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Talous- ja tai allasvesihygieenisen osaamisen testaajiksi hakevat

Ohje talous- ja tai allasvesihygieenisen osaamisen testaajaksi hakemisesta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira, hyväksyy hakemuksesta
testaajiksi terveydensuojelulain (763/1994) 59 a §:n mukaiset kelpoisuusehdot allasveden
ja/tai talousveden osalta täyttävät hakijat ja pitää testaajista luetteloa. Nämä Valviran
hyväksymät testaajat voivat järjestää terveydensuojelulain 20 b ja 28 a §:ssä tarkoitettuja
testejä. Valviran ylläpitämään luetteloon merkitään testaajaksi hyväksytyn nimi sekä
yhteisö, jonka palveluksessa tämä toimii. Testaajan oikeudet ovat henkilökohtaisia.
Testaajaksi hyväksymisestä peritään 110 euron maksu, josta on säädetty sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksessa (1749/2015).
Valvira antaa seuraavan ohjeen hakemusmenettelystä:
Vapaamuotoisessa hakemuksessa selvitetään, miten testaajaksi hakeva aikoo täyttää
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksissa (1350/2006) ja/tai (1351/2006) olevat 6 ja 7 §:n
mukaiset velvoitteet. Velvoitteet koskevat osaamistestien järjestämistä (testien järjestämiseen käytettävän tilan ja välineiden asianmukaisuus, testiä valvomassa olevien valvontatehtäviin perehtyneiden henkilöiden riittävyys) ja testaajien velvollisuuksia (testitilaisuuksien
järjestäminen ja niistä tiedottaminen, testien tarkastaminen ohjeiden mukaisesti, tietojen
toimittaminen Valviralle).
Hakemuksesta tulee selkeästi ilmetä, millä tavalla testaajaksi hakeva henkilö on pätevöitynyt talous- ja/tai allasveden laatuun ja tekniikkaan liittyvissä asioissa ja miten kyseinen
asiantuntemus ja kokemus on hankittu. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo sekä
sellaiset todistusjäljennökset, jotka ovat hakemusta käsiteltäessä olennaisia, esimerkiksi
tutkintotodistus.
Lisäksi hakemuksessa tulee esittää:
Hakijan sähköpostiosoite
Yrityksen Y-tunnus ja postiosoite
Tarkka laskutusosoite.
Hakemus lähetetään osoitteeseen:
Valvira, PL 210, 00281 Helsinki tai kirjaamo@valvira.fi

kirjaamo@valvira.fi

Puhelin 0295 209 111

PL 210, 00281 Helsinki
Mannerheimintie 103b, 00280 Helsinki
Faksi 0295 209 700

Rovaniemen yksikkö
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi
Faksi 0295 209 704

www.valvira.fi
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Hyväksymiskriteerit
Terveydensuojelulain (763/1994) 59 a §:n perusteella testaajaksi hyväksytään henkilö,
1) jolla on terveydensuojelulain 7 §:n 3 momentissa määritelty koulutus:
Terveydensuojelun valvontatehtäviä hoitavalla kunnallisella viranhaltijalla on oltava
soveltuva korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai teknillinen opistotason tutkinto.
Terveydensuojelun valvontatehtäviä hoitavan viranhaltijan kelpoisuuden täyttää myös
henkilö, joka terveydensuojelulain voimaan tullessa hoiti vastaavia terveydenhoitolain
(469/1965) valvontatehtäviä.
Koulutuksen lisäksi tulee testaajaksi hakevalla olla talous- ja/tai allasveden laatuun sekä
tekniikkaan liittyvä asiantuntemus ja kokemus.
Vaihtoehtoisesti voidaan testaajaksi hyväksyä myös henkilö,
2) joka on tutkinnon ja aineenhallinnan osalta kelpoinen korkeakoulun tai opetushallituksen
toimialaan kuuluvan oppilaitoksen vesilaitostekniikkaan taikka talous- ja/tai allasvesihygieniaan liittyvän lehtorin tai opettajan virkaan. Koska talous- ja allasvesitekniikkaan ja
hygieniaan liittyvä koulutus on ennen kaikkea ammatillista aikuiskoulutusta, Valvira voi
hyväksyä testaajaksi myös henkilön, joka on kelpoinen arvioimaan kyseisen alan mukaista
näyttötyötä. Kelpoisuusvaatimuksena voi tällöin olla hyvä ammattitaito.
Muuta huomioitavaa
Terveydensuojelulain perusteella Valvira voi määrätä testin laatimisesta, testin hyväksyttävän suorittamisen arvioinnista ja testitodistuksen sisällöstä. Valvira valvoo testaajien
toimintaa. Valvira voi peruuttaa testaajan hyväksynnän, jos testaaja rikkoo olennaisesti
toimintaansa koskevia säännöksiä eikä ole korjannut toimintaansa Valviran kehotuksesta
huolimatta asetetussa määräajassa.
Testaajalla on oikeus periä testistä maksu, joka vastaa enintään testin järjestämisestä
aiheutuvia todellisia kustannuksia (763/1994, 59 a § 4 mom). Testaajaan sovelletaan, mitä
hallintolaissa (434/2003) säädetään virkamiehen esteellisyydestä.
Testaajaksi hyväksytyn pitää sosiaali- ja terveysministeriön asetusten 1350/2006 ja
1351/2006 7 §:en velvoittamina:
1) ilmoittaa Valviralle sosiaali- ja terveysministeriön asetusten (1350/2006) ja/tai
(1351/2006) 6 §:ssä tarkoitetuissa edellytyksissä sekä 5 §:n 2 momentissa mainituissa
tiedoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista ja;
2) Valviran tai testiin osallistuneen niin vaatiessa toimittaa testisuoritus tarkistusarvosteluun
Valviraan.
Valvira luetteloi testaajia siinä laajuudessa, joka mahdollistaa testaajien alueellisesti
tasapuolisen saavutettavuuden ja testaajien riittävän valvonnan (1350/2006 ja 1351/2006
5 §:t).

Ohje

3 (3)
Dnro 10475/06.10.05/2016

17.3.2016

Sovelletut säädökset
Hallintolaki (434/2003)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston
maksullisista suoritteista (1749/2015)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousvettä toimittavassa laitoksessa työskentelevältä
vaadittavasta laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta ja osaamisen
testaamisesta (1351/2006)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallissa, kylpylässä tai vastaavassa laitoksessa
työskentelevältä vaadittavasta laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta ja
osaamisen testaamisesta (1350/2006)
Terveydensuojelulaki (763/1994) § 7, 20 b, 28 a, 59 a
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Ylitarkastaja Heli Laasonen, Valvira, puh. 0295 209 631, heli.laasonen@valvira.fi
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