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Oy „Bonum-Safety Ab“  

Įmonė Oy „Bonum-Safety Ab“ yra saugos ekspertė, vykdanti veiklą Europoje ir 
kitose valstybėse. Mūsų darbo sritys yra sauga ir saugos mokymai, taip pat 
saugos patikra. 

Mūsų įmonė dažnai yra tarsi jungiamoji grandis tarp valstybinių institucijų ir verslo 
įmonių. Rengiame pasiūlymus dėl įstatymų ir teisės aktų pakeitimų bei jų 
įgyvendinimo. Mūsų įmonė yra Suomijos saugos įrangos tikrinimo specialistų 
sąjungos „Suomen Suojalaitetarkastajat ry“ narė. 
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SuoTu® yra žodžių „suojelu“, arba „apsauga“, bei „turvallisuus“, arba 

„saugumas“, santrumpa. 

Pagrindinė mūsų prekės ženklo funkcija yra pasiūlyti mūsų ekspertų patirtį 

užsakovams ir darbdaviams situacijose, kuomet jie turi įsitikinti, kad paslaugų 

teikėjai yra kompetentingi. 
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 Oy „Bonum-Safety Ab“ yra šių prekės ženklų savininkė: SuoTu® „SuoTu“ – 

tarptautinis kėlimo darbų operatoriaus pažymėjimas – International Lifting 

Manager Card®„SuoTu“ tarptautinis darbo saugos leidimas – International 

Occupational Safety pass®
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Darbuotojas, atlikdamas patikrą, vesdamas apmokymus bei vykdydamas darbo 
užduotis, kurioms reikia turėti leidimą, privalo pasižymėti ir atitinkama kvalifikacija. 
Jei darbuotojas tokios kvalifikacijos neturi, neužtikrinama nei konkreti patikra, nei 
gali būti organizuojami reikiami apmokymai.   

Todėl SuoTu® pažymėjimus ar sertifikatus išduoda tik  atitinkamą SuoTu® 
licenciją turinčios mokymus vedančios įmonės. 

Projektų vadovas, pagrindiniai rangovai bei užsakovai pasiūlymo teikimo metu 
gali pridėti ir darbuotojų kvalifikacinius reikalavimus. 

Taip pat, prieš pradedant darbus, patogu pranešti, kokiuose apmokymuose 
prieš tai privalo būti sudalyvavę darbuotojai.
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 Leidimo reikalaujantys darbai, pažymėjimai bei sertifikatai (populiariausi) 

- EU/92/53, VNa 205/2008, VNa 403/2008, TTurvL 738/02 

- Tarptautinis kėlimo darbų operatoriaus pažymėjimas – International Lifting Manager 
Card® 

- Darbo ant pastolių pažymėjimas  

- Pastolių inspektoriaus pažymėjimas 

- Kėlimo darbų priežiūros specialisto pažymėjimas  

- HSE priežiūros specialisto / eksperto pažymėjimas / sertifikatas 

- Keltuvo vairuotojo ir darbuotojų kėlimo keltuvo operatoriaus pažymėjimas / leidimas  

- Saugos koordinatoriaus sertifikatas 

- Leidimas / pažymėjimas darbui siaurose patalpose bei su konteineriais 

- Patikra ir eismo kontrolė 

- TTK – SSG – SuoTu® (Darbo saugos pažymėjimas + Tarptautinis darbo saugos 
leidimas)  
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Užsakovo atsakomybė Oy „Bonum-Safety Ab“ ekspertai ir partneriai rangovams padės ir    tuomet, 
kai užsakovui yra pateikiami užsakovo atsakomybę apimantys įstatymuose ir darbo 

komandiruotėse reikalaujami sertifikatai ir dokumentai.  

Mūsų ekspertai pakonsultuos darbdavius ir dėl nelaimingų atsitikimų darbe (Suomijos vyriausybės 
reglamentai 678/2015 ir 447/2016).

SuoTu® 
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Rangovo atžvilgiu vykdoma priežiūra (bendrieji įsipareigojimai) 

- Užsakovo atsakomybės įstatymas VNa 678/2015 

- Iš įstatymų išplaukiantys darbdavio įsipareigojimai  

- Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe 

- Atsakomybės draudimas  

- Darbuotojas komandiruotės metu VNa 447/2017 

- Darbuotojo sveikatos ir darbo saugos reikalavimai 

- Darbdavio įsipareigojimai 

- Draudimas 

- Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe VNa 459/2015 

- Atsakomybės draudimas (neprivalomas, nustatytas reikalavimas) 
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- Leidimo reikalaujantys darbai, pažymėjimai bei sertifikatai 

- Direktyva 92/57/EMÜ (VNa 205/2009) VNa 403/2008, TTurvL 738/2002 

- Darbdavio įsipareigojimas darbuotojams užtikrinti profesinius įgūdžius 
 
 

LICENCIJAS ĮGIJUSIŲ ĮMONIŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS PATEIKIAMI 
ŽEMIAU 

https://suotu.fi/fi/yhteydenotto/ 


