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KJJ-URAKOITSIJAHYVÄKSYNNÄN EHDOT SEKÄ KJJ-TUNNUKSEN KÄYTTÖEHDOT 
 

 Hyväksyntäpäätöksen ehdot 
 
Hyväksytty sähkölaitteiston käytönjohtojärjestelmä (KJJ-urakoitsija) noudattaa toiminnassaan Henkilö- ja 
yritysarviointi SETI Oy:n vahvistamia vaatimuksia, jotka on kuvattu osoitteessa www.seti.fi > Vapaaehtoiset 
pätevyydet > Käytönjohtojärjestelmä.  
 
KJJ-urakoitsijan palveluksessa on nimetty käytönjohtojärjestelmän vastuuhenkilö tai useampia vastuuhen-
kilöitä, jos yrityksen toiminnan laajuus sitä edellyttää. KJJ-vastuuhenkilöllä on voimassa oleva sähköpäte-
vyystodistus. KJJ-vastuuhenkilö vastaa yrityksen henkilökunnan perehdytyksestä ja siitä, että yrityksen käy-
tönjohtotoiminnassa toimitaan toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti sekä vastaa toiminnanohjausjär-
jestelmän päivityksestä. 
 
KJJ-urakoitsija on velvollinen toimittamaan SETI Oy:lle säännöllisesti tilaajavastuulain edellyttämät selvityk-
set. Jos yritys on mukana Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani palvelussa, SETI saa vastaavat tiedot 
säännöllisesti suoraan kyseisen palvelun kautta.  
 
KJJ-urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan toiminnassaan tapahtuvista muutoksista, jotka liittyvät  

• KJJ-vastuuhenkilöön tai muihin vastuuhenkilöihin, 

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

vaikutuksesta käytönjohtotoimintaan.  

KJJ-urakoitsija suorittaa hyväksynnästä aiheutuvat maksut ja toimii yhteistyössä SETI Oy:n kanssa niin, että 
voidaan varmistua KJJ-urakoitsijan toimivan jatkuvasti vaatimusten mukaisesti.  
 
KJJ-urakoitsija noudattaa hyväksyntää osoittavaa tunnusta käyttäessään ja KJJ-hyväksyntään viitatessaan 
alla olevia käyttöehtoja. 
  
KJJ-urakoitsijan tulee informoida asiakkaitaan mahdollisesta KJJ-hyväksynnän päättymisestä tai peruutuk-
sesta. 

 

 Hyväksyntätunnus ja sen käyttöehdot 
 

KJJ-urakoitsijan käytössä on SETI Oy:n KJJ-hyväksyntätunnus (ohessa). Tunnuksen käyttö on rajattu vain hy-
väksytyn KJJ-urakoitsijan ja SETI Oy:n käyttöön.  
 
KJJ-urakoitsija voi hyödyntää tunnusta ja KJJ-hyväksyntätodistusta markkinoinnissaan ja muussa käytön-
johto palveluihin liittyvässä toiminnassaan.  
 
SETI Oy toimittaa urakoitsijan käyttöön KJJ-tunnuksen hyväksyntäpäätöksen yhteydessä. Tunnus toimite-
taan sähköisessä muodossa. 
 

http://www.seti.fi/
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Tunnuksen kokoa muutettaessa sen mittasuhteiden tulee säilyä ennallaan. Tunnuksen koon tulee säilyä 
sellaisena, että kaikki teksti on selkeästi luettavissa. KJJ-tunnuksen koon ja sijoittelun asiakirjoissa, verkko-
sivuilla, jne. tulee olla oikeassa suhteessa KJJ-urakoitsijan omaan tunnukseen ja muihin tietoihin. 
 

 
 
 
 
 
 

KJJ-logo: KJJ-urakoitsijan käyttöön tarkoitettu tunnus 
 
 

 Hyväksynnän omaavan yrityksen laadulliseen toimintaan liittyvät valitukset 
 

Jos KJJ-hyväksynnän omaavan yrityksen asiakkaan mielestä yritys ei ole toiminut KJJ-vaatimusten mukai-
sesti, voi asiakas tehdä SETI Oy:lle valituksen kyseisen yrityksen laadullisesta toiminnasta. Valituksen käsit-
telee SETI Oy. Jos KJJ-hyväksytty yritys on toiminut KJJ-vaatimusten vastaisesti, voi SETI Oy pyytää hyväksy-
tyltä yritykseltä lisäselvityksiä ja tarvittaessa suorittaa arviointikäynnin yritykseen tai sen töiden kohteelle.  
Arviointikäynnin käytännön järjestelyistä sovitaan KJJ-urakoitsijan ja SETI Oy:n kesken. Jos valitus osoittau-
tuu aiheelliseksi, KJJ-urakointiyritys on velvollinen maksamaan arviointikäynnin kustannukset. Arviointikus-
tannukset veloitetaan asiakkaalta, jos valitus osoittautuu aiheettomaksi. 

 

 Hyväksynnän päättyminen, peruuttaminen ja tilapäinen peruuttaminen 
 

Hyväksytty yritys voi halutessaan luopua KJJ-hyväksynnästä, jolloin urakoitsijan oikeus KJJ-hyväksyntään ja -
tunnuksen käyttöön lakkaa. KJJ-hyväksyntäpäätös voidaan peruuttaa SETI Oy:n päätöksellä, jos SETI toteaa, 
että urakoitsija on rikkonut hyväksyntäehtoja. Peruuttamisen jälkeen hyväksytty yritys ei saa käyttää KJJ-
tunnusta eikä muutenkaan viitata KJJ-hyväksyntään. KJJ-tunnukset tulee tällöin poistaa välittömästi yrityk-
sen verkkosivuilta, asiakirjoista ja muusta mahdollisesti käytettävästä materiaalista.  
 
KJJ-hyväksyntä voidaan peruuttaa tilapäisesti määräajaksi, jonka aikana hyväksytty yritys ei saa viitata KJJ-
hyväksyntään toimintansa yhteydessä. Peruutuksen kohteena voi olla koko toiminta tai osa toimintaa. Yri-
tyksen on tiedotettava tilanteesta niille asiakkaille, jotka käyttävät peruutuksen kohteena olevaa palvelua. 
Sähköturvallisuusviranomainen Tukes voi kieltää henkilöä toimimasta käytönjohtotehtävissä. 
Tarvittaessa SETI Oy:n kanssa sovitaan muista rajoituksista.  

 

 Väärinkäytökset  
  

Jos KJJ-tunnusta käytetään väärin tai KJJ-tunnukseen tai KJJ-hyväksyntään viitataan muuten virheellisesti, 
SETI Oy ryhtyy yhteistyössä muiden osapuolten kanssa tarpeellisiin toimenpiteisiin väärinkäytösten estä-
miseksi. Hyväksyntä voidaan myös peruuttaa väärinkäytösten vuoksi.  
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