
LVI-alan ammattilaisten pätevöityminen



FISE on rakennus- ja kiinteistöalan 

järjestöjen toimesta vuonna 2003 

perustettu voittoa tavoittelematon yritys, 

jonka tavoitteena on rakentamisen laadun 

parantaminen, rakennusalalla olevien 

henkilöiden kehittymisen edistäminen ja 

henkilöpätevyyksiin liittyvän yhdenmukaisen 

informaation tuottaminen toimialalle.

FISE



■ 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

FISE
osakkaat



On vapaaehtoinen rakennusalan 

suunnittelijoiden ja työnjohdon sertifiointi

• Toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan 

henkilöpätevyydet ja ylläpitää pätevyysrekisteriä

• Pätevyysrekisteri = pätevät toimijat 

rakennuttajien, työnantajien, kansalaisten ja 

rakennustarkastuksen käyttöön

Toteaa FISE Oy:n hallituksen nimittämä 

pätevyyslautakunta. 

• Markkinaehtoiset pätevyydet 

(kuntotutkimukset yms)

• Lakiin ja täydentäviin rakentamismääräyksiin 

perustuvia (IV- ja KVV- suunnittelija- ja 

työnjohtajat, energiatodistuksen laatijat) 

FISE
pätevyys



■ IV-suunnittelijat ja KVV-suunnittelijat

■ Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijat

■ Kylmäsuunnittelijat

■ IV-työnjohtajat ja KVV-työnjohtajat

■ Energiatodistuksen laatijat

■ LVV-kuntotutkijat

■ IV-kuntotutkijat

Myönnämme myös omia pätevyyksiä

■ Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan 
pätevyys

■ Pienpuhdistamohuoltajan pätevyys

■ IV-mittauksen pätevyys

Suomen LVI-liitto 
toimii 

sihteerijärjestönä 
seuraavien FISE-

pätevyyksien osalta



Mistä pätevyys muodostuu?

TIETO TAITO ASEN-

TEET
PÄTE-

VYYS

Jokainen FISE-pätevä 
on sitoutunut 

noudattamaan FISEn
eettisiä ohjeita.

Työkokemus 
ja käytännön 
osaaminen

Pohja- ja 
täydennyskoulutus



Pätevyydenhakuprosessi

•Järjestää ja laskuttaa tentit

•Vastaanottaa ja käsittelee 
pätevyyshakemukset 

•Pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä 
hakijalta

•Ilmoittaa hakijalle 
pätevyyslautakunnan päätöksen

SULVI

•Suorittaa tentin hyväksytysti

•Täyttää 
pätevyydenhakulomakkeen

•Toimittaa pyydetyt liitteet

HAKIJA

•Laskuttaa pätevyysmaksut

•Ylläpitää pätevyysrekisteriä

•Ylläpitää oikaisulautakuntaa

FISE

Pätetoimikunta
(SULVI)

Esikäsittelee pätevyyshakemukset

LVI-pätevyyslautakunta
(FISE)

Myöntää pätevyyden / hylkää 
pätevyyshakemuksen



Pätevyyden
toteamis-
toiminnan 
tarkoitus

■ Varmistaa henkilön pätevyys ja sen ylläpito 

■ Kannustaa oman osaamisen 

kehittämiseen

■ Auttaa viranomaisia kelpoisuuden 

toteamisessa

■ Helpottaa ja yksinkertaistaa 

rakennuttajien päätöksentekoa 

■ Varmistaa henkilöpätevyyksien avulla, että 

yrityksen konkreettinen osaaminen on 

olemassa

■ Parantaa yrityksen kilpailukykyä



Pätevyyden 
toteaminen

■ Pätevyyden saaneet kirjataan pätevyysrekisteriin 

www.fise.fi –sivuille (lukuunottamatta ET-

pätevyyksiä, jotka löytyvät ARAn sivuilta). 

■ Pätevyys on voimassa 7 vuotta

– henkilön nimi 

– tutkinto

– kotipaikkakunta

– pätevyyden voimassaoloaika 

– vaativuusluokka

■ Rakennusvalvontaviranomainen toteaa hakijan 

kelpoisuuden, voi antaa myös palautetta 

pätevyysrekisterin ylläpitäjälle. 

■ Voidaan peruuttaa ennen todistuksen 

voimassaolon päättymistä, erityisen painavista 

syistä

■ Voidaan uusia tekemällä selvitys siitä, miten 

henkilö on ylläpitänyt ammattitaitoaan kuluneen 

seitsemän vuoden aikana. 



FISE-tenttiin 
osallistuminen

■ Tenttejä pääsääntöisesti kaksi kertaa 

vuodessa. 

■ Ilmoittautumislomakkeet, tenttikirjallisuus 

yms. tieto löytyy SuLVIn kotisivuilta 

pätevyydet-kohdasta.

■ Tentissä on monivalintatehtäviä

■ Tentissä saa olla tenttiaineisto mukana



■ Tenttiin osallistuminen (v. 2018) 

maksaa 120 €

■ Pätevyyden haku ja rekisteröinti 

vuonna 2018 400 € (haku 190€ ja 

rekisteröinti 210 €)

■ HUOM! Hakemuksen 

hylkäämisestä veloitetaan 

hakemuksen käsittelymaksu 190 €

■ Oikaisupyynnön käsittelymaksu 

350 €

■ Hintoihin lisätään alv 24 %

Tentti- ja 
pätevyys-

maksut



Suomen LVI-liitto - SuLVIn henkilökunta

Koulutuspäällikkö Samuli Könkö

p. 0503276592

Koulutussihteeri Jonna Hoikka

p. 0505485876

etunimi.sukunimi(at)sulvi.fi

Pätevyysasiat: patevyydet(at)sulvi.fi


