
  Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy 10/2018 

        TALOTEKNIIKKASERTIFIKAATIN HAKULOMAKE  
    

 

TÄYTETÄÄN PAINOKIRJAIMIN  Hakemus  Muutosilmoitus 

Yritys Y-tunnus 

Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka 

Käyntiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

Toimitusjohtaja Henkilötunnus puhelin sähköposti 

Sertifikaatin vastuuhenkilö Henkilötunnus puhelin sähköposti 

 

TALOTEKNIIKKASERTIFIOINNIN LAAJUUS (kts. www.seti.fi > Talotekniikkaurakoitsijasertifikaatti) 

SÄHKÖURAKOINTI 

 Sähköurakointi 
Vastuuhenkilö 

 

Puhelin Sähköposti 

 

LVI-URAKOINTI 

 LVI-urakointi 
Vastuuhenkilö 

 

Puhelin Sähköposti 

 LV-urakointi 
Vastuuhenkilö 

 

Puhelin Sähköposti 

 I-urakointi 
Vastuuhenkilö 

 

Puhelin Sähköposti 

 

AUTOMAATIOURAKOINTI 

 Automaatiourakointi 
Vastuuhenkilö 

 

Puhelin Sähköposti 

 

TURVAURAKOINTI 

 Paloilmoitinjärjestelmät 
Vastuuhenkilö 

 

Puhelin Sähköposti 

 Murtoilmaisujärjestelmät 
Vastuuhenkilö 

 

Puhelin Sähköposti 

 Kulunvalvontajärjestelmät 
Vastuuhenkilö 

 

Puhelin Sähköposti 

 Kameravalvontajärjestelmät 
Vastuuhenkilö 

 

Puhelin Sähköposti 

 Henkilöturvallisuusjärjestelmät 
Vastuuhenkilö 

 

Puhelin Sähköposti 

 Muu? 

Vastuuhenkilö 

 

Puhelin Sähköposti 

Hakemukseen liitettävät liitteet (kts. Talotekniikkasertifioinnin ehdot):    

 Vastuuhenkilöiden pätevyyttä osoittavat todistukset 

 Talotekniikkaurakoitsijan toiminnanohjauksen käsikirjan kopio 

 Eri urakointialueiden referenssiselvitykset, jotka sisältävät tiedot viidestä toteutuneesta sähköurakasta (erilli-
set lomakkeet)  

 Yrityksellä on voimassa oleva Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani –palvelusopimus (www.tilaajavastuu.fi) 

 

http://www.tilaajavastuu.fi/
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YRITYKSEN SIVUTOIMIPISTEET 

Toimipiste 1      paikkakunta                     osoite                                           vastuuhenkilö 
 
                          _________________       ________________________    ___________________ 

 
 Sähköurakointi       LVI-urakointi        Rakennusautomaatiourakointi       Turvaurakointi 

 

Toimipiste 2      paikkakunta                     osoite                                           vastuuhenkilö 
 
                          _________________       ________________________    ___________________ 

 
 Sähköurakointi       LVI-urakointi        Rakennusautomaatiourakointi       Turvaurakointi 

 

 
Toimipiste 3      paikkakunta                       osoite                                         vastuuhenkilö 
 
                          _________________       ________________________    ___________________ 

 
 Sähköurakointi       LVI-urakointi        Rakennusautomaatiourakointi       Turvaurakointi 

 

 
Toimipiste 4      paikkakunta                       osoite                                         vastuuhenkilö 
 
                          _________________       ________________________    ___________________ 

 
 Sähköurakointi       LVI-urakointi        Rakennusautomaatiourakointi       Turvaurakointi 

 

 
Toimipiste 5      paikkakunta                       osoite                                         vastuuhenkilö 
 
                          _________________       ________________________    ___________________ 

 
 Sähköurakointi       LVI-urakointi        Rakennusautomaatiourakointi       Turvaurakointi 

 

Toimipiste 6      paikkakunta                       osoite                                         vastuuhenkilö 
 
                          _________________       ________________________    ___________________ 

 
 Sähköurakointi       LVI-urakointi        Rakennusautomaatiourakointi       Turvaurakointi 

ALLEKIRJOITUS 

Päiväys  Toiminnanharjoittajan allekirjoitus 
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TALOTEKNIIKKAURAKOITSJASERTIFIKAATIN VAATIMUKSET 
 
 

Talotekniikkasertifiointipäätöksen ehdot 
 

Sertifioitu urakoitsija (TT-urakoitsija) noudattaa toiminnassaan Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n (SETI) 
lautakunnan vahvistamia kriteerejä, jotka on kuvattu osoitteessa www.seti.fi > Talotekniikkaurakoitsijaser-
tifikaatti > Sertifikaatin vaatimukset.  
 
Talotekniikkaurakoitsija sitoutuu SETI:n määräaikaisarvioinnin alaiseksi joka kolmas vuosi. Talotekniik-
kaurakoitsija toimittaa vuosiraportin toiminnastaan SETI:lle niinä vuosina, kun SETI ei suorita väliarviointi-
käyntiä. Raportointi tehdään SETI:n raportointikaavakkeella (täytettävä pdf-lomake).  
Talotekniikkaurakoitsija on velvollinen ilmoittamaan sähköurakointitoiminnassa tapahtuvista muutoksista, 
jotka liittyvät  

• vastuuhenkilöön/-löihin tai 

• yrityksen liiketoiminnassa tapahtuviin muutoksiin (yhtiömuodon muutos, yritysfuusio, …) sekä nii-

den vaikutuksesta sähköurakointitoimintaan.  

Talotekniikkaurakoitsija suorittaa sertifioinnista aiheutuvat maksut ja toimii yhteistyössä SETI:n kanssa 
niin, että voidaan varmistua talotekniikkaurakoitsijan toimivan jatkuvasti talotekniikka sertifikaatin kritee-
rien mukaisesti.  
 
Talotekniikkaurakoitsija noudattaa sertifiointia osoittavaa tunnusta käyttäessään ja talotekniikkasertifioin-
tiin viitatessaan alla olevia käyttöehtoja. 
  
Urakoitsijan tulee informoida asiakkaitaan mahdollisesta talotekniikkasertifioinnin päättymisestä tai peruu-
tuksesta. 

 
 

Talotekniikkasertifioinnin päättyminen, peruuttaminen ja tilapäinen peruuttaminen 

 
Urakoitsija voi halutessaan luopua talotekniikkasertifioinnista, jolloin urakoitsijan oikeus talotekniikkaserti-
fioinnin ja -tunnuksen käyttöön lakkaa. Talotekniikkasertifiointipäätös voidaan peruuttaa SETI:n päätök-
sellä. Peruuttamisen jälkeen urakoitsija ei saa käyttää TT-tunnusta eikä muutenkaan viitata 
talotekniikkasertifiointiin. TT-tunnukset tulee tällöin poistaa välittömästi yrityksen www-sivuilta, dokumen-
teista ja muusta mahdollisesta materiaalista.  
 
Talotekniikkasertifiointi voidaan peruuttaa tilapäisesti määräajaksi, jonka aikana urakoitsija ei saa viitata 
talotekniikkasertifiointiin toimintansa yhteydessä. Peruutuksen kohteena voi olla koko toiminta tai osa toi-
mintaa. Urakoitsijan on tiedotettava tilanteesta niille asiakkaille, jotka käyttävät peruutuksen kohteena 
olevaa palvelua. Tarvittaessa SETI:n kanssa sovitaan muista rajoituksista. 
 
 
 

Väärinkäytökset  

  
Jos TT-tunnusta käytetään väärin tai TT-tunnukseen tai talotekniikkasertifiointiin viitataan muuten virheel-
lisesti, SETI ryhtyy yhteistyössä muiden osapuolten kanssa tarpeellisiin toimenpiteisiin väärinkäytösten 
estämiseksi. Sertifiointi voidaan myös peruuttaa väärinkäytösten vuoksi.  

http://www.seti.fi/

