Valtuutetun tarkastajan valmennuspäivä
Tuotenumero: 421112
495,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
310,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Kurssilla opastetaan tarkastajan laatujärjestelmän laatimiseen, oikeuksien
hakemiseen ja uusimiseen sekä varmennustarkastusten ja
määräaikaistarkastusten tekemiseen.

Hyödyt
Kurssin tavoitteena on pienentää kynnystä valtuutetun tarkastajan toiminnan aloittamisessa.

Sisältö
8.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
8.45 Valtuutettujen tarkastajien rooli ja tehtävät
mitä eri tarkastuksia valtuutettu tarkastaja voi tehdä?
käyttöönottotarkastusten mittaukset - millä ehdoilla?
varmennustarkastukset - miksi ja miten?
määräaikaistarkastukset - millaisille laitteistolle?
mitä tarkoitetaan kuntoarviolla ja kuntotutkimuksella ja miten näitä tehdään sähkölaitteistoille?
valtuutetun tarkastajan muut tehtävät (suunnittelu, urakointi, jne.)
puolueettomuus
9.30 Valtuutetun tarkastajan nimeämisen hakeminen ja toiminnan valvonta
miten toiminnan laatu ohjeistetaan?
mitä toimintakuvauksen tulee sisältää?
miten toiminnan laatu tulee osoittaa?
miten Turvatekniikan keskus valvoo tarkastajien toimintaa?
mitä ilmoituksia tarkastajien tulee tehdä toiminnastaan Turvatekniikan keskukselle?
kuinka valtuutus uusitaan?
10.00 Julkisen hallintotehtävän asettamat velvoitteet

hallintolaki
sähköinen asiointi
hallinnossa kielilaki
viranomaisen toiminnan julkisuus
muutoksenhakumenettely tarkastajan päätöksestä
10.45 Varmennustarkastusten tekeminen ja dokumentointi
kuinka varmennustarkastus käytännössä tehdään?
kuinka otokset valitaan ja mihin asioihin tarkastuksissa tulee kiinnittää huomiota?
millaisia dokumentteja tarkastuksista laaditaan ja kenelle?
11.15 Määräaikaistarkastusten tekeminen ja dokumentointi
kuinka määräaikaistarkastus käytännössä tehdään?
kuinka otokset valitaan ja mihin asioihin tarkastuksissa tulee kiinnittää huomiota?
millaisia dokumentteja tarkastuksista laaditaan ja kenelle?
12.00 Lounas
12.45 Tarkastussopimukset ja tarkastajien vastuut
mitä tarkastuksista sovittaessa on otettava huomioon?
mikä on tarkastajan vastuu?
vastuuvakuutus ja sen merkitys
13.30 Valtuutettujen tarkastajien laatujärjestelmävalmennus
valtuutetun tarkastajan laatujärjestelmien laadinnan opastus
valtuutetun tarkastajan luvan hakemisen opastus
järjestelmän ylläpito
14.15 Kahvi
14.45 Valtuutettujen tarkastajien laatujärjestelmävalmennus jatkuu
15.30 Miten valtuutettu tarkastaja menettelee, jos hän havaitsee välitöntä vaaraa aiheuttavia asennuksia tarkastuskohteessa?
muita turvallisuuspuutteita tarkastettavassa kohteessa?
ettei käyttöönottotarkastusta ole tehty?
ettei sähköasennuksen tekijällä ole asianmukaisia oikeuksia?
16.00–16.10 Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös

Hinta
Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia
jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia.
Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.

Kouluttajat
Esa Tiainen Sähköinfosta, Roger Lehtonen STULsta ja Veli-Pekka Vitikka Henkilö- ja Yritysarviointi Setistä.

Lisätietoja
Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit
ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422

Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Esa Tiaiselta, esa.tiainen@sahkoinfo.fi

PERUUTUS
Kurssiin osallistumisen voi perua veloituksetta viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa laskutetaan
100 % kurssin hinnasta.

Kenelle
Valtuutetun tarkastajan valmennuspäivä on tarkoitettu valtuutetun tarkastajan oikeuksien hankkimista harkitseville ja
valtuutetun tarkastajan tehtävissä toimiville.

Palaute
Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,2 (asteikko 1-4) ja vastanneista 100% arvioi saaneensa uutta
tietoa kurssilta. (3/2018)

Kurssipalautteita:
”Hyvä koulutusinfo ja materiaalit" 03/2016
"Perustiedot valtuutetun tarkastajan toiminnasta" 03/2016
"Kurssi oli hyvä. Laatujärjestelmämalli hyvä” 03/2014
”Koko tarkastusprosessi ja vastuut oli hyvä läpikäydä” 03/2014

Anna palautetta kurssista palautelomakkeella

