PÄTEVÄKSI TODETUT HENKILÖT
Päteväksi todettuja henkilöitä voi etsiä hakulomakkeen avulla tai sivuston vasemmasta reunassa
avautuvaa hakuluetteloa käyttäen. Hakulomakkeen avulla voit hakea pätevyyksiä nimen, yrityksen,
pätevyyden, paikkakunnan, sekä pätevyyden voimassa oloajan mukaan. Voit etsiä esimerkiksi
kotipaikkakunnallasi toimivia päteviä suunnittelijoita, työnjohtajia ja valvojia. Paikkakuntia voit hakea
kerralla useampia erottamalla ne välilyönnillä toisistaan. Haku koskee kaikkia pätevyysryhmiä kun se
tehdään ”Päteväksi todetut henkilöt” kohdan päätasolla kuten oheisissa esimerkeissä on näytetty.

HAKUOHJEET HAKULOMAKETTA KÄYTTÄEN
PÄTEVYYSHAKU NIMEN MUKAAN
Kirjoita haettavan henkilön nimi lomakkeen Nimi-hakukenttään, esimerkiksi Alto Reijo, ja
klikkaa Etsi pätevyyksiä -painiketta.
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Kun klikkaa seuraavaksi henkilön nimeä Aalto Reijo Kalevi, saat häntä koskevat kaikki tiedot
näkyviin.

Pääset palaamaan takaisin hakuluetteloon selaimen ”nuoli vasemmalle” näppäintä painamalla
ja lomakkeen saat tyhjennettyä klikkaamalla Tyhjennä-painiketta.
Voit tyhjentää hakulomakkeen myös klikkaamalla vasemman reunan otsikkoa ”Päteväksi
todetut henkilöt”. Silloin hakutoiminto avautuu uudelleen lomake tyhjänä.
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HAKU YRITYKSEN NIMEN MUKAAN
Kirjoita haettavan yrityksen nimi lomakkeen Yritys-hakekenttään, esimerkiksi A-Insinöörit, ja
klikkaa Etsi pätevyyksiä -painiketta.

Haku listaa kaikki ne henkilöt, joille on lisätty linkki A-Insinöörit-konsernin kotisivuille.
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Klikkaamalla henkilön nimeä, esimerkiksi Elomaa Juha Ilmari, saa näkyviin häntä ja yritystä
koskevat tiedot.

Pääset palaamaan takaisin hakuluetteloon selaimen ”nuoli vasemmalle” näppäintä painamalla.
Yrityksen www-osoite, esimerkiksi www.a-insinoorit.fi, toimii aktiivilinkkinä yrityksen kotisivuille
eli sitä klikkaamalla avautuvat yrityksen omat sivut.

4

HAKU PÄTEVYYDEN JA PAIKKAKUNNAN MUKAAN
Pätevyyksiä voi hakea kirjoittamalla pätevyyden nimi hakulomakkeen Pätevyys-kenttään.
Hakua voi rajata ulottumaan vain tietyn paikkakunnan mukaan kirjoittamalla paikkakunnan nimi
hakulomakkeen Paikkakunta-kenttään. Jos halutaan, voi paikkakuntahaun laajentaa useampaa
paikkakuntaan kirjoittamalla eri paikkakunnat välilyönnillä erotettuina.
Esimerkiksi haluttaessa löytää pääsuunnittelijoita Vantaan ja Keravan alueelta, kirjoitetaan
Pätevyys-kenttään pääsuunnittelija ja Paikkakunta-kenttään Vantaa välilyönti Kerava.
Tämän jälkeen klikataan Etsi pätevyyksiä -painiketta.

Koska pätevyysnimikkeenä käytettiin ”epätarkasti” vain pääsuunnittelija, listaa haku kaikki
pätevyysnimikkeet, joissa sana pääsuunnittelija esiintyy. Jos tiedetään pätevyyden tarkka nimi,
niin saadaan myös tarkempi luettelo.
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HAKU PÄTEVYYDEN VOIMASSAOLOAJAN MUKAAN
Pätevyyksiä voidaan luetteloida myös niiden voimassaoloajan suhteen.
Voidaan esimerkiksi etsiä betonirakenteiden suunnittelijoita, joiden pätevyys on voimassa
01.01.2012, mutta päättyy ennen 31.12.2015.
Hakulomakkeen Pätevyys-kenttään kirjoitetaan betonirakenteiden suunnittelija, Voimassakenttään kirjoitetaan 01.01.2012 ja Päättyy-kenttään kirjoitetaan 31.12.2015.
Tämän jälkeen klikataan Etsi pätevyyksiä -painiketta.

Haku listaa kaikki ne henkilöt, joilla on voimassa oleva betonirakenteiden suunnittelijan
pätevyys ajalla 1.1.2012 - 31.12.2015.
Hakua voi tarkentaa vielä lisäämällä hakuehtoihin esimerkiksi paikkakunnan.
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HAKUOHJEET HAKULUETTELOA KÄYTTÄEN
Hakuluetteloa käyttäen voi hakea luetteloita tietyn pätevyyden saaneista henkilöistä alla esitetyn
mukaisesti.
Luettelo toimii niin, että pääotsikkoa klikkaamalla avautuvat aina sen kohdan alaotsikot, kunnes
oikea pätevyysluettelo avautuu näyttöön.
Esimerkiksi etsittäessä AA-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelijoita on ensin
klikattava otsikkoa ”Päteväksi todetut henkilöt”. Otsikko muuttuu punaiseksi ja sen alapuolelle
ilmestyvät kohdan alaotsikot, joista valitaan seuraavaksi ”Suunnittelu”. Suunnittelun
alaotsikoista valitaan ”Uudisrakentaminen” ja uudisrakentamisen alta ”Teräsrakenteet”.

Tässä vaiheessa voidaan käyttää vielä myös hakulomakkeen etsintätoimintoja, jotka nyt
ulottuvat vain otsikon ”Teräsrakenteet” alta löytyviin pätevyyksiin.
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Seuraavaksi klikataan otsikko ”AA-vaativuusluokka”, jolloin haluttu luettelo päteviksi todetuista
AA-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelijoista avautuu näyttöön.

Pitkät luettelot jakautuvat useammalle sivulle.
Jos luettelossa on otsikon ”www-osoite” kohdalla nettiosoite, on se osoitus henkilön tietojen
yhteydessä olevista yrityksen tiedoista ja kotisivulinkistä. Nämä tiedot, kuten henkilön muutkin
tiedot, saadaan näkyviin klikkaamalla kyseisen henkilön nimeä.
Jos pätevyyden voimassaoloaikaa osoittava päivämäärä on oranssin värinen, on se osoitus
siitä, että pätevyys on voimassa enää vähemmän kuin 6 kuukautta.
Pätevyysluettelon esittelytekstistä on suora linkki ”pätevyys” pätevyyden pätevyysvaatimuksiin
samoin kuin sihteerijärjestön kotisivuillekin.
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SAMALLA PERIAATTEELLA LÖYTYVÄT LUETTELOT PÄTEVIKSI
TODETUISTA HENKILÖISTÄ MUIDENKIN PÄTEVYYKSIEN OSALTA
Ohessa on vielä esimerkki miten Talonrakennustyön rakennusvalvojien luettelo löytyy
hakuluetteloa käyttäen.
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