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Aihe

Ulkomailla suoritetun tutkinnon ja työkokemuksen soveltaminen vastuuhenkilön
kelpoisuuden arviointiin
Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet sekä muiden viranomaisten ja laitosten ohjeet ja tulkinnat
/1/ MRL 120 a-g §, MRL 122, MRL 122 a-f §
/2/ Valtioneuvoston asetus suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä
/3/ Ympäristöministeriön ohje suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä
/4/ Ympäristöministeriön ohje suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksista
/5/ Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien
kelpoisuudesta, /6/ FISEn soveltamisohje ulkomailla suoritettuun tutkintoon ja työkokemukseen.

Yhteinen tulkinta/käytäntö
1. Suunnittelijat ja suunnittelutehtävien vaativuusluokat ilmoitetaan rakennuslupaa
haettaessa
a. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennushankkeessa on
kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat.
b. Pääsuunnittelija ja rakennushankkeeseen ryhtyvä määrittävät rakennushankkeessa
tarvittavat suunnittelutehtävät, arvioivat niiden vaativuusluokat ja valitsevat suunnittelijat.
2. Suunnittelutehtävän vaativuusluokan edellyttämä pätevyys osoitetaan todistuksilla
a. Tällaisia todistuksia ovat esim. tutkinto- ja työtodistukset sekä ao. suunnittelualaa koskevan
pätevyyden toteamiselimen antama todistus.
b. Hakija, jolla on ulkomailla suoritettu tutkinto ja/tai työkokemus, osoittaa tutkinto-, opinto- ja
työkokemusvaatimusten täyttymisen samoin periaattein kuin suomalaisen tutkinnon ja
työkokemuksen suorittanut.
c. Hakija esittää pyydetyt tiedot suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
3. Ulkomailla suoritettu tutkinto
Pätevyyden edellytyksenä oleva tutkinto ja opinnot voivat olla osittain tai kokonaan ulkomailla
suoritettuja.
Hakijan tulee liittää lupahakemukseen seuraavat asiakirjat:
a. kopio alkuperäisestä tutkintotodistuksesta ja sen virallinen käännös suomeksi, jos todistus ei
ole ruotsin- tai englanninkielinen
b. opetushallituksen lausunto tutkinnon tasosta rinnastettuna suomalaisiin tutkintoihin
c. kopio alkuperäisestä opintorekisteriotteesta ja sen käännös suomen kielelle, ellei se ole
ruotsin- tai englanninkielinen.
Rakennusvalvonnalla on oikeus pyytää tarvittaessa käännös myös englanninkieleltä suomeksi.
4. Ulkomailla suoritettu työkokemus
Pätevyyden edellytyksenä oleva työkokemus voi olla pääosin ulkomailla suoritettua. Ulkomailla
suoritetun työn tulee olla verrannollista vastaavaan työhön Suomessa. Esimerkiksi:
a. betoni-, puu- tai teräsrakenteiden suunnittelijoiden työkokemuksen tulee olla
eurokoodipohjaista suunnittelua käsittäen kuormitusolosuhteita, jotka vastaavat Suomen
olosuhteita.
b. pohjarakennesuunnittelussa tulee kokemuksen käsittää vastaavanlaisia maa- ja
pohjaolosuhteita kuin Suomessa.
Kokemuksen tulee sisältää
a. joko vähintään yksi Suomessa suoritettu työkokonaisuus
b. tai vaihtoehtoisesti vähintään yhden vuoden työkokemus pätevyysvaatimusten
mukaisessa työssä Suomessa.
Hakijan tulee liittää hakemukseen seuraavat asiakirjat:
a. kopiot alkuperäisistä työtodistuksista ja niiden käännökset suomeksi, jos ne eivät ole
englanninkielisiä
b. referenssiluettelo suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
Rakennusvalvonnalla on oikeus pyytää tarvittaessa käännös myös englanninkieleltä suomeksi.

TOPTEN – rakennusvalvonnat
www.pksrava.fi

Yhtenäiset käytännöt

Vahvistuspvm 12.03.2018
Tunniste

Sivu 2(2)

Muutos

120f 05

Huomioitavaa

Tehtävissä, joissa Suomen kansallisen, muista EU-maista poikkeavan, lainsäädännön tunteminen
on keskeistä työtehtävien suorittamisen kannalta, voidaan edellyttää suurempaa Suomessa
suoritettua osuutta. Näin on esim. pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan pätevyydessä.
Suunnittelutehtävien vaativuusluokista ja suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksista säädetään
maankäyttö- ja rakennuslaissa.
Niitä täsmennetään valtioneuvoston asetuksessa suunnittelutehtävien vaativuusluokkien
määräytymisestä ja ympäristöministeriön ohjeissa suunnittelutehtävien vaativuusluokkien
määräytymisestä ja suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksista vastaten suomalaista
koulutusjärjestelmää.
Kelpoisuuden arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös muissa maissa myönnetyt pätevyydet.
Liitteet
Asiasanat
Suunnittelijan kelpoisuus, suunnittelija, suunnittelu, työnjohtajan kelpoisuus, työnjohto, kelpoisuus,
ulkomaalainen

