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MIKÄ ON FISE OY?

FISE on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla toimiva 
henkilöpätevyyksiä toteava ja niiden kehittämiseen 
keskittyvä yritys. FISE ylläpitää pätevyysrekisteriä, 

jonka julkinen näkymä löytyy osoitteesta www.fise.fi. 

FISE ylläpitää myös Rakennusvirhepankkia, jonka 
tavoitteena on jakaa tietoa virheellisistä tai riskejä 

sisältävistä rakenneratkaisuista ja hyvän 
rakentamistavan mukaisista korjaustavoista.

http://www.fise.fi/


FISEN MISSIO

RAKENTAMISEN 
LAATU

OSAAMISEN 
KARTUTTAMINEN

INFORMAATIO 
PÄTEVÖITYNEISTÄ

FISE parantaa rakentamisen laatua 

kannustamalla ammattilaisia osaamisen 

jatkuvaan kehittämiseen ja tarjoamalla 

asiakkaille luotettavaa tietoa.



FISEN TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET

LUOTETTAVUUS TASAPUOLISUUS RIIPPUMATTOMUUS

FISE noudattaa toiminnassaan ehdotonta puolueettomuutta, oikeudenmukaisuutta ja luottamuksellisuutta. FISEn tehtävissä toimivat henkilöt ovat 

sitoutuneet toimimaan FISEn eettisten ohjeiden mukaisesti. He eivät saa ajaa omia tai taustaorganisaatioidensa etuja, vaan toimivat FISEn toimintamallin 

mukaisesti puolueettomasti.

FISE toimii neutraalisti, eikä aja omistajayhteisöjensä tai sidosryhmiensä etuja muiden etuja voimakkaammin. Jokaisella pätevyyden hakijalla on 

tasapuoliset mahdollisuudet menestyä pätevyydenhakuprosessissa. Muut kuin hakuprosessissa esiin tulleet asiat eivät saa vaikuttaa tehtäviin päätöksiin.

FISEn tehtävissä toimivat henkilöt ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen. Kaikki pätevyydenhakuprosessin aikana saatu tai syntynyt tieto on 

luottamuksellista, mikäli se ei ole hakijan luvalla julkista.

FISE on puolueeton, eikä salli sen vaarantumista kaupallisista, taloudellisista tai muista tekijöitä johtuen. Toiminta on läpinäkyvää ja ajankohtaisista 

asioista tiedotetaan säännöllisesti FISEn verkkosivuilla. Toiminta katetaan pääosin pätevyysmaksuilla ja omistajille ei jaeta osinkoa. FISEn vakaa toiminta 

varmistetaan hyvällä taloudenpidolla. FISEn toimintaa kehitetään jatkuvasti.



OMISTAJAYHTEISÖT

• Rakennus-, LVI- ja kiinteistöala

• Perustettu 2003

• Omistajina 18 rakennusalan toimijaa



MUITA YHTEISTYÖTAHOJA

• Ministeriöt ja viranomaiset

• Yliopistot, ammattikorkeakoulut ja muut 
koulutusorganisaatiot 

• Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan järjestöt ja 
yritykset



Henkilöpätevyyspalvelu muodostuu FISE Oy:stä, pätevyys-
lautakunnista ja sihteerijärjestöistä. Sihteerijärjestöt ylläpitävät 

FISEn nimittämiä pätevyyslautakuntia, joissa pätevyydet todetaan. 
Pätevyydet viedään FISEn pätevyysrekisteriin, jonka julkisesta 

näkymästä löytyy ajantasaiset tiedot pätevistä henkilöistä. 

Järjestelmän puitteissa todetaan sekä lakiin, sitä täydentäviin 
asetuksiin ja ohjeisiin, että järjestöjen ylläpitämiin järjestelmiin 
perustuvia henkilöpätevyyksiä rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla.

MIKÄ ON FISEN HENKILÖPÄTEVYYSPALVELU?

”The development of certification schemes for persons, in response to the ever increasing velocity of 

technological innovation and growing specialization of personnel, can compensate for variations in 

education and training and thus facilitate the global job market.” (SFS-EN ISO/IEC 17024)



Kolmiportainen 

sanktiojärjestelmä

FISEN HENKILÖPÄTEVYYSPALVELUN TOIMINTA

• FISE OY = TOIMITUSJOHTAJA + 

18 JÄSENINEN HALLITUS

• 8 SIHTEERIJÄRJESTÖÄ

• 23 PÄTEVYYSLAUTAKUNTAA, 

JOISSA YHTEENSÄ N. 200 

ASIANTUNTIJAA

• 4 HENKINEN 

OIKAISULAUTAKUNTA

• 74 PÄTEVYYSNIMIKETTÄ

• PÄTEVYYKSIÄ REKISTERISSÄ N. 

8200 KPL
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SFS-EN ISO/IEC 17024: VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTI. YLEISET 

VAATIMUKSET HENKILÖITÄ SERTIFIOIVILLE ELIMILLE



FISEN PÄTEVYYSNIMIKKEET

LAKIIN PERUSTUVAT PÄTEVYYDET

• 32 kpl

• Perustana MRL

• Rakennusvalvontaviranomainen toteaa 
suunnittelijoiden ja työnjohtajien 
hankekohtaisen kelpoisuuden

• FISEn pätevyys kelpoisuuden toteamisen 
perustana

LAIN EDELLYTTÄMÄT PÄTEVYYDET
• 2 kpl

• Energiatodistuksen laatija

• Kosteusvaurion kuntotutkija

• Perustuvat lakiin ja toimintaan vaaditaan 

voimassa oleva pätevyys

ALAN TARVELÄHTÖISET PÄTEVYYDET
• 40 kpl

• Perustuvat periaatteiltaan MRL:ään tai alan 

omiin laatujärjestelmiin

• Mm. Liikennevirastolle räätälöidyt silta- ja 

infrapätevyydet, tuoteteollisuuden 

laadunvarmistusjärjestelmiin kehitetyt 

pätevyydet, valvojat, rakennuttajat, AKK ja 

PKA



Määräajaksi kerrallaan todettu pätevyys on osoitus siitä, että henkilön perus- ja 
lisäkoulutus sekä työkokemus täyttävät niille asetetut yksityiskohtaiset vaatimukset.

Pätevyyden uusimisen edellytyksenä on toimiminen pätevyyden mukaisissa 
tehtävissä sekä tietojen ylläpitäminen ja kehittäminen päivityskoulutuksella.

Jos pätevyyttä hakenut henkilö on tyytymätön pätevyyslautakunnan päätökseen, hän 
voi tehdä oikaisupyynnön riippumattomalle oikaisulautakunnalle.

Jokainen FISEn päteväksi toteama henkilö sitoutuu työssään noudattamaan FISEn 
eettisiä ohjeita. Mikäli käy ilmi, että henkilö on toiminut pätevyysvaatimusten 

edellyttämän ammattitaidon vastaisesti tai hän ei ole noudattanut FISEn eettisiä 
ohjeita, hänelle voidaan antaa sanktio.

MIKÄ ON FISE-PÄTEVYYS?

”Competence = ability to apply knowledge and 

skills to achieve intended results” (SFS-EN ISO/IEC 17024)



PÄTEVYYDEN OSOITTAMINEN HAETTAESSA UUTTA PÄTEVYYTTÄ

TIEDOT TAIDOT ASENTEET

TUTKINTO: Tutkintotodistus

OPINNOT: Pätevyyteen 
vaaditut opintopisteet 
opintorekisteriotteina

MAHDOLLISESTI:

PAKOLLINEN 
PÄTEVYYSKOULUTUS: 
Todistus

PAKOLLINEN 
PÄTEVYYSTENTTI: Hyv.

• Pätevyyslautakunta ei suorita AHOT-
menettelyä, vaan opintopisteet pitää olla 
oppilaitosten todentamia

• Osassa pätevyyksistä opintoja voi osittain 
(max 20 %) korvata pitkällä, soveltuvalla 
työkokemuksella

LAUSUNNOT: 
Ulkopuoliset 
lausunnonantajat

TYÖKOKEMUS: 
Työtodistukset

Referenssit

TYÖNÄYTTEET: 
Esim. 
tutkimusraportteja, 
suunnitelmia

FISEN EETTISET 

OHJEET



PÄTEVYYDEN UUSIMINEN

TIEDOT TAIDOT ASENTEET

PÄIVITYSKOULUTUS:

Soveltuvaa koulutusta 
pätevyyden 
voimassaolon aikana

Ei esille tulleita 
rikkomuksia

TYÖKOKEMUS: 
Työtodistukset 

Referenssit

Pätevyyden 
voimassaolon ajalta

TYÖNÄYTTEET: 
Esim. 
tutkimusraportteja

FISEN EETTISET 

OHJEET



MITÄ HYÖTYÄ FISE-PÄTEVYYDESTÄ ON?

• Oma kehu

 RIIPPUMATON ARVIO

• Asenne

 FISEN EETTISET OHJEET

• Ammattitaidon kehittäminen

 KANNUSTUS

• Sääntelyä kevennetään

 AMMATTILAISTEN MERKITYS!

• VALTAKUNNALLINEN KATTAVUUS

• KOKO RAKENTAMISKETJUN 
OLTAVA PÄTEVÄÄ

• OPINTOJEN 
VAPAAVALINTAISUUDEN MYÖTÄ 
TUTKINTOSISÄLLÖT ERILAISIA

• KANSAINVÄLISTYMISEN TUOMAT 
HAASTEET
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UUDET LAIT PÄTEVYYK-
SIEN PERUSTANA

• MRL 41/2014
• Luvanvaraiseen rakentamiseen 

sovelletaan maankäyttö- ja 
rakennuslakia

• Suunnittelija- ja 
työnjohtajapätevyydet

• TSL 1237/2014
• Olemassa olevien rakennusten 

mahdollisiin terveyshaittoihin 
sovelletaan terveydensuojelulakia

• Asunnossa tai muussa 
oleskelutilassa tutkimuksia 
tekevien ulkopuolisten 
asiantuntijoiden pätevyydet



TSL:N UUDISTUS 1237/2014

• Asunnossa tai muussa oleskelutilassa tutkimuksia tekevien asiantuntijoiden pätevyydet:

• RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA

• SISÄILMA-ASIANTUNTIJA

• KOSTEUSVAURION KUNTOTUTKIJA

• Pätevyys edellyttää valmistavan koulutuksen suorittamista

• STM:n nimeämää toimijat, jotka jatkossa saavat todeta ulkopuolisten asiantuntijoiden 
pätevyyksiä

• Kuntien terveydensuojeluviranomaisilta poistui asiantuntijoiden kelpoisuuden 
arviointitehtävä



FISEN KOSTEUSVAURION KUNTOTUTKIJAN PÄTEVYYS

• STM on nimennyt FISEn 15.6.2015 terveydensuojelulain 1237/2014 
mukaiseksi pätevyyden toteajaksi ja asiantuntijarekisterin pitäjäksi 
kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyydessä

• Rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijan pätevyyden toteajaksi on nimetty 
Vtt Expert Services Oy

• Siirtymäaika on 24 kk, uusi valtakunnallinen pätevyys on haettava 1.3.2017 
mennessä

a-luokan kosteustekninen kuntotutkija



FISEN KOSTEUSVAURION KUNTOTUTKIJAN PÄTEVYYS

• Pätevyydet todetaan kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyslautakunnassa:

Juha Krankka, RATEKO (lautakunnan puheenjohtaja)

Pertti Metiäinen, Valvira

Saija Korpi, Julkisivuyhdistys

Aimo Heimala, RIL

Eila Hämäläinen, RKL

Markku Lehtinen, SAFA

Marko Lukkari, SuLVI

Kimmo Sandberg, RIA (lautakunnan sihteeri)



FISEN KOSTEUSVAURION KUNTOTUTKIJAN PÄTEVYYS

• FISEn hyväksymät kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyteen valmentavat koulutukset:

• Hyväksyttyjä koulutuksia tulossa lisää…

• Koulutuksen järjestäjä tekee AHOToinnin

• FISEn verkkosivuilta löytyy ajantasainen lista hyväksytyistä koulutuksista ja 
linkit koulutuksen järjestäjien verkkosivuille



PÄTEVYYDEN OSOITTAMINEN KOSTEUSVAURION KUNTOTUTKIJAN 
PÄTEVYYDESSÄ

TIEDOT TAIDOT ASENTEET

TUTKINTO:
talonrakennusalan 
korkeakoulututkinto 
tai aiempi vastaava 
tutkinto

OPINNOT: FISEn 
hyväksymän 
valmentavan 
koulutus

TYÖKOKEMUS: 3 
vuoden 
monipuolinen 
kokemus 
rakennusten 
kuntoon ja 
terveyshaittoihin 
liittyvissä 
tutkimustehtävissä

FISEN EETTISET 

OHJEET



PÄTEVYYDEN UUSIMINEN

TIEDOT TAIDOT ASENTEET

PÄIVITYSKOULUTUS:

Soveltuvaa koulutusta 
vähintään 10 
koulutuspäivää 
pätevyyden 
voimassaoloaikana

Ei esille tulleita 
rikkomuksia

TYÖKOKEMUS: 
Työtodistukset 

Referenssit (CV)

pätevyyden 
voimassaolon ajalta

TYÖNÄYTTEET: luettelo 
kost.vauriokohteiden
kuntotutkimus-
raporteista (väh. 15 
kpl), joista lautakunta 
valitsee 3 arvioitavaksi

FISEN EETTISET 

OHJEET



TERVEYSHAITTA

• Terveyshaitan epäily

• Terveyshaitan
• Arviointi

• Vaurion tunnistaminen

• Vaurion todentaminen

• Ehkäiseminen

• Terveyshaitan poistamiseksi tehtävä korjaustyö

• Hankkeen

• Luvittaminen

• Tehtävien vaativuuden ja kelpoisuuksien arviointi

• Tarvittaessa rakennuksen kunnon selvittämisen 
edellyttäminen

►TERVEYDENSUOJELULAKI

TERVEYDENSUOJELU-

VIRANOMAINEN

►MAANKÄYTTÖ- JA 

RAKENNUSLAKI

RAKENNUSVALVONTA-

VIRANOMAINEN



FISEN KOSTEUSVAURION KORJAUSPÄTEVYYDET

• Kosteusvaurion

• kuntotutkija

• korjaussuunnittelija

• korjaustyönjohtaja

• Taustalla eri lainsäädäntö ja erilainen kelpoisuudentoteaminen, 
muodostavat silti yhtenäisen kokonaisuuden

• Kuluttajalle sen tulisi näyttäytyä yhtenäisenä kokonaisuutena!

►TSL

MRL

►TARVITAAN YHTENÄISTÄ JA JOHDONMUKAISTA 

NEUVONTAA



TULEVAISUUS

• Rakennusalalla tarvitaan ammattitaitoista työvoimaa

• Hankkeet monimutkaistuvat, hintakilpailusta laatukilpailuun

• Korjausrakentamisen hankkeet poikkitieteellistä osaamista vaativia

• Rakennusalalla työllistyminen on hyvää ja tietyillä osa-alueilla 
työvoimapulaa

• Ammattitaito perustuu vankkaan perusosaamiseen

• Varmistettava osaaminen, sillä kehitys syntyy aina osaamisesta

• Perustutkinnossa vankka perusosaaminen ja valmiudet muutokseen

• Lisäosaamiset erikoistumalla

• Jatkuvan oppimisen ja kehittämisen kulttuuri

PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ



Marita Mäkinen

toimitusjohtaja

marita.makinen@fise.fi

Pätevät suunnittelijat, työnjohtajat, 
rakennuttajat, valvojat, energia ja 
kuntoasiantuntijat löytyvät FISEn 
pätevyysrekisteristä:

www.fise.fi

KIITOS! KYSYMYKSIÄ?

http://www.fise.fi/

