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Työn tarkoituksena on perehtyä asumisterveyteen, rakennusten kuntoon ja kor-
jausrakentamiseen liittyviin henkilöpätevyyksiin ja henkilösertifikaatteihin. Ta-
voitteena oli selvittää pätevyyksiä myöntävät tahot, henkilöpätevyyteen tai -
sertifikaattiin tähtäävien koulutuksien antajat, nimikkeiden virallisuus ja niiden 
sisältö yleisesti. Työn sisältämän kyselyn tavoitteena oli selvittää Oulun lähistöl-
lä toimivien insinööripohjaisten konsulttiyritysten ja näiden yritysten palveluja 
käyttävien tilaajien suhtautumista henkilöpätevyyksiin ja -sertifikaatteihin. 
Mikä on todistusten painoarvo suhteessa todelliseen ammattitaitoon ja onko 
niistä yrityksille kilpailuetua? 
 
Yksittäisten henkilöpätevyyksien ja -sertifikaattien sisältö ja vaatimukset selvitet-
tiin mahdollisimman tarkasti. Tiedon lähteinä käytettiin koulutuksia tarjoavia ta-
hoja sekä pätevyys- ja sertifikaattitodistusten myöntäjiä. Kyselyt toteutettiin 
kahdella erillisellä kyselylomakkeella, joista toinen oli suunnattu konsulttiyrityk-
sille ja toinen palveluiden tilaajille. Kyselyt toteutettiin sähköpostin välityksellä ja 
vastaukset käsiteltiin nimettöminä. 
 

Nimikkeiden määrä ja koulutusten kirjo on erittäin laaja. Toimintamalleja on py-
ritty yhtenäistämään viime vuosina ja parhaillaankin tehdään töitä selkeämpien 
järjestelmien luomiseksi. Pätevyys- ja sertifikaattitodistusten voimassaolon yllä-
pito vaatii tasaisin väliajoin tapahtuvaa todistusta toimimisesta kyseisessä teh-
tävässä ja raportointia töistään todistuksen myöntäneelle taholle. Yksittäisten 
koulutusten kustannukset nousevat varsin suuriksi. Kyselyyn osallistuneissa 
yrityksissä koulutukset koettiin kalliiksi, mutta henkilökunnan koulutukset oltiin 
valmiita maksamaan ja koulutuksiin kannustettiin osallistumaan. Tilaajapuolella 
henkilökohtaisten pätevyystodistusten kannatus oli erittäin selkeää ja todistuk-
sia pidettiin osoituksena ammattitaidosta. Yritysten suhtautuminen todistuksen 
osoittamaan ammattitaitoon oli huomattavasti varauksellisempaa. Henkilöpäte-
vyyksillä vaikuttaisi olevan myös taloudellista etua yrityksille kilpailutilanteissa. 
Edun merkittävyyttä on kuitenkin hankala arvioida. 

 
Asiasanat: henkilöpätevyys, henkilösertifikaatti, FISE, VTT, kuntotutkimus 
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The aim of this thesis is to study personal qualifications and certificates which 
are related to the health effects, building condition and renovation of buildings. 
The aim was to determine which organizations grant the qualifications, which 
organizations give education, how official the qualifications are and what is the 
content of titles in general. The work contained a survey which aim was to find 
out engineering based consulting firms operating near Oulu and their             
customer’s attitude towards personal qualifications and certificates. What is the 
weight of the certificates in relation to the actual skills and do certificates give a 
company a competitive advantage. 
 
Single personal qualifications and certificates content were studied as closely 
as possible. The Information sources were organizations which give education 
and organizations that grant the qualifications. The surveys were carried out as 
two separate queries. One inquiry was directed to the consulting companies 
and the other one to the customers of the consulting company. The queries 
were sending by email and the replies were anonymous. 
 
The number of titles and the education range is very wide. Operating models 
have been unified in the last few years and ongoing work is done to create a 
more transparent system. Maintaining personal qualifications and certifications 
requires that a person works in a suitable job and reports to the organization 
that grants the qualifications. The training was considered expensive in the 
companies. Still the firms were willing to pay their staff courses and workers 
were encouraged to participate to education. The support of the personal quali-
fications was very high in the client side and the certification was seen as proof 
of professional skill. Companies’ attitude was more reserved towards a certifica-
tion seen as proof of professional skill. A personal qualification appears to give 
an economic advantage in competition between companies. Still the signifi-
cance of the benefits is difficult to estimate. 
 
 
Keywords: personal qualifications, personal certificates, FISE, VTT, inspection 
of buildings condition 
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1 JOHDANTO 

Rakennusalalle on viime vuosina tullut suuri määrä uusia ammattinimikkeitä, 

erityisesti rakennusten kunnon tutkimiseen ja korjausrakentamiseen liittyen. 

Näille uusille ammattiryhmille on alettu myöntää henkilöpätevyys- ja henkilöser-

tifikaattitodistuksia. Todistusten tarkoituksena on osoittaa ja varmistaa henkilön 

ammattitaitoa kyseiseen tehtävään. Suuri osa pätevyyksistä perustuu lakien tai 

määräysten pohjalta toteutettuihin koulutuksiin ja tentteihin. Lisäksi on muodos-

tunut markkinalähtöisiä pätevyyksiä, joiden luomisen perusteena ovat olleet ra-

kennusalan toimijoiden yhteiset sopimukset ja ohjeet.  

Tässä opinnäytetyössä perehdytään asumisterveyteen, rakennusten kuntoon ja 

korjausrakentamiseen liittyviin henkilöpätevyyksiin ja henkilösertifikaatteihin. 

Tarkoituksena on kartoittaa pätevyyksien myöntäjät, koulutuksen tarjoajat, pä-

tevyyksien virallisuutta sekä niiden sisältöä yleisesti. Lisäksi työssä selvitetään 

kahdella eri kysellyllä Oulun seudulla toimivien insinööripohjaisten konsulttiyri-

tysten ja palvelujen tilaajien suhtautumista henkilöpätevyyksiin ja -sertifikaat- 

teihin. Kysely toteutetaan sähköpostin välityksellä lähetettävällä lomakkeella, 

jossa kysymyksiin on annettu tietyt vastausvaihtoehdot. Kyselyn tuloksia käsitel-

lään työssä täysin nimettöminä. 

Työn tarkoituksena on kartuttaa omaa tietoisuutta ja tuoda esille muille henkilö-

pätevyyksien ja -sertifikaattien kirjoa, selvittää yksittäisten pätevyyksien sisältöä 

ja tarkastella, kuinka yritykset ja tilaajat kokevat pätevyydet. Tarkastelun koh-

teena ovat erityisesti insinööripohjaiset konsulttiyritykset kuntotutkimuksen ja 

korjausrakentamisen puolelta ja näiden yritysten palveluiden tilaajat, esimerkiksi 

isännöintiyritykset ja julkinen sektori. 
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2 HENKILÖPÄTEVYYKSIEN VIRALLISUUS 

Henkilöpätevyysrekisteriin kuuluu lakiin ja täydentäviin rakennusmääräyksiin 

pohjautuvia suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyksiä. Lisäksi rekisteriin on 

otettu mukaan vapaaehtoisia markkinalähtöisiä rakennus- ja kiinteistöalan asi-

antuntija pätevyyksiä. (Fisen esittely. 2013.)  

Rakentamismääräyskokoelmassa esitetyt määräykset ovat velvoittavia, jolloin 

pätevyydet, jotka pohjautuvat vaatimuksiltaan rakentamismääräyskokoelmaan, 

voidaan pitää ainakin sisällöltään virallisina. Esimerkiksi suunnittelijoita koske-

vat pätevyyskoulutukset pohjautuvat pääsääntöisesti rakentamismääräysko-

koelman osaan, Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2. (A2 suomen 

rakentamismääräyskokoelma. 2013.)  

Osan pätevyyksien virallisuudesta on hyvin vaikea saada selvyyttä. Esimerkiksi 

Rakennuksen kuntoarvioijan pätevyyden suorittaneet sitoutuvat tekemään kun-

toarvion ohjeen KH90-00294 mukaisesti. Vaikka pätevyys ei pohjaudu määrä-

yksiin vaan ohjeeseen, on se kuitenkin luotu ympäristöministeriön toimeksian-

nosta. Onko pätevyys näin ollen virallinen? (Pätevyysvaatimukset, lomakkeet, 

nimikkeiden käännökset. 2013, linkit Kiinteistöala, Tuotantojohto, Valvojat ja 

Rakennuttajat -> Rakennuksen kuntoarvioija.) 

Pätevyysnimikkeet voivat olla myös markkinalähtöisiä. Esimerkiksi asuntokau-

pan kuntotarkastajan pätevyyden koulutusohjelma perustuu Yhteinen toiminta-

malli kehityshankkeeseen. Hanke johti alan toimijoiden 15.12.2000 allekirjoitta-

maan yhteistyösopimukseen AKK-tutkinnon järjestämiseksi. Tutkinnon suoritta-

nut henkilö voi hakea pätevyyttä FISE Oy:ltä ja saa käyttää nimikettä (AKK). 

Kuitenkaan laissa tai määräyksissä ei nimenkäytölle ole asetettu vaatimuksia, 

jolloin käytännössä kuka tahansa voi nimikettä käyttää koulutustaustasta riip-

pumatta. (Pätevyysvaatimukset, lomakkeet, nimikkeiden käännökset. 2013, lin-

kit Kiinteistöala, Tuotantojohto, Valvojat ja Rakennuttajat -> Asuntokaupan kun-

totarkastaja.) 
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3 PÄTEVYYKSIEN MYÖNTÄJÄT 

Pätevyyksiä myöntäviä tahoja ovat FISE Oy ja VTT Expert Services Oy. FISE 

Oy myöntää rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä. Pätevyydet 

kootaan FISE:n ylläpitämään rekisteriin. VTT Expert Services Oy ylläpitää hen-

kilösertifiointia, jolla pyritään varmistamaan ja osoittamaan henkilön ammattitai-

toa. (Hometalkoot. 2013, linkki Mistä apua.) 

3.1 FISE Oy 

FISE Oy myöntää rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä. FISE 

ylläpitää pätevien toimijoiden rekisteriä, johon todetaan lakiin ja täydentäviin 

rakennusmääräyksiin perustuvia suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyksiä. 

Järjestelmässä on myös markkinalähtöisiä, rakennus- ja kiinteistöalan asiantun-

tijapätevyyksiä. (Pätevyysvaatimukset, lomakkeet, nimikkeiden käännökset. 

2013, linkit Eettiset ohjeet-> FISE:n eettiset ohjeet.) 

FISE Oy:llä on omat eettiset ohjeet pätevyyden saaneille henkilöille, joiden tar-

koitus on sitouttaa henkilö ammatillisiin vaatimuksiin ja hyvän rakentamistavan 

mukaiseen toimintaan. Mikäli näitä ohjeita ei noudateta, on FISE:llä oma sank-

tiojärjestelmä. Kolmiportaiseen sanktiojärjestelmään kuuluvat selvityspyyntö, 

huomautus ja painavista syistä pätevyyden peruminen määräajaksi tai koko-

naan. Sanktioita on kuitenkin käytetty hyvin harvoin. (Pätevyysvaatimukset, lo-

makkeet, nimikkeiden käännökset. 2013, linkit Eettiset ohjeet-> FISE:n eettiset 

ohjeet.)  

Pätevyyksien toteamisen hoitaa FISE:n sihteerijärjestöjen pätevyyslautakunnat, 

joissa työskentelee 200 asiantuntijaa. FISE:llä ja kullakin sihteerijärjestöllä on 

sopimus tietyn rakentamisen osa-alueen pätevyyslautakunnan muodostamises-

ta. Hakijan ollessa tyytymätön lautakunnan päätökseen voi hän hakea muutosta 

oikaisulautakunnalta. (Kuva 1.) Oikaisulautakunnan jäsenet eivät työskentele 

FISE:n muihin toimintoihin liittyvissä tehtävissä. Sihteerijärjestöjä ovat seuraa-

vat järjestöt. (FISEN ESITTELY. 2013.): 
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•  Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry 

•  Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry 

•  Rakennustarkastusyhdistys RTY ry 

•  Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO 

•  Suomen Betoniyhdistys r.y. 

•  Suomen geoteknillinen yhdistys ry 

•  Suomen LVI-liitto, SuLVI ry 

•  Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 

•  Teräsrakenneyhdistys ry 

•  Metsäteollisuus ry 

•  Uusi Insinööriliitto UIL ry 

•  Julkisivuyhdistys ry 

•  Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 

•  Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys MTR r.y. 

•  VVS Föreningen i Finland rf 

•  Suomen Arkkitehtiliitto SAFA 

•  Kiinteistöalan Koulutussäätiö 

•  Rakennustietosäätiö RTS. 

 

KUVA 1. FISE:n pätevyysjärjestelmä 



 9 

FISE:n kautta haettavista pätevyyksistä peritään 145 €:n (+alv) käsittelymaksu. 

Pätevyyden saaneilta peritään pätevöinnin rekisteröinnistä lisäksi 155 €:n (+alv) 

maksu. Kaikki FISE:n hyväksymät pätevyydet ovat 7 vuotta kerrallaan voimas-

sa. Kuitenkin FISE:n hallitus voi kumota voimassaolevan pätevyyden erityisen 

painavista syistä.  (FISE. 2013.)  

3.2 VTT Expert Services Oy 

VTT Expert Services Oy on osa VTT Groupia ja kokonaisuudessaan valtion 

omistama osakeyhtiö. VTT Expert Services Oy vastaa organisaation maksulli-

sista asiantuntijapalveluista. Palveluihin kuuluu asiantuntijaselvityksiä ja -

arvioita, testaus- ja analyysipalveluja, tuotehyväksyntä- ja sertifiointipalveluja 

sekä tarkastus- ja kalibrointipalveluja. Palveluiden tarkoituksena on parantaa 

asiakkaiden kilpailukykyä tarjoamalla tukea tuotekehitykseen ja tuotteiden 

markkinoille vientiin. VTT Expert Services Oy:n asiakkaina on kotimaisia ja ul-

komaisia yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita. (VTT Experts Services Oy. 

2013.) 

VTT Expert Services Oy:n henkilösertifikaatilla on tarkoitus varmistaa, että hen-

kilö osaa harjoittaa ilmoittamaansa toimintaa ohjeiden ja vaatimusten mukaises-

ti. Sertifioinnilla henkilö voi osoittaa osaamistaan. Samalla tilaaja voi varmistua 

henkilön ammattitaidosta ja siitä, että henkilö toimii hyvän rakennustavan mu-

kaisesti. (VTT-henkilösertifikaatti. 2013.) 

Henkilösertifiointi edellyttää tehtävään soveltuvaa koulutusta ja työkokemusta. 

Sertifikaatin myöntämisen perusteena on valmentava koulutus, kirjallinen tentti 

ja näyttökoe. Koulutuksen sisältö ja kokeiden vaatimustasot on toteutettu sertifi-

ointi toimikunnan määrittelemien osaamisvaatimusten pohjalta. Voimassaolon 

edellytyksenä on työkohteiden raportointi ja säännöllinen täydennyskoulutus. 

Jokaisesta sertifikaatista maksetaan vuosimaksua, joka vaihtelee hiukan eri 

sertifikaattien välillä. Vuosimaksujen suuruus pyörii reilussa 100 €:ssa (+ alv). 

(VTT-henkilösertifikaatti. 2013.) 
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4 HENKILÖPÄTEVYYKSIEN JA SERTIFIKAATTIEN VAATIMUK-

SET JA KOULUTUS 

Henkilöpätevyyksillä ja henkilösertifioinnilla pyritään osoittamaan henkilön 

osaamista tietyssä tehtävässä. Todistus on osoitus siitä, että henkilö osaa toi-

mia ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Samalla tilaaja tai työnantaja voi var-

mistua henkilön ammattitaidosta ja siitä, että toimitaan hyvän rakennustavan 

mukaisesti. (VTT-henkilösertifikaatti. 2013;FISEN esittely. 2013.) 

4.1 Kuntoarvioija 

Kuntoarvioijan (PKA) tehtäviin kuuluu kuntoarvion ja kuntoarvioraportin laatimi-

nen kiinteistöstä. Kuntoarviossa pyritään kartoittamaan kiinteistön kunto ja arvi-

oimaan tarvittavat korjaustoimenpiteet, korjausten ajoitus ja arvio kustannuksis-

ta. Kuntoarvioraportilla annetaan kuvaus asunto-osakeyhtiön vastuulla olevista 

rakenneosista ja arvio tarvittavista korjauksista ja mahdollisista lisätutkimuksis-

ta. (Pätevyysvaatimukset, lomakkeet, nimikkeiden käännökset. 2013, linkit Kiin-

teistöala, Tuotantojohto, Valvojat ja Rakennuttajat -> Rakennuksen kuntoarvioija 

(PKA).) 

4.1.1 Pätevyyden vaatimukset 

Kuntoarvioijan pätevyyteen oikeuttavan todistuksen myöntää FISE Oy. FISE 

Oy:n pätevyysvaatimukset perustuvat ympäristöministeriön toimeksiannosta 

laadittuun koulutusohjelmaan ja pätevyystenttiin. Kuntoarvioijapätevyyden saa-

dakseen vaaditaan valmentavan koulutuksen ja valtakunnallisen pätevyystentin 

hyväksytty suoritus. (Pätevyysvaatimukset, lomakkeet, nimikkeiden käännökset. 

2013, linkit Kiinteistöala, Tuotantojohto, Valvojat ja Rakennuttajat -> Rakennuk-

sen kuntoarvioija (PKA).) 

Osallistumisoikeuden pätevyystenttiin saadakseen tulee hakijalla olla rakennus-

alan, LVIS- tai kiinteistöalan koulutus (koulutustasona teknillinen koulu, teknilli-

nen opisto tai ammattikorkeakoulu). Lisäksi hakijan on täytynyt suorittaa kunto-

arvioijan koulutusohjelma sitä järjestävässä oppilaitoksessa. Työkokemusta ha-

kijalla tulee olla 60 kuukauden edestä päätoimisista työtehtävistä kiinteistö- ja 
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rakennusalalta. (Pätevyysvaatimukset, lomakkeet, nimikkeiden käännökset. 

2013, linkit Kiinteistöala, Tuotantojohto, Valvojat ja Rakennuttajat -> Rakennuk-

sen kuntoarvioija (PKA).) 

Poikkeuksen hakeminen peruskoulutusvaatimukseen on mahdollista suoritettu-

aan kiinteistö- ja rakennusalan perustutkinnon arvosanalla hyvä ja viiden työko-

kemusvuoden jälkeen tekniikan erikoisammattitutkinnon. Tenttiin osallistumisoi-

keuden harkinta edellyttää työkokemuksen lisäksi hyvin dokumentoitua ja vah-

vaa näyttöä vaativista alan tehtävistä. (Pätevyysvaatimukset, lomakkeet, nimik-

keiden käännökset. 2013, linkit Kiinteistöala, Tuotantojohto, Valvojat ja Raken-

nuttajat -> Rakennuksen kuntoarvioija (PKA).) 

Pätevyyden hakijan on ennen tenttiin osallistumista laadittava harjoitustyö, joka 

on normaali kuntoarvio todellisesta kohteesta. Näyttötyö on hyväksytettävä eril-

lisellä harjoitustöiden tarkastustyöryhmällä. Näyttötyö on toimitettava noin kolme 

kuukautta ennen tenttiin osallistumista tarkastettavaksi ja työ täytyy olla hyväk-

sytysti suoritettu ennen tenttiin osallistumista. Hyväksytysti tentin suorittaneet ja 

pätevyyden saaneet sitoutuvat suorittamaan kuntoarvion yleisesti käytössä ole-

van asuinkerrostalon kuntoarvion perusmallin KH90-00294 mukaisesti. (Päte-

vyysvaatimukset, lomakkeet, nimikkeiden käännökset. 2013, linkit Kiinteistöala, 

Tuotantojohto, Valvojat ja Rakennuttajat -> Rakennuksen kuntoarvioija (PKA).) 

Voimassaolon päätyttyä pätevyyden uudistus tapahtuu osoittamalla toimineen-

sa pätevyyden vaatimissa tehtävissä.  Tietoa sekä osaamista on täytynyt päivit-

tää. Vaatimuksena on esittää 7 kpl hakijan itsensä laatimia, tilaajalle toimitettuja 

kuntoarvioraportteja. Lisäksi on tehtävä selvitys pätevyysajan työhistoriasta, 

koulutuksesta ja kuntoarvioiden määrästä. (Pätevyysvaatimukset, lomakkeet, 

nimikkeiden käännökset. 2013, linkit Kiinteistöala, Tuotantojohto, Valvojat ja 

Rakennuttajat -> Rakennuksen kuntoarvioija (PKA).) 

4.1.2 Kuntoarvioijan koulutus 

Tutkinnon läpäisseet ja pätevyyden saaneet henkilöt ovat päteviä suorittamaan 

kuntoarvion laajasti käytössä olevan asuinkerrostalon kuntoarvion suoritusoh-

jeen mukaisesti. He ovat myös oikeutettuja käyttämään nimikettä Rakennuksen 
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kuntoarvioija PKA, FISE. (Rakennuksen kuntoarvioijan koulutus KUNA(TM). 

2013.) 

Koulutus muodostuu kahdesta, yhteensä viiden päivän koulutusjaksosta. Lisäk-

si koulutusjaksojen välissä laaditaan kuntoarvio todelliseen rakennuskohtee-

seen. Koulutus on laajuudeltaan 7 op. (Rakennuksen kuntoarvioijan koulutus 

KUNA(TM). 2013.) 

Koulutus on suunnattu rakennus-, LVIS- tai kiinteistöalan teknillisen koulun, ra-

kennusmestarin, teknillisen opiston, ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkin-

non suorittaneille. Koulutus soveltuu myös lisäkoulutukseksi toimihenkilöille, 

jotka työssään tarvitsevat kuntoarviointia ja elinkaarisuunnittelua. (Rakennuksen 

kuntoarvioijan koulutus KUNA(TM). 2013.) 

Kuntoarvioijan tutkinto on Ympäristöministeriön toimeksiannosta laadittu koulu-

tusohjelma, jonka tutkinnon valvonnasta vastaa FISE:n nimeämä pätevyyslau-

takunta. Henkilöt, jotka ovat suorittaneet lautakunnan hyväksymän kuntoarvioi-

jan koulutusohjelman ja joilla on riittävä peruskoulutus ja työkokemus, voivat 

osallistua valtakunnalliseen Rakennuksen kuntoarvioija PKA pätevyystenttiin. 

(Rakennuksen kuntoarvioijan koulutus KUNA(TM). 2013.) 

Koulutuksen järjestäjänä toimii KIINKO. Koulutuksen hinta on 2 390 € + alv 24% 

(KIINKO), johon sisältyvät luentoaineiston opetus ja harjoitustyön tarkastus. 

(Rakennuksen kuntoarvioijan koulutus KUNA(TM). 2013.) 

4.2 Asuntokaupan kuntotarkastaja 

Asuntokaupan kuntotarkastajan (AKK) tehtäviin kuuluvat aistienvaraiset ja ra-

kenteita rikkomatta tehtävät havainnot asunnon kunnosta. Kuntotarkastaja arvi-

oi rakennuksen korjaustarpeita, käyttöturvallisuutta, terveysriskejä sekä toimen-

pide-ehdotuksia. Asunnon talotekniikka arvioidaan näkyviltä osilta ja asukkailta 

saatujen tietojen perusteella. Kuntotarkastuksista laaditaan kirjallinen raportti. 

(Pätevyysvaatimukset, lomakkeet, nimikkeiden käännökset. 2013, linkit Kiinteis-

töala, Tuotantojohto, Valvojat ja Rakennuttajat -> Asuntokaupan kuntotarkasta-

ja(AKK).) 
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4.2.1 Pätevyyden vaatimukset 

Asuntokaupan kuntotarkastajan pätevyyden myöntää FISE Oy. Tutkinnolla hen-

kilö voi osoittaa pätevyytensä asuntokaupan kuntotarkastajana. Tutkinto on Yh-

teiseen toimintamalliin (YTM) perustuvan koulutusohjelman valtakunnallinen 

lopputentti. (Pätevyysvaatimukset, lomakkeet, nimikkeiden käännökset. 2013, 

linkit Kiinteistöala, Tuotantojohto, Valvojat ja Rakennuttajat -> Asuntokaupan 

kuntotarkastaja(AKK).) 

Osallistumisoikeus tutkinnon suorittamiseen myönnetään koulutus ja työkoke-

musvaatimukset täyttäville henkilöille. Koulutusvaatimuksena on vähintään 

asuntokaupan kuntotarkastuksen suorittamiseen soveltuva teknikkotason pe-

ruskoulutus. Hakija on suorittanut YTM:iin perustuvan Asuntokaupan kuntotar-

kastajan koulutusohjelman, joka on pätevyyslautakunnan hyväksymä. Koulu-

tusohjelman laajuuden on oltava vähintään 56 tuntia. Työkokemusvaatimukse-

na on toimiminen vähintään viisi vuotta talonrakennus- tai kiinteistöalan työssä 

ja lisäksi kolme vuotta kosteus- ja homevaurioiden arviointi-, tutkimus- ja tarkas-

tustehtävissä. Vaihtoehtoisesti työkokemus voi olla vähintään viisi vuotta pää-

sääntöistä työskentelyä kosteus- ja homevaurioiden selvittämiseen, vaurioiden 

aiheuttamaan suunnitteluun ja korjaamiseen erikoistuneissa tehtävissä. (Päte-

vyysvaatimukset, lomakkeet, nimikkeiden käännökset. 2013, linkit Kiinteistöala, 

Tuotantojohto, Valvojat ja Rakennuttajat -> Asuntokaupan kuntotarkasta-

ja(AKK).) 

Pätevyyden hakijan on ennen tenttiin osallistumista laadittava kolme kappaletta 

näyttötöitä, jotka ovat normaaleja kuntotarkastusraportteja todellisista kohteista. 

Näyttötyöt on hyväksytettävä erillisellä tarkastustyöryhmällä. Näyttötyöt on toi-

mitettava noin kolme kuukautta ennen tenttiin osallistumista tarkastettavaksi. 

Työt täytyy olla hyväksytysti suoritettu ennen tenttiin osallistumista. (Pätevyys-

vaatimukset, lomakkeet, nimikkeiden käännökset. 2013, linkit Kiinteistöala, Tuo-

tantojohto, Valvojat ja Rakennuttajat -> Asuntokaupan kuntotarkastaja(AKK).) 

Uudistus tapahtuu todistamalla työskennelleensä pätevyyden määrittelemissä 

tehtävissä. Vaatimuksena on esittää 20 kpl hakijan itsensä laatimia, tilaajalle 

toimitettuja tarkastusraportteja. Lisäksi on tehtävä selvitys pätevyysajan työhis-
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toriasta, koulutuksesta ja tehtyjen töiden määrästä. (Pätevyysvaatimukset, lo-

makkeet, nimikkeiden käännökset. 2013, linkit Kiinteistöala, Tuotantojohto, Val-

vojat ja Rakennuttajat -> Asuntokaupan kuntotarkastaja(AKK).) 

Pätevyyden saanut henkilö saa käyttää nimikettä asuntokaupan kuntotarkastaja 

(AKK). Kuitenkaan laissa, määräyksissä tai muualla asetettuja vaatimuksia AKK 

nimikkeen käytölle ei ole. (Pätevyysvaatimukset, lomakkeet, nimikkeiden kään-

nökset. 2013, linkit Kiinteistöala, Tuotantojohto, Valvojat ja Rakennuttajat -> 

Asuntokaupan kuntotarkastaja(AKK).) 

4.2.2 Asuntokaupan kuntotarkastajan koulutus 

Koulutusohjelman tarkoitus on antaa kokonaiskuva asuntokaupan yhteydessä 

suoritettavan Yhteisen Toimintamallin (YTM) mukaisen asunnon kuntotarkas-

tuksen suorittamisesta. Koulutus antaa osallistujalle tiedot, joiden avulla hän voi 

yhdessä työkokemuksen kautta saamiensa taitojen kanssa omatoimisesti suo-

rittaa kuntotarkastuksia. (Asuntokaupan kuntotarkastajan koulutus AKKO(TM). 

2013.) 

Koulutus on suunnattu kuntotarkastuksia asuntokaupan yhteydessä tekeville 

henkilöille, tarkastuksia tilaaville sekä kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijateh-

tävissä toimiville henkilöille. Asuntokaupan kuntotarkastajan pätevyyttä (AKK), 

FISE:ltä hakeville henkilöille koulutus on pakollinen ennen pätevöitymistutkin-

toon osallistumista. (Asuntokaupan kuntotarkastajan koulutus AKKO(TM). 

2013.) 

Koulutus on laajuudeltaan 7 op ja järjestäjänä toimii KIINKO. Osallistumismaksu 

on 2 800 € + alv 24%. RILin, RKL:n ja Kiinteistöjen kuntoarvioinnin auktorisoin-

tiyhdistyksen jäsenille 2 520 € + alv 24%. Hintaan kuuluvat luennot, koulutus-

materiaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut. (Asuntokaupan kuntotarkastajan kou-

lutus AKKO(TM). 2013.) 

4.3 Kosteustekninen kuntotutkija ja korjaussuunnittelija 

Kosteusteknisellä kuntotutkijalla ja korjaussuunnittelijalla tulee olla hyvät tiedot 

rakennusfysiikasta, rakennusten ja rakenteiden kosteusteknisestä toiminnasta. 
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Lisäksi tarvitaan tietämystä kosteuden mittaamisesta, vaurioituneen rakennuk-

sen kuntotutkimuksesta, mikrobiologian vaikutuksista terveyteen sekä ilman-

vaihdon merkityksestä epäpuhtauksien leviämiseen ja ongelmien syntyyn. (Pä-

tevyysvaatimukset, lomakkeet, nimikkeiden käännökset. 2013, linkit Korjausra-

kentamisen suunnittelu -> Muut rakenteet -> a-vaativuusluokan kosteusteknisen 

kuntotutkijan ja/tai korjaussuunnittelijan pätevyysvaatimukset.) 

4.3.1 Pätevyyden vaatimukset 

Kuntotutkijan ja korjaussuunnittelijan pätevyyteen oikeuttavan todistuksen 

myöntää FISE Oy. Pätevyyden vaatimuksena on soveltuva loppututkinto, työko-

kemusta, täydentäviä opintoja ja tentti. Loppututkinnon tulee olla vähintään 

ammattikorkeakoulun talonrakennustekniikan, teknillisen oppilaitoksen raken-

nusinsinöörin tai rakennusmestarin tutkinto. Myös vastaava aiempi tutkinto käy. 

Tutkinnon täytyy olla talonrakentamisen opintosuunnalta ja sisältää vähintään 5 

op rakennusfysiikkaa. (Pätevyysvaatimukset, lomakkeet, nimikkeiden käännök-

set. 2013, linkit Korjausrakentamisen suunnittelu -> Muut rakenteet -> a-

vaativuusluokan kosteusteknisen kuntotutkijan ja/tai korjaussuunnittelijan päte-

vyysvaatimukset.) 

Vaadittavia oppimääriä voidaan osittain korvata riittävällä täydennyskoulutuksel-

la, sekä laajalla työkokemuksella. Hakijan tulee olla suorittanut hyväksytysti a-

vaativuusluokan kosteusteknisen kuntotutkijan tai korjaussuunnittelijan tentti 

sekä RakMK A2:n A-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelijalta vaaditta-

vat tiedot rakennusfysiikasta. Lisäksi vaaditaan vähintään 3 vuoden kosteustek-

nisen kuntotutkijan ja korjaussuunnittelijan työkokemusta. (Pätevyysvaatimuk-

set, lomakkeet, nimikkeiden käännökset. 2013, linkit Korjausrakentamisen 

suunnittelu -> Muut rakenteet -> a-vaativuusluokan kosteusteknisen kuntotutki-

jan ja/tai korjaussuunnittelijan pätevyysvaatimukset.) 

Uudistus tapahtuu osoittamalla toimineensa pätevyyden mukaisissa töissä. 

Vaatimuksena on esittää tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja täydennyskou-

lutuksesta sekä rekisteröinnistä. (Pätevyysvaatimukset, lomakkeet, nimikkeiden 

käännökset. 2013, linkit Korjausrakentamisen suunnittelu -> Muut rakenteet -> 
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a-vaativuusluokan kosteusteknisen kuntotutkijan ja/tai korjaussuunnittelijan pä-

tevyysvaatimukset.) 

4.3.2 a-vaativuusluokan kosteusteknisen kuntotutkijan ja/tai korjaussuun-

nittelijan koulutus 

Koulutuksen tavoitteena on, että rakennuksen kuntotutkija osaa selvittää raken-

nuksen kosteus- ja homevaurioiden syyt, tarvittavat tutkimukset ja tutkimusten 

toteuttamisen. Kosteustutkija osaa toteuttaa tutkimukset siten, että vaurioiden 

syyt ja laajuus selviävät riittävällä varmuudella. Tutkimus- ja mittaustulosten 

analysoinnin perusteella kosteusvauriotutkija pystyy esittämään korjaustavat 

korjaussuunnittelijalle. Korjaussuunnittelija esittää suunnitelman tarvittavista 

korjauksista. (a-vaativuusluokan kosteusteknisen kuntotutkijan ja-tai korjaus-

suunnittelijan pätevöitymiskoulutus. 2013, linkki Lue lisää pdf-esitteestä.) 

 

a-vaativuusluokan kosteusteknisen kuntotutkijan ja korjaussuunnittelijan päte-

vyyden myöntää FISE. Pätevyyden saamiseksi vaaditaan soveltuva loppututkin-

to, työkokemusta, täydentäviä opintoja ja läpäisty tentti. (a-vaativuusluokan kos-

teusteknisen kuntotutkijan ja-tai korjaussuunnittelijan pätevöitymiskoulutus. 

2013, linkki Lue lisää pdf-esitteestä.) 

Koulutus on kestoltaan 7 päivää, joka koostuu lähiopetuksesta 3 + 3 pv ja lop-

pukokeesta 1 pv. Koulutuksen järjestäjänä toimii RATEKO ja paikkana HAMK 

Visamäki, Hämeenlinna. Hintaa koulutuksella on 2 200 €, joka sisältää teo-

riaopetuksen, koulutusmateriaalin sekä lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvin kuna-

kin lähiopetuspäivänä. (a-vaativuusluokan kosteusteknisen kuntotutkijan ja-tai 

korjaussuunnittelijan pätevöitymiskoulutus. 2013, linkki Lue lisää pdf-esitteestä.) 

4.4 Betonirakenteiden a-vaativuusluokan kuntotutkija 

Betonirakenteiden kuntotutkijan tehtäviin kuuluu selvittää rakenteen korjaustar-

peet, -periaatteet ja kantavien rakenteiden tutkimistarpeet. Kantavien rakentei-

den korjaustarpeen selvittää tarvittavan pätevyyden omaava rakennesuunnitteli-

ja. Kuntotutkijalla tulee olla riittävät perustiedot betonirakenteista, teknologiasta, 

betonirakennusten rakennusfysiikasta ja betonin vaurioitumistavoista. Lisäksi 

tulee olla tiedot korjausohjeiden by41 ja kuntotutkimusohjeen by42 soveltami-
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sesta rakenteiden kunnon tutkimiseen ja korjausperiaatteiden esittämiseen. Ta-

lorakenteita ja infrarakenteita koskevat pätevyysvaatimukset eroavat hieman 

toisistaan. Talorakenteita koskevat betonirakennusten kuntotutkijan- ja infrara-

kenteita betonisiltojen kuntotutkijanpätevyys. (Pätevyysvaatimukset, lomakkeet, 

nimikkeiden käännökset. 2013, linkit Korjausrakentamisen suunnittelu -> Beto-

nirakenteet -> Betonirakenteiden a-vaativuusluokan kuntotutkijan pätevyys.)   

Pätevyyden vaatimukset 

Betonirakenteiden kuntotutkijan pätevyys edellyttää vähintään ammattikorkea-

koulun tai teknillisen oppilaitoksen rakennusinsinöörin tai vastaavan tutkintoa. 

Tutkinnon tulee sisältää rakennusfysiikkaa betonirakenteista 4,5 op (3 ov), be-

tonirakentamista ja teknologiaa 7,5 op (5 ov) ja betonirakenteiden suunnittelua 

7,5 op (5 ov). Lisäksi vaaditaan täydentäviä opintoja ja työkokemusta alantehtä-

vistä. Opiskeluja voi osittain korvata täydennyskoulutuksella ja riittävän laajalla 

kuntotutkimus ja suunnittelukokemuksella. (Pätevyysvaatimukset, lomakkeet, 

nimikkeiden käännökset. 2013, linkit Korjausrakentamisen suunnittelu -> Beto-

nirakenteet -> Betonirakenteiden a-vaativuusluokan kuntotutkijan pätevyys.)   

Työkokemusta vaaditaan vähintään 2 vuotta talorakenteista ja rakennusfysikaa-

lisista kuntotutkimuksista betonirakennuksiin tai betonisiin infrarakenteisiin. Ko-

kemuksen tulee olla pääsääntöisesti vaadittavan tutkinnon jälkeiseltä ajalta. 

Kokemuksen tulee sisältää betonirakenteiden a-vaativuusluokan kuntotutkimuk-

seen osallistumista sekä korjaussuunnittelua tai korjausmenetelmiin perehty-

mistä. (Pätevyysvaatimukset, lomakkeet, nimikkeiden käännökset. 2013, linkit 

Korjausrakentamisen suunnittelu -> Betonirakenteet -> Betonirakenteiden a-

vaativuusluokan kuntotutkijan pätevyys.)   

Ennen pätevyyden uudistamista täytyy osoittaa toimineensa pätevyyden määrit-

telemissä tehtävissä. Vaatimuksena on esittää tiedot työsuhteista, työkokemuk-

sesta ja täydennyskoulutuksesta sekä rekisteröinnistä. (Pätevyysvaatimukset, 

lomakkeet, nimikkeiden käännökset. 2013, linkit Korjausrakentamisen suunnit-

telu -> Betonirakenteet -> Betonirakenteiden a-vaativuusluokan kuntotutkijan 

pätevyys.)   
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4.5 Betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija 

Betonirakenteiden korjaussuunnittelijan tehtäviin kuuluu valita rakenteen korja-

usmenetelmä ja laatia korjaussuunnitelma. Kantaviin rakenteisiin liittyvät korja-

ussuunnitelmat tekee rakennesuunnittelija, jolla on rakenteen vaativuusluokkaa 

vastaava pätevyys. Korjaussuunnittelijalla pitää olla riittävät perustiedot betoni-

rakenteista, betoniteknologiasta, rakennusfysiikasta ja betonirakenteiden vau-

riotavoista. Lisäksi tulee olla tiedot betonirakenteiden korjausohjeiden by41 ja 

Betonijulkisivujen kuntotutkimusohjeen by42 käytöstä betonirakenteiden korja-

ustöiden suunnittelussa ja laadun varmistuksessa. Korjaussuunnittelijoiden pä-

tevyyden toteaminen perustuu RakMK:n osaan A2. Talorakenteita ja infraraken-

teita koskevat pätevyysvaatimukset eroavat hieman toisistaan. Talorakenteita 

koskee betonirakennusten pätevyys ja infrarakenteita betonisiltojen pätevyys. 

(Pätevyysvaatimukset, lomakkeet, nimikkeiden käännökset. 2013, linkit Korjaus-

rakentamisen suunnittelu -> Betonirakenteet -> Betonirakenteiden A-

vaativuusluokan korjaussuunnittelija.)   

4.5.1 Pätevyyden vaatimukset 

Betonirakenteiden korjaussuunnittelijan pätevyys edellyttää vähintään ammatti-

korkeakoulun tai teknillisen oppilaitoksen rakennusinsinöörin tai vastaavan tut-

kintoa. Tutkinnon tulee sisältää: rakennusfysiikkaa betonirakenteista 4,5 op (3 

ov), betonirakentamista ja teknologiaa 7,5 op (5 ov) sekä betonirakenteiden 

suunnittelua 7,5 op (5 ov). Lisäksi vaaditaan täydentäviä opintoja ja työkoke-

musta alantehtävistä. Opiskeluja voi osittain korvata täydennyskoulutuksella ja 

riittävän laajalla suunnittelukokemuksella. (Pätevyysvaatimukset, lomakkeet, 

nimikkeiden käännökset. 2013, linkit Korjausrakentamisen suunnittelu -> Beto-

nirakenteet -> Betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija.)   

Pätevyyteen vaaditaan hyväksyttyä suoritusta A-vaativuusluokan betoniraken-

teiden korjaussuunnittelijan tentistä ja A-vaativuusluokan betonirakenteiden kor-

jaussuunnittelijan rakennusfysiikan tentistä koskien betonirakennuksia. Betoni-

rakenteiden korjaussuunnittelijan tentissä vaaditaan seuraavien julkaisuiden 

sisällön hallintaa: by41 betonirakenteiden korjausohjeet ja by42 betonijulkisivu-

jen kuntotutkimus. Lisäksi tulisi hallita RakMK A2:n osalta betonirakenteet ra-
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kennusfysiikan tentissä. (Pätevyysvaatimukset, lomakkeet, nimikkeiden kään-

nökset. 2013, linkit Korjausrakentamisen suunnittelu -> Betonirakenteet -> Be-

tonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija.)   

Työkokemusta vaaditaan vähintään kaksi vuotta talorakenteista ja rakennusfy-

sikaalisesta suunnittelusta betonirakennuksiin tai betonisiin infrarakenteisiin. 

Kokemuksen tulee sisältää näyttöä betonirakenteiden A-vaativuusluokan korja-

ussuunnitteluun osallistumisesta. (Pätevyysvaatimukset, lomakkeet, nimikkei-

den käännökset. 2013, linkit Korjausrakentamisen suunnittelu -> Betoniraken-

teet -> Betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija.)   

Pätevyyden uudistamista ennen on osoitettava työskennelleen pätevyyteen liit-

tyvissä tehtävissä. Vaatimuksena on esittää tiedot työsuhteista, työkokemuk-

sesta ja täydennyskoulutuksesta sekä rekisteröinnistä. Uudistushakemus on 

toimitettava pätevyyslautakunnalle puolen vuoden sisällä pätevyyden raukeami-

sesta tai hakemus käsitellään uutena hakemuksena. (Pätevyysvaatimukset, 

lomakkeet, nimikkeiden käännökset. 2013, linkit Korjausrakentamisen suunnit-

telu -> Betonirakenteet -> Betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnit-

telija.)   

4.5.2 Betonirakenteiden a-vaativuusluokan kuntotutkijan ja Betoniraken-

teiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelijan koulutus  

Betoniyhdistys ry järjestää viisipäiväistä valmentavaa kurssia betonirakenteiden 

a-vaativuusluokan kuntotutkijan ja betonirakenteiden A-vaativuusluokan korja-

ussuunnittelijan pätevyyttä hakeville henkilöille. Kurssiin sisältyy erillisenä päi-

vänä järjestettävä lopputentti. Pätevyydet toteaa FISE:n tarkoitukseen nimittä-

mä lautakunta. (Betonirakenteiden korjaaminen ja rakennusfysiikka. 2013.) 

Viisipäiväisen kurssin osallistumismaksu on 1 900 € + alv ja BY:n jäsenille 

1 870 € + alv. Osallistumismaksu sisältää julkaisut by41 Betonirakenteiden kor-

jausohjeet 2007 ja by42 Betonijulkisivun kuntotutkimus 2002, luentokansion, 

ohjelmanmukaisen tarjoilun ja osallistumisoikeuden yhteen lopputenttiin. Tent-

tiin osallistuminen ei edellytä kurssin suorittamista. Pelkkä tenttiin osallistumi-

nen maksaa 250 € + alv. (Betonirakenteiden korjaaminen ja rakennusfysiikka. 

2013.) 
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4.6 Rakenteiden kosteuden mittaaja 

Rakenteiden kosteuden mittaajan tulee hallita työssä käytettävät mittalaiteet. 

Mittaajan tulee ymmärtää käyttämiensä mittalaitteiden toimintaperiaate, mitta-

laitteiden rajoitukset ja pystyä analysoimaan saatuja tuloksia oikein. Tulosten 

pohjalta rakenteiden kosteuden mittaaja laatii raportin mahdollisista jatkotoi-

menpiteistä. (Kosteusmittaukset. 2013.) 

4.6.1 Henkilösertifikaatin vaatimukset 

Rakenteiden kosteuden mittaajan sertifikaatin myöntää VTT Expert Services 

Oy. Hakijalta edellytetään kosteuden mittaajille suunnattua valmentavaa koulu-

tusta, jota järjestävät hyväksytyt oppilaitokset. (RATEKO, Amiedu) Lisäksi haki-

jalta edellytetään rakennusteknistä peruskoulutusta ja rakenteiden sekä materi-

aalien hallintaa. (Rakenteiden kosteuden mittaaja. 2013.) 

Henkilösertifiointikoulutukseen voidaan myös hyväksyä henkilö, joka osoittaa 

hallitsevansa vastaavat perustiedot. PKM-tutkinnon suorittanut henkilö voi ha-

kea sertifikaattia osallistumalla täydennyskoulutukseen, joka sisältää rakennus-

fysiikan ja mittaustekniikan osion. (Rakenteiden kosteuden mittaaja. 2013.) 

Henkilösertifikaatin haltija sitoutuu vuosimaksuihin, pitämään kirjaa työkohteis-

taan ja osallistumaan kertauskoulutukseen. Kohteet ilmoitetaan referenssi luet-

telona, josta ilmenee mittausten syy ja raportin numero kohteittain. Referenssi-

luettelo ja yhden kohteen raportti tulee lähettää VTT Expert Services Oy:lle kak-

si kertaa vuodessa. Kertauskoulutukseen tulee osallistua vähintään, joka kol-

mas vuosi ja koulutuksista tulee pitää kirjaa. Koulutustiedot tulee lähettää VTT 

Expert Services Oy:lle. Hyväksytyksi kertauskoulutukseksi oppilaitosten lisäksi 

voidaan katsoa laitevalmistajien ja yritysten oma koulutus. Rakenteiden kosteu-

denmittaajan sertifikaatin vuosimaksu on 105 € + alv.  (Rakenteiden kosteuden 

mittaaja. 2013.) 

Rakenteiden kosteuden mittaajan sertifikaatti on aluksi voimassa kaksi vuotta, 

jonka jälkeen sitä jatketaan aina automaattisesti viidellä vuodella. Sertifikaatin 

mukana tuleva sertifikaattikortti uusitaan vuosimaksun yhteydessä. Vuosimak-

sun maksamatta jättäminen johtaa automaattiseen sertifikaatin peruuntumiseen. 
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Lisäksi puutteellinen raportointi tai tietojen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa 

sertifikaatin peruuntumiseen. (Rakenteiden kosteuden mittaaja. 2013.) 

4.6.2 Rakenteiden kosteuden mittaajan koulutus 

Koulutus antaa käytännön pätevyyden arvioida mittaustulosten avulla raken-

nuksen lämpö- ja kosteusteknisiä olosuhteita. Samalla opitaan myös lämpö- ja 

kosteusolosuhteiden merkitys rakennuksen ja rakenteiden toimivuuden kannal-

ta. (Rakenteiden kosteuden mittaajan henkilösertifiointiin valmentava koulutus. 

2013, linkki Lue koulutuksesta lisää pdf-esitteestä.) 

Koulutus sisältää kaksi lähiopetusjaksoa (2 + 3 pv), joihin kuluu teoriaopetus, 

mittausharjoitus ja välitehtävä. Lopuksi laaditaan raportti koulutuksessa suorite-

tusta kosteusmittauksesta ja tulosten arvioinnista. Kirjallisen kokeen ajankohta 

sovitaan erikseen.  Koulutuksen järjestäjänä toimii RATEKO ja koulutuspaikka-

na toimii Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu. (Rakenteiden kosteuden mittaajan 

henkilösertifiointiin valmentava koulutus. 2013.) 

Koulutus on suunnattu seuraavalle kohderyhmälle:  

• rakennusliikkeiden suunnittelu- ja tuotantohenkilöstö  

• rakennustyönvalvojat, viranomaiset  

• rakennesuunnittelijat, kunto- ja vauriotutkijat  

• rakenteiden kuivatusta suunnittelevat ja toteuttavat henkilöt  

• lattian- ja seinänpäällysteurakoitsijat sekä betonirakenteiden kosteuden mit-

taajat (Rakenteiden kosteuden mittaajan henkilösertifiointiin valmentava koulu-

tus. 2013, linkki Lue koulutuksesta lisää pdf-esitteestä.) 

 

Kosteuden mittaajan henkilösertifiointikoulutukseen edellytetään rakennustek-

nistä peruskoulutusta ja rakenteiden sekä rakennusmateriaalien riittävää tunte-

musta. Koulutukseen voidaan myös hyväksyä henkilö, joka osoittaa hallitsevan-

sa vastaavat perustiedot. (Rakenteiden kosteuden mittaajan henkilösertifiointiin 

valmentava koulutus. 2013.) 
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Koulutuksen suorittaneet henkilöt, joilla on vaadittava koulutus tai vaadittavat 

tiedot sekä rakenteiden ja rakennusmateriaalien tuntemus, voivat hakea VTT:ltä 

henkilösertifiointia. Koulutus maksaa 1 900 €, joka kattaa teoriaosion, kirjallisen 

kokeen ja mittausnäytön. (Rakenteiden kosteuden mittaajan henkilösertifiointiin 

valmentava koulutus. 2013, linkki Lue koulutuksesta lisää pdf-esitteestä.) 

4.7 Rakennusterveysasiantuntija 

Rakennusterveysasiantuntijan tehtävät voivat kattaa hyvin laajasti rakenteiden 

kuntoon ja asumisterveyteen liittyviä tehtäviä. Rakennusterveysasiantuntijan 

tulee ymmärtää rakennuksen riskirakenteet ja ongelmakohdat sekä niiden yhte-

ys mahdollisille terveyshaitoille. (Kohderymä.2013.)  

4.7.1 Henkilösertifikaatin vaatimukset 

Rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatin myöntää VTT Expert Services Oy. 

Hakijalta edellytetään rakennusasiantuntijoille suunnattua valmentavaa koulu-

tusta, jota järjestää Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aduca-

te. (Rakennusterveysasiantuntija. 2013.) 

Henkilösertifikaatin haltija sitoutuu vuosimaksuihin, pitämään kirjaa työkohteis-

taan ja osallistumaan kertauskoulutukseen. Kohteet ilmoitetaan referenssi luet-

telona, josta ilmenee kohteittain: osoite tai raportin numero, kohteen tyyppi, ko-

ko m2, toimeksiannon syy, toimenpiteet, tehdyt havainnot ja päätelmät sekä 

toimenpidesuositukset. Referenssiluettelo ja yhden kohteen raportti tulee lähet-

tää VTT Expert Services Oy:lle kaksi kertaa vuodessa. Kertauskoulutuksista 

tulee pitää kirjaa ja koulutuksista saadut todistukset tulee toimittaa VTT Experts 

Services Oy:lle. Rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatin vuosimaksu on 145 

€ + alv. (Rakennusterveysasiantuntija. 2013.) 

Rakennusterveystarkastajan sertifikaatti on aluksi voimassa kaksi vuotta, jonka 

jälkeen sitä jatketaan aina automaattisesti viidellä vuodella. Sertifikaatin jatka-

minen edellyttää, että työkohde- ja koulutustiedot on toimitettu asianmukaisesti 

puolivuosittain ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä. Vuosimaksun 

maksamatta jättäminen johtaa automaattiseen sertifikaatin peruuntumiseen. 
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Lisäksi puutteellinen raportointi tai tietojen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa 

sertifikaatin peruuntumiseen. (Rakennusterveysasiantuntija. 2013.) 

4.7.2 Rakennusterveysasiantuntijan koulutus 

Rakennusterveysasiantuntijan koulutusta tarjoaa Itä suomen yliopiston Koulu-

tus- ja kehittämispalvelu Aducate. Koulutus on suunnattu ammattilaisille, jotka 

osallistuvat työssään kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien selvittämiseen ja 

korjaamiseen. Pohjakoulutukseltaan koulutus soveltuu teknikoille, insinööreille 

ja yliopistotutkinnon suorittaneille. (Rakennusten terveellisyyteen  

liittyvien asiantuntijoiden koulutus. 2013;Koulutuksen opintokokonaisuudet. 

2013.) 

 

Koulutuspaikkakuntana toimii pääsääntöisesti Kuopio. Koulutus kestää noin 1,5 

vuotta ja on laajuudeltaan 45 op. Lähiopetusjaksoja on (3-4 päivää) kuukausit-

tain. Koulutuksen opintomäärä suoritetaan: luento-opetuksena, harjoitustöinä, 

ohjattuna omatoimisena opiskeluna ja tentteinä. Lisäksi opetukseen kuuluu it-

senäinen lopputyö liittyen vaurioiden tutkimusten ja korjausten ongelmakent-

tään. Työ toteutetaan asiantuntijoiden kanssa sovitun mallin mukaisesti. Koulu-

tuksen läpäisseet voivat hakea rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifiointia 

VTT experts services Oy:ltä. (Rakennusten terveellisyyteen liittyvien asiantunti-

joiden koulutus. 2013;Koulutuksen opintokokonaisuudet. 2013.) 

 

Rakennusterveysasiantuntijan koulutus maksaa kokonaisuudessaan 8 900 € ja 

koulutus maksetaan lukukausittain. Kunkin lukukauden maksun suuruus on en-

nalta laadittu. Koulutuksen hinta opintopistettä kohden on 370 € aineopintojen 

osalta ja lopputyön osalta 45 €. Koulutuksen sisällä mahdollisesti pidettävät 

kurssit ja seminaarit hinnoitellaan erikseen. (Koulutusten hinnat. 2013.) 

4.8 Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija  

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija tehtäviin kuuluu toimia asbesti- ja haitta-

ainekartoittaja ja laatia rakennusaikaisia purku- ja pölynhallintasuunnitelmia. 

Lisäksi töihin liittyy toimimista asiantuntija- ja valvoja tehtävissä. (Asbesti- ja 
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haitta-aineasiantuntija voi nyt osoittaa osaamisensa VTT-henkilösertifikaatilla. 

2013.) 

4.8.1 Henkilösertifikaatin vaatimukset 

Rakenteiden asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (AHA) sertifikaatin myöntää VTT 

Expert Services Oy. Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijalle suunnattua valmenta-

vaa koulutusta järjestää hyväksytyt oppilaitokset. (RATEKO) (Asbesti- ja haitta-

aineasiantuntija. 2013.) 

Hakijalta edellytetään rakennus-, talotekniikan-, tai terveystekniikan ammatti-

korkeakoulututkintoa ja kahdenvuoden työkokemusta rakennusalalta. Ilman 

vastaavaa koulutusta vaaditaan hakijalta vähintään 5 vuoden työkokemus am-

mattimaisesta asbesti ja haitta-ainekartoitusten parissa tehdystä työstä sekä 

Suomessa käytettyjen asbesti ja haitta-aineiden ominaisuuksien tuntemusta. 

(Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija. 2013.) 

Henkilösertifikaatin haltija sitoutuu vuosimaksuihin, pitämään kirjaa työkohteis-

taan ja osallistumaan kertauskoulutukseen. Kohteet ilmoitetaan referenssi luet-

telona, josta ilmenee kohteittain kohteen tyyppi, laajuus ja raportin päiväys. Re-

ferenssiluettelo ja yhden kohteen raportti tulee lähettää VTT Expert Services 

Oy:lle kerran vuodessa. Kertauskoulutukseen tulee osallistua vähintään joka 

kolmas vuosi ja koulutustiedot tulee toimitta VTT Expert Services Oy:lle. Kerta-

uskoulutuksen täytyy järjestää VTT Expert Services Oy:n hyväksymä oppilaitos. 

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan sertifikaatin vuosimaksu on 105 € + alv. (As-

besti- ja haitta-aineasiantuntija. 2013.) 

AHA-asiantuntijan sertifikaatti on aluksi voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen 

sitä jatketaan aina automaattisesti viidellä vuodella. Sertifikaatin mukana tuleva 

sertifikaattikortti uusitaan vuosimaksun yhteydessä. Vuosimaksun maksamatta 

jättäminen johtaa automaattiseen sertifikaatin peruuntumiseen. Lisäksi puutteel-

linen raportointi tai tietojen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa sertifikaatin pe-

ruuntumiseen. Kartoituskohteita tulee olla vuositasolla muutamia, mutta päte-

västä syystä raporttien määrästä voidaan joustaa. (Asbesti- ja haitta-

aineasiantuntija. 2013.) 
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4.8.2 Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan koulutus 

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan (AHA-asiantuntijan) henkilösertifiointikoulu-

tuksen tavoitte on antaa valmiudet toimia kartoittajana, rakennusaikaisten pur-

ku- ja pölynhallintasuunnitelmien laatijana sekä niiden valvojana ja asiantunti-

jana. Koulutus on suunnattu asbesti- ja haitta-ainekartoittajille, suunnittelijoille ja 

valvojille. Henkilösertifioivalta AHA-asiantuntijalta edellytetään vähintään teknik-

kotason koulutusta ja rakennusalaan liittyvää työkokemusta vähintään 2 vuoden 

ajalta tai 5 vuoden työkokemusta asbesti- ja haitta-ainekartoituksista. (Asbesti- 

ja haitta-aineasiantuntijan henkilösertifiointiin valmentava koulutus. 2013.) 

Koulutus sisältää teoriakoulutuksen, kirjallisen kokeen ja näyttökokeen. Koulu-

tuksen hinta on 1 950 € ja järjestäjänä toimii RATEKO. Hyväksytysti koulutuk-

sen ja kokeet suorittanut henkilö voi hakea AHA-asiantuntijan henkilösertifikaat-

tia VTT Expert Services Oy:ltä. (Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija –

henkilösertifiointikoulutus. 2013.) 

Seuraavassa (Taulukko 1.) on esitetty koulutusten ja todistusten kokonaishin-

nat:  

1. Rakennuksen kuntoarvioija 

2. Asuntokaupan kuntotarkastaja 

3. a-vaativuusluokan kosteustekninen kuntotutkija ja/tai korjaussuunnittelija 

4. a-vaatimusluokan betonirakenteiden kuntotukija ja A-vaatimusluokan kor-

jaussuunnittelija 

5. Rakenteiden kosteuden mittaaja 

6. Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija 

7. Rakennusterveysasiantuntija 
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Henkilöpätevyyksien ja -sertifikaattien kokonaiskustannukset 

TAULUKKO 1.  

 

  laajuus 

koulutuksen tar-

joaja Koulutuksen hinta myöntäjä todistuksen hinta 

1 7op KIINKO 2390€ + alv 24% FISE 145€+155€+avl/7 vuotta 

2 7op KIINKO 2800€ + alv 24% FISE 145€+155€+avl/7 vuotta 

3 7pv RATEKO 2 200 € FISE 145€+155€+avl/7 vuotta 

4 5pv BY 1 900 € FISE 145€+155€+avl/7 vuotta 

5 5pv RATEKO 1 900 € VTT 105€+alv/vuosi 

6 5pv RATEKO 1 950 € VTT 105€+alv/vuosi 

7 45op Aducate 8 900 € VTT 145€+alv/vuosi 
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5 PÄTEVYYSKÄYTÄNTÖJEN SELKEYTYS 

Suomessa ei suoranaisesti ole kosteus- ja homevaurioihin liittyvää erikoispäte-

vyysvaatimusta henkilöille, jotka osallistuvat vauriokohteiden tutkimiseen, korja-

ussuunnitteluun tai työn toteutukseen. Erityisesti tutkimuspuolella koulutustaus-

tat ja tietämys toimijoiden välillä vaihtelee varsin paljon. (Kokotti 2012, 16.) 

Ympäristöministeriön kosteus- ja hometalkoiden (2010 - 2014) koulutuksen ke-

hittämishankkeen (2010 - 2012) tavoite on ollut synkronoida rakennustervey-

teen liittyvät koulutukset ja pätevöinnit. Kosteus- ja homevaurioiden parissa toi-

miville vauriokohteiden tutkijoille, korjaussuunnittelijoille tai työn toteuttaville 

henkilöille ei ole suoranaisesti määrätty erikoispätevyysvaatimusta esimerkiksi 

rakentamismääräyskokoelmassa. Ympäristöministeriössä selvitetään, miten 

rakennusten kunnon selvittämistä voitaisiin edistää maankäyttö- ja rakennuslain 

muutoksilla. (Kokotti 2012, 17.) 

Hometalkoot-projektin yhtenä osana on ollut alan pätevöitymiskäytäntöjen synk-

ronointi ja uusien selkeiden mallien kehittäminen. Yhden ehdotuksen mukaan 

nimikkeitä voitaisiin karsia ja luoda järjestelmä, jossa eritasoisia kohteita varten 

olisi omat koulutusvaatimukset. Vaurioituneisiin rakennuksiin liittyen olisi kolme 

erillistä nimikettä: kosteusvauriotutkija, kosteus- ja homevaurioden korjaus-

suunnittelija ja kosteus- ja homevaurioiden korjausten työnjohtaja/valvoja. Jo-

kaista nimikettä kohden olisi neljä eri pätevyystasoa. Jokaiselle tasolle olisi 

olemassa omat vaatimukset perustutkinnon, koulutuksen ja työkokemuksen 

osalta. (Koulutuksen ja pätevöitymisen kehittäminen ja synkronointi.  2013.): 

- erittäin vaikeat kohteet    AA 

- vaikeat kohteet     A 

- tavanomaiset kohteet    B 

- ei pysyvässä asuin-/toimistokäytössä, varastot, katokset yms.  C 

Tällä hetkellä on meneillään maankäyttö ja rakennuslain muutostyö. Osana 

muutostyötä käsitellään rakennuksen suunnittelua, rakennustyön johtoa ja vi-

ranomaisvalvontaa koskevia säännöksiä. Tarkoitus on siirtää lakiin rakennuk-

sen suunnittelijoiden ja rakennustyön johdon vastuita ja kelpoisuuksia sekä vi-
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ranomaisvalvontaa ja teknistä tarkastusta koskevat vaatimukset. Lakiin tehtävil-

lä muutoksilla pyritään kokoamaan yhteen hajallaan olevia säännöksiä ja edis-

tämään säädösten yhtenäistä soveltamista. Lisäksi suunnittelijoiden ja muiden 

toimijoiden pätevyysvaatimuksia selkeyttämällä on tarkoitus parantaa rakenta-

misen laatua. Tulevat muutokset maankäyttö ja rakennuslakiin voivat vaikuttaa 

pätevyyskoulutusten sisältöön ja vaatimuksiin tulevaisuudessa. (Maankäyttö- ja 

rakennuslain toimivuusarviointi. 2013, 8.) 
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6 KYSELY YRITYKSILLE JA ASIAKKAILLE 

Työhön kuului kysely Oulun seudulla toimiville konsulttifirmoille, jotka työskente-

levät rakennusten kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitteluun liittyvissä tehtävis-

sä. Kyselyn tavoitteena oli hahmottaa kokonaiskuvaa, kuinka insinööripohjaisis-

sa konsulttifirmoissa henkilöpätevyydet ja henkilösertifikaatit koetaan. Kokevat-

ko yritykset koulutukset ammattitaitoa lisääviksi, ovatko koulutukset kalliita ja 

lisäävätkö henkilöpätevyydet yrityksen arvoa töiden muodossa.  

Samalla suoritettiin toinen kysely tilaajapuolelle, jolla selvitettiin tilaajien näkö-

kantaa henkilöpätevyyksiin ja henkilösertifikaatteihin. Kyselyssä pyrittiin selvit-

tämään, kuinka hyvin pätevyydet tilaajapuolella tunnetaan, ovatko ne tilaajille 

osoitus yrityksen ammattitaidosta, vaativatko tilaajat pätevyyksiä ja mikä vaiku-

tus niillä on kilpailutilanteessa. 

Kyselyt lähetettiin 20 konsulttiyritykselle ja 9 palveluja tilaaville kiinteistöjen kun-

nosta vastaaville tahoille. Konsulttiyritysten vastausprosentti oli 35 % ja tilaajien 

67 %. Kyselyn suppeuden takia tuloksia voidaan pitää vain karkeasti suuntaa 

antavina. 

6.1 Pätevyysnimikkeiden tuntemus 

Kyselyssä selvitettiin, kuinka tuttuja tilaajille pätevyysnimikkeet ovat. Yleisesti 

voidaan sanoa nimikkeiden olleen varsin tuttuja. Kaikkein tuntemattomampia 

ovat suunnittelijoille myönnettävät pätevyydet ja rakennusterveysasiantuntijan 

pätevyys, joka ei ollut tuttu kuin 17 %:lle vastaajista. Tätä voi pitää hiukan outo-

na, sillä rakennusterveyden asiantuntijan sertifikaattiin vaadittava koulutus on 

varsin laaja ja antaa hyvät edellytykset toimia ammattitaitoisesti kuntotutkimus-

puolen tehtävissä. 

6.2 Pätevyystodistus osoituksena ammattitaidosta  

Yrityksissä henkilökohtaisten pätevyystodistusten tarpeellisuus jakoi mielipiteet 

suhteellisen tasaisesti puolesta ja vastaan. Monet yrityksistä myös ilmaisivat 

pitävänsä joitakin pätevyystodistuksia tarpeellisina ja toisia taas ei. Valtaosa 
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kuitenkin uskoi pätevyyskoulutusten lisäävän ammattitaitoa jossain määrin. Ti-

laajapuolella henkilöpätevyyksiä tarpeellisina piti kaikki vastanneet.  

Tilaajista myös valtaosa piti pätevyystodistusta osoituksena henkilön ammatti-

taidosta, yrityksissä kuitenkin mielipiteet jakautuivat hyvin tasaisesti puolesta ja 

vastaan. Eroa vastauksissa voisi selittää se, että tilaajien on uskottava henkilön 

ammattitaitoon ja paras tapa tällä hetkellä ammattitaitoa osoittaa on pätevyys-

todistus. Yritykset taas tietävät oman tilanteensa ja yksittäisten työntekijöiden 

valmiudet tarkemmin. Monelta rautaiselta ammattilaiselta puutuu henkilökohtai-

nen pätevyystodistus, kun taas nuorelta vasta-alkajalta se voi löytyä. 

6.3 Pätevöintikäytännöt ja nimikkeet 

Mielipiteissä pätevyyskäytäntöjen selkeydestä oli selvä ero yritysten ja tilaajien 

vastausten välillä. Yritykset kokevat lähes järjestään pätevyyskäytännöt epäsel-

viksi, kun taas tilaajissa mielipiteet jakautuivat puoliksi. Eroja voi selittää kysy-

myksen monimuotoisuus ja tulkinnanvaraisuus. Kysymyksen lähtökohtana oli 

selvittää, koetaanko koko prosessi selkeänä aina pätevyyksiin vaadittavasta 

koulutustasosta, työkokemuksesta, jatkokoulutuksesta, lopulliseen todistukseen 

ja sen kattamiin töihin asti. Tämä koetaan varmaan yrityksissä epäselvänä. Ti-

laajapuolella kysymystä on voitu tarkastella vain siltä kannalta, pidetäänkö yksit-

täisiä pätevyysnimikkeitä selkeinä. Tästä johtuen kysymyksen asettelua voidaan 

pitää hieman huonona. 

Vastauksia markkinalähtöisien pätevyystodistuksien tarpeellisuudesta voidaan 

pitää hiukan yllättävinä. Yrityksistä selkeä enemmistö ei näe niille ollenkaan 

tarvetta, kun taas tilaajista valtaosa pitää niitä vähintään jossain määrin tarpeel-

lisina. Lähtökohtaisesti voisi ajatella yritysten kannattavan niitä oman markki-

nointinsa kannalta ja tilaajapuolen vastustavan, koska pätevyyksien virallisuu-

desta ei ole takeita. Ehkä yrityksissä uudet pätevyysnimikkeet koetaan vain yli-

määräisinä kustannuksina ja tuovan alalle epämääräisiä toimijoita. Tilaajapuo-

len vastauksissa voi näkyä yleinen kannatus henkilöpätevyyksiä kohtaan ja 

markkinalähtöisten pätevyyksien osoittama ammattitaito tiettyä työtä koskien. 

Karkeasti voidaan sanoa, että henkilöpätevyyksiin ja henkilösertifikaatteihin täh-

tääviä koulutustahoja koettiin yritysten mielestä olevan sopivasti. Niin ikään to-
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distuksia myöntäviä tahoja koettiin olevan sopivasti. Pätevyysnimikkeitä koettiin 

olevan joko liikaa tai sopivasti niin yritysten kuin tilaajien puolella. Selkeää oli, 

ettei kukaan halua enää suurempaa nimikkeiden viidakkoa. 

6.4 Pätevyydet yrityksissä 

Yrityksiltä kysyttiin, kannustavatko he työntekijöitään pätevöitymiskoulutuksiin. 

Lähes poikkeuksetta koulutuksia kannatettiin. Yritykset ovat myös valmiita mak-

samaan työntekijöidensä koulutukset varsin laajasti, vaikka koulutusten hinnat 

koetaan yleisesti kalliiksi. Vahvasta kannustuksesta ja maksuvalmiudesta huo-

limatta yritysten välillä oli suuria eroja työntekijöiden henkilöpätevyyksien osalta. 

Kysyttäessä, kuinka monella yrityksenne työntekijöistä on vähintään yksi voi-

massa oleva henkilöpätevyys tai henkilösertifikaatti, vastaukset vaihtelivat ta-

saisesti 0 - 100 % välillä. Keskiarvoksi yrityksissä saatiin 50 %. 

6.5 Pätevyyksien vaikutus työkantaan  

Yrityksiltä kysyttiin vaativatko tilaajat henkilöpätevyyksiä. Yleisin vastaus oli 

”joskus”, mikä on samansuuntainen kuin tilaajien vastaukset. Tilaajat näkevät 

henkilöpätevyyksien antavan yritykselle kilpailuetua muihin nähden usein tai 

vähintään joissain tilanteissa. Lisäksi lähes kaikki olivat joskus tilanneet työn 

kalliimman tarjouksen perusteella, koska yrityksessä työskenteli pätevyystodis-

tukset omaavia työntekijöitä. Tämän tuloksen perusteella voidaan olettaa päte-

vyystodistuksista olevan jossain määrin myös puhtaasti taloudellista hyötyä yri-

tyksille. 
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Seuraavassa listassa on yrityksille esitetyt kysymykset: 

1. Koetteko henkilökohtaiset pätevyystodistukset tarpeellisiksi?  

a) Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvissä töissä  

b) Rakennusten korjaussuunnitteluun liittyvissä töissä    

2. Lisäävätkö pätevyyskoulutukset mielestänne ammattitaitoa?  

a) Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvissä pätevyyksissä  

b) Rakennusten korjaussuunnitteluun liittyvissä pätevyyksissä    

3. Pidättekö pätevyystodistusta osoituksena henkilön ammattitaidosta?  

a) Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvissä pätevyyksissä         

b) Rakennusten korjaussuunnitteluun liittyvissä pätevyyksissä   

4. Ovatko pätevyyskäytännöt mielestänne selkeitä? 

a) Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvissä töissä        

b) Rakennusten korjaussuunnitteluun liittyvissä töissä   

5. Moni henkilöpätevyys pohjautuu lakiin ja määräyksiin. Lisäksi on syn-

tynyt eri toimialoille toimijoiden kehittämiä markkinalähtöisiä pätevyyksiä. 

Koetteko markkinalähtöisille henkilöpätevyyksille tarvetta?  

6. Onko henkilöpätevyyteen tai henkilösertifikaattiin tähtääviä koulutusta-

hoja?   

7. Onko pätevyyksiä tai henkilösertifikaatteja myöntäviä tahoja? 

8. Onko pätevyysnimikkeitä mielestänne?  

9. Kuinka monella yrityksenne työntekijöistä on vähintään yksi voimassa 

oleva henkilöpätevyys tai henkilösertifikaatti?  

10. Vaativatko tilaajat/asiakkaat yritykseltänne henkilöpätevyyksiä?  

11. Maksaako yrityksenne työntekijöille alaanne liittyviä pätevöitymiskou-

lutuksia? 

12. Koetteko koulutusten hinnat?     

13. Kannustatteko työntekijöitänne osallistumaan pätevöitymiskoulutuk-

siin? 
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Palkkikuvaajassa (Kuva 2) on esitetty yritysten vastaukset: 

KUVA 2. Yritysten vastaukset 
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Seuraavassa listassa on tilaajille esitetyt kysymykset: 

1. Ovatko seuraavat henkilöpätevyydet tai henkilösertifikaatit teille tuttu-

ja? 

a) Kuntoarvioija                    

b) Asuntokaupan kuntotarkastaja                   

c) Kosteustekninen kuntotutkija ja korjaussuunnittelija              

d) Betonirakenteiden a-vaativuusluokan kuntotutkija                 

e) Betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija     

f) A ja AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija        

g) Rakenteiden kosteuden mittaaja                   

h) Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija                   

i) Rakennusterveysasiantuntija                   

j) Lämpökuvaaja                    

2. Vaaditteko tilauksen tehdessänne konsulttifirmalta, kyseisen työn to-

teuttajilta henkilökohtaisia pätevyystodistuksia? (Esim. kuntoarvioija, 

lämpökuvaaja, eri suunnittelijat, kosteusmittaaja… jne.) 

3. Tarkistatteko mahdolliset henkilöpätevyydet? (Esim. netissä olevista 

rekistereistä) 

4. Koetteko henkilöpätevyydet tarpeellisiksi?  

a) Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvissä töissä        

b) Rakennusten korjaussuunnitteluun liittyvissä töissä    

5. Pidättekö pätevyystodistusta osoituksena henkilön ammattitaidosta?  

a) Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvissä pätevyyksissä  

b) Rakennusten korjaussuunnitteluun liittyvissä pätevyyksissä     

6. Ovatko pätevyyskäytännöt mielestänne selkeitä? 

a) Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvissä töissä        

b) Rakennusten korjaussuunnitteluun liittyvissä töissä    

7. Monen henkilöpätevyyden sisältö pohjautuu lakiin ja määräyksiin. Li-

säksi on syntynyt eri toimialoille toimijoiden kehittämiä markkinalähtöisiä 

pätevyyksiä. Koetteko markkinalähtöisille henkilöpätevyyksille tarvetta?  

8. Onko pätevyysnimikkeitä mielestänne sopivasti?  
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9. Tuovatko henkilöpätevyydet yritykselle etua kilpailijoihin nähden? 

10. Oletteko tilanneet työtä kalliimman tarjouksen perusteella, koska fir-

massa työskentelee henkilöitä joilla on pätevyystodistukset? 
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Palkkikuvaajassa (Kuva 3) on esitetty tilaajien vastaukset: 

KUVA 3. Tilaajien vastaukset 
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7 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä asumisterveyteen, rakennusten kun-

toon ja korjausrakentamiseen liittyviin henkilöpätevyyksiin ja henkilösertifikaat-

teihin. Selvitettäviä asioita olivat pätevyyksiä myöntävät tahot ja niiden toimin-

tamallit, henkilöpätevyyteen tai -sertifikaattiin tähtäävien koulutuksien antajat, 

nimikkeiden virallisuus ja niiden sisältö yleisesti.  

Toisena osana työtä oli selvittää Oulun lähistöllä toimivien insinööripohjaisten 

konsulttiyritysten ja näiden yritysten palveluja käyttävien asiakkaiden suhtautu-

mista henkilöpätevyyksiin ja -sertifikaatteihin. Selvitykset toteutettiin kahdella 

erilaisella kyselylomakkeella, joista toinen suunnattiin konsulttiyrityksille ja toi-

nen tilaajapuolelle. Kyselyissä selvitettiin, kuinka tarpeellisiksi henkilökohtaiset 

pätevyystodistukset koetaan, mikä on niiden painoarvo suhteessa todelliseen 

ammattitaitoon, onko niistä yrityksille kilpailuetua ja ovatko yritysten ja tilaajien 

vastaukset linjassa toisiinsa nähden. 

Työtä aloittaessa törmättiin suureen nimikkeiden kirjoon, joka varsinkin aluksi 

tuntui hyvin sekavalta. Työssä käsiteltävät nimikkeet ovatkin vain pieni raapaisu 

todellisesta määrästä, mikä oli yksi syy työn rajaukseen koskemaan vain raken-

nusten tutkimukseen ja korjausrakentamiseen liittyviä nimikkeitä. Työssä käsi-

teltävien yksittäisten pätevyyksien ja sertifikaattien sisältö selvisi hyvin koulutus- 

ja työkokemusvaatimusten osalta. Myös kustannukset ja pätevyyksien ylläpidon 

vaatimukset selvisivät hyvin, joten näiltä osin työssä päästiin alussa asetettuihin 

tavoitteisiin.  

Yhtenä tavoitteena oli selvittää yksittäisten nimikkeiden virallisuutta, joka jää 

suurelta osin työssä edelleen hämäränpeittoon. Henkilöpätevyydet ja -

sertifikaatit pohjautuvat koulutuksiin, joiden sisällön virallisuutta on erittäin han-

kala hahmottaa. Osa sisällöistä pohjautuu lakiin ja määräyksiin, osa taas yleisiin 

ohjeisiin tai alalla toimijoiden toimintamalleihin. Missään ei kuitenkaan suoraan 

sanota, kuinka virallisia yksittäiset pätevyydet ovat. Olisiko yksi mahdollisuus, 

että tietyt henkilöpätevyydet olisivat pakollisia kyseisille alalla toimijoille? Tämä 

kuitenkin aiheuttaisi ongelmia alalle pyrkiville uusille työntekijöille ja voisi olla 
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kohtuuttoman kallista pienille yrityksille. Omasta mielestäni pätevyysnimikkeitä 

tulisi yhdistää ja pätevyyksien virallisuus tulisi selkeästi todeta esimerkiksi ym-

päristöministeriön toimesta. 

Työssä tehdyt kyselyt antavat hyvin suuntaa yritysten ja tilaajien suhtautumises-

ta henkilöpätevyyksiin. Kyselystä käy erityisen selkeästi ilmi tilaajien vankka 

kannatus henkilöpätevöimistä kohtaa sekä luotto pätevyystodistuksen omaavan 

henkilön ammattitaitoon. Tulos on hyvä pätevyysjärjestelmän kannalta, koska 

todistuksen pääasiallinen tarkoitus on osoittaa henkilön ammattitaitoa. Kuitenkin 

yrityksissä henkilöpätevyystodistusta ei pidetty läheskään aina takeena henkilön 

ammattitaidosta. Tämä antaa huonon signaalin pätevyysjärjestelmän uskotta-

vuuden kannalta, jos alalla toimivat henkilöt eivät itse usko todistuksen osoitta-

van ammattitaitoa. Tästäkin huolimatta yritykset kannustavat henkilökuntaansa 

koulutuksiin ja ovat valmiita maksamaan niistä. Käytännössä kuitenkin yritysten 

työntekijöillä pätevyyksiä oli hyvin vaihtelevasti.  

Kyselyssä kävi ilmi, että henkilöpätevyyksillä on merkitystä kilpailutilanteissa 

yritysten välillä. Valtaosa tilaajapuolen edustajista uskoi pätevyyksien tuovan 

etua yritykselle ja kertoi teettäneensä töitä kalliimman tarjouksen perusteella, 

koska yrityksen henkilökunnalla oli pätevyystodistuksia. On kuitenkin mahdoton 

arvioida kuinka suuresta edusta milloinkin puhutaan, koska rahalla on aina suu-

rin valta. Lisäksi tuloksia tulkittaessa on ensiarvoisen tärkeää muistaa tulosten 

olevan vain suuntaa antavia jo pelkästään pienen vastaajajoukon takia. 
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Kysely yrityksille  LIITE 1/1 

  

KYSELYLOMAKE 

Kyselyssä selvitetään yritysten suhtautumista henkilökohtaisiin pätevyystodis-

tuksiin ja henkilösertifikaatteihin. Tämän kyselyn vastaukset käsitellään nimet-

töminä ja tulokset tulevat osaksi ammattikorkeakouluun tehtävää lopputyötä. 

Työ julkaistaan valmiina osoitteessa www.theseus.fi  

1. Koetteko henkilökohtaiset pätevyystodistukset tarpeellisiksi?  

Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvissä töissä  kyllä        ei  

Rakennusten korjaussuunnitteluun liittyvissä töissä    kyllä       ei  

2. Lisäävätkö pätevyyskoulutukset mielestänne ammattitaitoa?  

Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvissä pätevyyksissä  

huomattavasti   jonkin verran    ei  

Rakennusten korjaussuunnitteluun liittyvissä pätevyyksissä    

huomattavasti   jonkin verran    ei  

3. Pidättekö pätevyystodistusta osoituksena henkilön ammattitaidosta?  

Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvissä pätevyyksissä kyllä        ei  

Rakennusten korjaussuunnitteluun liittyvissä pätevyyksissä   kyllä        ei  

4. Ovatko pätevyyskäytännöt mielestänne selkeitä? 

Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvissä töissä  kyllä        ei 

Rakennusten korjaussuunnitteluun liittyvissä töissä   kyllä        ei  

5. Moni henkilöpätevyys pohjautuu lakiin ja määräyksiin. Lisäksi on syn-

tynyt eri toimialoille toimijoiden kehittämiä markkinalähtöisiä pätevyyksiä. 

Koetteko markkinalähtöisille henkilöpätevyyksille tarvetta?  

 kyllä   jonkin verran   ei  

6. Onko henkilöpätevyyteen tai henkilösertifikaattiin tähtääviä koulutusta-

hoja?   

liikaa   sopivasti   liian vähän  
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7. Onko pätevyyksiä tai henkilösertifikaatteja myöntäviä tahoja? 

liikaa   sopivasti   liian vähän  

8. Onko pätevyysnimikkeitä mielestänne? (Esim. kuntoarvioija, lämpöku-
vaaja, eri suunnittelijat, kosteusmittaaja… jne.) 
 
liikaa   sopivasti   liian vähän  

9. Kuinka monella yrityksenne työntekijöistä on vähintään yksi voimassa 

oleva henkilöpätevyys tai henkilösertifikaatti? (Ei koske työturvallisuus 

korttia, tulityökortteja, ensiapukortteja tai muita vastaavia.) 

100%  75%  50%  25%  0%  

10. Vaativatko tilaajat/asiakkaat yritykseltänne henkilöpätevyyksiä?  

usein   joskus   ei koskaan  

11. Maksaako yrityksenne työntekijöille alaanne liittyviä pätevöitymiskou-

lutuksia? 

kyllä   osittain   ei  

12. Koetteko koulutusten hinnat?     

kalliiksi   sopiviksi   halvoiksi  

13. Kannustatteko työntekijöitänne osallistumaan pätevöitymiskoulutuk-

siin? 

kyllä   ei  

Halutessanne voitte vapaasti kommentoida aihetta tai kyselyä.   

KIITOS OSALLISTUMISESTA! 

Jukka Räisänen 
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 
sana on vapaa
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KYSELYLOMAKE 

Kyselyssä selvitetään tilaajien/asiakkaiden suhtautumista henkilökohtaisiin pä-

tevyystodistuksiin ja henkilösertifikaatteihin. Tämän kyselyn vastaukset käsitel-

lään nimettöminä ja tulokset tulevat osaksi ammattikorkeakouluun tehtävää lop-

putyötä. Työ julkaistaan valmiina osoitteessa www.theseus.fi  

1. Ovatko seuraavat henkilöpätevyydet tai henkilösertifikaatit teille tuttu-

ja? 

Kuntoarvioija    kyllä  ei  

Asuntokaupan kuntotarkastaja   kyllä  ei  

Kosteustekninen kuntotutkija ja korjaussuunnittelija kyllä  ei  

Betonirakenteiden a-vaativuusluokan kuntotutkija kyllä  ei  

Betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija kyllä  ei  

A ja AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija kyllä  ei  

Rakenteiden kosteuden mittaaja   kyllä  ei  

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija   kyllä  ei  

Rakennusterveysasiantuntija   kyllä  ei  

Lämpökuvaaja    kyllä  ei  

 
2. Vaaditteko tilauksen tehdessänne konsulttifirmalta, kyseisen työn to-

teuttajilta henkilökohtaisia pätevyystodistuksia? (Esim. kuntoarvioija, 

lämpökuvaaja, eri suunnittelijat, kosteusmittaaja… jne.) 

usein   joskus   ei koskaan  

3. Tarkistatteko mahdolliset henkilöpätevyydet? (Esim. netissä olevista 

rekistereistä) 

usein   joskus   ei koskaan  

4. Koetteko henkilöpätevyydet tarpeellisiksi?  

Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvissä töissä  kyllä        ei  

Rakennusten korjaussuunnitteluun liittyvissä töissä  kyllä        ei 
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5. Pidättekö pätevyystodistusta osoituksena henkilön ammattitaidosta?  

Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvissä pätevyyksissä kyllä        ei  

Rakennusten korjaussuunnitteluun liittyvissä pätevyyksissä   kyllä        ei  

6. Ovatko pätevyyskäytännöt mielestänne selkeitä? 

Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvissä töissä  kyllä        ei 

Rakennusten korjaussuunnitteluun liittyvissä töissä    kyllä        ei  

7. Monen henkilöpätevyyden sisältö pohjautuu lakiin ja määräyksiin. Li-

säksi on syntynyt eri toimialoille toimijoiden kehittämiä markkinalähtöisiä 

pätevyyksiä. Koetteko markkinalähtöisille henkilöpätevyyksille tarvetta?  

 kyllä   jonkin verran  ei  

8. Onko pätevyysnimikkeitä mielestänne sopivasti?  

liikaa   sopivasti   liian vähän  

9. Tuovatko henkilöpätevyydet yritykselle etua kilpailijoihin nähden? 

usein  joskus  hyvin harvoin ei koskaan  

10. Oletteko tilanneet työtä kalliimman tarjouksen perusteella, koska fir-

massa työskentelee henkilöitä joilla on pätevyystodistukset? 

usein  joskus  hyvin harvoin ei koskaan  

Halutessanne voitte vapaasti kommentoida aihetta tai kyselyä.   

KIITOS OSALLISTUMISESTA! 

Jukka Räisänen 
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 
sana on vapaa
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YRITYSTEN VASTAUKSET 

1. Koetteko henkilökohtaiset pätevyystodistukset tarpeellisiksi?  

Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvissä töissä       kyllä 66 %      ei 33 % 

Rakennusten korjaussuunnitteluun liittyvissä töissä   kyllä 56 %      ei 44 % 

2. Lisäävätkö pätevyyskoulutukset mielestänne ammattitaitoa?  

Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvissä pätevyyksissä  

huomattavasti 25 % jonkin verran 50 %  ei 25 % 

Rakennusten korjaussuunnitteluun liittyvissä pätevyyksissä    

huomattavasti 14 % jonkin verran 57 %  ei 29% 

3. Pidättekö pätevyystodistusta osoituksena henkilön ammattitaidosta?  

Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvissä pätevyyksissä        kyllä 57 %  ei 43 % 

Rakennusten korjaussuunnitteluun liittyvissä pätevyyksissä  kyllä 50%    ei 50 % 

4. Ovatko pätevyyskäytännöt mielestänne selkeitä? 

Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvissä töissä kyllä 0 %     ei 100 % 

Rakennusten korjaussuunnitteluun liittyvissä töissä  kyllä  20 %   ei 80 %  

5. Moni henkilöpätevyys pohjautuu lakiin ja määräyksiin. Lisäksi on syn-

tynyt eri toimialoille toimijoiden kehittämiä markkinalähtöisiä pätevyyksiä. 

Koetteko markkinalähtöisille henkilöpätevyyksille tarvetta?  

 kyllä 0 %  jonkin verran 29 % ei 71 % 

6. Onko henkilöpätevyyteen tai henkilösertifikaattiin tähtääviä koulutusta-

hoja?   

liikaa 14 %  sopivasti 57 % liian vähän 29 % 

7. Onko pätevyyksiä tai henkilösertifikaatteja myöntäviä tahoja? 

liikaa 0 %  sopivasti 86 % liian vähän 14 %
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8. Onko pätevyysnimikkeitä mielestänne?  

 

liikaa 43 %  sopivasti 57 % liian vähän 0 % 

9. Kuinka monella yrityksenne työntekijöistä on vähintään yksi voimassa 

oleva henkilöpätevyys tai henkilösertifikaatti?  

Keskiarvo 50 % 

10. Vaativatko tilaajat/asiakkaat yritykseltänne henkilöpätevyyksiä?  

usein 0 %  joskus 86 %  ei koskaan 14 % 

11. Maksaako yrityksenne työntekijöille alaanne liittyviä pätevöitymiskou-

lutuksia? 

kyllä 86 %  osittain 14 % ei 0 % 

12. Koetteko koulutusten hinnat?     

kalliiksi 71 % sopiviksi 29 % halvoiksi 0 % 

13. Kannustatteko työntekijöitänne osallistumaan pätevöitymiskoulutuk-

siin? 

kyllä 89 %  ei 11 % 
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TILAAJIEN VASTAUKSET 

1. Ovatko seuraavat henkilöpätevyydet tai henkilösertifikaatit teille tuttu-

ja? 

Kuntoarvioija                   kyllä 100 % ei 0 %  

Asuntokaupan kuntotarkastaja                  kyllä  83 %  ei 17 % 

Kosteustekninen kuntotutkija ja korjaussuunnittelija             kyllä 100 % ei 0 % 

Betonirakenteiden a-vaativuusluokan kuntotutkija                kyllä 50 %   ei 50 % 

Betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija   kyllä 50 %   ei 50 %  

A ja AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija       kyllä 33 %   ei 67 % 

Rakenteiden kosteuden mittaaja                  kyllä 100 % ei 0 % 

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija                  kyllä 100 % ei 0 % 

Rakennusterveysasiantuntija                  kyllä 17 %   ei 83 % 

Lämpökuvaaja                   kyllä 83 %   ei 17 %  

 
2. Vaaditteko tilauksen tehdessänne konsulttifirmalta, kyseisen työn to-

teuttajilta henkilökohtaisia pätevyystodistuksia? (Esim. kuntoarvioija, 

lämpökuvaaja, eri suunnittelijat, kosteusmittaaja… jne.) 

usein 33 %  joskus 67 %  ei koskaan 0 % 

3. Tarkistatteko mahdolliset henkilöpätevyydet? (Esim. netissä olevista 

rekistereistä) 

usein 33 %  joskus 67 %  ei koskaan 0 % 

4. Koetteko henkilöpätevyydet tarpeellisiksi?  

Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvissä töissä       kyllä 100 %   ei 0 % 

Rakennusten korjaussuunnitteluun liittyvissä töissä   kyllä 100 %       ei 0 % 

5. Pidättekö pätevyystodistusta osoituksena henkilön ammattitaidosta?  

Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvissä pätevyyksissä kyllä 83 % ei 17 % 

Rakennusten korjaussuunnitteluun liittyvissä pätevyyksissä   kyllä 83 % ei 17 % 
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6. Ovatko pätevyyskäytännöt mielestänne selkeitä? 

Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvissä töissä       kyllä 50 %      ei 50 % 

Rakennusten korjaussuunnitteluun liittyvissä töissä   kyllä 50 %      ei 50 % 

7. Monen henkilöpätevyyden sisältö pohjautuu lakiin ja määräyksiin. Li-

säksi on syntynyt eri toimialoille toimijoiden kehittämiä markkinalähtöisiä 

pätevyyksiä. Koetteko markkinalähtöisille henkilöpätevyyksille tarvetta?  

 kyllä 17 %  jonkin verran 66 % ei 17 % 

8. Onko pätevyysnimikkeitä mielestänne sopivasti?  

liikaa 17 %  sopivasti 83 % liian vähän 0 % 

9. Tuovatko henkilöpätevyydet yritykselle etua kilpailijoihin nähden? 

usein 33 % joskus 67 %     hyvin harvoin 0 % ei koskaan 0 % 

10. Oletteko tilanneet työtä kalliimman tarjouksen perusteella, koska fir-

massa työskentelee henkilöitä joilla on pätevyystodistukset? 

usein 0 % joskus 66 %     hyvin harvoin 17 % ei koskaan 17 % 

 

 


