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NOSTOLAITETARKASTAJAN SERTlFIKAATIN HALTIJOILLE
Pätevyystodistuksessa on paikka todistuksen haltijan ja työnantajan nimikirjoitukselle. Haltijan ja työnantajan
tulee allekirjoittaa saamansa todistus mutta sitä ei tarvitse lähettää Inspecta Sertifiointi Oy:lle.
Nostolaitetarkastaja saa tietoa sertifikaatin hakemiseen ja ylläpitoon liittyvistä ajantasaisista käytännöistä hakuohjeesta, joka löytyy alla olevasta linkistä.
http://www.inspecta.com/fi/Palvelut/Sertifiointi/Henkilosertifiointi/Nostolaitetarkastajat/
Voimassaolo ja jatkamisohjeet
Myönnetty pätevyystodistus on voimassa 3 tai 5 vuotta julkaisupäivästä sillä edellytyksellä, että haltija jatkuvasti
täyttää sertifiointiedellytykset ja jatkuvaluonteisesti tekee tarkastuksia. Tarkastustoiminnassa ei saa tulla sertifiointijakson aikana yli vuoden kestävää katkoa. Pätevyystodistuksen haltijan tai hänen työnantajansa on pidettävä kirjaa henkilön toimintaa koskevista valituksista. Jos valitus on sen laatuinen, että se voisi aiheuttaa todistuksen peruuttamisen, on siitä ilmoitettava Inspecta Sertifiointi Oy:lle.
Pätevyyden omaavan henkilön sertifiointi raukeaa sillä hetkellä kun hän lopettaa työskentelyn sertifikaatissa
mainitun työnantajan palveluksessa, sertifiointi ei ole tällöin enää voimassa. Tässä tapauksessa henkilön
sertifikaatit on toimitettava Inspecta Sertifiointiin mitätöitäväksi. Jos pätevyyden omaava henkilö jatkaa tarkastuksia vanhan työnantajan nimiin voi seurauksena olla jopa sertifioinnin peruuttaminen.
Ennen vuoden 2015 alkua nostolaitetarkastajien sertifiointijakson pituus oli 9 vuotta ja sertifioinnin
voimassaoloa oli jatkettava 3 vuoden välein. Siirtymäkauden 1.1.2015 – 31.12.2017 aikana hakijat, joiden
sertifiointi on korkeintaan 6 vuotta sitten myönnetty, voivat valita hakevatko he suoraan uuden järjestelmän mukaista 5 vuoden sertifiointia vai vanhan järjestelmän mukaista 3 vuoden jatkoa. Viiden vuoden
sertifiointi myönnetään ainoastaan tutkinnon kautta.
Pätevyystodistus on toimitettava jatkettavaksi aikaisintaan 6 kuukautta ennen sen umpeutumista ja korkeintaan
1 kuukausi umpeutumisajan jälkeen. Tämän jälkeen sertifioinnissa menetellään kuten alkuperäistä sertifikaattia
myönnettäessä.
Jatkamisessa ja uusimisessa käytetään kaavaketta, joka löytyy Inspecta Sertifioinnin kotisivuilta. Pätevyystodistuksen jatkamisen ja uusimisen yhteydessä haltijan on toimitettava seuraavat tiedot ja asiakirjat tai ne on merkittävä kaavakkeeseen
• todistuksen jatkuvasta työskentelystä kyseisellä tasolla ja menetelmällä (ilmoittautumislomakkeen kenttä)
• tiedot sertifioidun henkilön toimintaa kohtaan tehdyistä mahdollisista valituksista (ilmoittautumislomakkeen
kenttä tai työtodistuksessa maininta, ettei niitä ole)
• tarkastuspöytäkirjakopioita 5-8 kpl jakautuen eri vuosille
• todistus riittävästä näkökyvystä (Jaeger 1, ks. hakuohje)
Sertifiointielimen ratkaisuun tyytymätön voi valittaa asiasta osoittamalla kirjallisen valituksen nostolaitetarkastajien tukiryhmälle. Valitus postitetaan Inspecta Sertifiointi Oy:lle.
Sertifioidulle henkilöllä ja/tai hänen työnantajallaan on oikeus omassa esitemateriaalissaan, pöytäkirjoissaan
yms. viitata sertifiointiin ilmoittamalla sertifioidun henkilön nimi, numero, pätevyydet, pätevyysjärjestelmä ja sertifioinnin tekijän tiedot. Viittaus ei saa olla harhaanjohtava ja siitä täytyy käydä ilmi, että sertifiointi liittyy henkilöön
eikä esim. hänen tarkastamiinsa tuotteisiin.
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