
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 22 december 2014

Kommunikationsministeriets förordning

1162/2014

om bedömningsorgan för radio- och teleterminalutrustning

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 255 § i informa-
tionssamhällsbalken (917/2014):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om
kraven på sådana bedömningsorgan som av-
ses i 255 § i informationssamhällsbalken
samt om sådana dokument som visar att kra-
ven uppfylls.

2 §

Personalens yrkesskicklighet

Den personal vid ett bedömningsorgan
som ansvarar för kontroller ska ha

1) sådan teknisk och yrkesinriktad utbild-
ning som är lämplig med tanke på bedöm-
ningsorganets uppgifter,

2) sådan sakkunskap om och erfarenhet av
teknik och förfaranden som är tillräcklig med
tanke på bedömningsorganets uppgifter och

3) tillräcklig kunskap om de provningar
och kontroller som ska utföras vid bedöm-
ningen av överensstämmelsen med kraven.

3 §

Personalens oavhängighet

Personalen vid ett bedömningsorgan ska
vara oavhängig och opartisk. Personalens

lön får inte vara beroende av antalet prov-
ningar eller kontroller som utförs inom ramen
för bedömningsorganets verksamhet eller re-
sultatet av sådana provningar eller kontroller.

4 §

Verksamhetens kvalitet

Bedömningsorganets verksamhet ska vara
tillförlitlig, ändamålsenlig och icke-diskrimi-
nerande. Bedömningsorganet ska ha tillräck-
liga ekonomiska resurser för att kunna ordna
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

Bedömningsorganets personal samt orga-
nisation, lednings- och kvalitetssystem, in-
terna kontroll och bedömningstjänster ska
uppfylla de krav som ställs på bedömningsor-
gan i informationssamhällsbalken och i denna
förordning på det sätt som föreskrivs i 6 § i
lagen om konstaterande av tillförlitligheten
hos tjänster för bedömning av överensstäm-
melse med kraven (920/2005).

5 §

Ansökningshandlingar

Till en ansökan om att utses till bedöm-
ningsorgan fogas sökandens kontaktuppgif-
ter, utdrag ur handelsregistret eller annan
motsvarande utredning, ackrediteringsbeslut



som gäller sökanden och sökandens kompe-
tens att verka som sådant bedömningsorgan
som avses i 255 § i informationssamhällsbal-
ken och som fattats av mätteknikcentralens
ackrediteringsenhet eller något annat ackredi-
teringsorgan som ingår i ett avtal om ömsesi-
digt erkännande som slutits mellan olika ack-
rediteringsorgan, samt utredning om hur kra-
ven i 2–4 § i denna förordning uppfylls i
sökandens verksamhet.

Dessutom ska sökanden meddela vilka be-

dömningsförfaranden enligt 256 § i informa-
tionssamhällsbalken som ansökan om att ut-
ses till bedömningsorgan gäller.

6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2015.

Helsingfors den 18 december 2014

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru

Kommunikationsråd Rainer Salonen
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