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Sukunimi:

Haettavaan pätevyyteen liittyvä koulutus (kurssitodistusten kopiot hakemuksen liitteeksi):  
Kurssin nimi ja järjestäjä Pitoaika Kesto / tuntia 

Haettavaan pätevyyteen liittyvä työkokemus (työtodistusten kopiot liitteeksi):

Etunimet:

Peruskoulutus:

Työnantaja:

Osoite:

Puhelinnumero:

Kokonaiskokemus 
 

Työnantaja ja nykyisen työsuhteen alkamispäivämäärä

Sertifikaatin 5-vuotisjatko ja 10-vuotisuusinta

Henkilön toiminnassa ei ole ollut yli vuoden jatkuvaa tai useammasta osasta yhteenlaskettua yli 2 vuoden keskeytystä

Henkilön toimintaa kohtaan ei ole tehty reklamaatioita (mahdollisista reklamaatioista tehtävä selvitys)

Perustutkinto 5-vuotisjatko10-vuotisuusintatutkinto

Yhteyshenkilön / hakijan email:

Y-tunnus:

Työnantajan vaihto

TYÖNANTAJAN TIEDOT: kaikki kentät täytettävä

Osoite:

Työnantaja maksaa Hakija maksaa

Syntymäaika: PP.KK.VVVV

Jatkuu seuraavalla sivulla:

Laskutusosoite :
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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 
turvallisuusjärjestelmien suunnittelijoiden ja lukkoseppien luetteloissa, joita saa ostaa sertifiointielimeltä. Samoin 
hyväksymme, että sertifiointielin saa pitää sivuillaan sertifioiduista henkilöistä yhteystiedot sisältävää luetteloa. 
  
Sitoudumme ylläpitämään testaajakohtaista luetteloa sertifioidun henkilön toimintaan kohdistuvista reklamaatioista 
ja pyydettäessä esittämään sen sertifiointielimelle. Lisäksi sitoudumme ilmoittamaan heti vakavista henkilön 
toimintaan kohdistuvista huomautuksista, jotka saattaisivat aiheuttaa pätevyystodistuksen peruuttamiseen. 
  
Sitoudumme huomioimaan, että henkilön sertifiointi raukeaa, jos ko. sertifioinnin alaisen toiminnan osalta tulee yli 
vuoden keskeytys pätevyystodistuksen voimassaoloaikana tai jos hän tulee fyysisesti kykenemättömäksi ko. 
tarkastuksiin tai jos hän on syyllistynyt epäeettiseen toimintaan. 
  
Tutkintoon osallistuminen 
  
Tutkinnossa kokelaan on noudatettava valvojan antamia ohjeita. Kokelas, joka ei noudata ohjeita tai syyllistyy 
vilppiin voidaan poistaa tutkinnosta. Kokelas, joka on syyllistynyt vilppiin saa osallistua uuteen tutkintoon 
aikaisintaan vuoden kuluttua. 
  
Haettavan pätevyyden ilmoittaminen 
  
Sertifiointia varten on hakijan toimitettava sertifiointielimelle hakemus, johon liitetään tämän kaavakkeen etusivulla 
mainitut tiedot/todistukset. Tarvittavat tiedot ovat erilaiset perushakemuksessa ja jatkohakemuksessa. Työnantajan 
vaihdon yhteydessä hakemukseen on hyvä liittää alkuperäinen todistus tai kopio siitä, mikäli se on saatavilla. 
  
Hakemisessa käytetään tätä lomaketta. Hakemusasiakirjoja ei palauteta hakijoille, minkä vuoksi hakemuksiin tulisi 
liittää alkuperäisistä todistuksista oikeaksi todistetut kopiot. 
  
  
Voimassaolevat yhteystiedot löytyvät Inspecta Oy:n internet sivuilta osoitteesta: 
  
http://www.inspecta.fi/Palvelut/Sertifiointi-ja-arviointi/Henkilosertifiointi/

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

_____________________________________   ________________________________________ 
Kokelaan allekirjoitus Työnantajan allekirjoitus ja nimen selvennys

, . . ..,
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Haettavaan pätevyyteen liittyvä työkokemus (työtodistusten kopiot liitteeksi):
Kokonaiskokemus
 
Työnantaja ja nykyisen työsuhteen alkamispäivämäärä
Sertifikaatin 5-vuotisjatko ja 10-vuotisuusinta
TYÖNANTAJAN TIEDOT: kaikki kentät täytettävä
Jatkuu seuraavalla sivulla:
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 turvallisuusjärjestelmien suunnittelijoiden ja lukkoseppien luetteloissa, joita saa ostaa sertifiointielimeltä. Samoin hyväksymme, että sertifiointielin saa pitää sivuillaan sertifioiduista henkilöistä yhteystiedot sisältävää luetteloa.
 
Sitoudumme ylläpitämään testaajakohtaista luetteloa sertifioidun henkilön toimintaan kohdistuvista reklamaatioista ja pyydettäessä esittämään sen sertifiointielimelle. Lisäksi sitoudumme ilmoittamaan heti vakavista henkilön toimintaan kohdistuvista huomautuksista, jotka saattaisivat aiheuttaa pätevyystodistuksen peruuttamiseen.
 
Sitoudumme huomioimaan, että henkilön sertifiointi raukeaa, jos ko. sertifioinnin alaisen toiminnan osalta tulee yli vuoden keskeytys pätevyystodistuksen voimassaoloaikana tai jos hän tulee fyysisesti kykenemättömäksi ko. tarkastuksiin tai jos hän on syyllistynyt epäeettiseen toimintaan.
 
Tutkintoon osallistuminen
 
Tutkinnossa kokelaan on noudatettava valvojan antamia ohjeita. Kokelas, joka ei noudata ohjeita tai syyllistyy vilppiin voidaan poistaa tutkinnosta. Kokelas, joka on syyllistynyt vilppiin saa osallistua uuteen tutkintoon aikaisintaan vuoden kuluttua.
 
Haettavan pätevyyden ilmoittaminen
 
Sertifiointia varten on hakijan toimitettava sertifiointielimelle hakemus, johon liitetään tämän kaavakkeen etusivulla mainitut tiedot/todistukset. Tarvittavat tiedot ovat erilaiset perushakemuksessa ja jatkohakemuksessa. Työnantajan vaihdon yhteydessä hakemukseen on hyvä liittää alkuperäinen todistus tai kopio siitä, mikäli se on saatavilla.
 
Hakemisessa käytetään tätä lomaketta. Hakemusasiakirjoja ei palauteta hakijoille, minkä vuoksi hakemuksiin tulisi liittää alkuperäisistä todistuksista oikeaksi todistetut kopiot.
 
 
Voimassaolevat yhteystiedot löytyvät Inspecta Oy:n internet sivuilta osoitteesta:
 
http://www.inspecta.fi/Palvelut/Sertifiointi-ja-arviointi/Henkilosertifiointi/
Vakuutamme, että kaikki antamamme tiedot ovat oikeita ja olemme tutustuneet yllä oleviin velvoitteisiin sekä sitoudumme noudattamaan niitä.
 
Paikka ja aika   
Paikka ja aika 
_____________________________________   
________________________________________ 
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