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RAKLI:n ja VYL:n muodostama 
PÄTEVYYDENTOTEAMISLAUTAKUNTA 

VIHERTYÖN VALVOJAN PÄTEVYYDEN UUSINTAHAKEMUS 

Pätevyyden uusimiseksi vaaditaan vähintään kymmenen (10) kuukauden valvontatyökokemusta varsinaisissa vihertyökohteissa korkeintaan viimeisen viiden (5) vuoden 
ajalta. Pätevyys uusitaan kymmeneksi (10) vuodeksi kerrallaan. 

___________________________________________ 
1. Hakijan sukunimi Etunimet  Henkilötunnus 

___________________________________________ 
Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka 

___________________________________________ 
Puhelin / työ Puhelin / koti      Sähköpostiosoite 

2. Huomattavimmat valvonta- ja rakennuttamiskohteet viimeisimmän pätevyyden myöntämisen jälkeen

Kohteen nimi Tehtävä Laajuus m2  Kesto v/kk Lautak. merk. 

Kesto yhteensä 
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3. Vihertyön valvojapätevyyden myöntämispäivä ( todistusjäljennös liitteeksi )       /       /  
 
4. Kielitaito 
 
� suomi    � ruotsi    � englanti    � saksa    � ranska    � venäjä    � Muu, mikä?   
 
 
5. Allekirjoitus 
Hyväksyttyjen valvojien yhteystiedot julkistetaan valvojarekisterissä. 
 
� En hyväksy yhteystietojeni julkistamista. 
 
 
 
Edellä antamani tiedot vahvistan oikeiksi. 
 
 
        
Paikka  Aika  Allekirjoitus 
 
 
Lisäselvityksiä 
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LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 
 
1. Yleistä 
Tällä lomakkeella haetaan vihertyön valvojapätevyydelle kymmenen vuoden jatkoaikaa pätevyydentoteamislautakunnalta. Lomakkeen selkeä ja seikkaperäinen 
täyttäminen helpottaa hakemuksen käsittelyä. 
 
Lomakkeen kohdat 1-5 tulee täyttää asiaan kuuluvasti. Pelkkä viittaus liitteisiin ei riitä. Kohta 6 on varattu lautakunnan merkintöjä varten. Lomakkeen merkintöjen 
mukaisesti hakemukseen on liitettävä ao. todistusjäljennökset tai muu luotettava selvitys, joiden tulee olla oikeiksi todistettuja. Mikäli varattu tila ei riitä, tulee käyttää 
tarvittavia lisäliitteitä. 
 
2. Valvonta- ja rakennuttamiskohteet 
Merkitse valvonta- ja rakennuttamiskohteista kohteen nimi ja tilaaja, tehtäväsi, laajuustiedot sekä kesto vuosissa ja kuukausissa. 
 
Merkitse erikseen, mikäli kyseessä on sivutoimi (=oto ) tai osapäivätyö (=osap.). Liitteeksi todistusjäljennös tai muu luotettava selvitys. 
 
4. Kielitaito ( ei vaikuta pätevyyden saantiin ) 
Rastita kohdat, joissa suullinen ja kirjallinen kielitaito on vähintään tyydyttävä. Tieto on tarpeellinen valvojarekisteriä varten. 
 
Hakemuksen käsittely 
Valvojalautakunta ei käsittele puutteellisia hakemuksia.  
 
Hakemuksen saaminen käsittelyyn 
Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköisinä ja liitteet pdf-muodossa osoitteeseen info@vyl.fi. Viestin aiheeksi ”Vihervalvojan pätevyyden uusintahakemus”.  
 
Paperihakemukset toimitetaan lautakunnalle osoitteella: Viherympäristöliitto ry, Viljatie 4 C, 00700 HELSINKI. Kuoreen merkintä “ Vihervalvojan pätevyyden 
uusintahakemus”. 
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