
Pätevyydet
FISE-PÄTEVYYS

Määräajaksi kerrallaan todettu pätevyys on osoitus 
siitä, että henkilön tutkinto ja koulutus sekä  
työkokemus täyttävät niille asetetut yksityis kohtaiset 
vaatimukset. Pätevyyden uusimisen edellytyksenä on 
toimiminen pätevyyden mukaisissa tehtävissä sekä 
tietojen ylläpitäminen ja kehittäminen päivitys
koulutuksella.

Voimassa olevan pätevyyden perusteella viran
omainen tai tilaaja voi todeta henkilön tehtävä
kohtaisen kelpoisuuden.

Varmennettua osaamista pätevyyden 
erityisalasta.

Sitoutuminen tietojen jatkuvaan kehittämiseen 
päivityskoulutuksella.

TIEDOT

Tuoretta työkokemusta pätevyyden erityisalasta.

TAIDOT

Kunnioitusta ammattia, kollegoja, viranomaisia ja muita 
hankkeiden osapuolia kohtaan.

Positiivisen ja reilun ilmapiirin edistämistä.

ASENNE

FISE  
PÄTEVYYSPALVELU

Toteaa henkilöpätevyydet riippumattomasti

Ylläpitää avointa pätevyysrekisteriä

Rohkaisee koko KIRAalaa elinikäiseen  
oppimiseen

FISE  
RAKENNUSVIRHE-
PANKKI

Tarjoaa kaikille avoimen rakennusvirhekortiston

Edistää hyvää rakentamistapaa

Kannustaa avoimeen tiedon jakamiseen  
yhteistyössä ammattilaisten kanssa

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

fise.fi

Kuvassa Polin  Puolan juutalaisten historian museo / arkkitehti SAFA 
Rainer Mahlamäki, Lahdelma & Mahlamäki Architects / FISE rakennus 
ja pääsuunnittelija poikkeuksellisen vaativassa vaativuusluokassa 
(uudisrakentaminen). Kuva: Photoroom.

fise.fi  •   @FiseOy

Lapinlahdenkatu 1 B, 00180 Helsinki

marita.makinen@fise.fi

eija.haapaniemi@fise.fi

• Rakennuksen energiatodistuksesta 
annetun lain mukaan nimetty  
pätevyyden toteaja.

• Terveydensuojelulain mukaan  
nimetty kosteusvaurion kunto
tutkijan sertifioija.



HAE PÄTEVYYDEN 
UUSIMISTA

patevyyspalvelu.fi

PÄTEVYYDEN HYÖDYT

VOIT PÄTEVÖITYÄ..OPISKELIJASTA PÄTEVÄKSI AMMATTILAISEKSI

SUUNNITTELIJAT Akustiikan suunnittelija • Betoniraken
teiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus)  
• Betonirakenteiden suunnittelija • Haja-asutuksen vesi
huollon suunnittelija (VHS) • Ilmanvaihdon (IV) suunnittelija 
• Infrakohteiden pohjarakenteiden suunnittelija • Kaavan 
laatija • Kalliorakenteiden suunnittelija • Kiinteistön vesi- ja 
viemärilaitteiston (KVV) suunnittelija • Kosteusvaurion  
korjaussuunnittelija • Kylmäsuunnittelija • Pääsuunnittelija  
• Paloturvallisuussuunnittelija • Pohjarakenteiden suunnitte
lija • Puurakenteiden suunnittelija • Rakennesuunnitelmien 
ulkopuolinen tarkastaja • Rakennusfysiikan suunnittelija  
• Rakennussuunnittelija • Tärinäasiantuntija • Teräsrakentei
den suunnittelija

TYÖNJOHTAJAT Betonielementtien asennustyönjohtaja  
• Betonielementtitehtaan betonityönjohtaja • Betonijulkisi
vutyönjohtaja • Betonilaborantti • Betonilattiapinnoitustyön
johtaja • Betonilattiatyönjohtaja • Betonirakenteiden 
korjaus työnjohtaja (materiaalitekninen korjaus) • Betoni-
rakenteiden työnjohtaja • Ilmanvaihtolaitteiston (IV) raken
tamisesta vastaava työnjohtaja • Kalliorakenteiden työnjoh
taja • Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentami
sesta vastaava työnjohtaja • Kosteusvaurion korjaustyön
johtaja • Pohjarakenteiden työnjohtaja • Projektipäällikkö  
• Puurakenteiden työnjohtaja • Teräsrakennetehtaan työn
johtaja • Teräsrakenteiden asennustyönjohtaja • Työmaa-
insinööri • Työpäällikkö • Valmisbetonityönjohtaja • Vastaa
va työnjohtaja

RAKENNUTTAJAT Infra-rakennuttaja (RAP ja RAPS)  
• Talotekniikan rakennuttaja (RAP ja RAPS) • Yleinen raken
nuttaja (RAP ja RAPS) • Viherympäristörakennuttaja

VALVOJAT Maa ja pohjarakennustyönvalvoja (RAV ja 
RAVS) • Talonrakennustyön valvoja (RAV ja RAVS) • Talo
tekniikan IT-valvoja • Talotekniikan LVI-valvoja • Taloteknii
kan perusvalvoja • Talotekniikan RAU-valvoja • Taloteknii
kan sähkövalvoja • Talotekniikan ylivalvoja  •  Betonityön 
valvoja 

ENERGIA- JA KUNTOASIANTUNTIJAT Asuntokaupan 
kuntotarkastaja (AKK) • Betonirakenteiden kuntotutkija  
• Energiatodistuksen laatija • Ilmanvaihto- ja ilmastointijär
jestelmien (IV) kuntotutkija • Kosteusvaurion kuntotutkija  
• Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija 
• Rakennuksen kuntoarvioija (PKA)

KOULUTUS

Aseta omat tavoit  
teesi ja valitse opin 
tosi tavoitteiden 
mukaisesti.

TUTKINTO

Tee profiili pate
vyyspalvelu.fi 

TYÖKOKEMUS

Kirjaa työkokemuk 
sesi pätevyys 
palveluun

HAE PÄTEVYYTTÄ

patevyyspalvelu.fi

PÄIVITYS- 
KOULUTUS

Kehitä osaamistasi  
ja kirjaa se.

TYÖKOKEMUS

Tee pätevyyden alan 
työtä ja kirjaa se.

HYÖDYNNÄ 
PÄTEVYYTTÄSI!

HYÖDYNNÄ 
PÄTEVYYTTÄSI!
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• Pätevyydet helpottavat asiantuntijoiden 
löytämistä.

• Pätevyydet ovat tärkeä osa tarjouspyyntö
jä ja ne mahdollistavat vertailun ja valinnan 
laatuperusteisesti.

• Pätevyyksiä on saatavilla tarvelähtöisesti 
kattavasti, jolloin voidaan varmistaa ajanta
sainen osaaminen vaativilla erityisaloilla.

• Pätevyyksillä voidaan varmistaa tilaajan ja 
heidän käyttämiensä rakennuttaja ja val
vojapalvelujen ammattitaito.

• FISEn pätevyyspalvelu on yleisesti tunnus
tettu ja julkinen järjestelmä, joka helpottaa 
ja nopeuttaa kelpoisuuden arviointia.

• Pätevyysrekisteri tarjoaa toimivan työkalun 
koko maassa.

• Pätevyydellä voidaan luotettavasti osoittaa 
kelpoisuus myös laajaalaista ja erityis
osaamista vaativissa tehtävissä, esimerkki
nä pääsuunnittelijat.

• Pätevyydet toimivat alan oman laadunval
vonnan työkaluna mahdollistaen osaltaan 
sääntelyn keventämisen.

• Pätevyys on osoitus omasta 
osaamisesta sekä sen aktii
visesta ylläpitämisestä ja ke
hittämisestä.

• Pätevyys on oman ammatti
taidon riippumaton ja puolu
eeton arvio, jota voi hyödyn
tää tarjouksissa tai työn
haussa.

• Pätevyys auttaa toimijoita 
palveluidensa tarjoamisessa 
ja lisää työmahdollisuuksia.

• Pätevyydet ovat osoitus 
työnantajan vastuullisuu
desta ja sitoutumisesta 
henkilöstönsä osaamisen 
kehittämiseen ja ne toimivat 
organisaation laadunhallin
tajärjestelmien osana.

• Pätevyydet palvelevat osaa
misen markkinoinnissa ja 
viestinnässä.

• Pätevyys parantaa rakenta
misen laatua ja lisää oman 
ammattikunnan arvostusta.

pätevyyden haltijoille  
ja alan työnantajilletilaajille viranomaisille


