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1 Sertifiointihakemus 

Lomakkeen voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen sertifiointi@kpmg.fi 

 Uusi sertifiointihakemus 

 Muutos olemassa olevaan sertifikaattiin nro: 

Organisaatio Yhteyshenkilö 

Y-tunnus Puhelin Fax 

Osoite Sähköposti 

Laskutusosoite ja viite (jos eri, kuin yllä) Kohteen osoite (jos eri, kuin hakijalla) 

Standardi, jonka sertifiointia haetaan 

 ISO/IEC 27001:2013 

 KanTa -sertifiointi 

Kohde (toiminta, palvelu, prosessi, fyysinen tila tai vastaava), jolle sertifiointia haetaan 
(scope of certification) 

VAHVISTUS 

Olemme tutustuneet yleisiin järjestelmäsertifiointeihin liittyviin vaatimuksiin ja ymmärrämme 
sen, että kun meille myönnetään tilaamamme sertifikaatti, sitoudumme hakijaorganisaationa ja 
hakemuksessa mainittujen muiden yhtiöidemme tai organisaatioidemme osalta noudattamaan 
sertifiointiin liittyviä ohjeita ja vaatimuksia sekä muita KPMG IT Sertifiointi Oy:n antamia 
järjestelmän sertifiointiin liittyviä ohjeita. 

Sitoudumme noudattamaan valitun standardin voimassaolevia versioita koko sertifikaattimme 
voimassaoloajan. Vakuutan, että minulla on oikeus allekirjoittaa hakemus myös kaikkien 
hakemuksessa mainittujen organisaatioiden puolesta. 

Päiväys Hakijan allekirjoitus 



TAUSTATIEDOT 

Sertifioitavan toiminnan laajuus (henkilöstön lukumäärä, liikevaihto edelliseltä vuodelta) 

Palveluiden ja tuotteiden yleinen kuvaus (siltä osin, kuin oleellista sertifioinnin osalta) 

Organisaation tiedot (mahdolliset muut sertifioinnin piiriin kuuluvat tytär- tai sisaryhtiöt, 
kolmannet osapuolet ja alihankkijat, toimipaikkojen lukumäärä ja sijainnit, henkilöstön määrä) 

Organisaation toimintaa säätelevät lait ja määräykset, standardit, tuotehyväksynnät tai 
sertifioinnit 

Onko hallintajärjestelmän/sertifioitavan kohteen kehittämiseen osallistunut 
ulkopuolinen konsultti? 

 Ei 

 Kyllä. Konsultin ja yrityksen nimi 

Onko hallintajärjestelmä/sertifioinnin kohde aikaisemmin sertifioitu? 

 Ei 

 Kyllä. Sertifioinnin myöntäneen yrityksen nimi 

Ajankohta, jolloin arviointia toivotaan 



Lisätietoja 

Olli Knuuti
P: +358 (0)20 760 3430
E: olli.knuuti@kpmg.fi

Mika Laaksonen
P: +358 (0)20 760 3337
E: mika.laaksonen@kpmg.fi

KPMG IT Sertifiointi Oy
PL 1037
Töölönlahdenkatu 3 A
00101 Helsinki 
P: 020 760 3000 
F: 020 760 3399 
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