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Ohje sammutuslaitteistoliikkeen vastuuhenkilön pätevyystodistuksen hakemiseen 
 
Sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotöitä tekevien liikkeiden toiminnan harjoittaminen edellyttää, että yri-
tykselle on nimetty vähintään yksi pätevyysvaatimukset täyttävä vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöllä tulee olla Tur-
vallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) myöntämä voimassa oleva pätevyystodistus.  
 
Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että asennus- ja huoltotöissä noudatetaan lainsäädännössä ase-
tettuja vaatimuksia ja että asennus- ja huoltotöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja saaneet riittävästi 
opastusta tehtäviinsä. Vastuuhenkilöllä tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus huolehtia töiden ohjauksesta ja 
valvonnasta. 
 
Edellytykset pätevyystodistuksen myöntämiselle 
 
Sammutuslaitteistojen asennustoimintaa koskee laki pelastustoimen laitteista (10/2007). Lain 9 §:ssä on sää-
detty vaatimukset sammutuslaitteistoja asentavan ja huoltavan asennusliikkeen vastuuhenkilöille. Vastuuhen-
kilöksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on: 
 

• toiminnanharjoittaja itse tai on asennusliikkeen päätoimisessa palveluksessa; 
• on suorittanut hyväksytysti Kiwa Inspecta Oy:n järjestämän kokeen (sammutuslaitteistokuulustelu) ja 

jolla on 
• riittävän koulutuksen ja 
• työkokemuksen kautta saavutettu erityisosaaminen. 

 
Vastuuhenkilön on täytettävä kaikki neljä edellytystä. Näin ollen esimerkiksi puuttuvaa koulutusta ei voi kor-
vata työkokemuksella tai sammutuslaitteistokuulustelun suorittamisella. 
 
Vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksista säädetään tarkemmin sisäministeriön asetuksessa (automaattisista sam-
mutuslaitteistoista annettu asetus SM-1999-967/Tu-33, 8 §). Pätevyystodistusta varten vaaditaan: 
 

• vähintään teknisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu tehtävään soveltuva tut-
kinto; 

• vähintään kahden vuoden kokemus sammutuslaitteistoihin perehdyttävästä työkokemuksesta ja  
• hyväksytysti suoritettu sammutuslaitteistokuulustelu. 

 
Riittävä koulutus tarkoittaa Tukesin vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan vähintään teknisessä oppilaitok-
sessa suoritettua teknikon tutkintoa tai ammattikorkeakoulussa suoritettua insinöörin tutkintoa. 

HUOM! Työteknikkokoulutus ei vastaa teknisessä oppilaitoksessa suoritetun teknikon tutkinnon tasoista op-
pimäärää. 
 
Riittävä työkokemus tarkoittaa vähintään kahden vuoden sammutuslaitteistoihin liittyvää työkokemusta, josta 
hakijan tulee esittää näyttö. Riittävänä työkokemuksena Tukes pitää ainakin kahden vuoden työkokemusta sam-
mutuslaitteiston suunnittelu- tai asennustehtävissä. Myös muunlainen sammutuslaitteistoalaan perehdyttävä 
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työkokemus voidaan hyväksyä yksityiskohtaisen selvityksen perusteella. Riittävä työkokemus osoitetaan liittä-
mällä hakemukseen mukaan hakijan sammutuslaitteistotöitä koskevat työtodistukset tai mahdolliset muut sel-
vitykset. 

Pätevyystodistuksen hakeminen 
 
Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut 
 
Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet: 

• kopio kuulustelutodistuksesta 
• selvitys koulutuksesta sekä kopiot todistuksista 
• selvitys työkokemuksesta sekä kopiot työtodistuksista 

 
Tukes myöntää pätevyystodistuksen pätevyysvaatimukset täyttävälle henkilölle hakemuksen perusteella. Todis-
tus on voimassa 5 vuotta kerrallaan.  

Hakemuksen käsittelyaika on keskimäärin kolme viikkoa. Hakemuksen käsittely on maksullinen Tukesin voi-
massa olevan hinnaston mukaisesti. 
 
Pätevyystodistuksen uusiminen  
 
Tukes voi hakemuksesta myöntää jatkoaikaa sammutinlaitteistoliikkeen vastuuhenkilölle myönnetylle päte-
vyystodistukselle. Todistuksen haltijan on haettava jatkoaikaa hyvissä ajoin ennen todistuksen voimassaolon 
päättymistä. Hakemuksessa ja liitetiedoissa hakijan on osoitettava perusteet pätevyytensä säilymiselle. Ensisi-
jainen pätevyystodistuksen uusimisperuste on aina sammutuslaitteistokuulustelun uudelleen suorittaminen. 
Tukes voi uusia todistuksen pyynnöstä myös ilman uuden sammutuslaitteistokuulustelun suorittamista, jos hen-
kilö on toiminut hänelle myönnetyn pätevyystodistuksen voimassaoloajan asennusliikkeen vastuuhenkilönä tai 
vastuuhenkilön varahenkilönä. Henkilön tulee voida osoittaa tuntevansa voimassa olevat säännökset ja ohjeet. 
 
LISÄTIEDOT 
  
Sammutuslaitteistotutkinnot: https://www.kiwa.com/fi/fi/ 
 
Tukesissa lisätietoja pätevyystodistuksista antaa ylitarkastaja Jan Meszka, puh 029 5052 061, etunimi.suku-
nimi@tukes.fi 
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