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Till den som utför bedömningen

Utredning av yrkesskicklighet och yrkeskunskaper hos en yrkesutbildad person inom socialvården
1.

Anvisningens syfte
Som en del av tillsynen över ändamålsenligheten av den verksamhet som bedrivs av yrkesutbildade personer inom socialvården kan
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
vid behov ålägga en yrkesutbildad person att genomgå en utredning
av hans eller hennes yrkesskicklighet eller yrkeskunskaper enligt 19
§ 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården
(817/2015, nedan SocYrkesL). Utredningen genomförs vanligen i
form av en genomgång av de praktiska yrkesfärdigheterna och ett
teoretiskt förhör. I särskilda fall kan tillräcklig utredning erhållas antingen genom ett teoretiskt förhör eller en genomgång av de praktiska färdigheterna. En avsedd utredning av yrkesskicklighet och yrkesfärdigheter hänför sig till den reaktiva tillsynen över yrkesutbildade personer inom socialvården och är därmed inte samma sak
som tillståndsförvaltningens förfarande, som iakttas när man för
första gången bedömer den yrkesutbildade personens yrkesmässiga kunskaper, till exempel i samband med beviljande av legitimation eller rätt att utöva yrket.
Syftet med denna anvisning är att instruera och samordna förfarandet, när en yrkesutbildad person inom socialvården genomgår en
utredning av yrkesskicklighet och yrkeskunskaper efter det att Valvira ålagt en person att genomgå en sådan utredning.

2.

Tillsyn över yrkesutbildade personer inom socialvården

2.1.

Allmänt
Syftet med tillsynen över yrkesutbildade personer inom socialvården
är att främja klientsäkerheten och kvaliteten av servicen inom socialvården.
Bestämmelserna om tillsyn över yrkesutbildade personer inom socialvården finns i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015 nedan SocYrkesL). Enligt 15 § 2 mom. i nämnda lag
styr och övervakar Valvira på riksnivå yrkesutövningen i fråga om
yrkesutbildade personer inom socialvården. Regionförvaltningsverket styr och övervakar inom verkets verksamhetsområde yrkesutövningen i fråga om yrkesutbildade personer inom socialvården.
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2.2.

Allmänna förutsättningar för yrkesutövningen och lagstadgade säkerhetsåtgärder
Att utöva ett yrke inom socialvården kräver bl.a. tillräcklig kompetens och yrkesskicklighet. Om förutsättningarna för yrkesutövningen
till denna del visar sig vara otillräckliga kan Valvira vidta säkerhetsåtgärder. Syftet med säkerhetsåtgärderna är att säkerställa klientsäkerheten och förebygga risksituationer.
Valvira kan enligt 20 § i SocYrkesL bland annat för en bestämd tid
eller tills vidare begränsa en legitimerad yrkesutbildad persons rätt
att utöva yrket eller för en bestämd tid eller tills vidare frånta en legitimerad yrkesutbildad person rätten att utöva yrket. Likaså kan Valvira för en bestämd tid eller tills vidare förbjuda en yrkesutbildad
person med skyddad yrkesbeteckning att använda yrkesbeteckningen, om det finns grundad anledning att anta att en yrkesutbildad
person har bristande yrkesskicklighet eller yrkeskunskaper (19 §).
Ärenden som gäller begränsning, fråntagande eller återställande av
rätten för en yrkesutbildad person inom socialvården att utöva sitt
yrke samt ärenden som gäller skriftlig varning behandlas och avgörs
av nämnden för tillsyn över yrkesutbildade personer inom socialoch hälsovården, som finns vid Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården, med undantag av sådana fall av begränsning eller fråntagande som ansökts av personen själv.

3.

Utredning av yrkeskunskaper och yrkesskicklighet

3.1.

Utredningsmöjligheter
Med tanke på tillsynen är det av väsentlig betydelse att tillsynsmyndigheten vid behov har möjlighet att utreda en yrkesutbildad persons möjlighet att vara verksam i sitt yrke. Valvira har rätt att oberoende av sekretessbestämmelserna få de uppgifter och utredningar
(lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
669/2008, 6 § och SocYrkesL 27 §) som är nödvändiga för att utföra
tillsynsuppgiften. Yrkesutbildade personer inom socialvården är
skyldiga att på begäran lämna Valvira utredningar, förklaringar och
anmälningar (SocYrkesL 6 §).
Valvira kan för att utreda en yrkesutbildad persons yrkesskicklighet
och yrkeskunskaper skaffa bl.a. följande utredningar:
•

klienthandlingar från verksamhetsenheter inom socialvården som utarbetats av den yrkesutbildade person inom socialvården som är föremål för bedömning

•

arbetsgivarnas utlåtanden

•

andra handlingar från olika myndigheter eller sammanslutningar (till exempel enheter som ger utbildning

•

utlåtanden från Valviras sakkunniga
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I samtliga fall är de ovannämnda utredningarna dock inte tillräckliga
för bedömning av den yrkesutbildade personens yrkesskicklighet
och yrkeskunskaper. I sådana situationer kan den yrkesutbildade
personen för erhållande av utredning åläggas att genomgå arbetsprövning, ge ett arbetsprov eller genomgå förhör för utredande av
hans eller hennes yrkesskicklighet eller yrkeskunskaper (utredning
av yrkesskickligheten). Enligt 19 § 2 mom. i SocYrkesL kan Valvira
ålägga den yrkesutbildade personen att genomgå ovannämnd utredning, om det finns grundad anledning att anta, att personen har
bristande yrkesskicklighet eller yrkeskunskaper.
Om det på basis av den utredning som Valvira skaffat finns anledning att misstänka, att bristerna i den yrkesutbildade personens yrkesutövning orsakas av sjukdom, missbruk av berusningsmedel eller någon annan motsvarande orsak ålägger Valvira vanligen personen att i första hand genomgå undersökningar för utredning av hälsotillståndet och funktionsförmågan. Undersökningarna genomförs
vanligen på ett offentligt sjukhus. Om det inte observeras sådana
omständigheter i hälsotillståndet som skulle förklara bristerna i yrkesutövningen kan Valvira efter utredningen av hälsotillståndet
ännu ålägga personen att genomgå en utredning av hans eller hennes yrkesskicklighet och yrkeskunskaper.
Om en yrkesutbildad person inom socialvården motsätter sig en utredning av den yrkesmässiga funktionsförmågan och hälsotillståndet eller yrkesskickligheten kan Valvira för säkerställande av klientsäkerheten förbjuda en legitimerad yrkesutbildad person att utöva
yrket eller förbjuda en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning att använda en i förordningen avsedd yrkesbeteckning för
en yrkesutbildad person inom socialvården (SocYrkesL 19 § 4
mom.).
Bedömningen av yrkesskicklighet och yrkeskunskaper för socialarbetare kan lämpligen ske vid ett universitet som erbjuder studier i
socialt arbete. I fråga om socionomer, socialhandledare, geronomer
(och i fortsättningen rehabiliteringshandledare) utförs bedömningen
på en yrkesläroanstalt som tillhandahåller ifrågavarande utbildning.
3.2.

Bedömning och betydelse av yrkesskicklighet och yrkeskunskaper
Vid bedömningen av betydelsen av de brister i yrkesskicklighet och
yrkeskunskaper som uppdagats bör man beakta personens yrke
och de faktiska arbetsuppgifternas karaktär. Olika yrken och arbetsuppgifter inom socialvården kräver olika nivåer av förmåga till självständigt beslutsfattande, ansvarstagande och vid behov snabb reagering och snabbt agerande.
När yrkesskickligheten utreds bedömer man särskilt den risk som
bristerna i den yrkesutbildade personens yrkesskicklighet eller
andra därmed sammanhängande andra faktorer orsakar för klientsäkerheten. Utredningen ska grunda sig på en tillräckligt omfattande
och grundlig bedömning. När omfattningen och genomförandet
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planeras bör det beaktas att Valvira vanligen har tillgång till ett relativt täckande material om den yrkesutbildade personens yrkesutövning, när han eller hon åläggs att genomgå en utredning av yrkesskickligheten. Utifrån den utredning som finns tillgänglig har Valvira
haft grundad anledning att misstänka att bristerna i personens yrkesskicklighet kan eller har kunnat äventyra klientsäkerheten. För
att säkerställa klientsäkerheten och servicekvaliteten inom socialvården ska bedömningen vara tillräckligt omfattande, grundlig och
inriktad på rätt sätt för att Valvira utgående från den ska kunna bedöma ändamålsenligheten av den yrkesutbildade personens yrkesverksamhet med tanke på hur den påverkar klientsäkerheten.
Valvira avgör om den yrkesutbildade personen på grund av bristande yrkesskicklighet helt eller delvis har blivit oförmögen att utöva
sitt yrke på det sätt som avses i lagen. Bedömningen baserar sig på
den utredning som mottagits om den yrkesutbildade personens yrkesskicklighet och yrkeskunskaper, en utredning av yrkesutövningen samt en utredning av den yrkesutbildade personens arbetsuppgifter, arbetsförhållanden och förmåga att klara sitt arbete. I sin
bedömning är Valvira inte bunden till de slutsatser som den bedömande enheten har framfört i sitt utlåtande, om ock utlåtandet som
lämnats i praktiken har en betydande vikt i Valviras bedömning. Ingripandet i yrkesutövningsrätten är ett ingripande i den rätt som garanteras i grundlagen och enligt vilken för var och en får skaffa sig
sin försörjning genom arbete, yrke eller näring. Därför kan ett ingripande i yrkesutövningsrätten endast göras i den mån det är motiverat för säkerställande av klientsäkerheten och den kvalitativa nivån
av tjänsterna inom socialvården.
4.

Utförande av bedömningen

4.1.

Den yrkesutbildade personens och bedömarens ställning
Om den yrkesutbildade personen inom socialvården trots Valviras
åläggande inte söker sig till en utredning av yrkesskickligheten eller
avbryter en påbörjad utredning är det inte möjligt att tvinga honom
eller henne, men vägran har betydelse när Valvira fattar beslut om
personens rätt att utöva yrket.
Den person som genomför bedömningen intar en sakkunnigroll som
undersökare och avgivare av utlåtande. Bedömaren ska bevara sin
opartiskhet och han eller hon får inte driva den yrkesutbildade personens, Valviras eller någon annan aktörs intresse eller ärende.

4.2.

Planering av bedömningen
Valvira meddelar den yrkesutbildade personen ett beslut genom vilket personen åläggs att genomgå en utredning av yrkesskickligheten. Den yrkesutbildade personen ska lämna in beslutet med
samtliga bilagor till den ansvariga personen för den enhet där bedömningen genomförs. I beslutet eller dess bilagor anges vilka typer
av brister eller andra missförhållanden som observerats i den yrkesutbildade personens tidigare yrkesutövning. Dessutom har det i
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beslutet kunnat fastställas vilka omständigheter bedömaren bör
fästa vikt vid samt anges önskemål om det sätt på vilket bedömningen bör göras. Vanligen har man ansett att det behövs både ett
teoretiskt förhör och en individuellt anpassad arbetsprövning eller
ett arbetsprov för att en tillräckligt omfattande och tillförlitlig bedömning ska kunna utföras. Valviras beslut kan också innehålla närmare
anvisningar eller förutsättningar som gäller bedömningssätten. Beslutet kan också innehålla andra krav på bedömningen, bedömningsplatsen eller den som utför bedömningen.
I Valviras beslut om utredning av yrkesskickligheten ingår vanligen
bifogade handlingar om den yrkesutbildade personens yrkesutövning. I fråga om beslutet och bilagorna bör det noteras, att de kan
innefatta sekretessbelagda uppgifter bl.a. med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, och särskild omsorg ska därför iakttas i hanteringen av handlingarna. Bilagorna är
vanligen märkta med Valviras stämpel för att förhindra eventuella
kränkningar av dataskyddet. Enheten som genomför bedömningen
ska kräva att samtliga bilagor som räknas upp i beslutet tillställs enheten. Det är skäl att omsorgsfullt studera beslutet och bilagorna
när bedömningen planeras. Bedömningen ska inte inledas innan
den person som ansvarar för den har tillgång till samtliga bilagor
som nämns i Valviras beslut.
I sitt beslut meddelar Valvira en tidsfrist inom vilken yrkesskickligheten ska bedömas. Vid planeringen av bedömningen bör Valviras
tidsfrist beaktas. Om bedömningen inte kan slutföras inom den angivna tidsfristen ska tidsschemat diskuteras med den tjänsteman
hos Valvira som fungerar som föredragande i ärendet. En utredning
av yrkesskickligheten har en betydande inverkan på den yrkesutbildade personens rättsskydd, och utredningen bör därför skaffas så
snabbt som möjligt.
Ett beslut om utredning av yrkesskickligheten som meddelats av
Valvira får överklagas hos förvaltningsdomstolen. Beslutet ska trots
besvär verkställas omedelbart, om verkställigheten inte separat har
förbjudits av besvärsmyndigheten. Ändringssökande är således i regel inte ett hinder för att bedömning genomförs.
4.3.

Inledande av bedömning
Den enhet som utför bedömningen ska meddela Valvira om inledandet av bedömningen, hur länge den sannolikt kommer att ta samt
vem som ansvarar för bedömningen.
Den yrkesutbildade person som bedömningen gäller informeras före
inledandet av bedömningen eller i samband därmed om bedömningens karaktär.
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4.4.

Rätt att samla in uppgifter
Den som utför bedömningen får under pågående bedömning skaffa
ny utredning i ärendet, om det anses vara nödvändigt. Tilläggsutredningen förutsätter emellertid ett samtycke av den som är föremål
för bedömning. Uppgifter kan begäras till exempel från tidigare arbetsplatser. Den som utför bedömningen kan alternativt göra en
framställan till Valvira om att tilläggsutredning bör skaffas. I ett sådant fall förutsätts inte samtycke av den som ska bedömas.

4.5.

Bedömningens omfattning och genomförandet av den
Omfattningen och längden av bedömningen avgörs från fall till fall.
Avsnittet som gäller utlåtandet som ges utifrån bedömningen (kapitel 5) innehåller även ett ställningstagande om bedömningens omfattning.
Valvira förordnar inte den yrkesutbildade personen att genomföra
utbildning efter utredning av yrkesskickligheten. Den yrkesutbildade
personen kan själv vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna, bl.a. genom att skaffa sig nödvändig utbildning.
Valvira kan till exempel för att säkerställa klientsäkerheten ha behövt begränsa den avsedda yrkesutbildade personens rätt att vara
verksam som yrkesutbildad person inom socialvården redan innan
förordnandet till en utredning av yrkesskickligheten meddelades.
För att minimera de olägenheter som orsakas personen av den begränsade rätten att utöva yrket bör bedömningen planeras och inledas så snabbt som möjligt. I regel bör bedömningen ske så att den
tar ett par veckor eller högst en månad. Om det är uppenbart att bedömningen kräver en längre tid bör detta diskuteras med Valvira.
Den ansvariga personen ska även informera Valvira ifall bedömningen av någon orsak avbryts. Meddelandet som ges till Valvira
ska innehålla en redogörelse av den person som ansvarar för bedömningen om hur den förlöpt dittills samt vilka slutsatser som
eventuellt kan dras av den.

4.6.

Kostnader
Kostnaderna för bedömningen betalas med statliga medel. Fakturan
för kostnaderna med specifikationer kan sändas till Valvira. Valvira
deltar inte i ersättningen av sådana kostnader som eventuellt orsakas av tilläggsutbildning.
Fakturan skickas inte till Valvira tillsammans med utlåtandet, utan
separat som en nätfaktura efter att utlåtandet skickats in. Med fakturan får inget annat material skickas. Närmare faktureringsuppgifter
är:
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Nätfaktureringsadress (EDI-kod):
003715670576
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
FO-nummer:
1567057-6
Momsnummer:
FI15670576
OpusCapita Solutions Ab:s förmedlarkod:
E204503
I fakturan ska som beställningsreferens anges föredragandens
namn och diarienummer (framgår av Valviras förordnande)
5.

Utlåtande som ges utifrån bedömningen

5.1.

Allmänt
Utgående från bedömningen ska ett utlåtande lämnas till Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården. Utlåtandets omfattning avgörs från fall till fall. Utlåtandet ska basera sig på en tillräckligt omfattande och grundlig utredning. Syftet med utlåtandet om
den yrkesutbildade personens yrkeskunskaper och yrkesskicklighet
är att ge en objektiv bild av personen ifråga och hans eller hennes
yrkesskicklighet samt att bedöma personens förmåga att vara verksam i uppgifter för en yrkesutbildad person inom socialvården enligt
sitt yrke.
Utlåtandet ska formuleras på ett tydligt standardspråk. Främmande
ord bör undvikas. Om sådana används ska ordets finska eller
svenska motsvarighet eller en förklaring anges. Utlåtandet och slutsatserna i det får inte enbart basera sig på de uppgifter som erhållits
av personen själv eller Valvira, utan framför allt på de uppgifter som
utfärdaren av utlåtandet inhämtat under bedömningen och på observationer som gjorts i samband därmed.
Utlåtandet ska innehålla alla de uppgifter som är väsentliga för slutsatserna. När uppgifter skrivs i utlåtandet och deras betydelse utvärderas bör man beakta och även ange varifrån uppgifterna har
skaffats och av vem. Om den yrkesutbildade personens egen uppfattning om sin yrkesskicklighet avviker från den uppfattning som
uppstått under bedömningen ska den person som utfört bedömningen ge en närmare beskrivning av detta. I sitt beslut beaktar Valvira all den utredning som finns tillgänglig om den yrkesutbildade
personen och är inte nödvändigtvis bunden till de slutsatser som
framförs i utlåtandet.
Utlåtandet ska också innehålla en tydlig beskrivning av eventuellt
behov av tilläggsutbildning.
Utlåtandet ska utan dröjsmål skickas direkt till Valvira. Den som utfört bedömningen ska även lämna en kopia av utlåtandet till den
person som varit föremål för bedömningen.
Eventuella sekretessbelagda handlingar som varit bifogade till Valviras beslut, till exempel kopior av journalhandlingar, kan antingen
förstöras eller med samtycke av den som varit föremål för bedömningen skickas tillbaka till Valvira tillsammans med utlåtandet. Om
de sekretessbelagda dokumenten inte skickas till Valvira ska
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handllingarna överlåtas till den person som varit föremål för bedömning, som ansvarar för att de på ett tillbörligt sätt sparas eller förstörs. I utlåtandet bör det antecknas om de sekretessbelagda bilagorna till Valviras beslut har skickats till Valvira, förstörts eller lämnats till den person som varit föremål för bedömningen.
Det motiverade utlåtandet om den yrkesutbildade personens yrkesskicklighet ska lämnas in inom den tidsfrist som Valvira fastställt.
Om den ansvariga personen vid den utbildningsenhet som ansvarar
för bedömningen inte själv har utfört bedömningen eller deltagit i
den ska han eller hon bifoga sitt eget utlåtande till det utlåtande som
skrivits av den som utfört bedömningen.
5.2.

Utlåtandets struktur
I utlåtandet som skrivs utifrån bedömningen ska följande indelning
iakttas:
1) inledning
2) förhandsuppgifter
3) redogörelse över genomförandet av bedömningen och dess resultat
4) sammandrag och slutsatser
5) underskrift / underskrifter

5.2.1.

Inledning

Utlåtandet riktas till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.
I inledningen anges när och vem Valvira ålagt att genomgå en utredning av yrkesskickligheten, samt var och när bedömningen har
genomförts.
Sättet för konstaterande av den yrkesutbildade personens identitet
ska anges.
5.2.2.

Förhandsuppgifter

Uppgifter som framgår av Valviras beslut och bifogade handlingar
I början av utlåtandet konstateras i huvuddrag de omständigheter
som ligger till grund för Valviras beslut att ålägga den yrkesutbildade personen att genomgå en utredning av yrkesskickligheten.
Dessutom ska den instans som utför bedömningen ange övriga
uppgifter som är väsentliga med tanke på bedömningen och som
framgår av Valviras beslut och dess bilagor.
Uppifter som erhållits av den person som varit föremål för bedömning
Personens egna uppgifter om sin yrkesskicklighet och arbetserfarenhet anges i huvuddrag.
Utredningar som skaffats under bedömningen
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När uppgifter framförs ska källan anges. Uppgifter som gäller personens yrkesutövning ska beskrivas särskilt noggrant. Uppgifter som
finns tillgängliga om de brister, problem och andra missförhållanden
som observerats i yrkesutövningen ska beskrivas till den del de
hänför sig till eller eventuellt påverkar yrkesutövningen.
5.2.3.

Genomförandet av bedömningen och dess resultat

I utlåtandet ska en redogörelse ges om hur bedömningen genomförts, dess förlopp och längd, observationer som gjorts under bedömningen samt hur personen klarat bedömningen.
Teoretiskt kunnande
För den person som genomgår bedömning utarbetas vid behov ett
teoretiskt förhör som är personligen skräddarsytt för honom eller
henne och där särskild vikt ska fästas vid de missförhållanden som
observerats i personens yrkesutövning. Det teoretiska förhöret utarbetas i den omfattning som utredningen av yrkesskickligheten förutsätter i varje enskilt fall. I utlåtandet rapporteras resultaten av samtliga förhör som personen eventuellt har genomgått.
Särskild uppmärksamhet bör fästas vid hur den yrkesutbildade personens teoretiska kunskaper motsvarar hans eller hennes utbildning, erfarenhet och den nivå som rimligen kan förutsättas av en yrkesutbildad person inom socialvården som är verksam i det avsedda yrket. Därtill anges de eventuella brister som uppdagats i yrkeskunskaperna, och deras betydelse utvärderas särskilt med hänsyn till klientsäkerheten.
I praktiken visad yrkesskicklighet
I denna punkt anges separat observationerna om personens praktiska yrkesskicklighet. I avsnittet beskrivs även personens yrkesmässiga attityd till klienter, arbetskamrater och till den som utför bedömningen.
Med tanke på bedömningen av klientsäkerhetsrisken är det viktigt
att fästa uppmärksamhet vid de brister som förekommit i personens
tidigare yrkesutövning, hans eller hennes attityd till dem och förmåga att bedöma sina egna färdigheter och sina förutsättningar att
utföra sitt arbete. Andra faktorer som kan behöva beaktas är bl.a.
språkkunskaper som krävs i det praktiska arbetet, förmåga till kommunikation och växelverkan samt personens omdöme i att anlita
sakkunnighjälp.
I utlåtandet anges de eventuella observationer som personalen gjort
under arbetsprövningen/arbetsprovet. Observationerna kan gälla till
exempel personens allmänna förmåga att klara sig i yrket eller beteendet i olika situationer. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid
huruvida den yrkesutbildade personens praktiska yrkesskicklighet
motsvarar hans eller hennes utbildning, erfarenhet och den nivå
som rimligen kan krävas av en yrkesutbildad person i det avsedda
yrket. En beskrivning ska ges särskilt om den betydelse som de
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eventuella bristernas omfattning och art har för vården av klienterna
och på klientsäkerheten.
En tillräckligt tydlig beskrivning ska också ges om det eventuella behovet av tilläggsutbildning.
5.2.4.

Sammandrag och slutsatser

I sammandraget anges inledningsvis de viktigaste omständigheterna som kommit fram under bedömningen: nivån av yrkeskunskaper och yrkesskicklighet samt hur de motsvarar personens utbildning och arbetserfarenhet, eventuella brister i yrkesskickligheten
eller andra observationer och iakttagelser som gjorts.
Därefter sammanfattas motiverade ställningstaganden till de väsentliga frågorna, och ställning bör särskilt tas till hur de observerade
bristerna påverkar personens verksamhetsförutsättningar och förmåga att klara av sina arbetsuppgifter som yrkesutbildad person
inom socialvården, antingen självständigt eller under ledning och tillsyn av en annan yrkesutbildad person inom socialvården. Därtill ges
en bedömning av eventuella risker för klientsäkerheten som personens yrkesverksamhet orsakar. Vid behov ska en bedömning ges
om vilka slags uppgifter personen kan tänkas klara av utan risk för
klientsäkerheten.
Den instans som utför bedömningen ska ge sin motiverade och specificerade uppfattning om personens yrkesskicklighet samt huruvida
personen kan utöva sitt yrke utan risk för klientsäkerheten. Bedömningen ska också innehålla ett ställningstagande om huruvida den
eventuella klientsäkerhetsrisken som uppstår på grund av bristerna i
den yrkesutbildade personens kunskaper och färdigheter är bestående, tillfällig eller tidvis förekommande. Om risken för klientsäkerheten hänför sig till vissa specifika förhållanden ska detta anges separat.
Om det enligt bedömarens uppfattning är fråga om ett gränsfall, där
det är möjligt att komma fram till flera olika slutsatser ska de olika
alternativen med motiveringar anges i utlåtandet.
Om det till följd av den yrkesutbildade personens vägran eller på
grund av andra bristfälliga uppgifter inte finns tillräckliga förutsättningar att ge en tillförlitlig bedömning av personens yrkesskicklighet
och yrkeskunskaper ska detta anges i utlåtandet. I utlåtandet ska
det om möjligt i så fall tas ställning till behovet av tilläggsutredningar
och hur de bör genomföras.
I utlåtandet anges om den yrkesutbildade personen i fortsättningen
behöver tilläggsutbildning eller annan motsvarande komplettering av
skickligheten och yrkeskunskaperna. Om tilläggsutbildning anses
vara nödvändig anges i utlåtandet en mer specificerad redogörelse
över vad tilläggsutbildningen ska bestå av. I utlåtandet nedtecknas
även eventuella, redan överenskomna arrangemang för tilläggsutbildning.
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5.2.5.

Underskrift

Utlåtandet dateras, undertecknas och förses med namnförtydligande samt uppgift om bedömarens utbildning, tjänsteställning och
kontaktuppgifter.
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