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Perustutkinto 5-vuotisjatko Työnantajan vaihto 

Sukunimi: 
Etunimet: Syntymäaika (pp.kk.vvvv): 
Peruskoulutus: 

Haettava pätevyys: 

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

Haettavaan pätevyyteen liittyvä työkokemus (edellisten työnantajien työtodistusten kopiot liitteeksi) 
Työnantaja ja nykyisen työsuhteen alkamispäivämäärä Kokonaiskokemus / kk 

Suoritettu tutkinto  
Teoriakoe päivämäärä: pp.kk.vvvv  Järjestäjä: 
Näyttökoe päivämäärä: pp.kk.vvvv Järjestäjä: 

Sertifikaatin 5-vuotisjatko 
Henkilön toiminnassa ei ole ollut viiden vuoden aikana yhteenlaskettua yli 2 vuoden keskeytystä 

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

TYÖNANTAJAN TIEDOT: KAIKKI KENTÄT TÄYTETTÄVÄ 
Työnantaja:  Y-tunnus:

Osoite:  
Puhelinnumero: 
Yhteyshenkilön / hakijan email: 

Laskutusosoite: 

Jatkuu seuraavalla sivulla: 
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Sertifioidun henkilön ja hänen työnantajansa velvoitteet 

Sitoudumme noudattamaan kulloinkin voimassaolevia sertifiointijärjestelmän mukaisia vaatimuksia ja 
niiden muutoksia (muutoksista ilmoitetaan www-sivuilla).  

Sitoudumme toimittamaan Inspecta Sertifiointi Oy:lle kopion haltijan nimikirjoituksella ja työnantajan 
valtuutuksella varustetusta sertifikaatista.  

Hyväksymme, että Inspecta Sertifiointi Oy saa pitää kotisivuillaan (www-sivuillaan) tiedot sertifioitujen 
henkilöiden voimassa olevista sertifioinneista.  

Sitoudumme ylläpitämään henkilökohtaista luetteloa sertifioidun henkilön toimintaan kohdistuvista 
reklamaatioista ja pyydettäessä esittämään sen sertifiointielimelle. Lisäksi sitoudumme ilmoittamaan heti 
vakavista henkilön toimintaan kohdistuvista huomautuksista, jotka saattaisivat aiheuttaa sertifikaatin 
peruuttamisen.  

Sitoudumme huomioimaan, että henkilön sertifiointi raukeaa, jos henkilön toiminnassa on yhteensä 
yhdestä tai useammista jaksoista koostuva yli kahden vuoden yhteenlaskettu keskeytys sertifikaatin 
voimassaoloaikana tai jos hän tulee fyysisesti kykenemättömäksi kyseessäoleviin tehtäviin tai jos hän on 
syyllistynyt epäeettiseen toimintaan.  

Sitoudumme olemaan luovuttamatta ulkopuolisille tutkinnossa saatavia luottamuksellisia tietoja 
(kysymykset ja kappaleiden viat) ja olemaan osallistumatta vilpilliseen toimintaan tutkinnoissa.  

Yllä olevien toimintaohjeiden rikkominen voi johtaa sertifikaattien peruuttamiseen. 

Voimassaolevat yhteystiedot löytyvät Kiwan internet sivuilta osoitteesta: 

www.kiwa.com/fi/fi/palvelumme/siivouksen-tekninen-laatu-sfs-insta-800/

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 ja nimen selvennys Työnantajan allekirjoitus ja nimen selvennys 

www.kiwa.com/fi/fi/palvelumme/siivouksen-tekninen-laatu-sfs-insta-800/

	Renewal: Off
	Employer: Off
	Etunimi: 
	Dropdown7: [Tietotaso 3]
	Saika: 
	Initial: Off
	kurssi1: 
	Kurssi 2: 
	Kurssi 3: 
	Kd1: 
	kd2: 
	kd3: 
	ka1: 
	ka2: 
	ka3: 
	Ta2: 
	Ta3: 
	Ta4: 
	tkok1: 
	tkok2: 
	tkok3: 
	tkok4: 
	Ta1: 
	TAnimi: 
	TAosoite: 
	Ytunnus: 
	puhelin: 
	email: 
	Lasku: 
	Keskeytymättömyys: Off
	Reklamaatiot: Off
	Allkirjaika: 
	Paikkakok: 
	Paikkatyö: 
	Allkirjaikakok: 
	Teoriaaika: 
	Näyttöaika: 
	Teoriajär: 
	Näyttöjär: 
	Sukunimi: 
	Peruskoulutus: 


