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Anvisning om ansökan om behörighetsintyg för ansvarig person för en släckanlägg-
ningsaffär 
 
Bedrivande av verksamhet i affärer som utför installation och service av släckanläggningar förutsätter att före-
taget utsett åtminstone en ansvarig person som uppfyller behörighetskraven. Den ansvariga personen ska ha 
ett gällande behörighetsintyg som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utfärdat.  
 
Den ansvariga personen ska se till att gällande författningar iakttas vid installations- och servicearbeten och att 
personer som utför installations- och servicearbeten är yrkeskunniga och har fått tillräcklig vägledning för sina 
uppgifter. Den ansvariga personen ska ha faktisk möjlighet att sköta om handledningen och övervakningen av 
arbetena. 
 
Förutsättningar för beviljande av behörighetsintyg 
 
Installation av släckanläggningar omfattas av lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007). I 9 § i 
lagen föreskrivs om kraven på ansvariga personer för installationsaffärer som installerar och underhåller släck-
anläggningar. Som ansvarig person kan godkännas en person som: 
 

• är verksamhetsutövaren själv eller en person som är anställd i installationsaffären i huvudsyssla; 
• har godkänt avlagt ett prov (släckanläggningsexamen som ordnats av Kiwa Inspecta Oy och som 
• genom utbildning och 
• och arbetserfarenhet uppnått den specialkompetens som uppdraget kräver. 

 
Den ansvariga personen ska uppfylla alla fyra villkor. Det är således inte möjligt att kompensera för avsaknad 
av utbildning med arbetserfarenhet eller avläggande av släckanläggningsexamen. 
 
Mer ingående föreskrifter om behörighetskraven på ansvarig person meddelas i inrikesministeriets förordning 
(om automatiska släckningsanläggningar Nr SM-1999-967/Tu-33, 8 §). För behörighetsintyg krävs: 
 

• minst i teknisk läroanstalt eller yrkeshögskola avlagd för uppgiften lämplig examen; 
• minst två år lång inskolande arbetserfarenhet i installations- och serviceverksamhet för automatiska 

släckningsanläggningar, samt  
• godkänt avlagt släckningsanläggningsförhör. 

 
Kravet på utbildning är i enlighet med Tukes etablerade avgörandepraxis minst en teknikerexamen som avlagts 
vid en teknisk läroanstalt eller en ingenjörsexamen som avlagts vid en yrkeshögskola. 

OBS! Utbildning som arbetstekniker motsvarar inte den lärokurs på teknikernivå som avläggs vid en teknisk 
läroanstalt. 
 
Kravet på arbetserfarenhet är minst två års arbetserfarenhet som anknyter till släckanläggningar. Den sökande 
ska visa upp bevis på denna arbetserfarenhet. Som tillräcklig arbetserfarenhet betraktar Tukes minst två års 
arbetserfarenhet av planering eller installation av släckanläggningar. Även annan arbetserfarenhet som inskolar 
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till släckanläggningsbranschen kan godkännas utifrån detaljerad utredning. Den sökande ska visa att han eller 
hon uppfyller kravet på arbetserfarenhet genom att till ansökan foga arbetsintyg eller eventuella andra utred-
ningar som anknyter till den sökandes arbete med släckanläggningar. 

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

• kopia av förhörsintyget 
• utredning över utbildning och kopior av betygen 
• utredning över arbetserfarenhet och kopior av arbetsintygen 

 
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. 
 
Förnyelse av behörighetsintyg 
 
Tukes kan på ansökan bevilja förlängning av ett behörighetsintyg som utfärdats till en ansvarig person för en 
släckanläggningsaffär. 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. 
Den primära grunden för förnyelse av behörighetsintyget är alltid att den sökande avlägger släckanläggningsex-
amen på nytt. Tukes kan förnya intyget på begäran utan att kräva att släckningsanläggningsförhör avläggs på 
nytt, om personen har fungerat som ansvarig person eller som en ersättare för en ansvarig person för en install-
ationsaffär under giltighetstiden för det behörighetsintyg som utfärdats till honom eller henne. Personen ska 
kunna visa att han eller hon är förtrogen med de gällande bestämmelserna och anvisningarna. 
 
YTTERLIGARE INFORMATION 
  
Släckanläggningsexamina: https://www.kiwa.com/fi/fi/ 
 
För ytterligare information om behörighetsintyg kontakta överinspektör Jan Meszka på Tukes, tfn 029 5052 061, 
fornamn.efternamn@tukes.fi 
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