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Dnr V/36064/2021
07-12-2021

Personer som ansöker om att bli testare av hushålls- eller bassängvattenhygienisk kompetens

Anvisning för ansökan om att bli testare av hushålls- och/eller bassängvattenhygienisk kompetens
Tillstånds- och tillståndsverket för social- och hälsovården (Valvira)
godkänner på bas av ansökan som testare sökande som i fråga om
bassängvatten och/eller hushållsvatten uppfyller de behörighetskrav
som nämns i 59 a § i hälsoskyddslagen (763/1994) och för en förteckning över testarna. Testare som godkänts av Valvira kan anordna de tester som avses i 20 b § och 28 a § i hälsoskyddslagen. I
Valviras förteckning antecknas den godkände testarens namn och
den sammanslutning där testaren är anställd. Testarens rättigheter
är personliga. Godkännande som testare är avgiftsbelagt. Storleken
på avgiften regleras i social- och hälsovårdsministeriets förordning
om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer.1
Ansökans innehåll
Den sökande ska i ansökan redogöra för hur han eller hon ämnar
uppfylla förpliktelserna enligt 6 § och 7 § i social- och hälsovårdsministeriets förordningar (1350/2006) och/eller (1351/2006). Förpliktelserna avser anordnande av kompetenstest (ändamålsenligheten hos
den lokal och den utrustning som används för anordnande av kompetenstest, tillräckligheten hos de personer som övervakar testet
som är insatta i övervakningsuppgifter) och testarnas skyldigheter
(anordna kompetenstest och informera dem, granska test enligt anvisningar, tillställa uppgifter till Valvira).
Av ansökan ska det tydligt framgå hur personen som ansöker om att
bli testare är behörig i frågor som rör hushålls- och/eller

Då anvisningen publiceras gäller social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer (giltig till
och med den 31 december 2021) 30.12.2019/1498. Beslutet om att godkännas som testare
kostar 300 euro.
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bassängvattenkvalitet och teknik och hur sakkunskapen och erfarenheten ifråga har inhämtats. Till ansökan ska bifogas en meritförteckning samt kopior av betyg som är väsentliga för behandlingen av ansökan, som t.ex. examensbetyg.
Ansökan ska dessutom innehålla:
•
•
•

Den sökandes e-postadress
Företagets FO-nummer och e-postadress
Faktureringsadress.

Ansökan kan göras elektroniskt med en säkerhetsblankett. Blanketten finns på Valviras Vattenarbetskort-sida: https://www.valvira.fi/web/sv/miljo-och-halsa/halsoskydd/vattenarbetskort. Alternativt kan ansökan jämte bilagor skickas per post till adressen: Valvira,
PB 43, 00521 Helsingfors eller med e-post till: kirjaamo@valvira.fi
En fritt formulerad ansökan som skickas per post ska innehålla ovan
presenterade redogörelser.
Testarens behörighetskrav
Baserat på 59 a § i hälsoskyddslagen godkänns som testare en person som
1. har sådan utbildning som anges i 7 § 3 mom. i hälsoskyddslagen: Kommunala tjänsteinnehavare som handhar tillsynsuppgifter inom hälsoskyddet ska ha lämplig högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller teknisk examen på institutnivå. Den
som skötte motsvarande tillsynsuppgifter enligt hälsovårdslagen (469/1965) när hälsoskyddslagen trädde i kraft uppfyller
också behörighetsvillkoren för tjänsteinnehavare som handhar tillsynsuppgifter inom hälsoskyddet. Utöver utbildning ska
de som ansöker om att bli testare också ha sakkunskap och
erfarenhet i anslutning till hushålls- och/eller bassängvattenkvalitet och teknik.
Alternativt kan som testare också godkännas en person som
2. i fråga om examen och ämneskompetens är behörig för en
lektors- eller lärartjänst som anknyter till vattenverksteknik eller hushållsvatten- och bassängvattenhygien vid en högskola
eller vid en läroanstalt som hör till utbildningsstyrelsens verksamhetsområde.
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Övrigt att beakta
Valvira kan baserat på hälsoskyddslagen bestämma om uppläggningen av testet, bedömningen av godkänt genomgående av test
och testintygets innehåll. Valvira övervakar testarnas verksamhet.
Valvira kan återkalla godkännandet av en testare, om testaren i väsentlig grad bryter mot de bestämmelser som gäller verksamheten
och inte trots Valviras uppmaning har rättat till sin verksamhet inom
utsatt tid.
Testaren har rätt att för testet ta ut en avgift som högst motsvarar de
faktiska kostnaderna för anordnandet av testet (hälsoskyddslagen,
59 a § 4 mom.). På testaren tillämpas det som i förvaltningslagen
(434/2003) föreskrivs om jäv för tjänstemän.
7 § i social- och hälsovårdsministeriets förordningar 1350/2006 och
1351/2006 förpliktar att de som godkänts som testare ska:
1. meddela Valvira om väsentliga ändringar som skett i de förutsättningar som avses i 6 § samt i de uppgifter som nämns i 5
§ 2 mom. i social- och hälsovårdsministeriets förordningar
(1350/2006) och (1351/2006); och
2. när Valvira eller en person som deltagit i testet så kräver tillställa Valvira testprestationen för kontrollbedömning.
Valvira för förteckning över testare i en utsträckning som medger en
regional åtkomlighet av testare samt en tillräcklig övervakning av
testarna (1350/2006 och 1351/2006, 5 §).
Tillämpande författningar
Hälsoskyddslagen (763/1994) 20 b, 28 a och 59 a § samt 7 § 3
mom.
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den anläggningstekniska och bassängvattenhygieniska kompetens som krävs av den
som arbetar i en simhall, badanläggning eller motsvarande anläggning och om testning av sådan kompetens (1350/2006)
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den anläggningstekniska och hushållsvattenhygieniska kompetens som krävs av den
som arbetar vid en anläggning som levererar hushållsvatten och om
testning av sådan kompetens (1351/2006)
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Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer
(1498/2019), 2, 3 och 8 § samt punkt 10 i bilaga 1
Förvaltningslagen (434/2003) 27-30 §
Mer information
Överinspektör Heli Laasonen, Valvira, tfn 0295 209 631, heli.laasonen@valvira.fi
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