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Anvisning om inledande av handbrandsläckaraffärsverksamhet och ansökan om behö-
righetsintyg för ansvarig person 
 
Service och granskning av handbrandsläckare omfattas av lagen om anordningar inom räddningsväsendet 
(10/2007). I lagen samt i inrikesministeriets förordning om granskning och service av handbrandsläckare 
(917/2005) meddelas kraven på en affär som utför granskning och service av handbrandsläckare och dess an-
svariga person. 

Anmälan om att verksamhet inleds 

Affärer som utför granskning och service av handbrandsläckare ska för tillsynsändamål göra en anmälan till Sä-
kerhets- och kemikalieverket (Tukes) innan verksamheten inleds. Anmälan ska innehålla uppgifter om verksam-
hetsutövaren, den ansvariga person för företaget som affären utsett samt om affärens verksamhet och arbets-
redskap.  
 
Anmälan kan göras elektroniskt på adressen https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/palvelut  
 
Följande bilagor ska medfölja anmälan: 

• utredning över arbetsredskap och mätanordningar 
 
Handläggningstiden för anmälan är i genomsnitt tre veckor. För handläggningen av anmälan tas ut en avgift i 
enlighet med Tukes gällande prislista.  

Om en affär som skickat anmälan uppfyller kraven, skickar Tukes en bekräftelse över inledandet av verksam-
heten till affären och antecknar affären i det register som Tukes för. 

Handbrandsläckaraffärens anmälan om bedrivande av verksamhet är i kraft fem år. Innan tidsfristen på fem år 
går ut ska handbrandsläckaraffären skicka en anmälan om att verksamheten fortsätter till Tukes. 
 
Handbrandsläckaraffären ska meddela om förändringar som sker i de uppgifter som nämns i anmälan till Tukes 
inom en månad efter att förändringen har skett. Handbrandsläckaraffären ska även anmäla om nedläggning av 
verksamheten till Tukes. 
 
Ansvarig person för handbrandsläckaraffär  
 
Den ansvariga personen för handbrandsläckaraffären ska se till att gällande författningar iakttas vid gransknings- 
och servicearbeten och att personer som utför sådana arbeten är yrkeskunniga och har fått tillräcklig vägledning 
för sina uppgifter. 
 
Som ansvarig person för en handbrandsläckaraffär kan godkännas en person som:  

• är verksamhetsutövaren själv eller en person som är anställd i affären i huvudsyssla;  
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• har avlagt en godkänd serviceexamen för handbrandsläckare som ordnats av Räddningsbranschens Cen-
tralorganisation i Finland SPEK. Genom examen påvisas att sökanden är förtrogen med de författningar 
som gäller granskning och service av handbrandsläckare samt kan granska och utföra service på hand-
brandsläckare.  

 
Ansökan fylls i elektroniskt på adressen https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/palvelut  
 
Följande bilagor ska medfölja ansökan: 

• kopia på intyg över serviceexamen 
 
Tukes beviljar en person som uppfyller behörighetskraven behörighetsintyg på ansökan. Intyget gäller fem år i 
taget.  

Handläggningstiden för ansökan är i genomsnitt tre veckor. För handläggningen av ansökan tas ut en avgift i 
enlighet med Tukes gällande prislista. 
 
Tukes kan på ansökan bevilja förlängning av ett behörighetsintyg som utfärdats till en ansvarig person för en 
handbrandsläckaraffär. Intygets innehavare ska ansöka om förlängning i god tid innan intygets giltighetstid går 
ut. Den sökande ska framföra grunderna för förlängning av den sökandes behörighet i ansökan och dess bilagor. 
Tukes kan förnya intyget på begäran utan att kräva att ny examen avläggs, om den sökande har fungerat som 
ansvarig person för en handbrandsläckaraffär under den föregående femårsperioden. 
 
YTTERLIGARE INFORMATION 
 
Handbrandsläckarexamina: http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Yrityskoulutus/Kasisammutinliikkeen-
vastuuhenkilon-tutkinto (på finska) 
 
För ytterligare information om kraven på handbrandsläckaraffärer och om behörighetsintyg för ansvarig person, 
kontakta överinspektör Jan Meszka på Tukes, tfn 029 5052 061, fornamn.efternamn@tukes.fi 
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