HAKUOHJEET ENERGIATODISTUKSEN LAATIJAN
PÄTEVYYDEN TOTEAMISEKSI

Valitse tentin suorittamiskieli: Oletuskielenä on suomi.
Jos haluat suorittaa tentin ruotsiksi, valitse ruotsi. Saat
tällöin tenttikysymykset myös suomenkielellä.

Yleistä
Lomakkeella haetaan energiatodistuksen laatijan
perustason tai ylemmän tason FISE-pätevyyttä ja
ilmoittaudutaan vastaavaan pätevyystenttiin. Samalla
lomakkeella haetaan myös pätevyyden uusimista. Liitä
sähköiseen hakemukseesi tarpeelliset
todistusjäljennökset ja muut tarvittavat selvitykset.
Vaillinaista tai väärin täytettyä hakemusta ei käsitellä.
Hakemuksia ei vastaanoteta postitse eikä sähköpostitse.

Hakijan yhteystiedot: Ilmoita pyydetyt tiedot.
Henkilötunnus tarvitaan ARA:n pätevyysrekisteriä varten.
Laskutusosoite: Ilmoita huolellisesti joko
verkkolaskutiedot, sähköpostiosoite tai postiosoite siinä
tapauksessa, jos verkkolaskun tai pdf-sähköpostilaskun
vastaanottaminen ei ole sinulle mahdollista.
Tutkinto: Ilmoita suorittamasi tutkinto ja opintosuunta tai linja.

Pätevyysvaatimukset (asetus 170/2013)
Perustaso: Vaativuustasoltaan perustason
energiatodistuksen laatijalla on oltava rakennus-,
talotekniikka- tai energiatekniikka-alan ylempi
korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto taikka
aikaisempi rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin, lvi-,
kone- tai sähköinsinöörin, lvi- tai sähköteknikon taikka
rakennusmestarin tutkinto.
Tutkinnon korvaavaksi työkokemukseksi hyväksytään
vähintään kolmen vuoden työkokemus rakennusten
energiatehokkuuteen liittyvissä tehtävissä.
Ylempi taso: Vaativuustasoltaan ylemmän tason
energiatodistuksen laatijalla on oltava rakennus-,
talotekniikka- tai energiatekniikka-alan ylempi
korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto taikka
aikaisempi rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin tai
lvi-, kone- tai sähköinsinöörin tutkinto.
Tutkinnon korvaavaksi työkokemukseksi hyväksytään
vähintään vuoden työkokemus rakennusten
energiatehokkuuden laskennasta dynaamisella
laskentamenetelmällä, jos hakijalla on vaativuustasoltaan
perustason energiatodistuksen laatijan pätevyys.

Tutkinnon suorittamispaikka ja -aika: Kirjoita
oppilaitoksen nimi, josta olet valmistunut ja
valmistumisajankohta.
Liitä tähän jäljennös tutkintotodistuksesta:
Lisää koko tutkintotodistus mielellään yhtenä tiedostona.
Työkokemus: Merkitse vuosina työkokemuksesi koskien
ainoastaan rakennusten energiatehokkuuteen liittyviä
tehtäviä.
Huom. Mikäli sinulla on pätevyyteen vaadittava
pohjatutkinto, tätä kohtaa ei tarvitse täyttää.
Liitä tähän listattuna pätevyydenhaun kannalta oleelliset
työsuhteet todistusjäljennöksineen (myös nykyisen
toimen osalta) sekä referenssilistat kohteista, joissa olet
työskennellyt energiatehokkuuteen liittyvissä tehtävissä.
Voit käyttää valmista pohjaa tai tehdä oman, josta
työkokemus selviää.
Huom. Mikäli sinulla on pätevyyteen vaadittava
pohjatutkinto, tätä kohtaa ei tarvitse täyttää.
Peruutusehdot: Tenttiin ilmoittautuminen edellyttää
peruutusehtojen hyväksymistä.

Lomakkeen täyttöohjeet
Haen (valitse yksi seuraavista)
- pätevyyttä ensimmäistä kertaa: jos sinulle ei ole
aiemmin todettu 50/2013 lain mukaista
energiatodistuksen laatijan pätevyyttä
- uusintatenttiin: jos olet aiemmin hakenut 50/2013 lain
mukaista energiatodistuksen laatijan pätevyyttä ja
osallistunut SuLVIn järjestämään FISE-pätevyystenttiin,
mutta et ole läpäissyt sitä. Tällöin hakemuksen
käsittelymaksua ei veloiteta uudestaan. Merkitse
edellinen tenttiin osallistumispäivämäärä.
- vaativuustason korotusta: jos sinulla on voimassa oleva
perustason energiatodistuksen laatijan pätevyys ja haet
nyt ylemmän tason pätevyyttä. Merkitse perustason
pätevyyden toteamispäivämäärä.
- pätevyyden uusimista: jos sinulla on voimassa oleva
energiatodistuksen laatijan pätevyys, joka on
vanhenemassa. Merkitse pätevyyden viimeinen
voimassaolopäivä.
Valitse hakemasi pätevyyden vaativuustaso: Merkitse
joko perustaso tai ylempi taso.
Ilmoittaudun FISE-pätevyystenttiin:
Tenttiajankohdat ja -paikkakunnat ja löytyvät Suomen
LVI-liiton kotisivuilta www.sulvi.fi.

Rekisteröinti: Tietosuojavaatimukset edellyttävät tämän
kohdan hyväksymistä.
Allekirjoitus: Vahvista hakemuksessa antamasi tiedot
oikeiksi. Henkilöllisyys varmistetaan tenttitilaisuudessa.
Ilman henkilöllisyystodistusta ei voi osallistua tenttiin.
Pätevyyden uusiminen
Pätevyyden voi uusia neljällä vaihtoehtoisella tavalla.
- Uusiminen pelkillä energiatodistuksilla:
Merkitse energiatodistusrekisteriin laadittujen
energiatodistusten määrä viimeisen kolmen vuoden
aikana ja liitä listaus niistä liitteeksi.
- Uusiminen pelkillä päivityskoulutuspäivillä:
Merkitse pätevyyttä ylläpitävien koulutuspäivien määrä
viimeisen seitsemän vuoden aikana ja liitä listaus (nimi,
pvm, järjestäjä) todistuksineen niistä liitteeksi.
- Uusiminen energiatodistuksilla ja
päivityskoulutuspäivillä:
Täytä sekä energiatodistusten että päivityskoulutusten
määrät listaus- ja todistusliitteineen.
- Uusiminen pelkällä tentillä:
Ilmoittaudu FISE-pätevyystenttiin.
Uusimisvaatimukset: https://fise.fi/patevyyspalvelu/haepatevyytta/energia-jakuntoasiantuntijat/energiatodistuksen-laatija/

Pätevyyden hakumenettely
Hakemus lähetetään Suomen LVI-liiton sähköisen
järjestelmän kautta viimeistään kaksi viikkoa ennen
tenttiä. Pätevyyden uusintahakemus (jollei uusi tentillä)
lähetetään viimeistään kaksi viikkoa ennen LVIpätevyyslautakunnan kokousta. Suomen LVI-liitolla ei ole
velvoitetta käsitellä myöhässä saapuneita hakemuksia.
Tenttiin ilmoittautuneet hakijat kutsutaan sähköpostilla
tenttitilaisuuteen, kun ilmoittautumisaika on päättynyt.
Lasku tentistä ja hakemuksen käsittelystä lähetetään
tenttitilaisuuden jälkeen. Tenttitulokset käsitellään FISE
Oy:n nimittämän LVI-pätevyyslautakunnan kokouksessa,
jonka jälkeen tenttipisteet ilmoitetaan tenttijöille
sähköpostitse, jos maksu on suoritettu. Tentistä ei saa
todistusta. Tenttipapereita ei lähetetä tenttijöille.
Pätevyyden uusijoilta, jotka eivät osallistu tenttiin,
laskutetaan hakemuksen käsittelymaksu ennen LVIpätevyyslautakunnan kokousta.
Pätevyyshakemukset käsitellään LVIpätevyyslautakunnan kokouksessa. Lautakunta tekee
päätöksen pätevyyden toteamisesta tai hakemuksen
hylkäämisestä ja ilmoittaa päätöksestään pätevyyden
hakijalle sähköpostitse. Pätevyys- tai tenttituloksia ei
anneta puhelimitse. FISE Oy laskuttaa pätevyyden
saaneilta rekisteröintimaksun ja todetut pätevyydet
rekisteröidään ARA:n pätevyysrekisteriin, jos maksu on
suoritettu. Pätevyys on voimassa 7 vuotta.
Hylättyyn hakemukseen hakija voi pyytää oikaisua
järjestelmään kuuluvan oikaisulautakunnan kautta.
Todettu pätevyys voidaan peruuttaa erityisen painavista
syistä ennen pätevyyden voimassaolon päättymistä.
Lisätietoja: www.fise.fi

