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Rakennusterveyteen liittyvän opetuksen sisältö
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Rakennusterveyteen liittyvien asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksia 
on asetettu:

Asumisterveysasetus

• Rakennusterveysasiantuntijalle (RTA), VTT Expert Services Oy

• Sisäilma-asiantuntijalle (SISA), VTT Expert Services Oy

• Kosteusvaurion kuntotutkijalle (KVKT), FISE Oy

Maankäyttö- ja rakennuslaki

• Kosteusvaurion korjaussuunnittelijalle , FISE Oy

• Kosteusvaurion korjaustyönjohtajalle, FISE Oy



Pätevyysvaatimuksien osaamisen eri osa-alueita 
ovat:
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• A. Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen 
ja torjunta 

• B. Rakennusfysiikka, fysikaaliset olosuhteet, 
kuntotutkimusmenetelmät, rakenne- ja tuotantotekniikka ja 
juridiikka

• C. Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka

• sekä rakennusterveysasiantuntijoilla opinnäytetyö. Näille 
kaikille on asetuksessa määritetty yleissisältö 
osaamistavoitteina ja vähimmäisopintopistemäärät. 



AHOT, aikaisemmin hankitun osaamisen 

tunnistaminen ja tunnustaminen
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• Henkilöllä on mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista 
riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. 
Osaamisen tulee vastata tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman 
tai säädöksissä erikseen määrättyjä osaamisvaatimuksia. 

• Oppimista tapahtuu monissa ympäristöissä: 
koulutusjärjestelmässä, elinkeino- ja muussa työelämässä, 
yksityiselämässä ja vapaa-ajalla. Todistuksia osaamisesta 
saadaan pääsääntöisesti vain koulutusjärjestelmän piirissä 
tapahtuneesta opetuksesta ja osaamisesta. 



AHOT, aikaisemmin hankitun osaamisen 

tunnistaminen ja tunnustaminen
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• Virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuva 
oppiminen jaetaan usein lisäksi kahteen osaan epäviralliseen 
(non-formaaliin) oppimiseen ja arkioppimiseen (informaaliin) 
oppimiseen. Epävirallinen oppiminen määritellään 
järjestelmälliseksi ja ohjatuksi oppimisen muodoksi, josta voi 
saada myös todistuksen, mutta koulutus ei kuulu 
koulutusjärjestelmän piiriin. Arkioppiminen taas tapahtuu 
työssä, järjestöissä tai harrastusten ja vapaa-ajan toiminnoissa.



AHOT, aikaisemmin hankitun osaamisen 

tunnistaminen ja tunnustaminen
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• Ulkopuolisten asiantuntijoiden rakennusterveyden eri 
osaamiskokonaisuuksien A, B ja C osaamistavoitteiden 
toteutumista voidaan arvioida AHOT-menettelynä. 

• Tutkinnot eivät vanhene, tämä tarkoittaa tutkinnon 
antamaa hakukelpoisuutta.

• Osaamisen tarkastelussa yli seitsemän vuotta vanhempien 
tutkintojen ja työkokemuksen tuottamaa osaamista 
tarkastellaan suhteessa suoritusaikaan, koulutusalaan ja 
tiedon luonteeseen.



Kuinka AHOT -menettelyyn hakeudutaan?
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• Henkilö, joka haluaa aikaisemmin hankitun osaamisensa 
tunnistamista, esittää hyväksytylle koulutuksen 
järjestäjälle hakemuksen pätevyyteen valmentavaan 
koulutukseen tai pelkästään AHOT-menettelyyn .

• Hakemuksen liitteenä on oltava kyseisen pätevyyden 
AHOT-lomake täytettynä niiltä osin, mitä halutaan 
AHOT-menettelyyn saattaa sekä hyväksi lukuun 
vaikuttavat liitteet. 

• AHOT-lomake sisältää osaamisvaatimustavoitteet 
kaikissa osaamisalueissa (A, B ja C). 

• AHOT-lomakkeet Valviran ohjeen liitteinä.



AHOT -lomakkeen liitteinä tulee olla 
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• ansioluettelo (työkokemus ja lisäkoulutus sekä mahdollinen 
raportti- tai julkaisuluettelo)

• tutkintotodistus josta näkyy tutkinto, oppilaitos ja opintojaksot 
laajuuksineen ja arvosanoineen, tutkintoon sisältyneen 
opintojakson kuvaus (sisältö, toteutustavat ja laajuus) sekä 
suoritusaika

• aiempien lisäkoulutusten todistukset ja kuvaukset (sisältö, 
toteutustavat ja laajuus)

• aiempien henkilösertifiointien todistukset

• työtodistukset siltä osin miltä haetaan korvaavuutta 
pätevyyteen valmentavassa koulutuksessa

• enintään 5 vuotta vanhat opinnäytetyöt ja julkaisut sekä 
raportit siltä osin miltä haetaan korvaavuutta pätevyyteen 
valmentavassa koulutuksessa



Miten paljon korvaavaa osaamista AHOT-
menettelyllä voi saada hyväksytettyä?
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• Korvaavuus voi olla kokonaissuorituksen hyväksyntä tai 
osittainen niin että opetukseen ei tarvitse osallistua mutta 
osaaminen on näytettävä valmentavan koulutuksen 
järjestäjälle esim. tenttimällä vastaava osaamisalue tai tehdyllä 
tutkimuksella raportteineen. 

• Mikäli korvaavuus on hyväksytty joko valmentavassa 
koulutuksessa tai AHOT-menettelyssä jossakin oppilaitoksessa, 
niin se on samalla hyväksytty kaikissa pätevyyksiin 
valmentavaa koulutusta antavissa oppilaitoksissa.



Miten paljon korvaavaa osaamista AHOT-
menettelyllä voi saada hyväksytettyä?
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• Rakennusalan tutkintokoulutuksista on useimmiten hyväksytty 
vastaavina opintoina rakennusfysiikan ja korjausrakentamisen 
opintojen suoritukset. Sisäympäristöön liittyvää osaamista on 
eniten korvattu ympäristöteknologian ja ympäristötieteiden 
tutkintokoulutuksien opintojaksojen suorituksilla. 



Kuka voi hyväksyä vastaavuuksia 
AHOT -menettelyn kautta?
• 1. pätevyyteen valmentavan koulutuksen järjestäjätahon 

opetushenkilö joka vastaa korvattavan opintojakson opetuksesta 
tutkintokoulutuksessa, mikäli hänellä on kokemusta vähintään 5 vuotta 
opettamisesta ja opintojen arvioinnista, sekä AHOT-menettelystä
tutkintokoulutuksessa 

• 2. pätevyyteen valmentavan koulutuksen vastuullinen vetäjä, mikäli 
hänellä on osoitettavissa opintokokonaisuutta vastaava osaaminen ja 
kokemusta vähintään 5 vuotta opettamisesta ja opintojen arvioinnista, 
sekä AHOT-menettelystä tutkintokoulutuksessa

• 3. pätevyyteen valmentavan koulutuksen järjestäjätahon 
ulkopuolinen henkilö, mikäli hänellä on osoitettavissa 
opintokokonaisuutta vastaava osaaminen ja kokemusta vähintään 5 
vuotta opettamisesta ja opintojen arvioinnista, sekä AHOT-
menettelystä tutkintokoulutuksessa
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