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EN SFS 15628 Kunnossapito.
Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti
Tämä eurooppalainen standardi opastaa
kunnossapitohenkilöstön pätevöitymiseen
vaadittavan tietämyksen, taitojen ja
kyvykkyyksien määrittelyssä.

Osaaminen todistetaan
tentillä, hyväksytyt saavat
EFNMS-sertifikaatin

Sertifiointi ja koulutus
• Sertifioinnin historia
– Ensimmäiset sertifikaatit 1993 Ruotsissa, ensimmäiset Suomessa 2013
– Yli 700 tenttiä suoritettu, eniten suorittaneita on Ruotsissa
– Sertifiointia on suoritettu Manager (eniten) ja Technician Specialist tasoilla
http://www.efnms.eu/expert-list-maintenance-management/

• Promaint on käynnistänyt projektin, jossa sertifiointikokeita pidetaan säännöllisesti
kaikille tasoille
– Manager tason uudet kokeet ovat alkaneet pari vuotta sitten ja niitä pidetään säännöllisesti, seuraava
kesäkuussa 2019, muut tasot aloitetaan pian (markkinointi, koulutus)
– Uusimmat kokeet on suoritettu tietokoneella, ohjelmallisella koealustalla

• Kunnossapidon sertifioinnin koko prosessin uusinta on aloitettu, EU-rahoitteinen
projekti, mukana kuusi maata (Promaint edustaa Suomea)
– Vaatimuskuvaukset uusitaan, koekysymyksiä uusitaan, siirrytään kaikissa maissa samaan verkkopohjaiseen
koemalliin

• AEL:n tarjonnassa on EN15628 jäsentelyyn perustuvaa koulutusta

SFS-EN 15628
Soveltamisala
• Tämä eurooppalainen standardi sisältää määritelmät kunnossapitohenkilöstön pätevöittämiseksi laitosten,
yhdyskuntarakentamisen sekä tuotantojärjestelmien kunnossapitotehtäviin.
• Laitosten ja kiinteistöjen kunnossapito on sisällytetty tähän eurooppalaiseen standardiin teknisten palveluiden
osalta.
• Tämä eurooppalainen standardi opastaa kunnossapitohenkilöstön pätevöitymiseen vaadittavan tietämyksen,
taitojen ja kyvykkyyksien määrittelyssä.
• Tämä eurooppalainen standardi kattaa seuraavat kunnossapito-organisaation ammattilaiset:
— kunnossapitoasentaja
— kunnossapitotyönjohtaja ja kunnossapitosuunnittelija
— kunnossapitopäällikkö (vastuussa kunnossapitotoiminnasta tai -palvelusta)
• Tämä eurooppalainen standardi ei yksilöi tiettyyn tuotesektoriin liittyviä todentamisen kriteerejä eikä henkilöstön
erityiskoulutusta.
HUOM. Erikoistuminen ja ammatti ovat riippuvaisia soveltuvan toimialan omasta koulutuksesta.
Lähde: SFS-EN 15628

Kunnossapitoasentajan pätevyys
Kunnossapitoasentajan pätevyydet koostuvat itsenäisesti suoritettavista, kunnossapitotavoitteiden mukaisista kunnossapitotehtävistä,
sisältäen seuraavat avainpätevyydet:
A.1: liiketoimintastrategioiden mukaisten kunnossapitosuunnitelmien turvallinen toteuttaminen tai varmistaminen
A.2: nopea toiminta virhetilanteiden tai toimintahäiriöiden yhteydessä, varmistaen tuloksellisen palautumisen
A.3: tehtävien asianmukainen suorittaminen tai varmistaminen turvallisuuden, terveyden ja ympäristönsuojelun sääntöjen ja
menettelytapojen suhteen
A.4: kunnossapitotehtävien suorittamisessa välttämättömien materiaalien, työkalujen ja laitteiden käytettävyyden varmistaminen
A.5: laitoksella suoritettavien kunnossapitotehtävien koordinointi ja/tai valvonta
A.6: kunnossapitotehtävien laadunvarmistus
A.7: tietojärjestelmien (informaatio- ja kommunikaatiotekniikka) käyttö ja käytön varmistaminen.
Ammattihenkilö osaa varmistaa, että toiminnassa noudatetaan soveltuvia lakeja, määräyksiä, direktiivejä, toimintaohjeita sekä
yleisesti hyväksyttyjä hyviä käytäntöjä.
Esimerkit kunnossapitohenkilön tehtävistä on kuvattu liitteessä Annex A, jäsenmaan omien määritysten mukaisesti.
HUOM. Tämän ammattilaisen EQF-pätevyystaso on alustavasti 4 tai 5.
Lähde: SFS-EN 15628

Kunnossapitotyönjohtaja ja kunnossapitosuunnittelijan
pätevyys
Kunnossapitotyönjohtajan tai kunnossapitosuunnittelijan tehtävät jakautuvat erityisiin rooleihin, jotka voidaan hoitaa erillisinä tai
yhdistettyinä.
Kunnossapitotyönjohtaja tai kunnossapitosuunnittelija koordinoivat kunnossapidon tehtäviä vuosibudjetin, soveltuvien
kunnossapitosuunnitelmien sekä suunnittelemattomien kunnossapitotehtävienpuitteissa. Tämän lisäksi kunnossapitopäällikkö tai
kunnossapitosuunnittelija osallistuvat laitoksen käytettävyyden ja suorituskyvyn varmistamiseen (mitataan tunnusluvuilla), yrityksen tai
yksikön teknisten käytettävyys- ja laatutavoitteiden mukaisesti, sisältäen seuraavat avainpätevyydet:
B.1: kunnossapitostrategian ja -toimintatapojen toteuttaminen
B.2: oman vastuualueensa kunnossapitotehtävien suunnittelu, vaadittavien resurssien määrittely ja työn organisointi
B.3: kunnossapidon henkilöresurssien, materiaalien ja työvälineiden organisointi, johtaminen ja kehittäminen
B.4: turvallisuuteen, terveyteen ja ympäristönsuojeluun liittyvien säännösten ja menettelytapojen turvaaminen
B.5: nykyiseen teknologiaan perustuvien kunnossapitotehtävien taloudellisuuden, teknisen tehokkuuden ja tuloksellisuuden
turvaaminen
B.6: sopimusten ja hankintaprosessien teknisten kysymysten asiantuntijatehtäviin osallistuminen sekä sopimuskumppanien
suorituskyvyn valvonta ja ohjaus
B.7: henkilöstön, sopimuskumppanien, asiakkaiden sekä tavarantoimittajien tiedottaminen ja viestintä.
Lähde: SFS-EN 15628

Kunnossapitotyönjohtaja ja –suunnittelijan pätevyys
Kunnossapitosuunnittelija työskentelee yhdessä kunnossapitopäällikön kanssa tai tukee tätä kunnossapitosuunnitelmia määriteltäessä
ja toteutuksessa vaadittavien resurssien määrittelyssä, kunnossapidon budjetin valvonnassa ja poikkeamien analysoinnissa. Tämän
lisäksi kunnossapitosuunnittelija suosittelee omaisuudenhallinnan parannushankkeita, liittyen käytettävyyteen, luotettavuuteen,
kunnossapidettävyyteen ja turvallisuuteen, sisältäen seuraavat avainpätevyydet:
B.8: käyttää teknistä tai suunnitteluun liittyvää tietouttaan sekä organisatorisia työkaluja kunnossapitotehtävien kehittämiseksi sekä
laitoksen tehokkuuden parantamiseksi, käytettävyyden ja luotettavuuden näkökulmasta
B.9: täyttää tehtäväalueensa organisatoriset ja taloudelliset velvoitteet.
Molemmat ammattihenkilöt varmistavat että toiminnassa noudatetaan soveltuvia lakeja, määräyksiä, direktiivejä, toimintaohjeita ja
hyödynnetään käytettävissä olevaa teknologiaa.
Esimerkit kunnossapitotyönjohtajan ja kunnossapitosuunnittelijan tehtävistä on kuvattu liitteessä Annex B, jäsenmaan omien
määritysten mukaisesti.
HUOM. Tämän ammattilaisen EQF-pätevyystaso on alustavasti 5 tai 6.

Lähde: SFS-EN 15628

Kunnossapitopäällikön pätevyys
Kunnossapitopäällikön vastuulla on varmistaa yrityksen päämäärien edellyttämä laitoksen käytettävyys ja suorituskyky (tunnuslukujen
mukaisesti), erityisesti käytettävyyden ja laadun osalta, sisältäen seuraavat avainpätevyydet:
C.1: yrityksen strategioiden mukaisten kunnossapitoperiaatteiden määrittely ja kehittäminen
C.2: kunnossapitotehtäviä tukevien prosessien ja työkalujen määrittely
C.3: kunnossapidon organisaatiomallin määrittely, johtaminen ja kehittäminen
C.4 Käyttöomaisuuden koko elinkaaren aikaisen hallinnan vaatimien käytettävyys-, luotettavuus-, kunnossapidettävyys-, tuki-,
turvallisuus- ja laatutasojen varmistaminen
C.5: kunnossapidon asianmukaisen johtamisen ja jatkuvan kehittämisen varmistaminen
C.6: kunnossapidon ja yhtiön budjettien noudattaminen ja valvonta, suunniteltujen kunnossapitotehtävien ja käyttöomaisuuden
asianmukaisen kunnon kunnioittaminen
C.7: alihankkijoiden suorituskykyyn sekä kunnossapidossa käytettäviin materiaaleihin liittyvien strategioiden, periaatteiden sekä
kriteerien määrittely.
Ammattihenkilö varmistaa että toiminnassa noudatetaan soveltuvia lakeja, määräyksiä, direktiivejä, toimintaohjeita ja hyödynnetään
käytettävissä olevaa teknologiaa.
Esimerkit kunnossapitopäällikön tehtävistä on kuvattu liitteessä Annex C, jäsenmaan omien määritysten mukaisesti.
HUOM. Tämän ammattilaisen EQF-pätevyystaso on alustavasti 6 tai 7.
Lähde: SFS-EN 15628

Olennaiset vaatimukset ja kokemus
Kunnossapitoasentaja
Kunnossapitoasentajalla tulee olla usean vuoden opiskelua vaativa, hyväksytty loppututkinto teknillisestä ammatillisesta
oppilaitoksesta. Edelleen suositellaan, että henkilöllä on vähintään kaksi vuotta viimeisten vuosien aikana toteutunutta
työkokemusta kunnossapitotehtävissä.

Kunnossapitotyönjohtaja ja kunnossapitosuunnittelija
Kunnossapitotyönjohtajalla tulee olla hyväksytty teknillinen käsityöläismestarin tai insinöörin loppututkinto. Edelleen vaaditaan, että
henkilöllä on vähintään kolme vuotta viimeisten vuosien aikana toteutunutta työkokemusta kunnossapitotehtävissä.
Kunnossapitosuunnittelijalla tulee olla hyväksytty teknillinen insinöörin loppututkinto.

Kunnossapitopäällikkö
Kunnossapitopäälliköllä tulee olla hyväksytty tekninen loppututkinto. Edelleen vaaditaan, että henkilöllä on vähintään viisi vuotta
viimeisten vuosien aikana toteutunutta työkokemusta tekniseltä toimialalta.

Lähde: SFS-EN 15628

Yleiskatsaus lähtötason olennaisista vaatimuksista ja
kokemuksista
Ehdotus tutkintojen sijoittumisesta kansalliseen
viitekehykseen (opetushallitus)

Lähde: SFS-EN 15628

SFS-EN 17007 – Maintenance Process

Lähde: SFS-EN 17007

Manage maintenance

Lähde: SFS-EN 17007

Manage maintenance

Lähde: SFS-EN 17007

Body of Knowledge (BoK)
Define Bodies of Knowledge, in relation with:
• Qualification of maintenance personnel (EN15628)
• CEN/TC319 standards
• Other maintenance standards
In order to:
o describe the maintenance landscape
o identify the knowledge required at the levels of:
•
•
•
•

Technical Director/ Physical Asset Manager
Maintenance Manager
Maintenance Engineers and Supervisor
Maintenance Technicians
Lähde: EFNMS

BoK Structure

