Sertifiointia hakevan henkilön sitoumus toimintaan
Sertifioituna näytteenottajana sitoudun pätevyystodistuksen voimassa ollessa:
• noudattamaan toiminnassani sellaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja, jotka varmistavat tuotettavan
tiedon luotettavuuden
• ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoani osallistumalla ylläpitokoulutukseen vähintään yhden
päivän vuodessa
• ilmoittamaan työnantajalle sellaiset puutteet ja epäkohdat, joiden korjaamisesta en voi päättää
• edellyttämään toimeksiantajaltani riittävää ohjeistusta ja perehdytystä uusissa tehtävänannoissa
(esim. erikoistumisalan sellaiset matriisit, josta ei omatoimista kokemusta).
• kirjata kaikki saamani palautteet ja saattaa ne esimieheni tietoon
• toimittamaan voimassaolokauden puolessa välissä selvityslomakkeen, jossa kuvataan näytteenottotoimintaani, pätevyyden ylläpitoa ja saatuja palautteita. Olen tietoinen siitä, että selvityspyyntöihin
vastaaminen on edellytys sille, että pätevyystodistuksen voimassaoloa voidaan jatkaa.
• tarvittaessa toimittamaan muuta näytteenottotoimintaani liittyvää lisätietoa sertifiointiryhmälle (esim.
auditoinnin kohteena oleminen)
• ilmoittamaan sellaisista yli vuoden kestävistä muutoksista, jotka estävät toimimasta näytteenottajana
• huolehtimaan, että yhteystietoni ovat ajan tasalla
• seuraamaan mahdollisia muutoksia velvoitteissa, jotka kuvataan tarkemmin verkkosivuilla
(www.syke/sertifiointi > Näytteenottajalle asetetut velvoitteet) ja ilmoittamaan, jos muutoksiin ei voi
sitoutua.
Sertifiointiin viittaan seuraavasti:
• Sertifioitu näytteenottaja voi viitata sertifiointiin niin kauan kuin pätevyystodistus on voimassa.
Pätevyystodistuksesta ja henkilökortista ilmenee voimassaoloaika ja erikoispätevyydenala.
• Sertifioidun näytteenottajan työnantaja voi viitata sertifiointiin niin kauan kuin henkilö on
työsuhteessa yritykseen ja pätevyystodistus on voimassa.
• Pätevyystodistusta voidaan käyttää markkinoinnissa sille erikoistumisalalle, joka on sertifioitu.
• Pätevyystodistusta saa käyttää henkilön tai hänen työnantajansa näytteenottotoimintaa koskevan
materiaalin yhteydessä, kuten luetteloissa ja esitteissä. Jos tämä materiaali sisältää myös
sertifioinnin ulkopuolelle jääviä toimintoja, on pätevyysalueen kattavuus selvästi ilmoitettava.
• Sertifioidun henkilön pitää aina sertifiointiin viittauksen yhteydessä mainita erikoistumisala.
Jos väärinkäytän sertifikaattia, on sertifiointiryhmällä velvollisuus seuraaviin toimenpiteisiin:
• Pidättää tai peruuttaa sertifiointi määräajaksi tai lopullisesti.
• Tiedottaa asianomaisille (työnantaja, asiakkaalle ym.) väärinkäytöstä ja vaatia korjaavia
toimenpiteitä.
Henkilön ja työnantajan on lopetettava sertifikaatin käyttö välittömästi, jos sertifiointiryhmä tulkitsee
näiden rikkoneen em. sääntöjä. Ristiriitatilanteissa sertifikaatin käytöstä voi valittaa sertifiointijärjestelmän
ohjausryhmälle.
Sitoumus on voimassa yhden sertifiointikauden.
Hyväksyn, että henkilötietojani käsitellään verkkosivuilla olevan tietosuojailmoituksen mukaisesti
(www.syke.fi/sertifiointi)
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