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1.
FISE-PÄTEVYYDEN HAKUUN LIITTYVÄT 

YLEISET PERIAATTEET



fise.fi

http://fise.fi/


fise.fi/
patevyyspalvelu.fi/

SFS-EN ISO/IEC 17024

”Pätevyys = Kyky soveltaa tietoja ja taitoja 
tarkoitettujen tulosten saavuttamiseksi”

PÄTEVYYSSANASTO 19.9.2019

”Pätevyys = koulutuksen ja kokemuksen 
kautta hankittujen tietojen, taitojen ja 
kykyjen yhdistelmä”

https://fise.fi/wp-
content/uploads/2019/09/Patevyyskasitteet_2019-09-
19_julkaistava-versio.pdf

http://fise.fi/patevyyspalvelu/hae-patevyytta/
https://www.patevyyspalvelu.fi/
https://fise.fi/wp-content/uploads/2019/09/Patevyyskasitteet_2019-09-19_julkaistava-versio.pdf


FISEN PÄTEVYYSPALVELUN TOIMINTA

Toiminta rakennettu SFS-
EN ISO/IEC 
17024 mukaiseksi.

• 9 sihteerijärjestöä

• 26 pätevyyslautakuntaa, 
joissa yhteensä yli 200 
asiantuntijaa

• 81 pätevyysnimikettä

• Pätevyyksiä rekisterissä 
9200 kpl

Kolmiportainen 
sanktiojärjestelmä



patevyyspalvelu.fi/

https://www.patevyyspalvelu.fi/


• Riippumaton taho on arvioinut henkilön kyvykkyyden pätevyysvaatimusten mukaisesti

• FISE-pätevyys on voimassa määräajan kerrallaan

• Pätevyyttä uusittaessa pitää osoittaa ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan

PÄTEVYYS VAI KELPOISUUS?PÄTEVYYS VS. KELPOISUUS

PÄTEVYYS = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑥𝑥 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

KELPOISUUS = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃

≥ 1

• MRL 41/2014: Suunnittelijoiden ja työnjohtajien tehtäväkohtaiset kelpoisuusvaatimukset

• Rakennusvalvontaviranomainen arvioi tehtäväkohtaisesti suunnittelijoiden ja työnjohtajien 
kelpoisuuden



PÄTEVYYDEN JA 
KELPOISUUDEN SUHDE 
TOISIINSA:

Kiinteistö- ja rakentamisalan pätevyyksiin 
liittyvät käsitteet
(https://fise.fi/wp-content/uploads/2019/09/Patevyyskasitteet_2019-
09-19_julkaistava-versio.pdf)

https://fise.fi/wp-content/uploads/2019/09/Patevyyskasitteet_2019-09-19_julkaistava-versio.pdf


Painamalla
PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE

-nappia siirryt 
automaattisesti sivustolle 

patevyyspalvelu.fi

Pätevyyskohtaiset pätevyysvaatimukset FISEn verkkosivuilla 
www.fise.fi PÄTEVYYSPALVELU > HAE PÄTEVYYTTÄ

http://www.fise.fi/


www.patevyyspalvelu.fi/
FISEN UUSI PALVELU PÄTEVYYDEN HAKUUN

http://www.patevyyspalvelu.fi/


Ensimmäisellä 
käyntikerralla rekisteröidyt 

palveluun painamalla 
REKISTERÖIDY

www.patevyyspalvelu.fi/
REKISTERÖITYMINEN

http://www.patevyyspalvelu.fi/


2.
PÄTEVYYS JA OPINNOT



• Pätevyyden edellytyksenä on 
pätevyysvaatimuksissa esitetty koulutus

• Seuraaviin dioihin on nostettu huomioita 
koulutukseen liittyen

PÄTEVYYS JA OPINNOT

Koulutus voi sisältää 
seuraavia elementtejä:

 Tutkinto

 Opinnot

 Pätevyyskoulutus

 Pätevyystentti 



• Jos tutkinto tai sen taso ei vastaa 
pätevyysvaatimuksia, on hankittava 
edellytetty tutkinto

• Esim. MRL:n poikkeuksellisen 
vaativan vaativuusluokan 
pätevyyksissä edellytetään 
ylempää korkeakoulututkintoa

• AMK-tutkinto ei riitä
• Edellytetään yliopisto- tai 

YAMK-tutkintoa

• Tutkinnon on oltava soveltuva eli 
pelkkä oikea taso ei riitä!

TUTKINNOISSA HUOMIOITAVAA Esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 
mukaisissa suunnittelijan pätevyyksissä tutkinto on 
johdettu lain 120 e §:stä.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L17P120e

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L17P120e


• Opintojen tulee olla 
koulutusorganisaatioiden todentamia

• Pätevyyslautakunta ei suorita 
AHOT-menettelyä

• Jos tutkinto ei sisällä kaikkia 
pätevyyden edellytyksenä olevia 
opintoja, voi niitä täydentää 
täydennys- ja jatkokoulutuksella

• Esim. avoin yliopisto ja amk
• Erikoituminen tietylle erityisalalle 

esim. maisteriohjelman kautta

OPINNOISSA HUOMIOITAVAA
Esimerkiksi MRL:n mukaisissa suunnittelijan pätevyyksissä 
opinnot on johdettu ympäristöministeriön ohjeesta 
rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta 
(YM2/601/2015)

https://ym.fi/rakentamismaaraykset

https://ym.fi/rakentamismaaraykset


• Pätevyysvaatimuksissa esitetään 
pätevyyden uusimisen edellytyksenä 
oleva päivityskoulutus

• Esim. vähintään 3 
koulutuspäivää (21 opetustuntia) 
tai 3 op edeltävältä 7 vuoden 
pätevyysjakson ajalta

• Pätevyyden edellyttämä koulutus voi 
olla osittain tai kokonaan ulkomailla 
suoritettu

• Edellytetään opetushallituksen 
lausuntoa tutkinnon tason 
rinnastamisesta suomalaisiin 
tutkintoihin

OPINNOISSA HUOMIOITAVAA

https://fise.fi/wp-content/uploads/2018/03/FISE-Ulkomainen-
ty%C3%B6kokemus-soveltamisohje-ENG-080318.pdf

FISEn ohjeet ulkomaisista tutkinnoista, opinnoista ja 
työkokemuksesta löytyy fise.fi -verkkosivulta

https://fise.fi/wp-content/uploads/2018/03/FISE-Ulkomainen-ty%C3%B6kokemus-soveltamisohje-ENG-080318.pdf


3.
PÄTEVYYS JA TYÖKOKEMUS



• Pätevyyden edellytyksenä on 
pätevyysvaatimuksissa esitetty työkokemus

• Seuraaviin dioihin on nostettu huomioita 
työkokemukseen liittyen

PÄTEVYYS JA TYÖKOKEMUS

Työkokemus voi sisältää 
seuraavia elementtejä:

 Referenssit

 Työnäytteet

 Lausunnot

 Lausunnonantajat



• Työkokemukseksi lasketaan pätevyyden 
edellytyksenä olevan tutkinnon jälkeinen 
kokemus

• Joissain pätevyyksissä osa kokemuksesta voi 
olla ennen tutkinnon suorittamista hankittua

• Työkokemus tulee kuvata niin, että 
pätevyyslautakunta pystyy arvioimaan 
kokemuksen kestoa ja vaativuutta

• Lautakunta peilaa hakijan esittämiä 
referenssikuvauksia pätevyyden 
työkokemusvaatimuskuvausta vasten

• MRL-pätevyyksissä taustalla suunnittelu- ja 
työnjohtotehtävien vaativuusluokitus

• Hakijan oma rooli työtehtävässä tulee käydä 
ilmi!

TYÖKOKEMUKSESSA HUOMIOITAVAA Esimerkiksi MRL:n mukaisissa suunnittelijan 
pätevyyksissä työkokemus on johdettu lain 120 e §:stä.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L17P120e

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L17P120e


Esimerkiksi MRL:n mukaisen 
suunnittelutehtävän 
vaativuusluokituksesta

https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ympa
ristoministerion-ohje-rakentamisen-
suunnittelutehtavien-vaativuusluokista-
A7E116C5_7DAE_430D_8924_A6155D78B461-
109187.pdf/5f086d96-51a5-a0e3-8e35-
486e62251c60/Ymparistoministerion-ohje-
rakentamisen-suunnittelutehtavien-vaativuusluokista-
A7E116C5_7DAE_430D_8924_A6155D78B461-
109187.pdf?t=1600745630090

https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ymparistoministerion-ohje-rakentamisen-suunnittelutehtavien-vaativuusluokista-A7E116C5_7DAE_430D_8924_A6155D78B461-109187.pdf/5f086d96-51a5-a0e3-8e35-486e62251c60/Ymparistoministerion-ohje-rakentamisen-suunnittelutehtavien-vaativuusluokista-A7E116C5_7DAE_430D_8924_A6155D78B461-109187.pdf?t=1600745630090


www.patevyyspalvelu.fi/
OMIEN TIETOJEN YLLÄPITÄMINEN, REFERENSSIEN KIRJAAMINEN

Hankkeen tiedot Suoritetun työtehtävän tiedot Hakijan työtehtävän tiedot

Jotta pätevyyslautakunta pystyy arvioimaan sekä referenssien kestoa että vaativuutta, on kirjauksen sisällettävä 
tiedot hankkeesta, suoritetusta työtehtävästä ja omasta työstä

Referenssien jatkuva kirjaaminen ja ylläpitäminen pätevyyspalvelussa on helppoa ja koituu lopulta hakijan omaksi 
turvaksi, kun ne löytyvät sieltä vielä vuosien päästä

http://www.patevyyspalvelu.fi/


3.
PÄTEVYYS JA TYÖKOKEMUS

-
ESIMERKKEJÄ REFERENSSIEN KIRJAAMISESTA

Pekka Talaskivi / RIL



Esimerkki työkokemusvaatimuksesta
KOSTEUDENHALLINTAKOORDINAATTORI 

• Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys perustuu ympäristöministeriön asetukseen 
rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017. Asetuksen 12 § mukaan 
rakennushankkeeseen on nimettävä hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö.

• Kosteudenhallintakoordinaattori toimii rakennushankkeessa hankkeeseen ryhtyvän edustajana. 
Hänen tehtävänään on valvoa ja ohjata rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko 
rakentamisprosessin ajan.

• Kosteudenhallintakoordinaattorin työkokemuksena edellytetään pätevyyteen vaadittavan 
tutkinnon suorittamisen jälkeistä monipuolista kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävää tukevaa 
kokemusta yhteensä vähintään kaksi (2) vuotta. Referenssit voivat sisältää seuraavia tehtäviä:

• Vaativan vaativuusluokan vastuullisen rakennus-, rakenne- tai LVI-suunnittelijan tehtävät 
sisältäen kosteudenhallintaan liittyviä suunnittelutehtäviä.

• Vaativan vaativuusluokan vastaavan tai vastuullisen työnjohtajan tehtävät sisältäen 
kosteudenhallintaan liittyviä työnjohtotehtäviä.

• Vaativan vaativuusluokan vastuullisen valvojan tehtävät sisältäen kosteudenhallintaan 
liittyviä valvontatehtäviä.

10.11.2020 24

Opintojen oltava
suoritettu

Työtehtävissä
tavanomainen
vaativuus tai
avustava rooli
ei täytä vaatimusta

Referenssikuvausten tulee täyttää
haettua pätevyyttä koskevat vaatimukset



Referenssikuvauksen tulee olla selkeä ja johdonmukainen 
sekä sisältää haettua pätevyyttä koskevat olennaiset tiedot

Esimerkki referenssikuvauksesta
KOSTEUDENHALLINTAKOORDINAATTORI 

• Asunto-osakeyhtiö. Parveke-, julkisivu-, ikkuna- ja oviremontti
Rakennuttajakonsultti, rakennustekninen valvoja
Helsinki

• Vastuullinen valvoja (Vaativa)

• Kohde on 4-kerroksinen vuonna 1970 rakennettu kerrostalo (1650 brm2), jossa uusittiin ikkunat, 
ovet, parvekekaiteet, parvekkeiden pintarakenteet ja julkisivupinnat pelteineen. Lisäksi kohteessa 
tehtiin julkisivurakenteen korjauksia.

• Toimin hankkeessa rakennuttajakonsulttina, johon kuului suunnittelun ohjaus ja hankkeen urakka-
asiakirjojen, sekä urakan kilpailutus. Urakan aikana toimin hankkeessa rakennusteknisenä 
valvojana. Suunnitteluvaiheessa liittyvien rakenteiden liitosdetaljeihin, vesieristeisiin ja 
seinärakenteisiin jouduin ottamaan kantaa kosteus- ja lämpöteknisessä mielessä. Vastaavat 
liittyviin asioihin jouduin ottamaan kantaa toteutusvaiheessa, koska kyseessä oli korjaushanke, 
jossa purkutilanteessa tulee aina uusia yllätyksiä. Toimin suunnittelijan lisäksi ainoana 
asiantuntijana tilaajalle.

• Malliyritys Oy
1.8.2017 - 31.10.2018, 15.00 kuukautta
Oma osuus: 100.00% / 190.00h

10.11.2020 25

Hanke
Työtehtävä
Paikkakunta
Rooli (vaativuus)

Kuvaus
hankkeesta

Kuvaus
työtehtävästä

Työnantaja
Työtehtävän kesto
Oma osuus

Työtehtävän vaativuus, ei kohteen



Esimerkki referenssikuvauksesta
KOSTEUDENHALLINTAKOORDINAATTORI 

• Päiväkoti. Peruskorjaus.
Vastaava rakennesuunnittelija ja rakennusfysikaalinen suunnittelija
Helsinki

• Vastuullinen suunnittelija (Vaativa)
• Vanhan hirsirunkoisen päiväkotirakennuksen perusparannushanke, hankesuunnittelusta urakan 

päättymiseen saakka. Rakennuksessa on kellarin lisäksi 2 kerrosta sekä käyttöullakko. Rakennus on 
pääasiassa hirsirunkoinen (pysty- ja vaakahirsiosuuksia), mutta siinä on myös rankarakenteinen 
laajennusosa, kellarikerros on betonirunkoinen. Väli- ala ja yläpohjat ovat pääosin hirsirunkoisia ja 
paikoin rankarunkoisia. Vesikatteena on peltikate. Rakennus on perustettu pääosin kallion varaan 
asennetun luonnonkivisokkelin sekä tiilimuurausten päälle. Rakennuksen laajuus on n. 814 brm².

• Vastaavan rakennesuunnittelijan ja rakennusfysikaalisen suunnittelijan tehtävät koko hankkeen 
ajan, sisältäen myös työmaavaiheen suunnittelutehtävät. Rakennuksen perusparannus koski koko 
rakennusta, joten siinä täytyi ottaa huomioon koko rakennuksen kosteustekninen toimivuus 
kokonaisuudessaan, sisältäen myös kosteuteen ja sisäilman laatuun liittyvän detaljitason 
suunnittelun. Lisäksi rakennus oli osittain mikrobivaurioitunut, joka luonnollisesti täytyi ottaa 
huomioon suunnittelussa. Oma osuus kokonaistyömäärästä noin 75 %.

• Malliyritys Oy
1.9.2015 - 28.2.2019, 42.00 kuukautta
Oma osuus: 75.00%

10.11.2020 26

Hanke
Työtehtävä
Paikkakunta
Rooli (vaativuus)

Kuvaus
hankkeesta

Kuvaus
työtehtävästä

Työnantaja
Työtehtävän kesto
Oma osuus



Esimerkki referenssikuvauksesta
KOSTEUDENHALLINTAKOORDINAATTORI 

• Toimistorakennus
Sisäilman laadunvarmistuskonsultin tehtävät
Helsinki

• Kosteudenhallintakoordinaattori (Vaativa)

• Rakennusvuosi 1954, peruskorjattu 1989, laajuus noin 4500 brm2. 
Rakennusterveysasiantuntija korjaushankkeessa, sisäilman laadunvarmistuskonsultin 
tehtävät, kosteuden- ja puhtaudenhallinta

• Sisäilman laadunvarmistus, kosteuden- ja puhtaudenhallinnan valvonta, työ sisältänyt 
suunnittelunohjauksen sekä työmaavaiheen kosteuden- ja puhtaudenhallinnan valvonnan 
vastaavan henkilön tehtävät, lisäksi laadunvarmistus, ennen suunnittelu- ja toteutusvaiheita 
olin tehnyt kohteeseen kokonaisvaltaisen kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen

• Malliyritys Oy
1.2.2018 - 30.11.2019, 22.00 kuukautta
Oma osuus: 90.00% / 400.00h

10.11.2020 27



4.
FISEN PÄTEVYYSPALVELU JA TULEVAISUUS



Maankäyttö ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus 
käynnissä:

• Kaavailuja pätevyyksiä koskien:
• Vaativuusluokitukseen yksi porras lisää

• Lisättäisiin luokka ”erittäin 
vaativa” (~FISEn V+)

• Ympäristöministeriön valtuuttama 
toimielin/-elimet ylläpitää virallista 
rekisteriä, joka sisältää tiedot 
suunnittelijoiden ja työnjohtajien 
koulutuksesta, erikoistumisesta ja 
kokemuksesta ja antaa pyydettäessä 
todistuksen rekisteritiedoista

• Rakennustarkastajan 
pätevyysvaatimukset

TULEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

https://mrluudistus.fi/

Tietoa MRL-kokonaisuudistuksesta löytyy 
verkkosivulta mrluudistus.fi

https://mrluudistus.fi/


Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kartoitti Asumisterveysasetuksen muutostarpeita kyselyllä kesällä 
2020:

• Kaavailuja pätevyyksiä koskien:

• Lisätään asumisterveysasetuksen pätevyyshierarkiaan rakennuksen kuntoarvioijan (RKA) 
pätevyys

• Tämä on esitetty FISEn vetämässä KUNTO-hankkeessa (Loppuraportti: https://fise.fi/wp-
content/uploads/2019/06/KUNTO-Loppuraportti-liitteineen-2019_0524.pdf)

TULEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

https://fise.fi/wp-content/uploads/2019/06/KUNTO-Loppuraportti-liitteineen-2019_0524.pdf


• Tavoitteena on palvelu, joka toimii KIRA-alan 
asiantuntijan työkaluna

• patevyyspalvelu.fi:ssä jo olemassa olevia palveluja
• CV:n ylläpito ja tulostus
• FISE-pätevyystodistuksen tulostus

• Uusi pätevyysrekisteri on koekäytössä ja se 
muutetaan FISEn viralliseksi rekisteriksi alkuvuonna 
2021

• Tulevaisuuden suunnitelmia:
• Toimia ympäristöministeriön valtuuttamana 

virallisena valtakunnallisen pätevyysrekisterin 
ylläpitäjänä

• Pätevyystietojen virtauttaminen muihin 
palveluihin henkilön niin halutessa

FISEN PÄTEVYYSPALVELUN TULEVAISUUS

Palvelun kehittäminen asiakkaiden palautteen 
perusteella: FISEn asiakaskokemustutkimus



• Koko kiinteistö- ja rakentamisalan 
yhteinen työkalu

• Laaja asiantuntijaverkosto varmistaa 
pätevyyksien luotettavuuden ja 
hyödynnettävyyden

• Tukee koko alan ammattitaidon ylläpitoa 
ja on tärkeä osa jatkuvan oppimisen ja 
kehittämisen kulttuuria

• Rakennettu kansainvälisen ISO-
standardin mukaisesti, vastaavat 
järjestelmät ovat yleisesti käytössä 
rakennusalalla myös muissa maissa 

• FISEn henkilöpätevyyspalvelu edesauttaa 
rakentamisen laadun parantamista ja 
koko alan kehittämistä

FISEN PÄTEVYYSPALVELUN 
HYÖDYT



Pätevyyksiä on saatavilla 
kattavasti, mikä helpottaa 
osaamisen varmistamista 
vaativilla erityisaloilla.

Pätevyys on oman ammattitaidon 
riippumaton arvio ja osoitus sen 
aktiivisesta ylläpitämisestä.

Pätevyydet ovat osoitus työnantajan 
sitoutumisesta henkilöstönsä 
jatkuvaan kehittämiseen.

FISEn pätevyyspalvelu on 
yleisesti tunnettu ja julkinen 
järjestelmä, joka helpottaa 
kelpoisuuden arviointia.



KIITOS! 
KYSYMYKSIÄ?
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