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KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA RAP- JA RAPS-PÄTEVYYSTENTEISTÄ 
 
 
1. Mitä tentissä pitää olla mukana? 
Tentissä pitää olla mukana omat kirjoitusvälineet (kynä, pyyhekumi ja viivain). Vastauspaperit eli 
konseptiarkit tulevat järjestäjän toimesta. Mukaan saa ottaa myös laskimen (ei ohjelmoitavaa). 
 
2. Mitä kirjallisuutta tentissä saa olla mukana? 
Tentissä saa olla mukana kirjallisuusluettelossa mainitut RT-kortit. Muuta kirjallisuutta ei saa olla mukana. 
 
3. Voiko tentistä päästä läpi vain käymällä kurssin ja omaamalla hyvän työkokemuksen? 
Todennäköisesti ei. Tenttikysymykset edellyttävät laajaa asioiden hallintaa ja tenttikirjallisuuteen kannattaa 
perehtyä etukäteen. Mitään ns. nippelikysymyksiä ei tentissä kysytä. 
 
4. Tarvitaanko tentissä kurssiosaamista / kurssimuistiinpanojen tietoja vai selviääkö läpi pelkällä 

tenttikirjallisuudella? 
Tentissä tarvitaan myös kurssiosaamista, joka täydentää tenttikirjallisuutta. 
 
5. Mikä on tentin läpäisyprosentti ja paljonko pisteitä vaaditaan läpipääsyyn? 
Läpäisyprosentti on ollut viime vuosina noin 75 %. Arvostelu ei noudata ns. Gaussin-käyrää. Tentin 
läpäisyyn vaaditaan noin 40 % täysistä pisteistä. Nolla pistettä jossakin tehtävässä / osakokonaisuudessa ei 
reputa tenttijää, mikäli vaadittava kokonaispistemäärä ylittyy. 
 
6. Voiko tenttiin osallistua vaikka yksi kurssin jaksoista olisi vielä suorittamatta? 
Kyllä, mutta pätevyyttä voi hakea vasta kun kurssi on suoritettu kokonaan. 
 
7. Kuinka monta kertaa tentin voi uusia? 
Tentin uusimiselle ei ole rajoituksia. Tenttimaksu on 115 € (+ alv). 
 
8. Mitkä ovat tenttivaatimukset? 
Tenttikirjallisuuden (erillinen pätevyydentoteamislautakunnan vuosittain hyväksymä lista) ja kurssimateriaalin 
hallinta sekä kurssin käyminen.  
 
9. Koska tenttitulokset julkaistaan? 
Tenttitulokset julkaistaan noin kaksi kuukautta tentin jälkeen. Osallistujalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti 
tuloksesta. 
 
10. Kuka tentin tarkastaa? 
Tenttivastaukset tarkastaa Aalto-yliopistosta Juha-Matti Junnonen. Hän myös laatii tenttikysymykset. 
 
11. Montako kertaa vuodessa pätevyystentti järjestetään? 
Pääsääntöisesti kerran vuodessa maaliskuussa sekä mahdollisesti syksyisin osoitetun kiinnostuksen/tarpeen 
mukaan. 
 
12. Montako kysymystä tentissä on? 
Tentissä on yleensä 5 kysymystä. Kysymyksiin saattaa liittyä alakohtia esim. a-c. 
 
13. Järjestetäänkö tenttiä muilla paikkakunnilla kuin pääkaupunkiseudulla? 
Tentin järjestäminen muualla on mahdollista osoitetun kiinnostuksen mukaan. 
 
14. Mitä erilaisia tenttejä on rakennuttajan pätevyydestä? 
Rakennuttajan pätevyyden osalta järjestetään sekä RAP- että RAPS-tenttejä. Valittavana on Talo- tai Infra–
puolen tentti.  
 



 
 
 

 

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA RAP- JA RAPS-PÄTEVYYKSISTÄ 
 
 
1. Mikä ero on RAP:illa ja RAPS:silla? 
RAP-pätevyys on niin sanottu rakennuttajan pätevyys ja RAPS-pätevyys niin sanottu vanhemman 
rakennuttajan pätevyys. 
 
2. Mitä vaaditaan, jotta voin hakea/saada RAP- tai RAPS-pätevyyden? Mitkä ovat siis 

pätevyysvaatimukset? 
RAP-pätevyysvaatimukset ovat: kolme vuotta rakennuttajan työkokemusta, RAP-kurssin suorittaminen sekä 
tentin hyväksytty suorittaminen. 
 
RAPS-pätevyysvaatimukset ovat: rakennuttajan työkokemusta edellä mainitun kolmen vuoden lisäksi viisi 
vuotta (yhteensä siis kahdeksan vuotta), RAPS-kurssin suorittaminen sekä tutkielman ja RAPS-tentin 
hyväksytty suorittaminen. Jos RAPS-hakijalla ei ole ennestään RAP-pätevyyttä, vaaditaan kokemusvuosia 
yhteensä 5 + 4 vuotta.  
 
Työkokemuksen sisällöstä ja työnantajasta on tarkentavia määrittelyjä lautakunnan hyväksyttämis-
periaatteissa (ks. www.fise.fi)  
 
3. Kuka/mitkä organisaatiot järjestävät RAP- ja RAPS-koulutusta? 
Pätevyydentoteamislautakunnan hyväksymää RAP- ja RAPS-koulutusta järjestävät Dipoli, RIL-RKL sekä 
Kiinteistöalan Koulutuskeskus. 
 
4. Miten pätevyyttä haetaan, kuka sen myöntää? 
Pätevyyttä haetaan pätevyydenhakulomakkeella, jonka saa RILin (www.ril.fi) ja FISEn (www.fise.fi) 
kotisivuilta. Hakemus lähetetään pätevyydentoteamisjärjestelmän sihteerijärjestölle eli RILin toimistoon. 
Pätevyyslautakunta arvioi hakijan pätevyyden koulutuksen ja kokemuksen perusteella ja tieto lautakunnan 
päätöksestä lähetetään FISEen, joka ylläpitää päteväksi todettujen rekisteriä. 
 
5. Montako kertaa pätevyydenarviointilautakunta kokoontuu vuodessa ja milloin? 
Pätevyydentoteamislautakunta kokoontuu tarpeen mukaan (hakemuksista riippuen), pääsääntöisesti noin 4-
5 kertaa vuodessa.  
 
6. Voiko saada pätevyyden ilman kurssin käymistä / suorittamista? 
Ei voi. Pätevyyden myöntämisen yhtenä ehtona on lautakunnan hyväksymän kurssin suorittaminen. 
 
7. Ketkä ovat jäseniä pätevyydenarviointilautakunnassa? 
Pätevyydenarviointilautakunnassa ovat jäseninä RIAn, RILin, RKL:n, RAKLIn, RTL:n, SAFAn ja SuLVIn 
nimeämät edustajat.  
 
8. Voiko RAPS-pätevyyden saada suoraan ilman aiempaa RAP-pätevyyttä? 
RAPS-pätevyyden voi periaatteessa saada suoraan ilman aiempaa RAP-pätevyyttä, mikäli RAPS-
pätevyyteen edellytettävät vaatimukset täyttyvät. Kokemusvuosia pitää olla yksi enemmän. Tarkoitus 
kuitenkin on, että henkilöllä olisi aiemmin ollut RAP-pätevyys.  
 
9. Mistä löytyy luettelo päteviksi todetuista rakennuttajista 
Luettelo päteviksi todetuista rakennuttajista löytyy FISE:n kotisivuilta. 

 
  
 
 
 
 
 
 


