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Ohje paloilmoitinliikkeen vastuuhenkilön pätevyystodistuksen hakemiseen
Paloilmoittimien asennus- ja huoltotöitä tekevien liikkeiden toiminnan harjoittaminen edellyttää, että yritykselle
on nimetty vähintään yksi pätevyysvaatimukset täyttävä vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöllä tulee olla Turvallisuusja kemikaaliviraston (Tukes) myöntämä voimassa oleva pätevyystodistus.
Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että liike toimii sitä koskevien lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Edellytykset pätevyystodistuksen myöntämiselle
Paloilmoittimien asennustoimintaa koskee laki pelastustoimen laitteista (10/2007). Lain 9 §:ssä on säädetty vaatimukset paloilmoittimia asentavan ja huoltavan asennusliikkeen vastuuhenkilöille. Vastuuhenkilöksi voidaan
hyväksyä henkilö, joka on:
•
•
•
•

toiminnanharjoittaja itse tai on asennusliikkeen päätoimisessa palveluksessa;
on suorittanut hyväksytysti Kiwa Inspecta Oy:n järjestämän kokeen (paloilmoitintutkinto) ja jolla on
riittävän koulutuksen ja
työkokemuksen kautta saavutettu erityisosaaminen.

Vastuuhenkilön on täytettävä kaikki neljä edellytystä. Näin ollen esimerkiksi puuttuvaa koulutusta ei voi korvata työkokemuksella tai paloilmoitintutkinnon suorittamisella.
Riittävän koulutuksen ja työkokemuksen arviointi on vakiintunut Tukesin ratkaisukäytännössä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Koulutusvaatimukset olivat alun perin kirjattu sisäministeriön määräykseen (SM A 60).
Riittävä koulutus tarkoittaa vähintään sähkö‐ tai telealan teknikon tutkintotasoa tai tätä vastaavaa oppimäärää.
Koska sähkö‐ ja telealan teknikon tutkintoja ei enää ole saatavissa, on tätä lähin oppimäärä insinöörin AMKtutkinto. Tukes hyväksyy myös muun kuin sähkö‐ ja telealalta olevan tutkinnon, jos se on vastaavan tasoinen
kuin sähkö‐ ja telealan teknikon tutkinto. Käytännössä tällaisiksi tutkinnoiksi on hyväksytty esimerkiksi automaatioteknikko tai jopa muu kuin sähköalan AMK‐insinööri, jos tutkinnon on katsottu sisältävän tarvittavien sähköteknisten opintojen lisäksi tarvittavat suunnittelu- ja työnjohdolliset opinnot.
HUOM! Työteknikkokoulutus ei vastaa teknillisessä oppilaitoksessa suoritetun teknikon tutkinnon tasoista
oppimäärää.
Riittävästä työkokemuksesta hakijan tulee esittää näyttö. Työkokemus hyväksytään yksityiskohtaisen selvityksen perusteella. Riittävä työkokemus osoitetaan liittämällä hakemukseen hakijan paloilmoitintöitä koskevat työtodistukset ja mahdolliset muut selvitykset.
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Pätevyystodistuksen hakeminen
Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut
Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:
• kopio paloilmoitintutkintotodistuksesta
• selvitys koulutuksesta (kopio sähkö- tai telealan teknikon tai insinöörin tutkintotodistuksesta)
• selvitys työkokemuksesta (kopiot työtodistuksista)
Tukes myöntää hakemuksen perusteella 3 vuotta kerrallaan voimassa olevan pätevyystodistuksen pätevyysvaatimukset täyttävälle henkilölle.
Hakemuksen käsittelyaika on keskimäärin kolme viikkoa. Hakemuksen käsittely on maksullinen Tukesin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Pätevyystodistuksen uusiminen
Tukes voi hakemuksesta myöntää jatkoaikaa paloilmoittimien asennusliikkeen vastuuhenkilölle myönnetylle pätevyystodistukselle. Todistuksen haltijan on haettava jatkoaikaa hyvissä ajoin ennen todistuksen voimassaolon
päättymistä. Hakemuksessa ja liitetiedoissa hakijan on osoitettava perusteet pätevyytensä säilymiselle. Ensisijainen pätevyystodistuksen uusimisperuste on aina paloilmoitintutkinnon uudelleen suorittaminen. Pätevyystodistuksen voimassaolon jatkamisen edellytyksenä ilman uutta paloilmoitintutkintoa on, että vastuuhenkilö
osoittaa toimineensa myönnetyn pätevyystodistuksen mukaisissa tehtävissä pätevyystodistuksen voimassaoloajan. Hakemuksen liitteenä on toimitettava käyttöönottopöytäkirjat kohteista, joissa hakija on toiminut vastuuhenkilönä. Pelkkää huoltotyötä ei voida pitää riittävänä pätevyystodistuksen uusimisperusteena.

LISÄTIEDOT
Paloilmoitintutkinnot: https://www.kiwa.com/fi/fi/
Tukesissa lisätietoja pätevyystodistuksista antaa ylitarkastaja Jan Meszka, puh 029 5052 061, etunimi.sukunimi@tukes.fi
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