
Öljylämmitysalan vastuuhenkilön kelpoisuusvaatimukset

Luokka a
• Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt

Luokka c
• Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt

• Käyttölaitteiden yhteinen polttoaineteho enintään 1 200 kW

Luokka p
• Öljylämmityslaitteistojen  
   asennus- ja huoltotyöt

• Käyttölaitteiden yhteinen  
   polttoaineteho enintään 70 kW

Suoritettu vaStuuhenkiLÖn koe Luokka a 
Lämmitysenergia Yhdistys

Suoritettu vaStuuhenkiLÖn koe Luokka a tai c 
Lämmitysenergia Yhdistys

Suoritettu vaStuuhenkiLÖn koe  
Luokka a tai c tai p 
Lämmitysenergia Yhdistys

kouLutuS- 
vaatimuS

Teknillinen oppilaitos 
tai  

ammatti- 
korkeakoulutus

kouLutuS- 
vaatimuS

Teknillinen oppilaitos 
tai  

ammatti- 
korkeakoulutus

kouLutuS- 
vaatimuS

Soveltuva  
erikoisammattitutkinto  

tai  
ammattitutkinto

kouLutuS- 
vaatimuS

Soveltuva  
erikoisammattitutkinto  

tai  
ammattitutkinto

kouLutuS- 
vaatimuS

Soveltuva  
ammatillinen  
perustutkinto

kouLutuS- 
vaatimuS

Soveltuva  
ammatillinen  
perustutkinto

vaLmentava kurSSi
(ei pakollinen)

Suomen Lämmitystieto Oy / Lämmitysenergia Yhdistys ry, www.ley.fi

vaLmentava kurSSi
(ei pakollinen)

Suomen Lämmitystieto Oy / Lämmitysenergia Yhdistys ry, www.ley.fi

vaLmentava kurSSi
(ei pakollinen)

Suomen Lämmitystieto Oy /  
Lämmitysenergia Yhdistys ry, www.ley.fi

henKiLÖpäTevYYden mYÖnTäjä: Lämmitysenergia Yhdistys ry. henKiLÖpäTevYYden mYÖnTäjä: Lämmitysenergia Yhdistys ry.

henKiLÖpäTevYYden mYÖnTäjä:  
Lämmitysenergia Yhdistys ry.

tyÖkokemuS
Kahden vuoden 
työkokemus alalta

tyÖkokemuS
Yhden vuoden 

työkokemus alalta

tyÖkokemuS
Kahden vuoden  

työkokemus  
öljylämmitys- 

laitteistoasennuksista

tyÖkokemuS
Yhden vuoden  

työkokemus  
öljylämmitys- 

laitteistoasennuksista

tyÖkokemuS
Viiden vuoden  

työkokemus  
öljylämmitys 
-laitteistoista

tyÖkokemuS
Kahden vuoden  

työkokemus  
öljylämmitys 
-laitteistoista

tyÖkokemuS
vähintään  

viiden vuoden  
työkokemus  
öljylämmitys 
-laitteistoista

kouLutuS- ja tyÖkokemuS
Yhden vuoden työkokemus 

öljylämmityslaitteistojen  
asennuksista tai vastaavistaP
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kaasusalan vastuuhenkilön kelpoisuusvaatimukset

Luokka a
• nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt

• maakaasun käyttöputkiston ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt

Luokka c
• nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt

• maakaasun käyttöputkiston ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt

• Käyttölaitteiden yhteinen polttoaineteho enintään 1 200 kW

Luokka p
• nestekaasulaitteistojen  
   asennus- ja huoltotyöt

• maakaasun käyttöputkiston ja  
   käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt

• Käyttölaitteiden yhteinen polttoaineteho  
   enintään 70 kW

Suoritettu vaStuuhenkiLÖn koe Luokka a 
Lämmitysenergia Yhdistys

Suoritettu vaStuuhenkiLÖn koe Luokka a tai c 
Lämmitysenergia Yhdistys

Suoritettu vaStuuhenkiLÖn koe  
Luokka a tai c tai p 
Lämmitysenergia Yhdistys

kouLutuS- 
vaatimuS

Teknillinen oppilaitos 
tai  

ammatti- 
korkeakoulutus

kouLutuS- 
vaatimuS

Teknillinen oppilaitos 
tai  

ammatti- 
korkeakoulutus

kouLutuS- 
vaatimuS

Soveltuva  
erikoisammattitutkinto  

tai  
ammattitutkinto

kouLutuS- 
vaatimuS

Soveltuva  
erikoisammattitutkinto  

tai  
ammattitutkinto

kouLutuS- 
vaatimuS

Soveltuva  
ammatillinen  
perustutkinto

kouLutuS- 
vaatimuS

Soveltuva  
ammatillinen  
perustutkinto

vaLmentava kurSSi
(ei pakollinen)

Öljyalan palvelukeskus Oy, www.oil.fi

vaLmentava kurSSi
(ei pakollinen)

Öljyalan palvelukeskus Oy, www.oil.fi

vaLmentava kurSSi
(ei pakollinen)

Öljyalan palvelukeskus Oy, www.oil.fi

henKiLÖpäTevYYden mYÖnTäjä: Lämmitysenergia Yhdistys ry.

henKiLÖpäTevYYden mYÖnTäjä: Lämmitysenergia Yhdistys ry.

henKiLÖpäTevYYden mYÖnTäjä:  
Lämmitysenergia Yhdistys ry.

tyÖkokemuS
Kahden vuoden 
työkokemus alalta

tyÖkokemuS
Yhden vuoden 

työkokemus alalta

tyÖkokemuS
Kahden vuoden  

työkokemus  
kaasuasennuksista

tyÖkokemuS
Yhden vuoden  

työkokemus  
kaasuasennuksista

tyÖkokemuS
Viiden vuoden  

työkokemus  
kaasuasennuksista

tyÖkokemuS
Kahden vuoden  

työkokemus  
kaasuasennuksista

tyÖkokemuS
Viiden vuoden  

työkokemus  
kaasuasennuksista

kouLutuS- ja tyÖkokemuS
Yhden vuoden työkokemus  

kaasuasennuksista tai vastaavista
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Säiliöntarkastusalan vastuuhenkilön kelpoisuusvaatimukset Sähköpätevyys S3/r kelpoisuusvaatimukset

Luokka t
• maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastus

Suoritettu vaStuuhenkiLÖn koe Luokka t 
Lämmitysenergia Yhdistys

kouLutuS- 
vaatimuS

Soveltuva  
ammatillinen  
perustutkinto

vaLmentava kurSSi
(ei pakollinen)

Suomen Lämmitystieto Oy / Lämmitysenergia Yhdistys ry, www.ley.fi

henKiLÖpäTevYYden mYÖnTäjä: Lämmitysenergia Yhdistys ry.

tyÖkokemuS
Yhden vuoden  

työkokemus  
öljylämmitys- 
laitteistoista  

tai kemikaalisäiliöistä

tyÖkokemuS
Kahden vuoden  

työkokemus  
öljylämmitys- 
laitteistoista  

tai kemikaalisäiliöistä

tyÖkokemuS
Kahden vuoden  

työkokemus  
lämmityslaitteistojen sähkötöistä

LämmitySLaitteiden rajoitettu  
SähkÖpätevyyS S3/r
• Keskuslämmitysjärjestelmään liitettävien lämmityslaitteistojen  

sähkötöiden johtajana toimiminen

Suoritettu vaStuuhenkiLÖn koe 
Lämmitysenergia Yhdistys

henKiLÖpäTevYYden mYÖnTäjä: Lämmitysenergia Yhdistys ry. / Seti Oy
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