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KIWA Inspecta

Sukunimi:

1) PERUSHAKEMUS

Etunimet:

Osoite:

Työnantaja:
Osoite:
Puhelinnumero:

5-vuotisuusinta

Yhteyshenkilö:

Y-tunnus:

Tutkinto- ja perushakemus

Pätevyysluokka 1: Laahaushissin hoitajan pätevyys

Peruskoulutus:

Haettavaan pätevyyteen liittyvä koulutus: 
(kopio kurssitodistuksesta liitteeksi)

2) TODISTUKSEN UUSINTA

HAETTAVA PÄTEVYYS

Puhelinnumero:

Tehtävään liittyen ei ole tehty reklamaatioita (mahdollisista reklamaatioista tehtävä selvitys)
Köysiradan vastaavan hoitajan toiminta on ollut jatkuvaluonteista 

Alkuperäinen sertifikaatti liitteenä

TYÖNANTAJAN TIEDOT: kaikki kentät täytettävä työnantaja maksaa hakija maksaa

Jatkuu seuraavalla sivulla:

Sähköpostiosoite:

Pätevyysluokka 2: Kiinteillä köysipuristimilla varustetun tuoli- ja korihissin hoitajan pätevyys

Pätevyysluokka 4: Kiskoköysiradan hoitajan pätevyys
Pätevyysluokka 3: Irrottautuvilla köysipuristimilla varustetun tuoli- ja korihissin hoitajan pätevyys

Haettavaan pätevyyteen liittyvä työkokemus:
(kopio työtodistuksesta liitteeksi)  vuosi/kk

Todistus suomenkielen osaamisesta:  
(mikäli äidinkieli muu kuin suomi)

Sähköpostiosoite:

HAKIJAN TIEDOT:

Syntymäaika: PP.KK.VVVV

Hiihtokeskus:

Verkkolaskuosoite / 
laskutusosoite :
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KIWA Inspecta

Sertifioidun henkilön ja hänen työnantajansa velvoitteet 
  
Sitoudumme noudattamaan kulloinkin voimassaolevia sertifiointijärjestelmän mukaisia vaatimuksia ja niiden 
muutoksia (muutoksista ilmoitetaan).  
  
Hyväksymme, että sertifioidun henkilön nimi julkaistaan sertifiointielimen ylläpitämässä sertifioitujen 
köysiratalaitteiston vastaavan hoitajien luettelossa. Samoin hyväksymme, että sertifiointielin saa pitää sivuillaan 
sertifioiduista henkilöistä yhteystiedot sisältävää luetteloa. Sertifiointia hakeva henkilö sitoutuu, että 
suoritetusta / suoritetuista pätevyyksistä saa luovuttaa tiedon / tiedot SHKY:lle sekä työsuojeluviranomaisille. 
  
Sitoudumme ylläpitämään luetteloa sertifioidun henkilön toimintaan kohdistuvista reklamaatioista ja 
pyydettäessä esittämään sen sertifiointielimelle. Lisäksi sitoudumme ilmoittamaan heti vakavista henkilön 
toimintaan kohdistuvista reklamaatioista, jotka saattaisivat aiheuttaa pätevyystodistuksen peruuttamiseen. 
  
Sitoudumme ottamaan huomioon, että henkilön sertifiointi raukeaa, jos kyseessä olevan sertifioinnin alaisen 
toiminnan osalta tulee yli vuoden keskeytys pätevyystodistuksen voimassaoloaikana tai hän tulee fyysisesti 
kykenemättömäksi suoriutumaan köysiratalaitteiston vastaavan hoitajan tehtävistä tai hän on syyllistynyt 
epäeettiseen toimintaan. 
  
Haettavan pätevyyden ilmoittaminen 
  
Pätevyysalue merkitään hakemuslomakkeeseen tai vapaamuotoisessa hakemuksessa ilmoittamalla haettava 
pätevyysluokka sekä haetaanko pätevyyttä rajoitettuna. Sertifiointi voidaan hakijan tai työnantajan halutessa tai 
sertifiointielimen harkinnan mukaan rajoittaa koskemaan vain esimerkiksi tietyn valmistajan köysiratalaitteistoja. 
Näin voi ja on syytä tehdä silloin, kun kokemusta on vain tietyntyyppisistä tai tietyn valmistajan laitteista. 
  
Sertifiointia varten on hakijan toimitettava sertifiointielimelle hakemus, johon liitetään tämän kaavakkeen 
etusivulla mainitut tiedot / todistukset. Tarvittavat tiedot ovat erilaiset perushakemuksessa ja 
jatkohakemuksessa.  
  
Hakemisessa täytyy käyttää tätä lomaketta. Hakemusasiakirjoja ei pääsääntöisesti palauteta hakijoille, minkä 
vuoksi hakemuksiin tulisi liittää alkuperäisistä todistuksista oikeaksi todistetut kopiot. 
  
Voimassaolevat yhteystiedot löytyvät Inspecta Oy:n internet sivuilta osoitteesta: 

www.inspecta.com/fi/Palvelut/Sertifiointi/Henkilosertifiointi/ 

 Vakuutamme, että kaikki antamamme tiedot ovat oikeita ja olemme tutustuneet yläpuolella oleviin velvoitteisiin 
sekä sitoudumme noudattamaan niitä.

Paikka ja aika   Paikka ja aika 

_____________________________________ _____________________________________ 

Kokelaan allekirjoitus Työnantajan allekirjoitus ja nimen selvennys

..,

Hakija hyväksyy suoritetun pätevyyden tietojen luovuttamisen SHKY:lle sekä työsuojeluviranomaisille

..,

http://www.inspecta.com/fi/Palvelut/Sertifiointi/Henkilosertifiointi/
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Jatkuu seuraavalla sivulla:
HAKIJAN TIEDOT:
Sertifioidun henkilön ja hänen työnantajansa velvoitteet
 
Sitoudumme noudattamaan kulloinkin voimassaolevia sertifiointijärjestelmän mukaisia vaatimuksia ja niiden muutoksia (muutoksista ilmoitetaan). 
 
Hyväksymme, että sertifioidun henkilön nimi julkaistaan sertifiointielimen ylläpitämässä sertifioitujen köysiratalaitteiston vastaavan hoitajien luettelossa. Samoin hyväksymme, että sertifiointielin saa pitää sivuillaan sertifioiduista henkilöistä yhteystiedot sisältävää luetteloa. Sertifiointia hakeva henkilö sitoutuu, että suoritetusta / suoritetuista pätevyyksistä saa luovuttaa tiedon / tiedot SHKY:lle sekä työsuojeluviranomaisille.
 
Sitoudumme ylläpitämään luetteloa sertifioidun henkilön toimintaan kohdistuvista reklamaatioista ja pyydettäessä esittämään sen sertifiointielimelle. Lisäksi sitoudumme ilmoittamaan heti vakavista henkilön toimintaan kohdistuvista reklamaatioista, jotka saattaisivat aiheuttaa pätevyystodistuksen peruuttamiseen.
 
Sitoudumme ottamaan huomioon, että henkilön sertifiointi raukeaa, jos kyseessä olevan sertifioinnin alaisen toiminnan osalta tulee yli vuoden keskeytys pätevyystodistuksen voimassaoloaikana tai hän tulee fyysisesti kykenemättömäksi suoriutumaan köysiratalaitteiston vastaavan hoitajan tehtävistä tai hän on syyllistynyt epäeettiseen toimintaan.
 
Haettavan pätevyyden ilmoittaminen
 
Pätevyysalue merkitään hakemuslomakkeeseen tai vapaamuotoisessa hakemuksessa ilmoittamalla haettava pätevyysluokka sekä haetaanko pätevyyttä rajoitettuna. Sertifiointi voidaan hakijan tai työnantajan halutessa tai sertifiointielimen harkinnan mukaan rajoittaa koskemaan vain esimerkiksi tietyn valmistajan köysiratalaitteistoja. Näin voi ja on syytä tehdä silloin, kun kokemusta on vain tietyntyyppisistä tai tietyn valmistajan laitteista.
 
Sertifiointia varten on hakijan toimitettava sertifiointielimelle hakemus, johon liitetään tämän kaavakkeen etusivulla mainitut tiedot / todistukset. Tarvittavat tiedot ovat erilaiset perushakemuksessa ja jatkohakemuksessa. 
 
Hakemisessa täytyy käyttää tätä lomaketta. Hakemusasiakirjoja ei pääsääntöisesti palauteta hakijoille, minkä vuoksi hakemuksiin tulisi liittää alkuperäisistä todistuksista oikeaksi todistetut kopiot.
 
Voimassaolevat yhteystiedot löytyvät Inspecta Oy:n internet sivuilta osoitteesta:
www.inspecta.com/fi/Palvelut/Sertifiointi/Henkilosertifiointi/
 Vakuutamme, että kaikki antamamme tiedot ovat oikeita ja olemme tutustuneet yläpuolella oleviin velvoitteisiin sekä sitoudumme noudattamaan niitä.
Paikka ja aika   
Paikka ja aika 
_____________________________________   
_____________________________________ 
Kokelaan allekirjoitus 
Työnantajan allekirjoitus ja nimen selvennys
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