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HAKEMUS AUKTORISOIDUKSI VAHINKOURAKOITSIJAKSI 
 
Hyväksymisvaatimukset:  
Jälkivahinkojen torjuntaa ja kuivausyritystoimintaa harjoittavien liikkeiden auktorisoinnin 
edellytykset 2006 (liitteineen) 
 
 

YRITYKSEMME HAKEE AUKTORISOINTIA: 
JVT-liikkeeksi  
Kuivausliikkeeksi  
 
YHTEYSTIEDOT  
Yrityksen päätoimipisteen täydelliset yhteystiedot:    
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………                              
Hakijan yhteyshenkilön täydelliset yhteystiedot: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Onko yrityksellä muita toimipisteitä         �  Kyllä          �  Ei   
Jos kyllä, niin muiden toimipisteiden sijaintipaikkakunnat (tarvittaessa eri liite) 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Yrityksen toiminnan alkamisvuosi ………….  Yrityksen Y-tunnus …………………………….. 
 
YRITYKSEN HENKILÖSTÖ 
Toimitusjohtajan nimi ja yhteystiedot 
………………………..………………….…………………………………………………………… 
Muun vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot  
…………………………………………………………………………………………………..…….  
Vastaavien työnjohtajien nimet ja yhteystiedot (paikkakunnittain) 
………………………………………………………………………………………….…………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Montako ammattimiestä on vakinaisesti yrityksen palveluksessa? (paikkakunnittain)  
………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………….. 
Henkilöstön koulutus: (auktorisointivaatimukset, kohta 4.5) 
Auktorisointivaatimusten mukaisen koulutuksen, tai työkokemuksen suorittaneiden / 
omaavien henkilöiden nimet ja sosiaaliturvatunnukset (tarvittaessa eri liitteellä) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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HYVÄKSYMISTÄ HAKEVAN YRITYKSEN TOIMINTAVALMIUS 
Onko yrityksellä jatkuva päivystys?                 �  Kyllä              �  Ei  
Päivystyspuhelinnumerot: 
……………………………..…………………………………………… 
Lähtövalmius                   ……………………… tuntia hälytyksen saapumisesta 
 
JVT-YRITYKSEN TOIMINTA JA KALUSTO 
Mitä auktorisointivaatimusten kohdassa 1.1 mainittuja tehtäviä yritys pystyy suorittamaan? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Yrityksen muut erityisosaamiset auktorisointivaatimusten kohdassa 1.1 mainittujen 
tehtävien lisäksi 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………                            
Yritys sitoutuu täyttämään töistään JVT-suunnitelman      �  Kyllä      �  Ei 
Onko yrityksellä perusosaamiseensa sopiva JVT-yrityksen kalusto? (vrt. hyväksymis-
vaatimukset, ohjeellinen, liite 2)       �  Kyllä       � Ei       �  Osittain (lisäselvitys) 
Onko yrityksellä erityisosaamiseensa varten tarvittava JVT-yrityksen kalusto?       
�  Kyllä, selvitys kalustosta eri liitteellä 
 
KUIVAUSYRITYKSEN TOIMINTA JA KALUSTO 
Mitä auktorisointivaatimusten kohdassa 1.1 mainittuja kuivaustehtäviä yritys pystyy 
suorittamaan? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Yrityksen muut erityisosaamiset auktorisointivaatimusten kohdassa 1.1 mainittujen 
tehtävien lisäksi 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Yritys sitoutuu täyttämään töistään kuivaussuunnitelman      �  Kyllä          �  Ei 
Onko yrityksellä perusosaamiseensa sopiva kuivausyrityksen kalusto? (vrt. hyväksymis-
vaatimukset, ohjeellinen, liite 2)        �  Kyllä         � Ei        �  Osittain (lisäselvitys) 
Onko yrityksellä erityisosaamiseensa varten tarvittava kuivausyrityksen kalusto?       
�  Kyllä, selvitys kalustosta eri liitteellä 
 
REFERENSSIT 
Yrityksen vahinkoalan referenssit kahdelta viime vuodelta (tarvittaessa eri liitteellä)  
Luettelosta tulee käydä ilmi myös kohteesta tietoja antavan asiakkaan yhteystiedot. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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HAKEMUKSEN LIITTEET 
Kaupparekisteriote (enintään kaksi kuukautta vanha) 
Todistus arvonlisäverolliseksi rekisteröitymisestä 
Selvitys ennakkoperintärekisteristä 
(esim. kopio verottajan web-sivun ao. kohdasta) 
Verojäämätodistus (ei yhtä kuukautta vanhempi) 
Todistus maksetuista pakollisista TEL- tai LEL -maksuista 
Viimeinen toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase liitetietoineen 
Edellisen kahden vuoden merkittävimmät referenssit 
Yrityksen tapaturmavakuutusyhtiön nimi  
………………………………………………………… 
 

Lisäselvitykset erillisillä liitteillä  
Liitteiden lukumäärä yhteensä ………. kpl. 
 
Sitoumukset ja allekirjoitus: 

• Yrityksemme sitoutuu noudattamaan näitä auktorisointivaatimuksia, sekä kaikkia 
VAR:n näiden auktorisointivaatimusten soveltamiseen liittyviä päätöksiä. 

• Kaikki hakemuksessa mainitut työt lupaamme suorittaa ammattialaamme kuuluvia 
lakeja, asetuksia, ohjeita, määräyksiä ja hyviä työtapoja noudattaen ja siten, ettei 
työntekijöille eikä muille osapuolille koidu tarpeetonta vaaraa. 

• Hyväksymme sen, että auktorisointiryhmän edustaja saa tarvittaessa suorittaa 
yrityksessämme auktorisointivaatimusten kohdassa 2.2.1 mainitut tarkastukset ja 
maksamme niistä aiheutuvat kustannukset. 

 
Paikka ja aika   ……………………………………………………………… 
 
Yrityksen virallinen allekirjoitus   …..………………………………………………………….. 
(nimenselvennös) 
 
 
Hakemus toimitetaan mieluiten sähköisenä  
info@vahinkopalvelut.net 
 
Lisätietoja: 
Kirsi-Marja Kuusisto 
p. +358 500 429 111 
kirsi-marja.kuusisto@vahinkopalvelut.net 
 
Tieto auktorisointiryhmän päätöksestä annetaan hakijan ilmoittamaan osoitteeseen (posti 
tai sähköposti) ensi tilassa käsittelyn tapahduttua, kuitenkin viimeistään hakemuspäivää 
seuraavan vuosipuoliskon loppuun mennessä. 
 
Luettelo auktorisoiduista vahinkourakoitsijoista löytyy os. www.vahinkopalvelut.net / 
auktorisoidut vahinkourakoitsijat. 
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