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Dnr V/36929/2021
15.12.2021
Inverkan av reformen av lagen om företagshälsovård på tillståndet för och
registreringen av privat hälso- och sjukvård från och med 1.1.2022
Från och med 1.1.2022 ändras lagen om företagshälsovård så att de
fysioterapeuter som genomgått den utbildning som krävs för att genomföra
företagshälsovården blir yrkesutbildade personer inom företagshälsovården,
då dessa för närvarande är sakkunniga inom företagshälsovården. Syftet
med lagändringen är att förbättra förutsättningarna för multiprofessionellt
samarbete inom företagshälsovården. Också ändringar i statsrådets
förordning
om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens
innehåll samt den utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och
sakkunniga träder i kraft från och med början av året. Serviceproducenten
ska tillämpa anvisningen i sin verksamhet, utan att söka ändring i nuvarande
tillstånd eller anmälan. Ändringen gäller även självständiga yrkesutövare.
Konsekvenserna för förutsättningarna för beviljande av tillstånd
I tillståndsförvaltningen för privat hälso- och sjukvård har det förutsatts att en
tjänsteproducent som tillhandahåller tjänster enligt 12 § och 14 § i lagen om
företagshälsovård bland personalen vid verksamhetsstället har en specialist
inom företagshälsovården eller någon annan legitimerad läkare och
legitimerad hälsovårdare som har den utbildning som behövs för
genomförandet av företagshälsovården i enlighet med förordningen.
Från och med 1.1.2022 ska en tjänsteproducent av tjänster enligt i 12 § och
14 § i lagen om företagshälsovård bland personalen vid verksamhetsstället
ha en specialist inom företagshälsovården eller någon annan legitimerad
läkare och legitimerad hälsovårdare som har den utbildning som behövs för
genomförandet av företagshälsovården i enlighet med förordningen.
Den ansvariga ledaren för företagshälsovårdstjänsterna ska vara en
specialist inom företagshälsovård. De yrkesutbildade personer och
sakkunniga inom hälso- och sjukvården vilka vid ikraftträdandet av lagen om
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företagshälsovård varit behöriga att verka inom företagshälsovården är
fortfarande kompetenta för nuvarande och motsvarande
företagshälsovårdsuppgifter.
Multiprofessionalism betonas inom företagshälsovården
Lagen om företagshälsovård innehåller bestämmelser om bland annat
principerna, genomförandet och innehållet inom företagshälsovården samt
yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården.
Arbetsgivaren ska i tillräcklig utsträckning anlita yrkesutbildade personer
inom företagshälsovården och sådana sakkunniga som dessa anser
nödvändiga i frågor som gäller planering, genomförande samt utvecklande
och uppföljning av företagshälsovården enligt vad som behövs för att
företagshälsovården skall kunna genomföras i enlighet med god
företagshälsovårdspraxis
Syftet med lagen och förordningen om företagshälsovård är ett
klientorienterat, multidisciplinärt och tvärvetenskapligt arbetssätt inom
företagshälsovården. För att det multiprofessionella samarbetet ska lyckas
krävs det att anordnarna av företagshälsovården har tillräckligt med
sakkunniga inom olika områden i sin tjänst.
Det är inte nödvändigt att söka ändring i nuvarande tillstånd eller anmälan
Tjänsteproducenter och egenföretagare ska tillämpa anvisningarna i sin
verksamhet. Det är inte nödvändigt att söka ändring för gällande tillstånd eller
registrering. För ändringar i tjänsteområdet i registret sänds ett separat epostmeddelande till de tjänsteproducenter och självständiga yrkesutövare
som berörs av ändringen.
Ändringar som ska göras i registret;
Från verksamhetsställen med sakkunnigtjänster av fysioterapeuter inom
företagshälsovården och tjänster enligt 12 § och 14 § i lagen om
företagshälsovård, avaktiveras tjänsteområdet sakkunnigtjänster av
fysioterapeuter inom företagshälsovården.
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Vid verksamhetsställen vars enda tjänsteområde är sakkunningtjänster av
fysioterapeut inom företagshälsovården, avaktiveras tjänsteområdet i fråga
och till dessa verksamhetsställen görs ett tillägg av fysioterapeuttjänster
inom företagshälsovården som ett nytt tjänsteområde.

Ytterligare upplysningar ges av den egna tillståndsmyndigheten:
Regionförvaltningsverket: serviceproducenter/egenföretagare som verkar
inom området för ett regionförvaltningsverk aluehallintovirasto.
Valvira: ythluvat@valvira.fi tai p. 0295 209 244 (mån–fre kl. 10–11)
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