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FISEN 78 PÄTEVYYSNIMIKETTÄ

LAKIIN PERUSTUVAT PÄTEVYYDET

• 32 kpl

• Perustana MRL

• Rakennusvalvontaviranomainen toteaa 

suunnittelijoiden ja työnjohtajien 

tehtäväkohtaisen kelpoisuuden

• FISEn pätevyys kelpoisuuden toteamisen 

perustana

LAIN EDELLYTTÄMÄT PÄTEVYYDET
• 2 kpl

• Energiatodistuksen laatija

• Kosteusvaurion kuntotutkija

• Perustuvat lakiin ja toimintaan vaaditaan 

voimassa oleva pätevyys

ALAN TARVELÄHTÖISET PÄTEVYYDET
• 44 kpl

• Perustuvat periaatteiltaan MRL:ään tai alan 

omiin laatujärjestelmiin

• Mm. Liikennevirastolle räätälöidyt silta- ja 

infrapätevyydet, tuoteteollisuuden 

laadunvarmistusjärjestelmiin kehitetyt 

pätevyydet, valvojat, rakennuttajat, LVV- ja IV-

kuntotutkijat



HYÖDYT

KOKO KIRA-ALAN YHTEINEN JÄRJESTELMÄ

LAAJA ASIANTUNTIJAVERKOSTO

TUKEE JATKUVAN OPPIMISEN JA KEHITTÄMISEN KULTTUURIA

KANSAINVÄLISEN ISO-STANDARDIN MUKAINEN

EDESAUTTAA RAKENTAMISEN LAADUN PARANTAMISTA JA KOKO ALAN 
KEHITTÄMISTÄ



MITÄ HYÖTYÄ FISE-PÄTEVYYDESTÄ ON PÄTEVÖITYNEELLE JA ALAN 
TYÖNANTAJILLE?

• Pätevyys on osoitus omasta osaamisesta sekä sen aktiivisesta ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

• Pätevyys on oman ammattitaidon riippumaton ja puolueeton arvio, jota voi hyödyntää tarjouksissa tai 
työnhaussa.

• Pätevyys auttaa toimijoita palveluidensa tarjoamisessa ja lisää työmahdollisuuksia.

• Pätevyydet ovat osoitus työnantajan vastuullisuudesta ja sitoutumisesta henkilöstönsä osaamisen 
kehittämiseen ja ne toimivat organisaation laadunhallintajärjestelmien osana.

• Pätevyydet palvelevat osaamisen markkinoinnissa ja viestinnässä.

• Pätevyys parantaa rakentamisen laatua ja lisää oman ammattikunnan arvostusta.



MITÄ HYÖTYÄ FISE-PÄTEVYYDESTÄ ON TILAAJILLE?

• Pätevyydet helpottavat asiantuntijoiden löytämistä.

• Pätevyydet ovat tärkeä osa tarjouspyyntöjä ja ne mahdollistavat 
vertailun ja valinnan laatuperusteisesti.

• Pätevyyksiä on saatavilla tarvelähtöisesti kattavasti, jolloin voidaan 
varmistaa ajantasainen osaaminen vaativilla erityisaloilla.

• Pätevyyksillä voidaan varmistaa tilaajan ja heidän käyttämiensä 
rakennuttaja- ja valvojapalvelujen ammattitaito.



MITÄ HYÖTYÄ FISE-PÄTEVYYDESTÄ ON VIRANOMAISILLE?

• FISEn pätevyyspalvelu on yleisesti tunnustettu ja julkinen järjestelmä, 
joka helpottaa ja nopeuttaa kelpoisuuden arviointia.

• Pätevyysrekisteri tarjoaa toimivan työkalun koko maassa.

• Pätevyydellä voidaan luotettavasti osoittaa kelpoisuus myös laaja-
alaista ja erityisosaamista vaativissa tehtävissä, esimerkkinä 
pääsuunnittelijat.

• Pätevyydet toimivat alan oman laadunvalvonnan työkaluna 
mahdollistaen osaltaan sääntelyn keventämisen.



TULEVAISUUS

• Ammattitaitoisia insinöörejä, rakennusarkkitehteja ja 
rakennusmestareita tarvitaan

• Hankkeet monimutkaistuvat, hintakilpailusta laatukilpailuun

• Rakennusalalla työllistyminen on hyvää ja tietyillä osa-alueilla 
työvoimapulaa

• Ammattitaito perustuu vankkaan matemaattiseen perusosaamiseen

• Varmistettava osaaminen, sillä kehitys syntyy aina osaamisesta

• Perustutkinnossa vankka perusosaaminen ja valmiudet muutokseen

• Lisäosaamiset erikoistumalla

• Jatkuvan oppimisen ja kehittämisen kulttuuri

PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ



VIRHEILMOITUS
fise.fi/rakennusvirhepankki/ilmoita-rakennusvirhe

Tekee 
virheilmoituksen

VIRHEILMOITUS VASTAANOTETTU

FISE OY JA ASIANTUNTIJAT

Täydentävät 
virheilmoitukset 
virhekuvauksiksi,
päättävät toteutettavista 
virhekorteista

JULKINEN RAKENNUSVIRHEPANKKI

fise.fi/rakennusvirhepankki

Hyödyntävät 
virhepankkia

VIRHEKUVAUKSET
Virheilmoitusten pohjalta 

tehdyt virhekuvaukset 

toteutuneista 

ongelmatilanteista

VIRHEKORTIT
Asiantuntijoiden laatimat 

virhekortit sisältäen 

ohjeistusta oikeista 

korjausratkaisuista

RVP-S-RF-
87
______
______
______

RVP-S-
LVI-62
______
______
______

RVP-T-RF-
88
______
______
______

Havaitsee ongelman

fise.fi/rakennusvirhepankki/ilmoita-rakennusvirhe
http://www.fise.fi/rakennusvirhepankki/


marita.makinen@fise.fi

eija.haapaniemi@fise.fi

@FiseOy

Pätevät suunnittelijat, työnjohtajat, 
rakennuttajat, valvojat, energia ja 
kuntoasiantuntijat löytyvät FISEn 
pätevyysrekisteristä:

www.fise.fi

YHTEYSTIEDOT

http://www.fise.fi/

