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Öljy- ja kaasuasennusten 29.9.2022 pidettyjen vastuupätevyyskokeiden hyväksytysti 

suorittaneet, jotka ovat antaneet luvan julkaista nimen. 

 Muille tieto tuloksesta toimitetaan sähköpostilla viikon 43 aikana. 

Kokeen hyväksytysti suorittaneille lähetetään postitse todistus kokeen hyväksytysti 

suorittamisesta. Kokeen hyväksytysti suorittaneiden tulee vielä hakea vastuupätevyyttä lähettämällä 

hakemuksen Lämmitysenergia Yhdistykseen, josta tulee ilmetä hakijan työkokemus ja opinnot joihin hakija 

haluaa viitata eli täytä pätevyyden hakulomake ja liitä todistusten kopiot ja lähetä ne postitse 

Lämmitysenergia Yhdistys ry, Sitratori 5, 00420 HELSINKI, kuoreen merkintä ”Henkilöarviointi”. 

Hakemuslomake ja ohjeet löytyvät myös nettisivuiltamme www.ley.fi/koulutus, pääset lomakkeeseen tästä 

linkistä 

Mikäli et läpäissyt koetta hyväksytysti voit tiedustella kokeen tuloksia puhelimitse arkipäivinä maanantaista 

24.10.2022 alkaen klo 9-15 välisenä aikana p. 0106177410. 

Seuraava arviointilautakunnan kokous pidetään 1.12.2022 niin toimita hakemuksesi siihen mennessä niin 

saat pätevyyden vielä tämän vuoden puolella. 

Öljylämmitys- ja säiliöntarkastusalan vastuupätevyyskokeen tulokset: 

A/C-öljy  

Maksimi pistemäärä oli 62p, kokeeseen osallistui 8 henkilöä ja hyväksymisraja oli 40 pistettä  

Hyväksytysti kokeen suorittivat: 

Esa Laatikainen 

Janne Kallunki 

Jesse Nieminen 

Jyri Isokivijärvi 

Maija Salama 

Teemu Hienonen 

 

P-öljy kokeeseen ei ollut osallistujia 

 

T-säiliö kokeen maksimi pistemäärä oli 85 p ja hyväksymisraja 56 p, 

kokeeseen osallistui 4 henkilöä 

Hyväksytysti kokeen suorittivat: 

Joni Tuomola 

Joona Hallikas 

Olli Suurpää 

Tuomas Aaltonen 
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Kaasualan vastuupätevyyskokeen tulokset  

A/C-kaasu 

Maksimi pistemäärä oli 98 p, kokeeseen osallistui 10 henkilöä ja hyväksymisraja oli 64 pistettä 

Hyväksytysti kokeen suorittivat: 

Jere Makkonen 

Marko Niskanen 

Jarmo Niemi 

Juhana Niemitalo 

Tomi Räsänen 

Joonas Jaskari 

 

P-kaasu 

Maksimipistemäärä oli 78 p, kokeeseen osallistui 6 henkilöä ja hyväksymisraja oli 52 pistettä 

Hyväksytysti kokeen suorittivat: 

Vesa Mäki 

Pekka Savolainen 
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