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Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijoiden rekisteröinnin 
hakuohje 

1 Yleistä 

Ohjeessa on kuvattu turvallisuusjärjestelmien suunnittelijoiden rekisteröinnin menettelyt. 

Rekisteröintimerkinnän saamisen vaatimukset ovat Finanssialan Keskusliiton (FK) 
asettamat ja ne on kuvattu kohdissa 3 ja 4.  

2 Rekisteröinnin hakeminen 

Rekisteröintiä hakevan henkilön työnantaja hakee rekisteröintiä käyttäen Inspecta 
Sertifioinnin internet-sivulla olevaa kaavaketta. Hakemukseen kuuluu: 

• varsinainen hakemus, josta tulee käydä ilmi    

- työnantajan nimi ja yhteystiedot   
- henkilötiedot (täydellinen nimi ja syntymäaika)  
 

• koulu-, kurssi- ja tutkintotodistukset 

-  kopiot niistä todistuksista, joita edellytetään haettavan tason rekisterimerkinnän 
saamiseksi kohdan 3 mukaisesti.  

Todettuaan hakemuksen asialliseksi Inspecta Sertifiointi tarkastaa täyttääkö hakija 
kohdassa 3 esitetyt rekisteröinnin saamisen vaatimukset. Tarvittaessa Inspecta Sertifiointi 
ottaa yhteyttä hakijaan lisätietojen saamiseksi.  

Hylätystä hakemuksesta annetaan hakijalle selvitys, miksi hänen hakemaansa 
rekisteröintiä ei voida tehdä. 

Inspecta Sertifiointi ei arkistoi käsiteltyjä hakemuksia ja niiden liitteitä rekisteröinnin 
jälkeen. Hakemukset liitteineen tuhotaan siten, että tietojen luottamuksellisuus säilyy. 
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3 Rekisteröintivaatimukset 

- Hyväksytysti suoritettu turvallisuusjärjestelmiin liittyvä lisäkoulutus ja siihen liittyvä 
tutkinto.  

- Käytännön työssä tehty työnäyte. Työnäyte on annettava kolmen vuoden kuluessa 
hyväksytystä tutkinnosta.   

3.1 Lisäkoulutus, työnäyte ja tutkinto 

Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijoiden koulutuksen tulee ainakin sisältää ko. laitteita 
koskevat määräykset ja säädökset, laitteistojen rakenteet ja toimintaperiaatteet, 
tarkastusvaatimukset ja -käytännöt, henkilön velvollisuudet ja vastuut sekä käytännön 
harjoituksia 

Koulutuksen sisältöön kuuluu tutkinto, joka on suoritettava hyväksytysti.  

Hyväksytysti tehdyn tutkinnon jälkeen on suoritettava käytännön työssä toteutettava 
näytetyö. Näytetyö on suoritettava kolmen vuoden kuluessa hyväksytystä tutkinnosta. 

Näytetyön hyväksyy kouluttaja lähetettyjen asiakirjojen pohjalta. Halutessaan näytetyön 
hyväksyjä käy varmistumassa näytetyön toteuttamisen kohteessa.  

Finanssialan Keskusliitto on asettanut vaatimukset lisäkoulutusta ja tutkintoja tarjoaville 
organisaatioille.  

Tällä hetkellä hyväksyttyä lisäkoulutusta ja tutkintoja tarjoaa: 

- Taitotalo 

- TREDU  

- WINNOVA 

- TAKK 
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4 Rekisteröinti 

4.1 Rekisterimerkintä 

Hakija, joka täyttää rekisteröinnille asetetut vaatimukset, kirjataan 
turvallisuusjärjestelmien suunnittelijoiden rekisteriin, joka on luettavissa Inspectan 
internet-sivuilla. Tieto rekisteröinnistä toimitetaan hakijalle. 

4.2 Rekisteröinnin voimassaolo 

Rekisteröinti on voimassa viisi vuotta.  

4.3 Rekisteröinnin uusiminen 

Voimassaolevan rekisteröinnin voi jatkaa ennen rekisterimerkinnän umpeutumista 
toimittamalla rekisteröintihakemuksen aikaisintaan 12 kk ennen merkinnän 
umpeutumista. Tällöin ei ole tarpeen liittää hakemukseen todistuskopioita. 
Rekisterimerkinnän voimassaoloa jatketaan viidellä vuodella edellisen 
umpeutumispäivämäärästä eteenpäin. 

Umpeutuneen rekisterimerkinnän uusiminen tapahtuu samalla menettelyllä kuin uuden 
rekisterimerkinnän hakeminen. 

5 Rekisteröintimaksu 

Rekisteröintimaksu on 169 €/henkilö (alv 0%). Maksu kattaa rekisteröinnin koko 
voimassaoloajalle. 

Rekisterimerkinnän muutokset 58 €/kpl. 

Erillinen todistus rekisterimerkinnästä 58 €/kpl. 
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