7.12.2012

HAKEMUS

OSALLISTUMISOIKEUDEN HAKEMINEN ENERGIATODISTUKSEN ANTAJAN
PÄTEVYYSKOKEESEEN PETA 2013
Alla olevalla lomakkeella haetaan osallistumisoikeutta erillisen energiatodistuksen antajan
tutkintoon.
Peruskoulutusvaatimuksena tutkintoon on soveltuvan alan ammattikorkeakoulututkinto tai näitä
ylempi vastaava tutkinto taikka aikaisempi rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin, lvi-, konetai sähköinsinöörin, lvi- tai sähköteknikon tai rakennusmestarin tutkinto.
Jos hakijalla ei täyty rakennusalan tai talotekniikka-alan tutkinto, häneltä pyydetään selvitystä
tutkinnon korvaamisesta vähintään kolmen vuoden työkokemuksella rakennusten energiankäytön kehittämistehtäviin liittyvissä tehtävissä. Kiinko korostaa tässä energiankäyttöön liittyviä
kehitystehtäviä. Näytöstä Kiinko haluaa kirjallisen selvityksen, mahdolliset suositukset ja
suosittelijoiden yhteystiedot, jotta näytön voi virallisesti tarkistaa.
Esimerkkidokumentteja ovat energiankäytön tehostamishankkeiden suunnitteluasiakirjat
(kirjoitetut, piirretyt), tilaukset, kokouspöytäkirjat, mittauspöytäkirjat, vastaanottokokeiden ja
luovutuksen pöytäkirjat, tulosseurantaraportit, valokuvat, sidosryhmien lausunnot työn kohteesta
ja onnistumisesta. Kaikkiin dokumentteihin merkitään hakijan rooli puheena olevassa
hankkeessa tai prosessissa.
Täytä hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti tekstaten. Liitä mukaan pyydetyt todistukset
(peruskoulutuksesta tai työkokemuksesta), myös mahdollisista energiatodistuksen laatimisen
kurssien suorituksesta. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Allekirjoittamalla
hakemuslomakkeen sitoudut myös noudattamaan vahvistuskirjeessä annettuja tenttiohjeita.
Pätevyyskoepäivät ja hakuajat:
08.03.2013 klo 10.00-13.00, Helsinki
07.06.2013 klo 10.00-13.00, Helsinki

Hakuaika päättyy 08.02.2013
Hakuaika päättyy 07.05.2013

20.09.2013 klo 10.00-13.00, Helsinki
01.11.2013 klo 16.30-19.30, Helsinki
13.12.2013 klo 10.00-13.00, Helsinki

Hakuaika päättyy 20.08.2013
Hakuaika päättyy 01.10.2013
Hakuaika päättyy 13.11.2013

Postita hakemus liitteineen Koulutussäätiöön osoitteella: Kiinteistöalan Koulutussäätiö,
Päivi Tamminen, Malmin asematie 6, 00700 HELSINKI. Kuoreen merkintä "PETA".
Hyväksytyille hakijoille lähetetään ennen pätevyyskoepäivää sähköpostiviesti, jossa on
tarkemmat tiedot tutkintotilaisuudesta. Mikäli osallistumisoikeutta ei voida myöntää, ilmoitetaan
siitäkin sähköpostitse ja hakemus palautetaan.
Pätevyyskoemaksu on 360 euroa (ALV 0%), joka laskutetaan tilaisuuden jälkeen.
Lisätietoja: Koulutuskoordinaattori Päivi Tamminen puh. (09) 3509 2935, 040 8282 342,
paivi.tamminen@kiinko.fi.
Tämän kansilehden voi irrottaa ja säilyttää lähetettyäsi Koulutussäätiöön varsinaisen hakemusosan.
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Haen osallistumisoikeutta:

08.03.2013
26.04.2013
07.06.2013

Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Helsinki
Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Helsinki
Helsingin messukeskus, Helsinki

20.09.2013
01.11.2013
13.12.2013

Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Helsinki
Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Helsinki
Helsingin messukeskus, Helsinki

Täytetty hakemus todistusliitteineen tulee olla perillä Koulutussäätiössä hakuajan päättymiseen mennessä.
Tilaan kuvallisen PETA-henkilökortin ja omien tietojen päivityspalvelun www.kiinko.fi/valmistuneita -sivuille. Sivulle on
mahdollista laittaa myös linkki Internet- tai sähköpostiosoitteeseen. Palvelun hinta on 200 euroa +alv 23% /7 vuotta.
Henkilökorttia varten tulee lähettää passikuva tai sitä vastaava kuva.

Henkilötiedot
Nimi

Tehtävänimike

Sukunimi

Syntymäaika ja sotu

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Kotikunta

Sähköposti

Osallistumismaksun maksaa:

osallistuja

Puhelin

työnantaja

työpaikan muu laskutusosoite

Työnantajan tiedot
Yritys/yhteisö

Yrityksen toimiala

Y-tunnus

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

www-osoite

Puhelin (vaihde)

Laskutus
Laskutusosoite

Verkkolaskuosoite ja operaattori

Postinumero ja –toimipaikka

Laskulla mainittava viite

Kokeen läpäisseen henkilön henkilö- ja yhteystiedot (nimi, osoite, syntymäaika, mahdollinen tehtävänimike) tallennetaan
Kiinteistöalan Koulutussäätiön oppilasrekisteriin ja mahdollisesti myöhemmin FISE Oy:n pätevyysrekisteriin. Kiinteistöalan
Koulutussäätiö voi antaa yhteystietoja http://energiatodistus.kiinko.info/ ja www.kiinko.fi -verkkosivuille ja ulkopuolisille. Osallistujan
antamat muut tiedot ovat luottamuksellisia. Jälkitarkastuksessa todettu väärien tietojen antaminen voi johtaa seuraamuksiin.
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Koulutus
Todistukset liitettävä hakemukseen
Koulutuksen/tutkinnon nimi

valmistumisvuosi

Oppilaitoksen nimi

paikkakunta

Olen suorittanut tutkintoon valmentavaksi koulutukseksi hyväksytyn Kiinkon
Energiatodistuksen laatiminen (ETE) –koulutuksen tai Energiatehokkuuden koulutus ja tutkinnon (ETT).
Olen suorittanut muun erillisen energiatodistuksen laatimisen koulutuksen.
Koulutuksen nimi, ajankohta ja järjestäjä

Perehtyneisyys energiatodistuksen laadintaan ja energiatodistusta koskeviin säädöksiin.
Täytetään, jos hakija ei ole osallistunut valmistavaan koulutukseen tai hakee osallistumisoikeutta ilman kelpoisuusvaatimuksen
täyttymistä

Jatka tarvittaessa erilliselle liitteelle
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Työkokemus
Mikäli aiot anoa tutkinnon korvaamista työkokemuksella, esitä näyttöjä kolmen vuoden työkokemuksesta rakennusten
energiankäytön kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Selvityksen liitteistä tulee ilmetä hakijan osallisuus hankkeessa ja tilaajan
yhteystiedot. Näytöksi kelpaavat projektin tilaus, suunnitelma-asiakirjat (piirustukset, materiaaliluettelot, toimintaselostus,
hankintaohjelma ja vastaavat), projektin johtoon liittyvät pöytäkirjat, kustannusarviot, projektin valvonnasta syntyneet asiakirjat,
mittauspöytäkirjat, itselle luovutusdokumentit, vastaanottokokeiden asiakirjat, valokuvat. Yksi hanke per yksi kalenterivuosi riittää.
Työnantajan nimi

työtehtävä

työsuhteen kesto
alkoi - päättyi

kesto kk

Jatka tarvittaessa erilliselle liitteelle

Allekirjoitus
Vakuutan kaikki antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun suorittamaan tutkinnon osallistumismaksun.
Paikka
Päiväys

Hakijan allekirjoitus

Nimen selvennys

Energiatodistuksen antajan pätevyyden oikaisulautakunta käsittelee arviointilautakunnan esittämiin, Kiinkon hallituksen tekemiin
päätöksiin tyytymättömien hakijoiden oikaisupyynnöt. Oikaisupyynnön käsittelystä veloitetaan sama maksu (360 euroa) kuin
pätevyyden toteamisesta. Vain Kiinkon hallituksen energiatodistuksen antajien pätevyyttä koskevista päätöksistä voidaan esittää
oikaisupyyntö, ei arviointilautakunnan toiminnasta.

