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TELE- JA OL-URAKOITSIJAHYVÄKSYNNÄN EHDOT SEKÄ 
PÄTEVYYSTUNNUSTEN KÄYTTÖEHDOT 
 
Teleurakoitsija- ja OL-urakoitsijahyväksyntäpäätöksen ehdot 

 
Hyväksytty teleurakoitsija (AT-, A- tai T-urakoitsija) ja OL-urakoitsija noudattavat toiminnassaan 
Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n (SETI) lautakunnan vahvistamia kriteerejä, jotka on kuvattu 
osoitteessa www.seti.fi.  
 
Hyväksytty yritys on velvollinen ilmoittamaan SETI:lle urakointitoiminnassa tapahtuvista 
muutoksista, jotka liittyvät  

• teletöiden vastuuhenkilöön/-löihin tai 

• yrityksen liiketoiminnassa tapahtuviin muutoksiin (yhtiömuodon muutos, yritysfuusio, …) ja 

niiden vaikutuksesta teleurakointi- tai OL-toimintaan.  

Teleurakoitsijan ja OL-urakoitsijan vastuuhenkilö/-löt ovat velvollisia osallistumaan telepätevyyden 
ylläpitokoulutukseen vähintään kerran viidessä vuodessa (henkilökohtaisen telepätevyystodistuksen 
voimassaoloaikana). Jos teletöiden nimetty vastuuhenkilö ei ole enää käytettävissä (työtehtävät 
muuttuneet, henkilö eläkkeelle tms.), on yritys velvollinen nimeämään uuden vastuuhenkilön 3 kk 
kuluessa muutoksesta. Uudella vastuuhenkilöllä on oltava urakointiluokkaa vastaava 
henkilökohtainen voimassa oleva telepätevyystodistus.  
 
Yritys on velvollinen suorittamaan SETI:lle urakoitsijahyväksynnästä aiheutuvat maksut.  
 
Yritys noudattaa urakoitsijahyväksyntää osoittavaa tunnusta käyttäessään ja hyväksyntään 
viitatessaan alla olevia käyttöehtoja. 
  
Yrityksen tulee informoida asiakkaitaan mahdollisesta urakoitsijahyväksynnän päättymisestä tai 
peruutuksesta. 

 

Teleurakoitsijatunnuksen ja OL-urakoitsijatunnuksen käyttöehdot 
 

Teleurakoitsijan käytössä on SETI:n AT-, A- tai T-tunnus. Teleurakoitsijatunnuksen käyttö on rajattu 
vain hyväksytyn teleurakoitsijan ja SETI:n käyttöön.  
 
OL-urakoitsijan käytössä on SETI:n OL-tunnus, jonka käyttö on rajattu vain hyväksytyn OL-
urakoitsijan ja SETI:n käyttöön. 
 
Yritys voi hyödyntää hyväksyntäluokkansa (AT-, A-, T- ja/tai OL) mukaista tunnusta 
markkinoinnissaan ja muussa tele- ja/tai OL-urakointiin liittyvässä toiminnassaan.  
 
SETI toimittaa AT-, A-, T- ja/tai OL-tunnuksen yrityksen käyttöön hyväksyntäpäätöksen yhteydessä. 
Tunnus toimitetaan tarrana tai pyydettäessä sähköisessä muodossa. Hyväksytty urakoitsija voi tilata 
sähköisen tunnuksen osoitteesta birgitta.pessi@seti.fi. 

http://www.seti.fi/
mailto:birgitta.pessi@seti.fi
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Sähköisen AT-, A-, T- tai OL-tunnuksen kokoa muutettaessa sen mittasuhteiden tulee säilyä 
ennallaan. Tunnuksen koon tulee säilyä sellaisena, että kaikki teksti on selkeästi luettavissa. 
Urakoitsijatunnuksen koon ja sijoittelun asiakirjoissa, www-sivuilla tms. tulee olla oikeassa suhteessa 
yrityksen omaan tunnukseen ja muihin tietoihin. 
 
 
 
 
 
 
     
    
 
 
 
                            
 
 
 

 
 
 
 
Sähköiset teleurakoitsija- ja OL-urakoitsija –logot hyväksyttyjen urakoitsijoiden käyttöön 

 

Urakoitsijahyväksynnän päättyminen, peruuttaminen ja tilapäinen peruuttaminen 
 
Yritys voi halutessaan luopua hyväksynnästä, jolloin urakoitsijan oikeus teleurakoitsijatunnuksen 
käyttöön lakkaa. Hyväksyntä -päätös voidaan peruuttaa SETI:n päätöksellä. Peruuttamisen jälkeen 
urakoitsija ei saa käyttää urakoitsijatunnusta eikä muutenkaan viitata peruutettuun hyväksyntään. 
AT-, A-, T- tai OL-tunnus tulee tällöin poistaa välittömästi yrityksen www-sivuilta, dokumenteista ja 
muusta mahdollisesta materiaalista.  
 
Urakoitsijahyväksyntä voidaan peruuttaa tilapäisesti määräajaksi, jonka aikana yritys ei saa viitata 
hyväksyntään toimintansa yhteydessä. Peruutuksen kohteena voi olla koko toiminta tai osa 
toimintaa. Yrityksen on tiedotettava tilanteesta niille asiakkaille, jotka käyttävät peruutuksen 
kohteena olevaa palvelua. Tarvittaessa SETI:n kanssa sovitaan muista rajoituksista. 
 

Väärinkäytökset  
  

Jos AT-, A- tai T-tunnusta käytetään väärin tai teleurakoitsijahyväksyntään viitataan muuten 
virheellisesti, SETI ryhtyy yhteistyössä muiden osapuolten kanssa tarpeellisiin toimenpiteisiin 
väärinkäytösten estämiseksi. Urakoitsijahyväksyntä voidaan myös peruuttaa väärinkäytösten vuoksi.  
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