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LIVSMEDELSVERKETS FORESKRIFTOM HYGIENKOMPETENS

1. Tillampningsomrade

Enligt livsmedelslagens (297/2021) 20 § 4 mom. meddelar Livsmedelsverket narmare 
bestammelser om ordnande av hygienpasstester, grunderna for och utarbetande av 
testerna, de sprak som anvands vid testerna och bedbmningen av godkant aviaggande av 
testerna samt om hygienpasset och beviljandet av det, behandlingen av registeruppgifter 
som galler hygienpasstestare och informationshanteringen. Med stbd av dessa 
fbrordningar utfardar Livsmedelsverket fbljande fbreskrift.

2. Hygienpasstest

Hygienpasstestet kraver kunskaper i de livsmedelshygieniska delomraden som uppraknas 
i bilagan 1 till denna bestammelse.

Testdeltagarna skriver sina namn och fodelsedatum och antecknar sina svar pa 
Livsmedelsverkets testblankett i de utrymmen som anges. Ett test bestar av 40 
pastaenden som ar antingen ratt eller fel. Ett godkant genomgaende av testet forutsatter 
att minst 34 av givna svar ar ratta.

Da man gbr bakgrunds- och svarsnoteringarna skall man anvanda en kulspetspenna med 
en farg som inte ar svart, eller nagot annat skrivdon, varmed man kan garantera att 
testresultaten ar bestaende och dugliga for arkivering. Man far inte anvanda en 
blyertspenna.

Man har 45 minuter pa sig att svara pa fragorna i normalt hygienpasstestet. Det stalls 
ingen ovre tidsgrans for att utfbra testet i ett test I sarskild situation. Man far aviagsna sig 
fran testtillfallet tidigast efter 20 minuter efter tidpunkten da testet borjade.

3. Anordnande av ett hygienpasstest

Hygienpasstestet far endast anordnas av en hygienpasstestare, som godkants av 
Livsmedelsverket. Testare ansvarar for allt ordnandet av testerna och korrekt kontroll av 
tester. Ett test skall anordnas pa ett sadant satt och under sadana forhallanden att envar 
personen som deltar i testet har mojiigheten att sjaivstandigt genomfora testet i lugn och 
ro. Testet maste anordnas i ett testrum. Testaren skall vara narvarande under hela 
testtillfallet och fbrsakra sig om att envar som deltar i testet sjaivstandigt skriver namn 
och fodelsedatum och antecknar svaren pa testblanketten. Man far inte anvanda 
anteckningar eller annan hjalp som handleder till ratta svar. Testare far inte andra 
pastaendena eller vagleda envar som deltar i testet till korrekta svar. Om man fbrvantar 
sig att fler an 40 personer deltar for att prestera ett test, skall testaren utover sig sjalv 
utse och anskaffa ytterligare minst en extra bvervakare av testet till testtillfallet for att 
fbrsakra sig om att testlaget Ibper utan stbrningar och enlig anvisningarna.
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Da man anordnar hygienpasstester skall man anvanda bara de testpastaendena och 
testblanketter som Livsmedelsverket bar sammanstallt, vilka hygienpasstestaren med 
hjalp av sina personliga koder hamtar och sjalv skriver ut fran Livsmedelsverkets 
elektroniska datasystem, Fragebanken. For varje testtillfalle maste de hamta nya 
testblanketter. Testpastaendena och testblanketter som gjorts av Livsmedelsverket far 
inte anvandas for nagot annat syfte och inte I nagot skede overlamnas till andra personer.

Hygienpasstestaren kopierar sjalv testblanketterna for dem som deltar I testet och 
informerar de personer som deltar I testet. Testblanketterna far bara anvandas for 
anordnandet av det egentliga hygienpasstestet, varefter testare samlar, arkiverar eller 
fbrstbr blanketterna. Testblanketter I original for personer som har fatt ett godkant 
testresultat samt ovriga dokument som berbr beviljandet av hygienpass skall testaren 
arkivera fern ar fran dagen for beviljandet. Testblanketter I original for personer som har 
fatt ett underkant testresultat skall testaren arkivera tre manader fran testdatumet. 
Testaren maste arkivera dokumenten personligen och sa att ingen annan har tillgang till 
arkivet. Testaren maste fbrstbra dokumenten personligen nar arkiveringsperioden har 
Ibpt ut. Om Livsmedelsverket aterkallar testarens rattigheter och testaren har kvar 
dokument som omfattas av arkiveringsskyidigheten, ar testaren skyidig att overlamna 
dem till Livsmedelsverket inom den angivna tidsfristen.

Efter att hygienpasstestet har avsiutats, insamlar hygienpasstestaren alia testblanketter 
fran alia testdeltagarna och se till att varje testperson har skrivit bakgrunds- och 
svarsanteckningar pa Livsmedelsverkets testblanketten enligt fbreskrift. Pa samma gang 
kontrollerar testaren identiteten av varje testdeltagare fran identitetsdokumentet som 
har godkants av Livsmedelsverket och att namn och fbdelsedatum matchar 
informationen pa testblanketten.

Testaren skall personligen kontrollera testblanketterna och notera 
kontrollanteckningarna pa testblanketten pa de angivna punkterna med en 
arkiveringsduglig kulspetspenna eller ett motsvarande skrivdon med en annan farg (som 
inte ar svart) och som klart skiijer sig fran bakgrunds- och svarsanteckningarna. Testaren 
kontrollerar testblanketter med hjalp av Livsmedelsverkets modellsvarsbiankett. Ett svar 
tolkas som felaktigt om det skiijer sig fran modellsvarsbianketten, om fragan har lamnats 
obesvarad eller om det inte klart framgar av svarsanteckningen vilketdera 
svarsalternativet (ratt/fel) den svarande avser. Testaren skall kontrollera testblanketterna 
och informera alia testdeltagarna om resultatet senast en manad efter testet.

Hygienpasstestare far bverlata testblanketterna bara till testdeltagarna under testet. 
Testaren far inte returnera testblanketten till testdeltagaren efter testet. Testet har 
slutfbrt nar testdeltagaren har bverlamnat den ifyllda testblanketten till testaren och 
testaren samtidigt har bekraftat testdeltagarens identitet.
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4. Sprak som anvands vid hygienpasstest och ett test i sarskild situation

Man anvander de Livsmedelsverkets testblanketterna som ar pa finska, svenska och/eller 
engelska pa alia hygienpasstest.

I enskilda fall kan hygienpasstestaren anordna hygienpasstest pa nagot annat satt (ett 
test i sarskild situation) an ett normalt hygienpasstest fdrutsatt att testaren meddelar 
Livsmedelsverket om avsikten minst 7 dagar innan den planerade testtidpunkten. 
Testaren atar sig att fdija Livsmedelsverkets anvisningar for genomfbrandet av de 
testerna i sarskilda situationer och att se till att det testet i sarskilda situation anordnas 
pa det framfbrda sattet (Anmalan om en sarskild situation). Ur anmalan om ett test i 
sarskild situation skall klart framkomma med vilka metoder hygienpasstestaren forsakrar 
testtillfallets och testresultatens tillfbriitlighet.

Oversattande av testpastaendena till ett annat sprak kraver att testaren bversatter 
pastaendena skriftligt fore testet och ansvarar for att bversattningarna ar korrekta och 
for anvandningen av en palitlig, oavhangig bversattare. De bversatta testpastaendena ska 
arkiveras tillsammans med de ursprungliga testblanketterna som anges i denna fbreskrift.

5. Hygienpass

Enligt livsmedelslagen (297/2021) 19 § 4 mom. endast en hygienpasstestare, som 
godkants av Livsmedelsverket, far bevilja ett hygienpass. Man beviljar den personen 
hygienpass av Livsmedelsverkets modell som med stod av livsmedelslagens (297/2021) 
19 § 5 mom. har ratt att erhalla det. Hygienpasset omfattar ett intyg som ar tryckt pa 
papper i formatet A4 och ett kort av plast i samma storlek som ett bankkort. Vartdera 
hygienpassets del kan anvandas for att pavisa personens livsmedelshygieniska 
kompetens.

Hygienpasset beviljas med de uppgifter om namn och fbdelsedatum som den testade 
personen har skrivit pa testblanketten och som testaren har verifierats pa identitetsbevis 
nar testpersonen returnerar testblanketten till testaren efter testet. Identiteten kan inte 
bevisas eller verifieras pa nagot annat satt eller i nagot annat sammanhang.

Hygienpassen ska endast bestallas via Fragebankens elektroniska datasystem som 
Livsmedelsverket uppratthaller. Hygienpasstestaren far inte bverlatas personliga 
anvandarkoder eller Ibsenord till datasystem Fragebanken till andra personer eller parter.

6. Ikrafttradande

Denna fbreskrift trader i kraft den 21 april 2021 och den ar i kraft tills vidare. Denna 
fbreskrift upphaver den tidigare Livsmedelsverkets fbreskrift om hygienkompetens 
(5/2020).



4/6MAARAYS

RUOKAVIRASTO
Maarayksen
numero

Livsmedelsverket • Finnish Food Authority
Pvm Dnro

7/2021 1796/00.00.01.02.00/202119.4.2021

Helsingfors den 19 april 2021

Generaldirektor Antti-Jussi Oikarinen

Overinspektor Satu Meririnne

Bilaga 1 Hygienkompetenskrav for personer som arbetar i livsmedelslokaler

Denna foreskrift finns att fa pa webbadressen
https://finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/(FINLEX - Myndigheternas fbreskriftssamlingar: 
Livsmedelsverket) eller ruokavirasto.fi/sv/om-oss/publikationer/foreskrifter/ samt fran 
Livsmedelsverkets registratorsbyra (PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET, tfn 0295 31 2000, 
e-post: kiriaamo(Sruokavirasto.fi).
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Bilaga 1

HYGIENKOMPETENSKRAV FOR PERSONER SOM ARBETAR I LIVSMEDELSLOKALER

1. Baskunskaper om mikrobiologi och kontamination av livsmedel

Personen vet

• vad som ar mikrober och var de finns

• skadorna fran mikrober i livsmedelsarbetet

• bur mikrober kan utnyttjas vid tillverkning av livsmedel

• bur mikrober kan paverkas med hjalp av ex. temperatur, surhet, fukt, syre och livsmedlets 
sammansattning

• bur ett livsmedel kan kontamineras kemiskt eller fysikaliskt

• vad som avses med lattfbrdarvliga livsmedel

2. Matfbrgiftningar, hygieniska arbetsmetoder

Personen kanner till riskerna fran matfbrgiftningar och kan i sitt arbete fbrebygga matforgiftningar.

Personen kan

• ratt hantera och fbrvara ravaror, halvfabrikat och fardiga produkter

• ratt tillverka, upphetta och kyla livsmedel

• hantera livsmedel sa att risken for kontamination i efterhand ar sa liten som mbjiigt

3. Personlig hygien

Personen kan

• kla sig sa som livsmedelsarbetet kraver

• skbta sin personliga hygien sa att livsmedel och ytor som kommer i berbring med dem inte 
kontamineras

• fbrfara i enlighet med de hygienbestammelser som lagstiftningen staller pa livsmedelsarbete

4. Renhallning

Personen inser betydelsen av renhallning och avfallshantering for livsmedelsarbetet. Personen fbljer 
arbetsplatsens stadplan och kan bedoma tillrackligheten av renhallningsverksamheter.
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5. Egenkontroll

Personen fbrstar principen for och betydelsen av egenkontrollen och kan verkstalla egenkontrollen I sitt 
arbete. Personen kan i sitt arbete identifiera och avvarja livsmedelshygieniska risker.

6. Lagstiftning, myndigheter

Personen vet

• vad livsmedelshygien ar och varfor man behbver hygienkompetens

• vilka allmanna krav som lagstiftningen staller pa hanteringen av livsmedel och vilka myndigheter 
som ansvararfor livsmedelstillsynen
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