
FISE HENKILÖPÄTEVYYSPALVELU

•  Rakennus-, lvi- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyspalvelu
•  Ylläpitää pätevyysrekisteriä ja rakennusvirhepankkia
•  Toiminut vuodesta 2003
• Omistajina 18 alan järjestöä ja mukana laajasti muita yhteistyötahoja
• Tavoitteena on rakentamisen laadun parantaminen, rakennusalalla olevien 

henkilöiden kehittymisen edistäminen ja henkilöpätevyyksiin liittyvän 
 yhdenmukaisen informaation tuottaminen toimialalle
• Noudattaa toiminnassaan ehdotonta puolueettomuutta, oikeudenmukai-

suutta ja luottamuksellisuutta
•  34 lakiin perustuvaa pätevyysnimikettä, 43 alan tarvelähtöistä pätevyyttä
•  Rekisterissä noin 8 700 pätevöitynyttä henkilöä
• FISE-henkilöpätevyyspalvelu on rakennettu kansainvälisen ISO-standardin 

mukaisesti
•  Pätevöityminen vaatii kunkin alan opinnot, tutkinnon, laajan työkokemuk-

sen ko. alalta (referenssejä ja työnäytteitä) sekä pätevyyskoulutuksen ja 
 pätevyystentin. Lisäksi vaaditaan FISE:n eettisten ohjeiden noudattamista, 

joka saatetaan todeta ulkopuolisilla lausunnonantajilla
•  Alakohtaiset pätevyyslautakunnat hyväksyvät hakijat
• Maksullinen
•  Pätevyys uusittava seitsemän vuoden välein
•  Uutena pätevyytenä 2018 viher- ja ympäristörakennuttajan pätevyys, 
 joka sisältää myös kunnossapidon
•  Ensi vuonna tulossa viheralan suunnittelijan pätevyys

Varmaa laatua FISE-pätevyydellä
Viherala on saamassa vielä tänä vuonna ensimmäiset 
FISE-pätevöityneet viher- ja ympäristörakennuttajat. 
Pari vuotta työstetty hanke nostaa viheralan muun
rakentamisen kanssa samalle viivalle. Samalla myös 
esimerkiksi  infrarakentajat voivat pätevöityä viheralalle.

TEKSTI: ELINA VUORI

Heidi Järkkä (oik.) on ollut mukana rakentamassa uutta viheralan 
FISE-pätevyyttä ja aikoo olla myös ensimmäisiä pätevyyden saavuttajia.

Kenen käsiin uskaltaa 
antaa vaativan puis-
tourakan? Osaako tä-
mä hortonomi hoitaa 

rakennuttamisen? Kenet näistä 
suunnittelijoista kannattaa valita?

Kohta valinnan tueksi on saa-
tavilla puolueettomasti ja perus-
teellisesti perusteltua näkemys-
tä, kun ensimmäiset viheralan 
 FISE-pätevyydet saadaan voi-
maan.

– Olemme kohtuullisen vään-
nön jälkeen saaneet perusteltua, 
että myös viherala vaatii sen kal-
taista osaamista, jonka ulkopuo-
lisen tahon on syytä varmentaa, 
kertoo pääsihteeri Seppo Närhi 
Viherympäristöliitosta.

Hän on ollut asiassa aloitteen-
tekijänä, ja mukana työssä syk-
systä 2016 lähtien, kun ensim-
mäisen pätevyystyöryhmä pe-
rustettiin. Nyt Närhi on myös 
FISE:n viher- ja ympäristöraken-
nuttajan pätevyyslautakunnas-
sa puheenjohtajana.

Kokemus, koulutus ja 
asenteet kohdallaan

Tähän asti viherkohteita ovat 
voineet rakennuttaa viheralan 
ammattilaisten lisäksi muiden 
alojen, kuten infran rakennutta-
jat. Nyt viherrakennuttaminen 
saa arvoistaan huomiota ja ryh-
tiä muiden rakennusalojen rin-
nalla. Uuden pätevyyden mää-
rittämisessä onkin vedetty rajoja 
infrapuolen, yleisen rakennutta-
jan ja talotekniikan rakennutta-
jan pätevyyk sien välille.

Vihertöiden rakennuttaja ja 
valvoja Heidi Järkkä Rambol-

lilta on ollut myös alusta läh-
tien suunnittelemassa uutta pä-
tevyyttä.

– Olen mukana ammatillises-
ta kiinnostuksesta ja halusta vai-
kuttaa uuteen asiaan. Toki ha-
luan olla myös ensimmäisiä tä-
män pätevyyden saavuttajia, toi-
voo Järkkä.

Hän vertaa, että pätevyys on 
vähän kuin vihervalvojan kou-
lutus, mutta selvästi laajempi. 

Pohjakoulutuksena on oltava 
viher- tai rakennusalan ammatti-
korkeakoulututkinto. Lisäksi tu-
lee kymmenen päivän pätevyys-
koulutus ja vaativa tentti essee-
tyyppisin vastauksin.

– Vähintään yhtä tärkeässä 
osassa ovat myös työkokemuk-
set viherrakennuttamisesta ja 
kunnossapidosta.

Hakijan asenteet testataan vielä 
tarvittaessa ulkopuolisin lausun-
nonantajin. FISE:n eettisiä ohjei-
ta on noudatettava. Jokaisen ha-
kijan  pätevyyden hakemusasia-
kirjat käydään läpi henkilökoh-
taisesti pätevyyslautakunnassa.

Viherosaaminen arvoonsa

Yksityiskohtaisten pätevyysvaati-
musten listan sekä hakuohjeiden 
pitäisi tulla FISE:n nettisivuille 
kevään aikana. Parhaillaan laa-
ditaan kirjallisuusluetteloa ten-
tittävistä kirjoista. Myös tentti-
kysymykset ovat tekeillä.

– Näitä täytyy olla tekemässä 
puolueettomat henkilöt. Kirja-
listaa laatii lehtori Reijo Eskola  
ja tenttikysymyksiä konsultti 
 Hanna Tajakka, Närhi kertoo. 

Pätevyyskoulutusta tulee anta-

Viher- ja ympäristörakennuttajan pätevyys on 
vankka osoitus osaamisesta ja ammattitaidon 
ylläpitämisestä. Se toimii myös kilpailuvalttina 

pätevyyden osoittamisessa.

maan ainakin Hämeen ammat-
tikorkeakoulu. Yksi aiheeseen 
liittyvä koulutus on itse asias-
sa jo pidetty.

– Kurssilla oli reilut kymme-
nen osallistujaa. Luulen, että 
se voisi olla se määrä, joka en-
simmäiseksi tämän pätevyyden 
hankkii. Mukana voi olla myös 
yleisen rakennusalan osaajia, 
kunhan heillä on pätevyyteen 

vaadittavaa viheralan kokemus, 
Närhi uskoo.

Pätevöityneitä osaajia tar-
vitaan esimerkiksi kuntien ja 
kaupun kien yhä suurenevissa 
hankkeissa, joten siltä puolelta 
tulee varmasti kysyntää.

– Minusta on hyvin tärkeää 
saada kunnollista viherpuolen 
osaamista viherhankkeisiin, 
Järkkä toivoo.

H
annu Kinnunen
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