
 1 (1) 

 
 
Ohutlevykattoasentajien  
HENKILÖSERTIFIOINTITOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 
 
1 § 
Toimikunnan nimi Ohutlevykattoasentajien henkilösertifiointitoimikunta 
 
2 § 
Toimikunnan tarkoitus Toimikunnan tarkoituksena on valvoa, ylläpitää ja kehittää  
 ohutlevykattoasentajien henkilösertifiointia. 
3 § 
Tehtävät Toimikunta vastaa sertifiointitoiminnan kehittämisestä ja ylläpidosta siten, 

että henkilösertifiointi toteutetaan standardin SFS-EN ISO/IEC 17024 
määrittelemällä tavalla. Toimikunta 

  
1. laatii toimikunnan toimintasäännön 
2. valvoo, että sertifiointitoiminta on VTT:n Sertifiointi- ja 

Tuotehyväksyntätoiminnan johtokunnan määrittelemän 
toimintapolitiikan mukaista 

3. vastaa sertifiointitoiminnan kehittämisestä, ylläpidosta ja 
puolueettomuudesta 

4. määrittelee sertifioitavien henkilöiden osaamisvaatimukset 
5. määrittelee henkilösertifikaattien myöntämis-, jatkamis- ja 

peruuttamisperiaatteet 
6. määrittelee valitusten käsittelymenettelyt 
7. käsittelee valitukset 
8. ottaa harkinnan mukaan hoitaakseen muita toimialueen edellyttämiä 

tehtäviä 
 
4 § 
Jäsenyys Toimikunnan jäseneksi kutsutaan tasapuolisesti ja edustavasti eri tahojen 

edustajia niin, että mikään yksittäinen taho ei pääse hallitsevaan asemaan. 
Toimikunnan jäsenet voivat koostua esimerkiksi seuraavien tahojen 
edustajista: 

− rakennustarkastus 
− opetus 
− tutkimus 
− laatutoiminnot  
− tilaajat 
− valmistajat 
− teollisuus / toteutus 
− suunnittelu 
− järjestöt / yhdistykset 

 
Toimikunta päättää jäsenen hyväksymisestä.  
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Jäsen on velvollinen osallistumaan toimikunnan työskentelyyn, 
noudattamaan toimintasääntöä ja päätöksiä, sekä käsittelemään 
hakemuksiin, hakijoihin ja valituksiin liittyviä sekä muita vastaavia tietoja 
luottamuksellisesti. Jäsen allekirjoittaa tätä koskevan vaitiolositoumuksen. 
 
Toimikunnan edustamat tahot voivat vaihtaa oman jäsenensä halutessaan. 
 
Jos taho haluaa erota toimikunnasta, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus 
toimikunnan puheenjohtajalle tai sihteerille, tai suullinen ilmoitus 
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Henkilön vaihtuessa menetellään 
samalla tavoin. 
 
Tahon edustaman henkilön jäsenyys toimikunnassa päättyy jäsenen 
siirtyessä toisen yrityksen/toimialan palvelukseen, ellei toimikunta toisin 
päätä. 
 
Toimikunnan kokoonpanon vahvistaa Sertifiointi ja 
tuotehyväksyntätoiminnan johtokunta, joka vahvistaa myös tehdyt 
toimikunnan kokoonpanon muutokset.  

5 § 
Hallinto Toimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri valitaan kolmeksi 

vuodeksi kerrallaan. Toimikunnan jäsenet nimitetään toistaiseksi.  
 

Toimikunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Äänten 
mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.  
 
Päätöksiä voidaan puheenjohtajan esityksestä tehdä myös sähköpostitse em. 
päätösvaltaisuusperiaatetta noudattaen. 
 
Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa 
toimikuntaa. Toimikunnan nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja, tarvittaessa yhdessä sihteerin tai muun jäsenen kanssa. 
Kirjeet voi lähettää myös sihteeri tai VTT toimikunnan puolesta niin 
sovittaessa. 
 
Toimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin tehtävinä ovat heidän välillään 
sovitun työnjaon mukaisesti: 
 
1 . kutsua koolle toimikunnan kokoukset ja valmistella esitettävät asiat 

yhdessä sertifiointiorganisaation kanssa. 
2. ylläpitää ja valvoa toimikunnalle asetettujen tehtävien hoitamista. 
3. tehdä aloitteita ja ehdotuksia toimikunnalle toimenpiteistä sertifioinnin 

kehittämiseksi. 
4. laatia kokouspöytäkirjat ja valvoa päätösten täytäntöönpanoa. 
5. kehittää toimikunnan toimintaa.  
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6 § 
Toimikunnan kokouksen koolle kutsuminen 
 

Toimikunta kutsutaan kokoon vähintään 2 viikkoa ennen kokousta 
lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla ellei päivää ole edellisessä 
kokouksessa sovittu. 
 

7 § 
Kokouksissa käsiteltävät asiat 
  
 Kokouksissaan toimikunta käsittelee ja päättää seuraavat asiat: 
 

1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
2. Esitellään sertifiointitoiminnan tilannekatsaus.  
3. Todetaan sertifioidut henkilöt. 
4. Nimetään hyväksyttävät näyttökokeiden vastaanottajat ja 

koulutusorganisaatiot. 
5. Käsitellään sertifiointitoiminnan kehitystarpeet. 
6. Käsitellään erilaiset reklamaatiot ja päätetään jatkotoimenpiteistä 
7. Päätetään osaamis- ja oppimisvaatimukset. (liite 1). 
8. Päätetään sertifikaattien myöntö- ja peruuttamisperusteet (liite 2) 
9. Päätetään sertifioitujen henkilöiden osaamisen seurantamenettelyt  

(liite 3). 
10. Valitaan toimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri sekä uudet jäsenet. 
11. Käsitellään muut jäsenten toimikunnalle vähintään 2 viikkoa ennen 

kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat. 
12. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat. 
 

 
8 § 
Kokoontumistiheys 

Toimikunta kutsutaan koolle aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi 
kertaa vuodessa. 

 
9 § 
Toimikunnan toimintasääntöjen muutokset 
 

Ollakseen pätevä näiden toimintasääntöjen hyväksyntää, muuttamista ja 
purkamista koskeva päätös on tehtävä toimikunnan kokouksessa sen 
jälkeen, kun asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos 
sitä on kannattanut vähintään 3/4 toimikunnan jäsenistä ja kun 
sertifiointitoiminnan johtokunta on sen hyväksynyt. 
 
 

Kirjallisuusviitteet SFS-EN ISO/IEC 17024:en Conformity assessment. General requirements 
for bodies operating certification of persons (ISO/IEC 17024:2003) 
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Nämä toimintasäännöt (ilman liitteitä) on hyväksytty toimikunnan kokouksessa 08.12.2008. 
Liitteet hyväksytään erikseen ja niitä voidaan muuttaa erikseen. 
 
 
Liitteet: 
 

Liite 1 Osaamisvaatimukset.  
Liite 2 Sertifikaattien myöntö- ja peruuttamisperusteet. 
Liite 3  Sertifioitujen henkilöiden osaamisen seurantamenettelyt. 
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Ohutlevykattoasentajien sertifiointitoimikunnan toimintasääntö 
 
Liite 1  Osaamisvaatimukset       
 
 
 
1.    Peruskoulutus 
 
Henkilösertifioidulta ohutlevykattoasentajalta edellytetään vähintään kolmen vuoden kokemusta 
talonrakennus- tai muista vastaavista töistä sekä rakenteiden ja rakennusmateriaalien riittävää 
tuntemusta. Henkilösertifiointikoulutukseen voidaan hyväksyä myös henkilö, joka voi osoittaa 
hallitsevansa vastaavat perustiedot. 
 
 
2.    Talonrakentamisen ja kattojen rakentamisen perusteet 
 
Henkilösertifioitu ohutlevykattoasentaja tuntee: 
 

• talonrakentamisen perusteet 
• yleisimmät kattorakenteet ja niiden alus- ja runkorakenteet 
• yleisimmät kattomateriaalit, niiden ominaisuudet ja käyttötarkoitukset  
• kattotöissä käytettävien koneiden ja laitteiden perustoiminnot 
• pääpiirteet kattotöiden kustannusrakenteesta ja kustannuksista 

 
• kattoihin liittyvät rakennusfysiikan perusteet 
• kastumiseen ja kuivumiseen liittyvät ilmiöt ja niihin vaikuttavat tekijät rakenteissa ja 

materiaaleissa eri vuodenaikoina 
• kosteuden ja lämpötilan muutosten vaikutukset kattorakenteissa ja –materiaaleissa 
 
• kattotöiden työturvallisuusriskit 
• kattotöiden työturvallisuuden varmistamiseen liittyvät käytännön toimintatavat 

 
Henkilösertifioitu ohutlevykattoasentaja osaa arvioida luotettavasti kattorakenteiden lämpö- ja 
kosteusteknistä toimintaa ja valita oikeat rakentamistavat kulloiseenkin kattoon.  
 
Hän osaa tehdä tavallisimmat vesikatot ohutlevykatteista ja muista tavallisimmista mekaanisesti 
kiinnitettävistä katemateriaaleista. Työkokonaisuuteen kuuluvat lisäksi vesikaton alustan, 
aluskatteiden, ruoteiden, räystäsrakenteiden sekä taitteiden peltien asentaminen, katon läpivientien ja 
kulkuaukkojen tekeminen, kattovarusteiden asennus sekä valmistavat työt, kuten mittaus, tarvittavat 
telinetyöt, tarvikkeiden siirrot ja työkohteen järjestyksen ylläpito. 
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3.    Mittaus ja käytännön kattotyön suunnittelu 
 
Henkilösertifioitu ohutlevykattoasentaja tuntee kattotyöhön soveltuvat mittauslaitteet ja niiden käytön 
edellytykset ja rajoitukset.  
 
Henkilösertifioitu ohutlevykattoasentaja osaa: 

• mitata vanhoja ja uusia kattoja ja niiden rakenteita 
• suunnitella kattotyön käytännön toteutuksen 
• arvioida kattosaneerauksissa rakenteiden korjaus- ja oikaisutarpeen 

 
 
4.    Osaamisvaatimuksiin sisältyvä aineisto 
 
Valmentavan koulutuksen sisältö perustuu seuraavaan aineistoon: 

• Talonrakennusalan ammattitutkinto, näyttötutkinnon perusteet, 1 § talonrakentamisen 
perustietous –kohdassa määritellyt keskeiset asiat, Opetushallitus 2008 

• Pientalon Työturvallisuus, Tilaajan opas, Rakennusmestarit ja –insinöörit RKL AMK ry., 
Helsinki 2006 

• Työturvallisuuskorttikoulutuksen materiaali, Työturvallisuuskeskus 2007 
• Putoamissuojaus pientalorakentamisessa, Tarja Mäkelä ja Hannu Kauranen,  

VTT –R- 05842-07, Helsinki 2007 
 
 
5.  Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen  
 
5.1 Yleistä 
 
Ohutlevykattoasentajan henkilösertifikaatin myöntämiseksi vaadittavien rakentamisen ja kattotöiden 
perustietojen hallinta osoitetaan kirjallisella kokeella valmentavan koulutuksen yhteydessä.  
 
Kattotöiden käytännön osaaminen osoitetaan näyttömuotoisessa tutkintotilaisuudessa kattotyömaalla 
tekemällä normaalia työtä. 
 
Sekä kirjallinen että näyttökoe on suoritettava hyväksytysti. 
 
 
5.2  Kirjallinen koe 
 
Kirjallinen koe järjestetään valvotuissa olosuhteissa. 
 
Kirjallisen kokeen hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että kokeessa saavutettava pistemäärä on 36 
pistettä, kun maksimipistemäärä on 60 pistettä.  
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5.3  Näyttökoe 
 
Näyttökokeen suorittaja tekee kattotyön kokonaisuudesta työsuunnitelman, jossa esitetään: 

• työturvallisuuden varmistus 
• laskelma materiaaleista, teoreettinen määrä ja arvio hukasta. 
• laskelma työhön tarvittavasta ajasta ja siihen perustuva arvio kustannuksista 
• työjärjestys 
• työvälineet, koneet, laitteet ja telineet 

 
Kattotyönäytössä ammattitaito osoitetaan tekemällä työmaaolosuhteissa vesikattotyötä jollakin 
keskeisellä katemateriaalilla (tavallisimmin ohutlevykatteilla) siinä laajuudessa, että näyttökokeessa 
esiintyy vesikatteen alustan tekoa (aluskate ja ruoteet tai ponttilaudoitus), katteen asennus sivu- ja 
päätyräystään kohdalla sekä läpivienti.   
 
Siltä osin kuin sertifioinnissa vaadittavaa ammattitaidon osaa ei voida näyttökokeessa osoittaa, 
tarkennetaan suoritusta haastattelujen tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.  
 
Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: 

• Työsuunnitelma on toteutuskelpoinen. 
• Työskentelytavat ovat ergonomiset ja turvalliset sekä putoamissuojaus on 

turvallisuusmääräysten mukainen. 
• Työssä käytetään tarkoitukseen sopivia henkilökohtaisia suojaimia. 
• Työtä tehdään itsenäisesti, turvallisesti ja ammattimiehen joutuisuudella. 
• Työn laatu vastaa katemateriaalitoimittajien laatuvaatimuksia, työselostuksia ja muita 

hankeasiakirjoissa esitettyjä työkohteen sekä rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia. 
• Työskentelyalue on hyvässä järjestyksessä. 

 
 
6 Henkilösertifiointimenettely 
 
6.1 Yleistä 
 
Henkilösertifikaatin saanut henkilö voi käyttää sertifikaattia osoittamaan osaamisensa työnantajalle tai 
muille kysyjille.  
 
6.2  Sertifikaatin hakeminen 
  
Ohutlevykattoasentajan henkilösertifiointitoimikunnan hyväksymän koulutusorganisaation 
järjestämään koulutukseen osallistunut henkilö, joka on läpäissyt kirjallisen kokeen ja näyttökokeen 
voi hakea henkilösertifikaattia VTT:ltä. Sertifikaatin hakumenettely on kuvattu liitteessä 2. 
 
Alla on annettu esimerkki ohutlevykattoasentajien koulutusohjelmasta (3 pv lähiopetus). 
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OHUTLEVYKATTOASENTAJIEN KOULUTUSOHJELMA / Siikaranta-opisto 
 
 
LÄHIOPETUSJAKSOT 3 PÄIVÄÄ 
 
 
1. päivä Siikaranta-opisto, Kirkkonummi 

 
8:00 – 9:30 Tilaisuuden avaus ja sertifiointi- ja tutkintoprosessin kuvaus 
9:45 – 11:30 Rakennusfysiikan perusteet 
 
12:15 – 14:00 Kattotöiden työturvallisuus 
14:15 – 16:00 Talonrakennuksen ja kattotyön perusteet 
 
 
2. päivä Siikaranta-opisto, Kirkkonummi 
 
8:00 – 9:45 Vesikaton teoria ja käytäntö, aluskatteet, ruoteet, materiaalit ja kiinnittäminen 
10:00 – 11:30 Ohutlevymateriaalit ja pinnoitteet 

 
12:15 – 13:45 Ohutlevykatteiden asennustyökalut 
14:00 – 15:00 Rakentamisen ja kattotyön perusosaamisen kirjallinen koe 
15:00 – 16:00 Sertifiointi- ja tutkintoprosessin jatkotoimet 
 
    
3. päivä Ruukki teknologiakeskus, Hämeenlinna 
 
Ohutlevykatteiden asentaminen käytännössä (erityinen huomio: läpiviennit, jiirit, kattolyhdyn erikoispellitykset). 
 
Ryhmä 1 klo 8:00 – 13:00 
Ryhmä 2 klo 11:00 – 16:00 
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Ohutlevykattoasentajien sertifiointitoimikunnan toimintasääntö 
 
Liite 2  Sertifikaattien myöntö- ja peruuttamisperusteet  
   
 
 
1 Osaamisen osoitus 
 
Ohutlevykattoasentajan henkilösertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan 
valmentavalla koulutuksella, kirjallisella kokeella ja näytöllä. Valmentavaan koulutukseen 
osallistuminen on pakollista. Sekä kirjallinen koe että näyttö on suoritettava hyväksytysti. 
 
Osaamisvaatimukset ja osaamisen osoitusmenettelyt on kuvattu tarkemmin toimintasääntöjen 
liitteessä 1 
 
 
2 Henkilösertifiointi 
 
Henkilösertifikaattia voi hakea ohutlevykattoasentajien henkilösertifiointitoimikunnan hyväksymän 
koulutusorganisaation valmentavaan koulutukseen hyväksytysti osallistunut henkilö, joka on 
suorittanut hyväksytysti kirjallisen kokeen ja näytön ja jolla on riittävä rakennusalan työkokemus 
(vähintään 3 vuotta), tai joka osoittaa muutoin hallitsevansa vastaavat perusteet. 
 
Henkilösertifikaatin hakija sitoutuu: 
• pitämään itse kirjaa työkohteistaan työkohdepäiväkirjoilla 
• lähettämään kopiot työkohdepäiväkirjoistaan VTT:lle kaksi kertaa vuodessa 
• ilmoittamaan VTT:lle 2-3 työkohdetta joka vuosi mahdollista tarkastuskäyntiä varten  

(esim. työpäiväkirjojen toimituksen yhteydessä tai erikseen) 
• osallistumaan kertauskoulutukseen vähintään joka kolmas vuosi 
• lähettämään kopiot ko. kertauskoulutusten ohjelmista ja kertauskoulutustodistuksista VTT:lle 

työkohdetietojen mukana 
• lähettämään VTT:lle kontaktitiedot (kotiin tai kotiin ja yritykseen), jos osoite tai puhelinnumero 

muuttuu 
• maksamaan sertifikaatin vuosimaksun 
 
Henkilösertifikaatin saanut henkilö voi käyttää sitä osoittamaan osaamisensa työnantajalle tai muille 
kysyjille.  
 
Ensimmäisen henkilösertifikaatin voimassaoloaika on kaksi vuotta. Sertifikaatin voimassaoloa 
jatketaan automaattisesti viisi vuotta kerrallaan, jos sertifikaatin haltija on toimittanut työkohde- ja 
koulutustiedot asianmukaisesti puolivuosittain ja ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä. 
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Henkilösertifikaatti vanhenee eli sen voimassaolo lakkaa, mikäli henkilösertifikaatin haltija ei toimita 
työkohde- ja koulutustietoja säännöllisesti tai laiminlyö vuosimaksun maksamisen tai ei ilmoita tulevia 
työkohteita VTT:lle. 
 
Vanhentuneen henkilösertifikaatin haltija voi anoa henkilösertifikaatin uusimista. Anottaessa 
korkeintaan kolme vuotta vanhentuneena olleen henkilösertifikaatin uusimista on vanhentuneen 
henkilösertifikaatin haltijan osallistuttava kertauskoulutukseen ja annettava uusi näyttö. Anottaessa yli 
kolme vuotta vanhentuneena olleen henkilösertifikaatin uusimista on vanhentuneen 
henkilösertifikaatin haltijan suoritettava kokonaisuudessaan uudelleen valmentava koulutus, kirjallinen 
koe ja näyttö voimassaolevien sääntöjen mukaisesti. 
 
Henkilösertifikaatti voidaan peruuttaa, mikäli henkilösertifikaatin haltija ei noudata voimassaolevia 
sääntöjä ja eettisiä ohjeita, toimii hyvän rakentamistavan vastaisesti tai osoittaa törkeää 
välinpitämättömyyttä ohutlevykattorakentamisessa (2 aiheellista valitusta katsotaan riittäväksi 
perusteeksi). 
 
Peruutetun henkilösertifikaatin uusimista voidaan anoa ohutlevykattoasentajien 
henkilösertifiointitoimikunnalta. Toimikunta voi harkintansa mukaan myöntää tai evätä luvan 
henkilösertifikaatin uusimiseen. Uusintaluvan saatuaan on peruutetun henkilösertifikaatin haltijan 
suoritettava kokonaisuudessaan uudelleen valmentava koulutus, kirjallinen koe ja näyttö 
voimassaolevien sääntöjen mukaisesti. 
 
 



Ohutlevykattoasentajien sertifiointitoimikunnan toimintasääntö 
Liite 3 Sertifioitujen henkilöiden osaamisen seurantamenettelyt 

 
 
OHUTLEVYKATTOASENTAJAN TYÖKOHDEPÄIVÄKIRJA 
Henkilösertifiointiin kuuluvan omavalvonnan toteuttaminen työkohteittain 
 

 

Työmaan osoite:______________________________________________________ 

Asennusaikaväli:__________________________________________ 
Katon pinta-ala m²:___________________________________________________ 

 

Katon alustarakenne:_________________________________________________ 

 
Katon kaltevuus:_____________________________________________________ 
 
 
Asennettu kattojärjestelmä (kauppanimin): 
 
• Teräsohutlevy           _______________________________________________ 

• Aluskate                     ______________________________________________ 

• Kiinnitystapa           _______________________________________ 

• Muut tarvikkeet      ________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
 
Miten työturvallisuudesta on huolehdittu:_________________________ 
 
______________________________________________________________ 

Muut tiedot:                                                       Tehdyt tarkastukset 

• Uudiskohde    _____________                      Limitykset kunnossa: 

• Saneerauskohde_____________                     Aluskate                          _______ 

• Ulkoilman lämpötila °C__________              Teräsohutlevy                 _______ 

• Työohjeet toimitettu_____________              Läpivientien tiivistykset:________ 

                                                                               Muut tarkastukset: 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Tekemäsi mahdolliset huomautukset työkohteesta: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Olen tarkastanut oheisen lomakkeen: 

 

Paikka                                   aika                             

 

                                                                         ------------------------------------------- 

                                                                          Työmaan edustajan allekirjoitus 

 

Tekijän nimi ja sertifikaatin 
numero:__________________________________________________ 
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