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Livsmedelsmarknadslagen (14.12.2018/1121) trädde i kraft 
1.1.2019. Med lagens hjälp försöker man främja iakttagandet 
av god affärssed och förbättra livsmedelsmarknadens funkti-
on. Strävan med lagen är att säkerställa att avtalen om försälj-
ning av jordbruksprodukter och livsmedel ingås skriftligen. 

Lagens syfte är också att förhindra användning av oskäliga vil-
lkor samt av förfaranden som strider mot god affärssed eller 
annars är otillbörliga mot den part som är i en sämre ställning. 
Ett ärende som gäller överträdelse av bestämmelserna i livs-
medelsmarknadslagen får föras till livsmedelsmarknadsom-
budsmannen: 

• av en part i ett avtal,
• av en aktör mot vilken avtalspraxis riktas eller vars verk-

samhet denna praxis kan skada
• av en registrerad förening som bevakar näringsidkarnas 

intressen

Livsmedelsmarknadsombudsmannen får också på eget ini-
tiativ ta ett ärende till behandling, om ärendet är av betydelse 
för en fungerande livsmedelskedja.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen är en självständig och 
oberoende myndighet som utför rådgivnings- och tillsynsuppdrag 
som baserar sig på livsmedelsmarknadslagen. Livsmedelsmark-
nadsombudsmannen hör till jord- och skogsbruksministeriets 
förvaltningsområde och verkar i anslutning till Livsmedelsver-
ket i Vik i Helsingfors. Ombudsmannen utses för högst fem år 
i sänder. JD, VH Olli Wikberg började arbeta som ombudsman 
1.9.2019. Livsmedelsmarknadsombudsmannen övervakar efter-
levnaden av de krav och förbud som föreskrivs i livsmedelsmark-
nadslagen och ger rekommendationer, utlåtanden och förslag 
som hänför sig till verksamheten inom livsmedelskedjan. Dessu-
tom ger ombudsmannen aktörerna inom livsmedelskedjan infor-
mation och råd om god affärssed.
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Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå inrättades 2019. 
På byrån arbetar förutom ombudsmannen själv också tjäns-
temän som är föredragande samt annan personal. Arbetet på 
livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå handlar om att ut-
veckla livsmedelsmarknadens rutiner.


