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Ansökande till hygienkompetenstestare och godkännande av hygienkompetenstestare 

 

Evira godkänner kompetenstestare i en omfattning som bestäms i 1 mom. i 28 § i livsme-

delslagen (23/2006). För ändamålet kan ansökningsförfarandet vara öppet för en viss tid 

eller så kan man öppna och stänga det efter behov för obestämd tid. 

 

Med detta beslut öppnas för bestämd tid, för perioden 26.10.2015 kl. 09.00 – 9.11.2015 kl. 

16.15, möjligheten att ansöka till kompetenstestare. Ansökningar som inkommer utanför 

den nämnda perioden till Evira varken behandlas eller returneras utan ansökningarna och 

deras bilagor förstörs.   

 

Med detta beslut återtas Livsmedelssäkerverket Eviras beslut av den 29.5.2013 om att 

upphöra för obestämd med ansökande till hygienkompetenstestare och godkännande av 

hygienkompetenstestare (DNr 3770/0961/2013). 

 

 
1 Ansökande till hygienkompetenstestare 

 

Ansökningarna om att bli godkänd som hygienkompetenstestare ska inlämnas till Evira. 

För ansökan används en blankett som finns på Eviras webbplats för hygienkompetens 

(www.hygos.fi ”ansökan till kompetenstestare”). Man ska fylla i blanketten, spara uppgif-

terna elektroniskt, skriva ut blanketten, underteckna blanketten och posta den underteck-

nade blanketten jämt nödvändiga bilagor i ett kuvert till Eviras registratorskontor. Ansök-

ningsblanketten på papper jämte bilagor ska vara Eviras registratorskontor tillhanda senast 

den 9 november 2015 klockan 16:15. 

 

Adressen dit ansökan ska sändas: 

 

EVIRA / Registratorskontoret 

Mustialagatan 3 

00790 Helsingfors 

 

Kuvertet märks med ”Ansökan till hygienkompetenstestare”. Ansökningarna och bilagorna 

returneras inte.  

 

För handläggningen av ansökan tas det ut en avgift enligt avgiftstabellen i bilagan till jord- 

och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda 

prestationer. För ögonblicket är avgiften 197,00 EUR. Avgiften tas ut oavsett slutresultatet 

av handläggningen är positivt eller negativt för sökanden (1161/2014 5 §).  

 

 

2 Godkännande som hygienkompetenstestare 

 

Evira godkänner genom ett skriftligt beslut den sökande som hygienkompetenstestare om 

han eller hon uppfyller kraven som bestäms i 28 § i livsmedelslagen (23/2006).  

 

Villkoren som nämns i punkterna 1 - 3 i 1 mom. i 28 § i livsmedelslagen är jämställbara så 

att de som ansöker till kompetenstestare förutsätts ha antingen utbildning eller genom till-
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räcklig arbetserfarenhet inhämtad erfarenhet av och uppfattning om livsmedelsbranschen 

samt förmåga och ansvarskänsla för att kunna verka som självständig och obunden kom-

petenstestare. 

 

Den sökande kan lämna en annan utredning så som bestäms i punkt 3 i 1 mom. i 28 § om 

att den sökande har klarat av ett kompetenstest och att den sökande har tillräcklig erfaren-

het av att sköta de uppgifter som personer ansvariga för egenkontroll i livsmedelslokaler 

har samt erfarenhet av att ordna utbildning eller prov, om den sökande inte har en exa-

men/kompetens så som bestäms i punkten 1 eller 2 i 1 mom. i 28 § i livsmedelslagen, 

 

På basis av det som nämns ovan ska redogörelsen som bestäms i punkt 3 i 1 mom. i 28 § 

i livsmedelslagen innehålla uppgifter om den sökandes utbildning och tillräckliga arbetser-

farenhet. Evira tolkar frågan så att tillräcklig arbetserfarenhet ska omfatta förmanserfaren-

het som inhämtats i livsmedelsbranschen under minst fem år, där arbetsbilden har varit 

kombinerad med ansvarsuppdrag kring planering och verifiering av egenkontroll, samt om-

fatta erfarenhet av att ordna utbildning eller prov.  

 

Den sökande ska till ansökan bifoga bestyrkta kopior av de examina och arbetsbetyg som 

utgör grunden för ansökan om rätt att verka som hygienkompetenstestare. Det ska framgå 

i arbetsbetygen eller andra skriftliga utlåtanden av arbetsgivare för den sökande vilka de 

centrala uppgifterna och ansvarsområdena är som ingår i arbetsbilden. Enbart uppdrags-

benämningar anses inte ge en tillräcklig redogörelse för arbetserfarenhet av ansvarsupp-

gifter med anknytning till egenkontroll.   

 
 

3 Ikraftträdande 

 

Detta beslut träder i kraft 21.9.2015 och gäller för obestämd tid. 

 

 

 

 

 

 

Enhetens direktör   Auli Vaarala 

Enheten för livsmedelshygien    

 

 

 

Överinspektör   Ville Kekkonen 

Enheten för livsmedelshygien                          

 

 

 

 

 

 

 


