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HITSAAJAN PÄTEVÖINTIÄ KOSKEVA HAKEMUS

Olemme tutustuneet Inspecta Tarkastus Oy:n (jatkossa Kiwa Inspecta) hitsaajien pätevöintiä koskeviin ohjeisiin ja 
sitoudumme noudattamaan näitä sääntöjä ja myös muita Kiwa Inspectan mahdollisesti meille ilmoittamia pätevyyskoetta tai 
todistuksen käyttöä koskevia sääntöjä:
• olemaan käyttämättä annettua todistusta muulla kuin standardin pätevyysalueella
• olemaan esittämättä Kiwa Inspectaa koskevia korvausvaatimuksia, jos todistusta ei anneta tai koskien todistuksen sisältöä
• maksamaan kokeeseen ja pätevöintiin liittyvät kustannukset

Kiwa Inspectan yleiset toimitusehdot sekä tekniset ohjeet hitsaajien pätevöintistandardien SFS-EN ISO9606-1, -2, -3, -4, -5 
mukaisesti ja hitsausoperaattoreiden ja hitsausasettajien pätevyyskokeet standardin SFS-EN ISO 14732 mukaisesti 
ovat voimassa.

SFS-EN ISO 14732 SFS-EN ISO 9606-1 SFS-EN ISO 9606-2

SFS-EN ISO 9606-3 SFS-EN ISO 9606-4 SFS-EN ISO 9606-5

A. Hakemus

Yritys:

Y-tunnus:

Osoite:

Yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköpostiosoite:

Hakee täten pätevöintiä hitsaajalle:

Hitsaajan nimi Tunnus Syntymäaika ja -paikka

Kiwa Inspecta vahvistaa hakemuksen vastaanoton ja tarkastuksen

Toimisto: Tehtävänro:

Yhteyshenkilö: Paikkakunta:Päiväys:

Paikkakunta

Nimenselvennys:

Päiväys

Hitsaajan allekirjoitus:
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Muut standardit:
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Kiwa Inspectan hitsaajien pätevöintiä koskevat ohjeet

Hakijan velvollisuudet
Pätevyyskokeen hakija sitoutuu:
• antamaan sellaiset asiakirjat ja tiedot jotka Kiwa Inspecta katsoo välttämättömiksi työn suorittamiselle
• ilmoittamaan Kiwa Inspectalle sellaiset muutokset jotka voivat edellyttää uutta arviointia
• välittömästi lopettamaan viittaukset todistukseen siinä tapauksessa, että todistus peruutetaan
• olemaan luovuttamatta ulkopuolisille pätevöinnin yhteydessä saatavia luottamuksellisia tietoja

• olemaan osallistumatta vilpilliseen toimintaan tutkinnoissa

Kiwa Inspectan velvollisuudet
Kiwa Inspecta sitoutuu:

• kirjoittamaan todistukset pätevöintiohjelman sääntöjen mukaisesti

Todistus
Kiwa Inspecta voi välittömästi peruuttaa todistuksen jos ilmenee, että ne edellytykset jotka ovat pätevöinnin tai 
todistuksen käytön perustana eivät täyty.
Todistuksen peruuttamisen syitä voivat olla:

• todistusta käytetään tavalla johon sitä ei ole tarkoitettu
• pätevöinnin perustana olevat säännöt ovat oleellisesti muuttuneet

• tilaaja on kokeen yhteydessä antanut Kiwa Inspectalle vääriä tai epätäydellisiä tietoja

Todistuksen peruuttamisesta ilmoitetaan todistuksen haltijalle.

Pätevöintipäätöksestä valittaminen
Jos hakija on tyytymätön päätökseen, oikaisua voi hakea kirjallisesti Inspecta Tarkastus Oy:ltä.

Hakuohjeet: www.kiwa.com/fi.

Valokuva
Haluttaessa voidaan todistukseen liittää valokuva.
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B. Hitsaajan pätevyyskokeeseen liittyviä tietoja

a. hitsausmenetelmä/asento

b. mitat/perusaine

c. pWPS

d. pätevöity WPS

a) menetelmäkokeeseen perustuva pätevöinti standardin ISO 15614 soveltuvan osan mukaan

b) esituotannolliseen kokeeseen perustuva pätevöinti standardin ISO 15613 mukaan

e. Hyväksymistapa SFS-EN ISO 14732

c) standardin ISO 9606 soveltuvan osan koekappaleeseen perustuva pätevöinti

d) työkokeeseen tai näytteenottokokeeseen perustuva pätevöinti

a. hitsausmenetelmä/asento

b. mitat/perusaine

c. pWPS

d. pätevöity WPS

a) menetelmäkokeeseen perustuva pätevöinti standardin ISO 15614 soveltuvan osan mukaan

b) esituotannolliseen kokeeseen perustuva pätevöinti standardin ISO 15613 mukaan

e. Hyväksymistapa SFS-EN ISO 14732

c) standardin ISO 9606 soveltuvan osan koekappaleeseen perustuva pätevöinti

d) työkokeeseen tai näytteenottokokeeseen perustuva pätevöinti

a. hitsausmenetelmä/asento

b. mitat/perusaine

c. pWPS

d. pätevöity WPS

a) menetelmäkokeeseen perustuva pätevöinti standardin ISO 15614 soveltuvan osan mukaan

b) esituotannolliseen kokeeseen perustuva pätevöinti standardin ISO 15613 mukaan

e. Hyväksymistapa SFS-EN ISO 14732

c) standardin ISO 9606 soveltuvan osan koekappaleeseen perustuva pätevöinti

d) työkokeeseen tai näytteenottokokeeseen perustuva pätevöinti
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