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Arvioivan tahon arkistoon

Yritys ja toimipiste

Lomakkeen ensimmäinen sivu täytetään, jolloin lomakkeen muut sivut täydentyvät automaattisesti. Lausunto (3 sivua) tulostetaan
yksipuolisena. Lomakkeen ensimmäinen sivu jää arvioinnin tehneen tahon arkistoon ja toinen sivu annetaan henkilöarvioinnin
kohteena olevalle henkilölle. Kun henkilöarviointi tehdään kuljettajan tehtävään tai siihen liittyvään koulutukseen hakeutumassa
olevalle henkilölle, myös lomakkeen kolmas sivu annetaan arvioinnin kohteena olevalle toimitettavaksi Traficomiin
lupakirjahakemuksen liitteenä. Jos henkilöarviointi tehdään kuljettajana jo toimivalle tai aiemmin toimineelle henkilölle, kolmas
sivu toimitetaan suoraan Traficomiin (Kirjaamo, Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM).
Tiedot liikkuvan kaluston kuljettajan tehtävässä aloittavalle tai tehtävässä toimivalle henkilölle tehdystä henkilöarvioinnista
(sisältäen yksittäisten testien tulokset) tulee säilyttää 10 vuoden ajan.
Henkilöarvioinnin tehneen rautatiepsykologin on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava Traficomille, jos hän arvioi, ettei
liikkuvan kaluston kuljettajana toimiva henkilö täytä psykologista soveltuvuutta koskevia vaatimuksia. Ilmoitusvelvollisuus ei koske
kuljettajan tehtäviin tai siihen liittyvään koulutukseen vasta hakeutumassa olevaa henkilöä, joka ei ole vielä hakenut henkilölupaa
Traficomista.
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Arvioitavalle

Yritys ja toimipiste

Lomakkeen ensimmäinen sivu täytetään, jolloin lomakkeen muut sivut täydentyvät automaattisesti. Lausunto (3 sivua) tulostetaan
yksipuolisena. Lomakkeen ensimmäinen sivu jää arvioinnin tehneen tahon arkistoon ja toinen sivu annetaan henkilöarvioinnin
kohteena olevalle henkilölle. Kun henkilöarviointi tehdään kuljettajan tehtävään tai siihen liittyvään koulutukseen hakeutumassa
olevalle henkilölle, myös lomakkeen kolmas sivu annetaan arvioinnin kohteena olevalle toimitettavaksi Traficomiin
lupakirjahakemuksen liitteenä. Jos henkilöarviointi tehdään kuljettajana jo toimivalle tai aiemmin toimineelle henkilölle, kolmas
sivu toimitetaan suoraan Traficomiin (Kirjaamo, Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM).
Tiedot liikkuvan kaluston kuljettajan tehtävässä aloittavalle tai tehtävässä toimivalle henkilölle tehdystä henkilöarvioinnista
(sisältäen yksittäisten testien tulokset) tulee säilyttää 10 vuoden ajan.
Henkilöarvioinnin tehneen rautatiepsykologin on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava Traficomille, jos hän arvioi, ettei
liikkuvan kaluston kuljettajana toimiva henkilö täytä psykologista soveltuvuutta koskevia vaatimuksia. Ilmoitusvelvollisuus ei koske
kuljettajan tehtäviin tai siihen liittyvään koulutukseen vasta hakeutumassa olevaa henkilöä, joka ei ole vielä hakenut henkilölupaa
Traficomista.
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Viranomaiselle

Yritys ja toimipiste

Lomakkeen ensimmäinen sivu täytetään, jolloin lomakkeen muut sivut täydentyvät automaattisesti. Lausunto (3 sivua) tulostetaan
yksipuolisena. Lomakkeen ensimmäinen sivu jää arvioinnin tehneen tahon arkistoon ja toinen sivu annetaan henkilöarvioinnin
kohteena olevalle henkilölle. Kun henkilöarviointi tehdään kuljettajan tehtävään tai siihen liittyvään koulutukseen hakeutumassa
olevalle henkilölle, myös lomakkeen kolmas sivu annetaan arvioinnin kohteena olevalle toimitettavaksi Traficomiin
lupakirjahakemuksen liitteenä. Jos henkilöarviointi tehdään kuljettajana jo toimivalle tai aiemmin toimineelle henkilölle, kolmas
sivu toimitetaan suoraan Traficomiin (Kirjaamo, Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM).
Tiedot liikkuvan kaluston kuljettajan tehtävässä aloittavalle tai tehtävässä toimivalle henkilölle tehdystä henkilöarvioinnista
(sisältäen yksittäisten testien tulokset) tulee säilyttää 10 vuoden ajan.
Henkilöarvioinnin tehneen rautatiepsykologin on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava Traficomille, jos hän arvioi, ettei
liikkuvan kaluston kuljettajana toimiva henkilö täytä psykologista soveltuvuutta koskevia vaatimuksia. Ilmoitusvelvollisuus ei koske
kuljettajan tehtäviin tai siihen liittyvään koulutukseen vasta hakeutumassa olevaa henkilöä, joka ei ole vielä hakenut henkilölupaa
Traficomista.
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