja sääsuojauksesta, jota tukee hankittu kokemuksen kautta tullut tieto
ja taito.
2.2.2 Telineasentajan koulutus- ja kokemusvaatimukset
Henkilön on täytynyt suorittaa hyväksytty telineasentajan koulutus, jonka vähimmäispituus
on määritelty taulukossa 1.
Taulukko 1: Koulutus- ja kokemusvaatimukset
Taso
Telineasentaja (Taso 1)
Telineryhmän etumies (Taso 2)
*
**

Kurssi(e)n kesto *
32 h
56 (32+24) h

Ammattikokemus **
24 kk
24 kk

Voi sisältää ensiapukoulutusta
Yleisohje: Taso 1:n henkilösertifiointi edellyttää, että hakijalla tulee olla vähintään 24 kk:n työkokemus telineasennus- ja sääsuojatyöstä. Mikäli henkilöllä on vähintään 48 kk:n yhteenlaskettu työkokemus teline- ja sääsuojatyöstä, koulutuksen kesto voi olla 16 tuntia.

Koulutuksella varmistetaan, että asentaja pystyy turvallisesti asentamaan ja purkamaan
telineitä todellisissa olosuhteissa ja tuntee telineiden perusrakenteet. Telineryhmän etumieheltä vaaditaan lisäksi perusteellisempaa telineiden tuntemusta ja kykyä tarkistaa koko
asennustyö.
Sertifiointiedellytyksenä olevan koulutuksen voi hankkia Työtehoseuran (TTS) kursseilla
tai muun Inspecta Sertifioinnin arvioiman ja telineasentajien henkilösertifiointitoimikunnan
hyväksymän koulutusta järjestävän organisaation kursseilta.
Koulutukseen pääsyn edellytys on voimassa oleva työturvallisuuskortti.
Sertifioitavalla henkilöllä täytyy olla käytännön kokemusta taulukossa 1 mainittu määrä.
Kokemus täytyy olla ensisijaisesti olla telineiden asennus- ja purkutoiminnasta, mutta telineisiin liittyvää muuta kokemusta voidaan ottaa huomioon osana kokemusta sertifiointielimen harkinnan mukaan. Kokemus on osoitettava työtodistuksin tai niihin rinnastettavin
selvityksin.
Myös ulkomailla saatu koulutus- tai kokemus voidaan hyväksyä sertifiointiperusteeksi, jos
koulutuksesta ja kokemuksesta on saatavissa riittävät tiedot.
Tason 1 koulutukseen kuuluu lisäksi käytännön koe, jossa suoritetaan telineasennus ja/tai
sääsuojauksen asennus ja/tai purku ja jonka tutkinnon vastaanottaja arvioi. Käytännön
koe on suoritettava hyväksytysti.
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2.3 Tutkinto
Telineasentajan henkilösertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan teoriakokeella. Vain kokeen valvojan hyväksymä aineisto saa olla esillä teoriakokeessa ja/tai
käytännön kokeessa.
Teoriakoe järjestetään valvotuissa olosuhteissa ja sen järjestää Inspecta Sertifiointi Oy.
Kysymykset arvotaan Inspecta Sertifiointi Oy:n ylläpitämästä kysymyspankista. Kysymyspankin kysymykset koostuvat osaamisvaatimusten kaikilta osa-alueilta.
Vaatimustason yhtäläisyyden varmistamiseksi teoriakokeen tuloksia seurataan Inspecta
Sertifiointi Oy:n toimesta ja tarkastellaan tarvittaessa telineasennusalan henkilösertifiointitoimikunnassa. Teoriakokeen suorittaminen hyväksytysti edellyttää, että kokeessa on
saavutettava 70 % oikein.

3 SERTIFIOINNIN HAKEMINEN
Sertifiointia varten on hakijan toimitettava Inspecta Sertifiointi Oy:lle hakemuslomake, johon liitetään seuraavat tiedot (ellei niitä kerätä jo koulutukseen tullessa):
− Henkilön täydellinen nimi
− Syntymäaika
− Työnantaja
− Yhteystiedot
− (peruskoulutus)
− Kokemustiedot
− Telineasentajakoulutuksen tiedot (lisäkoulutus)
− Tieto mitä pätevyystasoa haetaan

4 SERTIFIOINNIN VOIMASSAOLO, JATKAMINEN JA PERUUTTAMINEN
4.1 Sertifioitujen henkilöiden pätevyyksien ylläpito ja seuranta
Työnantaja ja/tai sertifioitu henkilö on vastuussa pätevyyksien ja mahdollisesti tarvittavan
ohjeistuksen ylläpidosta sekä velvollisuudesta seurata henkilön fyysistä sopivuutta telinetyöhön.
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4.2 Voimassaolo
Myönnetty sertifiointi on voimassa 5 vuotta julkaisupäivästä sillä edellytyksellä, että haltija
jatkuvasti täyttää sertifiointiedellytykset ja jatkuvaluonteisesti tekee asennustyötä, jossa ei
5 vuoden aikana ole yhteensä yli 2 vuoden kestävää katkosta.
4.3 Uudelleen sertifiointi
Sertifiointi voidaan uusia uudeksi viisivuotiskaudeksi edellyttäen, että toiminta on ollut jatkuvaluonteista ja muut sertifiointiedellytykset ovat olemassa. Sertifioinnin uusimiseksi
työnantajan/sertifioidun haltijan on toimitettava työkohde- ja koulutustiedot aikaisintaan 6
kk ennen sertifioinnin voimassaolon päättymistä ja viimeistään 1kk päättymisen jälkeen.
Viiden vuoden välein asentajan on osallistuttava täydennyskoulutukseen, jonka järjestää
joko kouluttaja tai työnantaja. Täydennyskoulutuksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:
– uudet telinetyypit ja –ratkaisut
– muuttuneet telinemääräykset
– telinemääräysten tulkinnat.
Sertifioinnin, joka on vanhentunut pitkän työssä olleen katkoksen takia saa takaisin voimaan samalla tavoin täydennyskoulutuksen kautta.
4.3 Sertifioinnin peruuttaminen
Sertifiointielimen on käsiteltävä kaikki sen tietoon tulleet kirjalliset valitukset.
Myönnetty sertifiointi voidaan peruuttaa epäeettisen tai työssä tapahtuneiden vakavien
laiminlyöntien tai toistuvan virheellisen toiminnan takia. Ennen päätöstä sertifioinnin peruuttamisesta ko. henkilöltä pyydetään selvitys tapahtuneesta. Tämän jälkeen sertifiointielin tekee lopullisen päätöksen asiassa.

5 TIETOJEN JULKAISEMINEN
Inspecta pitää www-sivuilla luetteloja, joista selviää
Sertifioidut henkilöt
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6 VALITUSMENETTELY
Jos asiakas, joka hakee sertifiointia tai jolle sertifikaatti on myönnetty, haluaa valittaa sertifioijalle sertifiointia koskevasta päätöksestä, sen tulee 14 päivän kuluessa päätöksen saapumisesta toimittaa valitus kirjallisesti sertifioijalle.
Sertifiointilautakunta nimeää kutakin valitusta varten erikseen puolueettoman, esteettömistä jäsenistä koostuvan valituslautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi muuta
jäsentä.
Valituslautakunnan kokous pidetään 21 päivän kuluessa valituksen saapumisesta. Valittajalle ilmoitetaan vähintään seitsemän päivää etukäteen kokousaika, -paikka ja valituslautakunnan kokoonpano.
Sertifioijan päätös on voimassa valituslautakunnan kokoukseen asti. Kokouksessa sekä
valittajalla että sertifioijan edustajalla on oikeus tulla kuulluksi luottamuksellisesti. Valituslautakunnan enemmistöpäätös on lopullinen.
Kielteinen päätös ei poista asiakkaalta oikeutta hakea sertifikaattia uudelleen.

8 YHTEYSTIEDOT
Voimassaolevat yhteyshenkilöt löytyvät Inspecta Oy:n internet sivuilta osoitteesta:
https://www.inspecta.fi/Palvelut/Sertifiointi-ja-arviointi/Henkilosertifiointi/
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