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- mistä on kysymys?

Suomen Tilaajavastuu yhdistää ammattipätevyydet toimialasta riippumatta 
yhteen avoimeen, sähköisiä rekistereitä yhdistävään rekisteriin Pohjoismaissa ja 
Baltiassa.

Suomen Tilaajavastuun ylläpitämässä, ilmaisessa Ilmoita-palvelussa
on rekisteröitynä jo yli 30 000 yritystä ja yli 310 000 työsuhdetta. 

Taitorekisteri antaa näille yrityksille sekä niiden työntekijöille mahdollisuuden 
osoittaa ammattipätevyydet sähköisesti, luotettavasti ja kätevästi.

Yksinkertaisesti kysymys on ammattipätevyyksien sekä niihin 
liittyvien todistusten ja varmenteiden digitalisoinnista.
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- hyödyt nyt!

 Taitorekisteri yhdistää kasvot ammattipätevyyteen!

 Taitorekisteri parantaa työturvallisuutta 

 Taitorekisteri on jatkoa Ilmoita-palvelulle yritysten ammattipätevyystietojen keräämiseksi

 Yritys voi syöttää ja ylläpitää omien työntekijöidensä ammattipätevyyksiä Taitorekisterissä. 
Taitorekisteri verifioi nämä pätevyydet oikeellisiksi alkuperäisistä rekistereistä.

 Taitorekisteri laittaa stopin ”korttirallille”. Yksittäiset pätevyyksiä todentavat 
muovikortit voivat jatkossa jäädä autoon tai kotiin.

 Valttikortilta voidaan lukea pätevyydet ilman yksittäisiä muovikortteja  
Tilaajavastuun kumppanien kehittämillä sovelluksilla

 Avoimeen Taitorekisteriin voidaan noutaa/syöttää koulutuskumppaneilta ja 
rekisterinhaltijoilta pätevyystietoja avointen rajapintojen yli. Tietoja voidaan lukea ja 
hallinnoida oman yrityksen hallintapaneelissa. 



- hyödyt jatkossa

 Taitorekisteri tulee parantamaan työmaiden työturvallisuutta merkittävästi.

 Yhteistyö pätevyyksiä hallinnoivien rekisterien sekä koulutusyritysten kanssa
laajentuu.

 Muistuttaa vanhenevasta pätevyydestä.

 Taitorekisteri on turvallinen ja noudattaa EU:n henkilötietosuoja-asetusta joka tulee 
voimaan 2018.

 Avoimeen Taitorekisteri-ekosysteemiin rakennetaan yhdessä Tilaajavastuun
partnerien kanssa järjestelmiä, joilla Tilaaja pystyy varmentumaan Toimittajien
ammattipätevyyksistä.

 Tarjouspyyntötilanteessa yritys voi ilmaista läpinäkyvyyttään ylläpitämällä tietonsa 
ajantasaisina Taitorekisterissä.

 Taitorekisteri tukee alkuperäisten pätevyysrekisterien sekä pätevyyksien 
kouluttajien liiketoimintaa.



Taitorekisterissä verifioidaan seuraavien ammattipätevyysrekisterien tietoja:

SETI: SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus *tuotannossa*

Inspecta: Muoviputkihitsaajat *tuotannossa, verifioidaan yrityksen syötettyä henkilön
sertifikaatin numero* Tulossa: NDT-testaajat (teollisuudessa merkittävä),
nostolaitetarkastajat, telineasentajat

VTT: Märkätilapätevyydet (Siveltävät eristeet, muovimatot) *tuotannossa, verifioidaan
VTT:ltä yrityksen syötettyä henkilön sertifikaatin numero*

TTK, SPEK: Työturvallisuuskortti, Tulityökortti

Suunnitteilla järjestelmä joka mahdollistaa käyttäjän hyväksynnän pätevyyden
julkaisusta Taitorekisteriin. Aikataulu ei tiedossa.

Ensiapu (EA1 jne): Neuvottelut käynnissä. Aikataulu ei tiedossa.

Asbestipätevyydet: Saadaan viranomaisten (AVI) rekisteristä kun luvat kysytty yrityksiltä. Toteutetaan
2017 aikana.

Pätevyyksien kouluttajille (mm. Alertum, Kustutaja Oü (Viro)) saatavilla avoin, 
sähköinen rajapinta järjestelmien yhdistämiseksi. *ensimmäinen projekti, 
rakennusalan ePerehdytys-pilotti alkamassa*



Miten yritys saa Taitorekisterin 
käyttöön?

Taitorekisterin pohjana oleva Ilmoita-palvelu on tuttu yli 30 000 siihen 
rekisteröityneelle yritykselle, joten Taitorekisterin käyttöönotto on yrityksille 
helppoa ja vaivatonta.

Työntekijä voi osoittaa ammattipätevyytensä työmaalla Valttikortilla ja 
sopivalla sovelluksella: esim. Mobiilisovellus, kulunvalvontalaitteisto tai Site 
manager-tyyppinen ohjelmisto
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