
TU–ASIANTUNTIJASERTIFIKAATIN HAKEMUSLOMAKE   
(HENKILÖSERTIFIKAATTI)  

TÄYTETÄÄN  PAINOKIRJAIMIN                       Hakemus  Muutosilmoitus/uusiminen 
Nimi Henkilötunnus 

Jakeluosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelin Sähköposti                                                                  

Maksajan nimi (ellei hakija) 

Laskutusosoite (ellei sama kuin hakijan osoite) 

Postinumero Postitoimipaikka 

Tietoja ei saa luovuttaa markkinointiin 

Tutkinto- ja työkokemusvaatimukset (hakemukseen on liitettävä kopiot tutkinto- tai peruskoulutustodistuksista sekä työtodistuksista 
tai vastaava muu kirjallinen selvitys, josta ilmenee vaadittava koulutus ja työkokemus):   

Opinto-, koulu- ja/tai kurssitodistuksia kappaletta

Työtodistuksia kappaletta

Muut asiakirjat tai selvitykset, joihin hakija haluaa vedota       kappaletta 

Muut vaatimukset: 

 Henkilöllä on voimassaoleva poliisin myöntämä Turvasuojaajakortti, lupanumero _____/_____/__

Olen toiminut alan tehtävissä todistuksen voimassaoloaikana (viimeisen 5 vuoden aikana) 

Olen osallistunut ”Turvapätevyyden ylläpito” -kurssille todistuksen voimassaoloaikana 
     (viimeisen 5 vuoden aikana) 

     Kurssin järjestäjä:  

     Kurssin ajankohta: ___________________ . 

Henkilöpätevyyden uusimiseen liittyvät selvitykset (pätevyystodistus uusittava 5 vuoden kuluessa myöntämisestä)

ALLEKIRJOITUKSET 

Päiväys ja hakijan allekirjoitus Maksajan allekirjoitus (ellei hakija) 

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy 
Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telefax Sähköposti Y-tunnus   
Harakantie 18 B PL 55 (09) 5476 1600 (09) 5476 1666 seti@seti.fi 1044296-1 
02600 ESPOO  02601 ESPOO 

www.seti.fi


1.4
ATK-järjestelmän vaatimukset
Jyrki Peitsi
Acrobat PDFMaker 8.0 for Word
Acrobat Distiller 8.0.0 (Windows)
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