
Katsaus kuluneeseen vuoteen 2021 

Kulunutta vuotta on sävyttänyt edelleen covid-19 pandemia ja 
valitettavasti näyttää siltä, että pandemia on keskuudessamme vielä 
tovin. Pandemiasta huolimatta KIRA-ala näyttää kuitenkin selvinneen 
pandemiasta pienin kolhuin, suhdanteiden pysyttyä hyvänä 
toimintavuonna. 

FISE:lle kulunut vuosi on ollut henkilömuutosten vuosi. Allekirjoittanut 
aloitti toukokuussa FISE:n uutena toimitusjohtajana ja Ulla 
marraskuussa johdon assistenttina, Maritan ja Eijan siirryttyä keväällä 
uusiin tehtäviin. Alku on ollut meille uuden opettelua, mutta 
muutoksista huolimatta FISE:n toiminnot on pystytty hoitamaan 
häiriöittä. Tästä iso kiitos myös omistajayhteisöillemme ja 
sihteerijärjestöille. 

FISE:n sähköinen pätevyyspalvelu (www.patevyyspalvelu.fi), jossa 
ylläpidetään niin pätevyysrekisteriä kuin haetaan pätevyyksiä, on ollut 
nyt vajaat pari vuotta käytössä. Tulevana vuonna pätevyyslautakunnat siirtyvät lautakuntatyöskentelyssä 
pätevyyspalvelun lautakuntatyökalun käyttöön. Sähköinen pätevyyspalvelu tuleekin edelleen nopeuttamaan ja 
helpottamaan pätevyyden hakuprosessia, aina hakemuksesta lautakuntapäätökseen asti. Pätevyyspalvelu toimii myös 
hyvänä apuvälineenä elinikäisen oppimisen polulla. FISE:n pätevyyspalvelu mahdollistaa oman profiilin luomisen 
pätevyyspalveluun, johon voi tallentaa jatkuvan oppimisen polun suoritukset ensimmäisestä tutkinnosta alkaen, 
tietojen ollessa profiilissa valmiina esimerkiksi FISE pätevyyttä haettaessa. 

FISE:n tulevaisuuden toiminnan kannalta katsottuna ehkä merkittävintä toimintavuonna on ollut uuden kaavoitus- ja 
rakentamislain valmistelu. FISE on osallistunut aktiivisesti lainvalmisteluun YM:n työryhmien ja suorien keskusteluiden 
kautta. FISE antoi lausunnon kaavoitus- ja rakentamislakiluonnoksesta, joka löytyy osoitteesta 
www.fise.fi/ajankohtaista. Lausunto valmisteltiin yhteistyössä FISE:n omistajayhteisöjen ja sihteerijärjestöjen kanssa. 

Kaavoitus- ja rakennuslakiluonnoksessa esitetään, että suunnittelijoiden ja työnjohtajien olisi jatkossa osoitettava 
pätevyytensä vaativaan, erittäin vaativaan ja poikkeuksellisen vaativaan suunnittelu- tai työnjohtotehtävään 
ympäristöministeriön valtuuttaman toimijan antamalla todistuksella, rakennusvalvontaviranomaisen todetessa 
jatkossakin henkilön kelpoisuuden toimia tehtävässä. FISE:ssä tämä nähdään mahdollisuutena rakentamisen laadun 
parantamiseen. FISE näkisi myös mielellään itsensä YM:n valtuuttamana kumppanina pätevyyksien myöntäjänä ja 
pätevyysrekisterin ylläpitäjänä.  

Vaikka yhteiskunta digitalisoituu kovalla vauhdilla ja tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, tarvitaan alallamme 
tulevaisuudessakin paljon henkilöosaamista. Tämän osaamisen varmentamiseen FISE:n pätevyyspalvelu on hyvä 
työkalu, minkä eteen FISE edelleen jatkaa kehitystyötä. 

FISE kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa hyvää ja menestyksekästä uutta vuotta 2022 kaikille KIRA-alan 
ammattilaisille. 
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