Valvotut ja puolueettomat
ammattiosaajat

HTT-tavarantarkastajat

Mikä on HTTtarkastaja?
Keskuskauppakamarin hyväksymä
tavarantarkastaja (HTT) on alansa
ammattilainen ja puolueeton asiantuntija, joka suorittaa palvelun tai
tavaran teknisen tarkastuksen. HTTtarkastaja on antanut oikeudessa
tavarantarkastajan vakuutuksen.
HTT-tarkastaja toimii valvonnan
alaisena, huolellisesti ja tavarantarkastusohjesääntöä noudattaen.
HTT-tarkastajan tehtävänä on antaa
puolueeton asiantuntijanäkemys
tavarantarkastuskertomuksen
muodossa.

Miksi käyttää palvelua?
HTT-nimike tarkoittaa hyväksyttyä ja
valvottua ammattiosaamista. Asiantuntijana voi lähtökohtaisesti toimia
kuka tahansa osaamis- ja koulutustaustastaan riippumatta. HTTtarkastajalla sen sijaan on aina
alansa pitkä työkokemus ja soveltuva
koulutus. Hän on suorittanut HTTkokeen, sitoutunut noudattamaan
tavarantarkastusohjesääntöä ja
saanut HTT-hyväksynnän.
HTT-tarkastajia on noin 200 ympäri
Suomea. Tavarantarkastuksia tehdään
vuosittain noin 1000.

Miten HTT-tarkastajia
valvotaan?
HTT-tarkastajat hyväksyy
Keskuskauppakamarin
tavarantarkastajalautakunta.
Lautakunta määrittää myös
erityisalan, jolla HTT-tarkastaja voi
toimia. HTT-tarkastajalta
edellytetään vähintään 30 vuoden
ikää, hyvämaineisuutta ja
rehellisyyttä, riittävää käytännön
kokemusta ja ammattitaitoa sekä
riippumattomuutta.
Tavarantarkastajalautakunta valvoo
HTT-tarkastajien toimintaa.
Tavarantarkastuksesta voi myös
tehdä valituksen lautakunnalle.
Tavarantarkastusohjesääntöä
rikkoneelle HTT-tarkastajalle
voidaan määrätä muistutus, varoitus
tai HTT-hyväksyntä voidaan
peruuttaa.
Kaikkien HTT-tarkastajien on
haettava HTT-hyväksyntänsä
uusimista kolmen vuoden välein.
HTT-tarkastajilta edellytetään
ammattitaidon ylläpitämistä sekä
jatkuvaa kouluttautumista.

Mitä tavarantarkastus on?
Tavarantarkastus on tavaran tai
palvelun tekninen tarkastus.
Tarkastustoimeksianto voi koskea
esimerkiksi omakotitalon kosteusvaurion selvittämistä, metsäkoneen
arvonmääritystä, taloyhtiön ikkunalasien asennusta tai kangaserän
soveltuvuutta tuotantokäyttöön.
Tavarantarkastuksen tilaajana voi olla
niin kuluttaja, yritys kuin
viranomainenkin. Tarkastuspyyntö
tehdään suoraan HTT-tarkastajalle.
Kullekin HTT-tarkastajalle on
määritelty erityisala, jolla hän saa
ammattitaitonsa puitteissa toimia.

Miten tarkastus tehdään?
Tavarantarkastusohjesääntö ja
toimeksiannon sisältö muodostavat
lähtökohdat tarkastukselle. HTTtarkastaja kutsuu tarkastustilaisuuteen kaikki asian osapuolet.
Tilaisuudessa HTT-tarkastaja
tarkastaa kohteen toimeksiannossa
mainitun laajuisena, ja osapuolilla on
mahdollisuus esittää huomionsa ja
näkemyksensä tarkastuksen
kohteesta.
HTT-tarkastaja laatii tehdyn
tarkastuksen perusteella
määrämuotoisen tarkastuskertomuksen, jonka hän leimaa HTTleimalla. Tarkastuskertomus
toimitetaan asian osapuolille sekä
Keskuskauppakamarin
tavarantarkastajalautakunnalle.

Millä aloilla tarkastuksia
tehdään?
Tavarantarkastuksia suoritetaan
seuraavilla aloilla:
• aseet ja ampumatarvikkeet
• elektroniikka
• elintarvikkeet ja nautintoaineet
• eläinruoat
• graaﬁnen ala
• huonekalut
• instrumentointi ja automatiikka
• kemikaalit
• kiinteistöjen kuntotarkastukset
• koneet ja laitteet
• kulkuneuvot ja liikennevälineet
• lastinkäsittely- ja kuljetusvauriot
• LVI
• metallit ja metallituotteet
• ohjelmistot
• optiikka
• pakkaaminen ja
pakkausmateriaalit
• poltto- ja voiteluaineet
• puu- ja paperituotteet
• puut, taimet, siemenet
• rakennustyö ja -tarvikkeet
• sähkötekniikka
• taide ja antiikki
• tekstiili, nahka, muovi ja kumi sekä
näistä valmistetut tuotteet
• tietoliikennelaitteet (it-laitteet,
telelaitteet, valvontajärjestelmät)
• urheiluvälineet

Milloin tarvitaan
HTT-tarkastajaa?
HTT-tarkastajan käyttäminen on
suositeltavaa, kun kaivataan ulkopuolisen ja
puolueettoman asiantuntijan perusteltua
näkemystä. Tällainen näkemys voi olla
avuksi esimerkiksi riitatilanteen
ennaltaehkäisemisessä tai ratkaisemisessa.
Vaikka HTT-tarkastaja ei voi velvoittaa
osapuolia mihinkään suorituksiin,
tarkastuskertomus auttaa osapuolia usein
pääsemään sovintoon. Jos sopua ei synny,
voi HTT-tarkastajaa ja tarkastuskertomusta
käyttää oikeudenkäynnissä.

Mitä tavarantarkastus maksaa?
HTT-tarkastajalla on oikeus veloittaa
tarkastusta pyytäneeltä kohtuullinen
palkkio. HTT-tarkastajan on aina
ilmoitettava veloitusperuste pyydettäessä ja
annettava tarkastusta pyytäneelle eritelty
palkkio- ja kululasku.
Tarkastusta tilattaessa kannattaa tiedustella
HTT-tarkastajan tuntihinta ja arvio
tarkastuksen kokonaiskustannuksista.

Löydä tavarantarkastaja:
www.tavarantarkastus.ﬁ

PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 HELSINKI
puh. 09 4242 6200
tavarantarkastus@chamber.ﬁ
www.kauppakamari.ﬁ

