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Hakija 1/2 

Yritys: Y-tunnus: 

Yhteyshenkilö: 
 

 Puhelin:  
 

Osoite: 
 

Sähköposti: 

Organisaation tiedot: Onko sertifioitava toiminto osa laajempaa organisaatiokokonaisuutta (tytär-/sisaryhtiöt, 
toimipaikkojen lukumäärä, sijainti, henkilöstön lukumäärä per toimipaikka. 
  
Ei   ☐    Kyllä ☐    mitä  
______________________________________________________________________________________ 
 
Onko järjestelmän kehittämiseen osallistunut ulkopuolinen konsultti? 
 Ei☐   Kyllä☐ 
 
Konsultin nimi  
 
Onko järjestelmä aiemmin sertifioitu  Ei ☐ Kyllä ☐ 
 
Sertifikaatin nro  
 
Onko sertifikaatti edelleen voimassa Ei ☐    Kyllä ☐  
 

 

Tiedot sertifioitavasta toiminnasta 

Vaatimusstandardi: 
☐ ISO 9001 
☐ ISO 13485 
☐ ISO 14001 
 

 
☐ OHSAS18001 
☐ ISO 50001 
☐ ISO 22000 
☐ SFS EN 14065 

 

Toiminnan yksilöinti  

Sertifioitavan toiminnan liikevaihto m€ (ed. vuosi) : 

Organisaation hlö. lukumäärä toimipisteittäin: 

Yleiskuvaus tuotteista ja palveluista 
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Toiminto, jolle sertifiointia haetaan. Tarvittaessa erittely paikkakunnittain. 
(sertifikaattiin toivottava teksti) : 
 
 
Sisältyvät toiminnat: 

- Laatujärjestelmän osalta keskeiset prosessit ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

- Ympäristöjärjestelmän osalta merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja riskit 
________________________________________________________________________________ 

- Työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmän osalta merkittävimmät riskit 
________________________________________________________________________________ 

- Elintarviketurvallisuusjärjestelmän osalta sertifioitavat turvallisuusprosessilinjat ja HACCP-
suunnitelmien lkm. _________________________________________________________________ 

 
Sertifioinnin ulkopuolelle jäävät toiminnot  
 
 
Organisaation toimintaa säätelevät määräykset, standardit, tuotehyväksynnät ja sertifioinnit  
 
 

  

Hakemusta täydentävät liitteet 

☐  Esitteitä yrityksestä    
☐  Toimintajärjestelmän kuvaus tai vastaava  
☐  Muuta täydentävää tietoa 

 

Sitoumus 

Hakija sitoutuu: Hakijan edustajan allekirjoitus: 
– luovuttamaan sertifioinnissa tarvittavat tiedot Paikka ja päiväys   
– noudattamaan Eurofins Expert Services 
Oy:n yleisiä sopimusehtoja sekä toiminta-
järjestelmien sertifioinnin sopimusehtoja. 

 
 
Allekirjoitus 
 

     Nimen selvennys 

 
 

Eurofins Expert Services Oy täyttää:  

Hakemus vastaanotettu                 /                      / 20 Vastaanottaja:  Nro:  
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