Jälkivahinkojen torjuntaa ja
kuivausliiketoimintaa
harjoittavien yritysten yhteenliittymä
Tarkoitus ja toiminnan laatu
Liiton tarkoituksena on toimia jälkivahinkotorjunta- ja kuivausalalla toimivien yritysten
keskusjärjestönä ja yhteistoimintaelimenä sekä edistää alan yleistä kehitystä mm.
•
•
•
•
•
•

kohottamalla alan arvostusta intressipiirien, median ja suuren yleisön keskuudessa
parantamalla yleistä laatu- ja palvelutasoa
kehittämällä työturvallisuus-, vastuu- ja vakuutusasioita
edistämällä koulutus- ja tutkimustoimintaa
kehittämällä yhteistyötä viranomaisten kanssa
kannustamalla terveitä liiketoimintamuotoja
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Tarkoitustaan liitto toteuttaa
• Antamalla julkisuuteen alaa koskevia lausuntoja ja muita tiedotteita
tiedottamalla toimialan asioista liiton verkkosivuilla
www.vahinkopalvelut.net

Löydä paikallinen
ammattilainen

• Kehittämällä yritysten ammattitaitoa järjestämällä koulutusta,
seminaareja ja näyttelyitä sekä jakaen jäsenilleen sisäistä informaatiota
• Laatimalla alalle sopimusehtoja ja toimintaperiaatteita
• Pitämällä yhteyttä toimialan kansainvälisiin järjestöihin ja
organisaatioihin
• Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä yrityksiä, jotka harjoittavat
jälkivahinko- tai kuivausalaan littyvää toimintaa eri muodoissaan

JVT-ja kuivausalan koulutusohjelman
tavoite ja tarkoitus
• Ohjelman tarkoitus on yhdenmukaistaa ja kehittää alalla käytettäviä
työtapoja, -menetelmiä ja materiaalien käyttöä

Alueellasi toimivat
palosaneerausten,
kosteuskartoitusten,
kuivauspalveluiden sekä
kosteusvaurio- ja homesaneerausten ammattilaiset
palveluksessanne!

• Opetusmateriaalia kehitetään jatkuvasti saadun palautteen ja alan
tutkimustoiminnan avulla
• Koulutus on suunnattu ensisijaisesti jvt- ja kuivausalan yritysten
työnjohdolle ja työntekijöille, sekä alalle aikoville henkilöille
• Koulutuksen suorittaminen on myös osa VARin auktorisointivaatimuksia
• Muita koulutustoiminnan kohderyhmiä ovat vakuutustarkastajat,
kuntien tekniset toimistot ja pelastustoimi, kiinteistöliiketoimintaa
palvelevat yritykset (esim. tekniset isännöitsijät), sekä teollisuuden
kunnossapito- ja siivouspalveluyritykset

Jäseneksi
Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä yrityksiä jotka harjoittavat jälkivahinkotai kuivausalaan liittyvää toimintaa eri muodoissaan.
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Auktorisoidut
vahinkosaneerausliikkeet
sekä PKM- ja
henkilösertifioidut
kosteuskartoittajat.
TuVaSa - Turvallinen
vahinkosaneeraus
Tilaajan ohje isännöitsijöille,
taloyhtiöille ja muille
vahinkosaneeraustöitä
tilaaville osapuolille
ladattavissa
sivuillamme.

www.vahinkopalvelut.net

Vahinkoalan
Auktorisointiryhmä
VAR
Vahinkoalan auktorisointi

Toiminnan tavoitteet

Vahinkosaneeraus, eli jälkivahinkojen torjunta ja/tai
kuivaustöiden suorittaminen on erittäin suurta ammattitaitoa vaativaa työtä, jonka suorittajilta edellytetään myös
täydellistä luotettavuutta ja asiakkaan omaisuuden
kunnioittamista.

Vahinkosaneerausalan laatu- ja palvelutasoa voidaan
ryhmän mielestä nostaa vain kunnollisen koulutuksen ja
työmenetelmien jatkuvan kehittämisen avulla.

Tämän vuoksi on nähty tarpeelliseksi valvoa ja arvioida alalla
toimivia yrityksiä. Tätä toimintaa on aiemmin hoitanut
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto, mutta vuodesta
2005 lähtien on siitä vastannut Vahinkoalan Auktorisointiryhmä VAR.
Vahinkoalan Auktorisointiryhmän muodostavat ne tahot,
jotka vastaavat vahinkosaneeraustoiminnasta tai käyttävät
alan palveluita:
Finanssialan Keskusliitto ry
Suomen Isännöintiliitto ry
Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry
Suomen Kiinteistöliitto ry
Suomen Paloinsinööriyhdistys ry
Suomen Palopäällystöliitto ry
Vakuutusalan Tekniset Tarkastajat ry

Auktorisointivaatimukset
VAR on laatinut luettelon niistä toiminnallisista ja taloudellisista edellytyksistä, jotka jokaisen auktorisoidun yrityksen
tulee täyttää. Luettelon voi kopioida tai tilata auktorisointiryhmän verkkosivuilta, www.vahinkopalvelut.net/var
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Auktorisoinnin edellytyksenä olevaa koulutusta järjestävät
mm. SVK, Pelastusliitot, Pelastusopisto, Suomen Palopäällystöliitto ja Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry.
VAR tukee auktorisointitoiminnasta saatavilla tuloilla alan
tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Koulutus ja menetelmäkehitys
• Auktorisointia hakevan yrityksen tai pelastuslaitoksen on
tehtävä asiaankuuluva hakemus ja täytettävä sopimusliitteessä määritetyt vaatimukset.
• Vahinkosaneerausalan yritys voi hakea auktorisointia joko
kuivaus-, jvt- tai kosteuskartoitustöitä varten.
• Pelastuslaitos voi hakea auktorisointia jvt-ensivaiheen
töitä varten.
• Auktorisointiryhmä kokoontuu kutsuttaessa, kuitenkin
enintään kaksi kertaa vuodessa, käsittelemään saapuneita
auktorisointihakemuksia.
• Hakemuslomakkeita voi kopioida tai tilata VAR:in verkko
sivuilta www.vahinkopalvelut.net/var

