
 

 

 
Yhtiö, jolle hakemus osoitetaan 
Company to which the application is assigned to  TVO  Posiva 

TVOn/Posivan yhteyshenkilö 
Contact person in TVO/Posiva       

Sukunimi 
Surname       Etunimet 

Given names       

Syntymäaika 
Date of birth       Syntymäpaikka 

Place of birth       

Kansallisuus 
Nationality       Henkilötunnus (sotu) 

Finnish ID number       

Tehtävä 
Job classification       Passin nro 

Passport number       

Veronumero 
Finnish Tax number       Ulkomaalaisen suomalainen henk.tunnus 

Foreign worker's Finnish ID       

Nykyinen osoite 
Present address       Kotivaltio 

Home country       

Asunto-osoite 
paikkakunnalla 
Local address 

      Puh. nro 
Tel.       

"Edellä mainittu henkilö on ollut yhtiömme palveluksessa vähintään 6kk ja tunnetaan luotettavana henkilönä" 
"The above mentioned person has been employed by our company at least 6 months and is known as a trustworthy person  
Palkan maksavan työnantajan nimi ja osoite / Employer's name and address 
      

Suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus /Finnish Y ID or Finnish identity 
      
Vero- tai henkilötunnus asuinvaltiossa/Tax ID or other identity in Home State 
      

Yhteyshenkilön nimi /Contact person's name 
      

Yhteyshenkilön puhelinnumero/Contact person's phone number 
      

Työnantajan edustajan nimi ja osoite/Employer's representative's name and 
address 
      
 

Edustajan suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus/Representative's Finnish Y ID 
or identity 
      
Edustajan vero-tai henkilötunnus asuinvaltiossa/Representative's Tax ID or other 
identity in home state 
      

Työnantajan edustajan allekirjoitus 
Signature of the Employer's representative  

Puh.nro 
Tel.       

Kulkuluvan n:o 
Pass card number       

  
SITOUMUS  
COMMITMENT 
 
Työsuhteen päätyttyä kulkulupa pitää palauttaa kulkulupatoimistoon. Palauttamattomista ja kadotetuista 
kulkuluvista varaamme oikeuden periä 200 eur/lupa. 
 
When the work period is over the pass card must be returned to TVO's pass card office. 200 EUR will be 
charged for unreturned or lost pass cards. 
 
 
Sitoudun noudattamaan annettuja turvallisuus- ja järjestysmääräyksiä. 
I commit myself to follow the rules of order and security. 
 

 Vastaanottokuittaus / Pvm 
Recipient's signature / Date 

 

 

KULKULUPAHAKEMUS 
PASS CARD APPLICATION 

 OL 1  KPA 

 OL 2  Outdoor area 

 OL 3  ONKALO 

 Posiva  Vuojoki 
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