
HENKILÖNOSTIN KOULUTUS kesto 1 päivä

Henkilönostinkoulutuksissa meillä on jo pitkät perinteet.
Cramo on pohjoismaiden suurin henkilönostinkouluttaja.

Koulutuksessamme opit käyttämään henkilönostimia turvallisesti ja tehokkaasti. 
Käymällä koulutuksen parannat sekä omaa, että työmaan turvallisuutta.

Koulutuksen ohjelma on laadittu yhdessä alan ammattilaisten kanssa huomioiden 
viranomaisten kasvaneet vaatimukset erilaisten koneiden ja laitteiden käytössä. Kun 
tunnet työkalusi, ymmärrät niiden mahdollisuudet ja osaat välttää virheitä. Näin vältyt 
myös vahingoilta ja vaaratilanteilta. Käyttökoulutusta annetaan saksilavoille sekä 
hinattaville ja ajettaville puominostimille. 

Käymme läpi koneita ja laitteita koskevat lait ja asetukset. Opimme käyttöön liittyvää 
riskien hallintaa ja valitsemaan oikean nostimen työtehtävää varten. Tutustumme miten 
eri laitteet käytännössä toimivat, mitä päivittäistarkastukset pitävät sisällään ja mitä eri 
kilvet ja tarrat nostimessa tarkoittavat. Koulutuksen lopuksi suoritetaan sekä teoria-, että 
käsittelykoe. Kurssin päätteeksi molemmat kokeet hyväksytysti suorittaneille annetaan 
Cramon henkilönostinkortti. Koulutus kestää työpäivän ja sisältää myös ruoka- ja 
kahvitarjoilut.

Tervetuloa tekemään omasta työympäristöstäsi turvallisempi ja työstäsi tehokkaampaa!

Kurssin sisältö

• Lait ja asetukset
• Riskien hallinta
• Henkilönostimen valinta
• Katsaus henkilönostimien ominaisuuksiin
• Päivittäinen tarkastus
• Suojainten käyttö henkilönostoissa
• Teoriakoe
• Tutustuminen nostimiin
• Laitteen toiminnat käytännössä
• Päivittäiset tarkastukset
• Kilvet ja tarrat laitteessa
• Käyttöharjoituksia
• Perehtyminen nostimen rakenteisiin



Koulutuksen tavoitteet

- Antaa osallistujalle perustiedot ja taidot turvalliseen nostimen käsittelyyn.

- Oppia valitsemaan oikea henkilönostin kustannustehokkaaseen työskentelyyn.

- Vähentää henkilövahingon ja henkilönostin vaurion riskiä.

Osallistujat

Koulutus on suunnattu kaikille henkilönostimien käyttäjille ja esimiehille sekä 
työturvallisuushenkilöille voidakseen suunnitella nostotyön ja turvallisen 
työskentely ympäristön.

Edellytykset

Osallistujien tulee olla 18 vuotta täyttänyt ja suomenkielen taitoinen. 

Yhteys lainsäädäntöön

Koulutuksessa käydään läpi keskeisimpien lakien ja asetusten henkilönostojen 
turvallista käyttöä koskevat osuudet.

VNA 403/2008 Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja 
tarkastamisesta

§ 14 ”…Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön 
työnantajan kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista 
varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen 
turvalliseen käyttämiseen.”

ISO 16368:2010 Siirrettävät henkilönostimet - suunnittelu, laskelmat, 
turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Muut edut

Henkilönostinkoulutuksen kustannuksista on oikeus hakea verovähennystä.


