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En myndighets verksamhet ska bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och kraven i lagstiftningen ska följas i myndighetens 
verksamhet. Myndighetens anvisningar är till sin rättsliga natur inte bindande för andra myndigheter eller företagare. I sista hand avgörs 
frågor som gäller tillämpandet av lagstiftningen av en domstol. 
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I denna anvisning ingår såväl direkta citat ur lagstiftningen som tolkningar av hur lagstiftningen ska tillämpas. Direkta citat ur lagstiftningen 
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Systemet Oiva för offentliggörande av livsmedelstillsynsinformationen 
 
Denna anvisning styr offentliggörandet av tillsynsinformationen. Anvisningen är avsedd för alla 
myndigheter som verkställer livsmedelstillsynen. Anvisningen är i första hand avsedd för 
tillsynsmyndigheterna, men företagarna kan också utnyttja den. Livsmedelsföretagarna ska se till att 
kraven som hänför sig till offentliggörandet av tillsynsinformationen och som ligger på deras ansvar 
uppfylls. 
 
 
1 Allmänt om offentliggörandet av livsmedelstillsynsinformationen 
 
Offentliggörandet av livsmedelstillsynsinformationen bygger på artikel 7 i EU:s kontrollförordning 
882/2004, enligt vilken allmänheten bland annat ska ha tillgång till information om den behöriga 
myndighetens kontrollverksamhet och dess effektivitet. I livsmedelslagen sägs att en 
livsmedelsföretagare ska offentliggöra en handling som tillsynsmyndigheten utfärdat över en 
inspektion (21 §) och att regionförvaltningsverket (31 §) och den kommunala veterinären (33 §) ska 
offentliggöraresultaten av sin livsmedelstillsyn. I dessa paragrafer sägs också att resultaten av 
tillsynen och handlingen som tillsynsmyndigheten utfärdat ska offentliggöras på det sätt som 
Livsmedelssäkerhetsverket bestämmer.  I 52 § livsmedelslagen sägs vilka alla uppgifter som hänför 
sig till tillsynen som tillsynsmyndigheten ska meddela Livsmedelssäkerhetsverket och 
regionförvaltningsverket som behövs för register som dessa upprätthåller. För att informationen ska 
vara enhetlig och så kunna utnyttjas för olika lagstadgade ändamål, sägs i samma paragraf att 
uppgifterna ska lämnas till registren på det sätt som Livsmedelssäkerhetsverket bestämmer. Om 
ovan uppräknade saker som hör till verkets befogenhet att meddela föreskrifter har 
Livsmedelssäkerhetsverket meddelat Livsmedelssäkerhetsverkets föreskrift 1/2013 som publicerats 
i Finlex samling över myndigheternas föreskriftssamlingar. På grund av att systemet Oiva breddades 
upphävdes föreskriften och i stället för den meddelades den nya föreskriften 
Livsmedelssäkerhetsverkets föreskrift 1/2016.   
 
Offentliggörandet av tillsynsinformationen gör livsmedelstillsynen mer transparent, enhetlig och 
effektiv. Offentliggörandet ger företagen i livsmedelsbranschen en möjlighet att på ett enhetligt sätt 
berätta för kunderna hur deras verksamhet överensstämmer med kraven. 
 
Det riksomfattande systemet för offentliggörande av livsmedelstillsynsinformationen kallas Oiva. 
Resultaten av livsmedelstillsynen över detaljhandels- och serveringsställen har offentliggjorts allt 
sedan 1.5.2013. Oiva breddades år 2015 att gälla övriga livsmedelslokaler som omfattas av 
regelbunden tillsyn. Resultaten av tillsynen över dessa företag offentliggörs från och med 1.1.2016 
allt efter som kontroller görs. 
 
Offentliggörandet av tillsynsinformationen gäller resultaten av sådana kontroller, som utförts enligt 
tillsynsplanen, och förnyade kontroller som utförs utgående från dem. Från och med början av år 
2016 offentliggörs också resultaten av de handlings- och projektkontroller som ingår i tillsynsplanen. 
Under kontrollen bedöms verksamheten i tillsynsobjektet vid kontrolltidpunkten. I objekten som den 
kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten utövar tillsyn över offentliggörs en Oivarapport efter varje 
kontroll. I slakterier och i anläggningar i anslutning till dem offentliggörs Oivarapporten i regel en 
gång i månaden, men till exempel i anläggningar med deltidsverksamhet kan rapporten 
offentliggöras mer sällan än så. 
 
Den första kontrollen som ska göras i en anmäld livsmedelslokal är en kontroll enligt tillsynsplanen 
och omfattas av offentliggörandet av tillsynsinformationen. En godkännandekontroll som ska göras 
i en godkänd livsmedelslokal eller i en livsmedelslokal som ansöker om godkännande omfattas 
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inte av offentliggörandet av tillsynsresultaten. Den första kontrollen efter godkännandet är en kontroll 
enligt tillsynsplanen och då ska resultatet av tillsynen offentliggöras.  
 
Resultaten av kontroller som inte ingår i planen och av utredningarna, kontrollrapporterna och 
besluten som hänför sig till dem offentliggörs inte som någon Oivarapport. Sådana kontroller är till 
exempel kontroller som hänför sig till utredning av en misstanke om matförgiftning eller till en 
angivelse. Över dessa kontroller kan fyllas i en kontrollblankett och ges vitsord för att tillsynen ska 
bli enhetlig. Tillsynsinformationen sparas i samma KUTI-databank som resultaten av de andra 
kontrollerna också. 
 
I samband med att systemet för offentliggörande av tillsynsinformationen togs i bruk gjordes 
livsmedelstillsynen allt mer riskbaserad och underströks uppföljningen av att missförhållandena 
rättats till och företagarens ansvar för att missförhållandena rättas till. Syftet med det att 
livsmedelstillsynen gjorts allt mer riskbaserad är att inrikta tillsynsresurserna på sådana 
livsmedelslokaler och sådana verksamheter i en livsmedelslokal, där riskerna (mikrobiologiska, 
kemiska och fysikaliska) med tanke på livsmedelssäkerheten och riskerna att konsumenten vilseleds 
är stora. På detta sätt blir tillsynen och kontrollerna relevantare och effektivare. Att företagaren i 
första hand svarar för att livsmedlen är säkra understryks. Myndighetstillsynen verifierar att 
livsmedlet, informationen som tillhandahålls om livsmedlet, metoderna med vilka livsmedlet hanteras 
och förhållandena i vilka livsmedlet hanteras jämte livsmedelsföretagarens verksamhet 
överensstämmer med livsmedelsbestämmelserna.  
 
 
2 Inspektionsblanketterna  
 
Systemet Oiva bygger på fungerande inspektionsblanketter inom livsmedelstillsynen, på vilka 
sakerna som hänför sig till livsmedelsbestämmelserna och som ska kontrolleras har sammanförts.  
 
Det finns två inspektionsblanketter: inspektionsblankett för anmälda livsmedelslokaler (IEH01) och 
inspektionsblankett för godkända livsmedelslokaler (HEH01). På blanketterna har sakerna som ska 
kontrolleras delats upp i helheter. Varje helhet består av flera saker som ska kontrolleras dvs. rader. 
Tabellernas numrering är enhetlig så, att motsvarande sak som ska kontrolleras förekommer med 
samma nummer på såväl IEH01- som HEH01-blanketten. Av den orsaken förekommer det luckor i 
numreringen på de ställen, där radnumret gäller enbart den ena typen av livsmedelslokal. I 
datasystemen eller rapporterna syns inga tomma rader. En del av sakerna som ska kontrolleras 
gäller enbart en viss verksamhet och den kontrolleras, om företagaren idkar verksamheten i fråga.  
 
Blanketterna tjänar också som grund för insamlandet av information inom livsmedelstillsynen. En del 
av sakerna på blanketterna är sådana, att deras vitsord inte påverkar vitsordet i Oivarapporten, men 
som det utövas tillsyn över och som det insamlas tillsynsinformation om. Över dessa saker utövas 
tillsyn på normalt vis och observationerna, vitsorden och eventuella åtgärder antecknas i 
kontrollprotokollet.  
 
Inspektionsblanketten för anmälda livsmedelslokaler (IEH) används då man kontrollerar 

 industriell tillverkning av livsmedel (spannmålsbranschen, grönsakssektorn, kombinerade 
livsmedel, framställning av drycker, packeriverksamhet, kosttillskott, livsmedel avsedda för 
särskilda grupper etc.) 

 detaljhandel med livsmedel och tillverkning av livsmedel i anslutning till den 

 servering av livsmedel 

 transport och lagring av livsmedel 

 export och import 
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 lågriskverksamhet (dvs. sådan verksamhet som avses i JSM:s förordning 1258/2011 4 och 
5 §) 

 
Blanketten tjänar som grund för tillsynen i anmälda livsmedelslokaler som kommunen utövar tillsyn 
över.  
 
Inspektionsblanketten för godkända livsmedelslokaler (HEH) används då man kontrollerar 

 anläggningar i mjölkbranschen 

 anläggningar i köttbranschen 

 anläggningar i fiskbranschen 

 anläggningar i äggbranschen 

 lageranläggningar 
 
Blanketten tjänar som grund för tillsynen i anläggningar som kommunen utövar tillsyn över, i 
slakterier som Evira utövar tillsyn över och i anläggningar i anslutning till dem, i anläggningar för 
vilthantering som Evira utövar tillsyn över och i renslakterier som regionförvaltningsverket i Lappland 
utövar tillsyn över och i anläggningar i anslutning till dem.  
 
Oivarapporten över en godkänd livsmedelslokal gäller alla de olika typer av anläggningar, som 
verkar med samma godkännandenummer, ett slakteri och en styckningsanläggning i anslutning till 
det får till exempel en gemensam Oivarapport.  
 
Om valet av saker som ska kontrolleras har getts vägledning i Eviras anvisning 16044 Riskbaserad 
tillsyn över en livsmedelslokal.  
 
 
3 Bedömningsskalan inom Oiva 

3.1 Grunderna för bedömningsskalan inom Oiva  

 
Livsmedel ska till sin kemiska, fysikaliska, mikrobiologiska och hälsomässiga kvalitet, till sin 
sammansättning samt till andra egenskaper vara lämpade som människoföda. Livsmedlet får inte 
orsaka fara för människors hälsa och inte heller vilseleda konsumenterna (livsmedelslagen 23/2006, 
7 §, allmänna krav på livsmedel). 
 
Bedömningsskalan inom Oiva bygger på de krav i livsmedelslagstiftningen, som gäller livsmedlens 
säkerhet, skyddet av konsumentens intressen, livsmedelsföretagarens ansvar och farorna och 
riskerna som hänför sig till livsmedel. 
 
Livsmedlens säkerhet 
- Livsmedel ska inte släppas ut på marknaden om de inte är säkra. Enligt allmänna 

livsmedelsförordningen ska livsmedel anses som icke säkra om de anses vara skadliga 
förhälsan eller otjänliga som människoföda (178/2002/EG, artikel 14). 

- När man fastställer om ett livsmedel är säkert ska man ta hänsyn till konsumentens normala 
användningsförhållanden. Utöver det ska man beakta den information som ges till 
konsumenterna eller annan information som konsumenterna har allmän tillgång till om hur man 
kan undvika särskilda skadliga effekter på hälsan av vissa livsmedel eller livsmedelskategorier 
(178/2002/EG, artikel 14). 

- När man fastställer om ett livsmedel är skadligt för hälsan ska man ta hänsyn till de tänkbara 
omedelbara och/eller kortsiktiga och/eller långsiktiga effekterna av livsmedlet.  Utöver det ska 
man beakta tänkbara toxiska effekter och vissa konsumentgruppers särskilda känslighet 
(178/2002/EG, artikel 14). 
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- När man fastställer om ett livsmedel är tjänligt som människoföda ska man ta hänsyn till om 
livsmedlet är förorenat antingen genom främmande ämnen eller på annat sätt, eller genom 
förruttnelse, försämring eller nedbrytning (178/2002/EG, artikel 14). 

- Ett livsmedel anses vara säkert, om det överensstämmer med de krav i lagstiftningen, som gäller 
livsmedlens säkerhet (178/2002/EG, artikel 14). 

 
 
Skyddet av konsumenternas intressen 
- Livsmedelslagstiftningens har som syfte är att skydda konsumenternas intressen och att göra 

det möjligt för konsumenterna att fatta välgrundade beslut om de livsmedel de konsumerar. 
Livsmedelslagstiftningens har också som syfte att förebygga förvanskningar av livsmedel och 
andra förfaranden som kan vilseleda konsumenterna (178/2002/EG, artikel 8).  

- Livsmedelslagstiftningen har också som syfte att trygga livsmedelssäkerheten och en säker 
livsmedelshantering samt att säkerställa en god hälsomässig livsmedelskvalitet och annan 
kvalitet enligt livsmedelsbestämmelserna. Utöver det har livsmedelslagstiftningen som syfte att 
säkerställa att informationen om livsmedlen är sanningsenlig och tillräcklig och att den inte är 
vilseledande. Livsmedelslagstiftningen har också som syfte att skydda konsumenten från 
hälsofaror och ekonomisk förlust som uppstår till följd av livsmedel (livsmedelslagen 23/2006, 1 
§). 

 
 
Livsmedelsföretagarens ansvar 
- Det primära ansvaret för livsmedelssäkerheten ligger hos livsmedelsföretagarna 

(852/2004/EG, artikel 1). Livsmedelsföretagarna ska se till att alla led i produktions-, 
bearbetnings- och distributionskedjan för livsmedel som de ansvarar för uppfyller de allmänna 
och särskilda hygienkraven i förordningarna 852/2004/EG och 853/2004/EG (852/2004/EG, 
artikel 3 och 4; 853/2004/EG, artikel 3). 

- Livsmedelsföretagare ska inrätta, genomföra och upprätthålla ett eller flera permanenta 
förfaranden grundade på HACCP-principerna (852/2004/EG, artikel 5). 

 
 
3.2 Anvisningarna om bedömningen inom Oiva 
 
Bedömningen inom Oiva sker med hjälp av Oivabedömningsanvisningar. Det finns två helheter av 
bedömningsanvisningarna: ”Oivabedömningsanvisningar för anmälda livsmedelslokaler” och 
”Oivabedömningsanvisningar för godkända livsmedelslokaler”. För varje sak som ska kontrolleras 
(rad) finns en egen bedömningsanvisning. En del av anvisningarna, såsom merparten av 
hygienanvisningarna är olika för anmälda och godkända livsmedelslokaler.  En del av anvisningarna, 
såsom märkningarna på förpackningarna och spårbarheten, gäller bedömningen av bägge 
lokaltyperna. Bedömningsanvisningarna bygger på livsmedelslagstiftningen. Då lagstiftningen 
förändras ändras också bedömningsanvisningarna.  
 
Bedömningsanvisningarnas uppbyggnad.  

 Varje bedömningsanvisning har sitt eget nummer, versionsnummer och publikationsdatum 

 I punkten Att beakta dras vid behov upp gränser för det, i hurdana livsmedelslokaler saken i 
fråga borde kontrolleras och var den inte kontrolleras. Där berättas likaså vilka andra saker 
eller bedömningsanvisningar som borde beaktas då saken i fråga bedöms.  

 I punkten Saker som ska kontrolleras har berättats vad som kontrolleras. Alla saker som 
nämnts i anvisningen behöver inte kontrolleras för att saken ska kunna bedömas.  

 För varje vitsord (utmärkt, bra, bör korrigeras, dålig) har beskrivits hur saken borde vara 
(utmärkt) eller så har med exempel beskrivits eventuella missförhållanden som hänför sig till 
ett visst vitsord (bra, bör korrigeras, dålig).  
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 I slutet av anvisningarna ingår hänvisningar till författningar och anvisningar från Evira.  

 I slutet av anvisningarna berättas också hur anvisningen i fråga har uppdaterats. 
 
Alla handlingar som krävs för att påvisa överensstämmelsen med kraven finns nödvändigtvis inte 
alltid till hands vid kontrolltidpunkten. Inspektören kan ge företagaren en möjlighet att leverera 
handlingar som saknas inom några dagar efter kontrollen så, att inspektören har tillgång till dem då 
han utarbetar kontrollrapporten. 
 
Bedömningsanvisningarna är offentliga och de har sparats på Oivas webbplats oivahymy.fi 
(https://www.oivahymy.fi/portal/se/for+foretag/kontrollanvisningar/). Evira svarar på frågor från dem 
som utför kontrollerna skilt för enskilda anvisningar i myndighetsnätet Eviranets arbetsyta Oiva, där 
bedömningsanvisningarna sparats individuellt. 
 
 
4 Observationerna, Oivaskalan och åtgärderna  
 
Oivavitsordet bygger på observationerna som gjorts om verksamheten och på klassificeringen av 
dem med hjälp av bedömningsskalan inom Oiva. Då samma sak (rad) kontrolleras är 
observationerna vanligen fler än en. Bedömningen görs riskbaserat utgående från observationerna. 
Saken bedöms som en helhet. Inspektören ska bedöma och utgående från alla observationer som 
gjorts besluta vilket vitsord hen antecknar för den kontrollerade saken i Oivarapporten. 
 
Då en sak (rad) kontrolleras görs olika observationer (figur 1):  

 Man observerar en tydlig livsmedelssäkerhetsrisk eller en sak som vilseleder konsumenten 
och måste rättas till utöver utmärkta och bra. Utgående från risken styr saken som måste 
rättas till valet av vitsord. (sak 1 i figuren) 

 Man observerar saker som är utmärkta och ett litet missförhållande som är betydelselöst med 
tanke på helheten. Med tanke på helheten är verksamheten utmärkt (A) eller alternativt bra 
(B) skött. (sak 2 i figuren) 

 Man observerar många saker som är utmärkta (A) och bra (B). Med tanke på helheten är 
verksamheten bra skött (B). (sak 3 i figuren) 

 Man observerar en sak som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder 
konsumenten och måste rättas till utöver utmärkta och bra. Utgående från risken styr saken 
som måste rättas till valet av vitsord. (sak 4 i figuren)  

 Man observerar många livsmedelssäkerhetsrisker eller saker som vilseleder konsumenten 
och måste rättas till utöver några bra och utmärkta. Utgående från risken styr saken som 
måste rättas till valet av vitsord. (sak 5 i figuren) 
 

https://www.oivahymy.fi/portal/se/for+foretag/kontrollanvisningar/
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Figur 1. Då en sak kontrolleras görs många observationer. Saken som ska kontrolleras har avbildats som en 
oval inom vilken det finns olika observationer som avbildas som olikfärgade bollar: blå = utmärkt (A), grön = 
bra (B), orange = bör korrigeras (C) och röd = dålig (D)  
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4.1 Verksamheter som motsvarar Oivaskalan 

 

 

UTMÄRKT 

Verksamheten motsvarar kraven. Verksamheten överensstämmer med 
kraven i lagstiftningen. Man har försäkrat sig om att livsmedlen är säkra. 
Konsumenten har inte vilseletts. Företagaren har själv lagt märke till 
överraskande och tillfälliga missförhållanden och hanterat tillrättaläggandet och 
förebyggandet av dem med sin egenkontroll. 

 
Under kontrollen konstaterar inspektören att sakerna som ska kontrolleras överensstämmer med 
kraven i lagstiftningen. Inspektören konstaterar att företagaren också hanterar överraskande och 
tillfälliga missförhållanden och tillrättaläggandet av dem med sin egenkontroll. I fråga om saken som 
ska kontrolleras observeras inga brister eller stridigheter mot bestämmelserna och det finns inget att 
anmärka om saken.  
 
 

 

BRA 

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar 
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Verksamheten 
överensstämmer huvudsakligen med kraven i lagstiftningen. Man har försäkrat 
sig om att livsmedlen är säkra. Konsumenten har inte vilseletts. Företagaren 
har inte helt hanterat tillrättaläggandet och förebyggandet av små 
missförhållanden med sin egenkontroll. 

 
Inspektören gör skriftligen företagaren uppmärksam på uppdagade missförhållanden. För 
tillrättaläggandet av missförhållandena fastställs ingen utsatt tid. Inspektören kontrollerar att de små 
missförhållandena rättats till i samband med den regelbundna kontrollen i sådana fall, då samma 
sak som ska kontrolleras nästa gång kontrolleras. Någon separat upprepad kontroll görs inte. 
Företagaren borde rätta till missförhållandena på eget initiativ. 
 
Vitsordet bra kan nästa gång en kontroll görs antingen bli utmärkt om inspektören konstaterar att 
företagaren rättat till missförhållandet, förbli på nivån bra eller ändras till bör korrigeras. Saken 
förklaras i de substansspecifika bedömningsanvisningarna.  
 
 

 

BÖR 
KORRIGERAS 

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar 
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena 
ska rättas till inom utsatt tid. Verksamheten följer inte kraven i lagstiftningen. 
Man har inte med egenkontroll i tillräcklig grad försäkrat sig om 
livsmedelssäkerheten eller om att det förhindras att konsumenten vilseleds och 
i verksamheten förekommer sådana missförhållanden, som försvagar 
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Vitsordet bör korrigeras 
kan man få också om företagaren inte rättat till ett tidigare uppdagat litet 
missförhållande före nästa planmässiga kontroll. 

 
Det uppdagade missförhållandet kräver korrigerande åtgärder. Som tillsynsåtgärd kan vidtas en 
uppmaning att rätta till saken med utsatta tider eller alternativt kan administrativa tvångsmedel 
tillgripas. Enligt kontrollförordningen ska myndigheten säkerställa att företagaren rättat till saken. Då 
man överväger vilken åtgärd som bäst lämpar sig för situationen ska man beakta betydelsen av att 
bestämmelserna inte efterföljts och det, i vilken mån företagaren tidigare låtit bli att följa 
bestämmelserna. Om företagaren tidigare låtit bli att följa bestämmelserna är en uppmaning inte 
nödvändigtvis den rätta åtgärden för att säkerställa att saken rättas till. Enligt relativitetsprincipen 
ska bland åtgärderna som lämpar sig för situationen ändå väljas den lindrigaste.   
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Missförhållandena förutsätter korrigering och att korrigeringarna verifieras i regel med en separat 
förnyad kontroll. Se punkt 4.2 Förnyad kontroll i denna anvisning.  
Säkerställande av att ett missförhållande avhjälpts med hjälp av en uppmaning till korrigering och 
en utsatt tid 

 Då en uppmaning till korrigering ges, ska i kontrollprotokollet antecknas den utsatta tid, inom 
vilken missförhållandena ska rättas till. En förnyad kontroll borde göras inom 10 arbetsdagar 
efter att den utsatta tiden löpt ut. 

 Om den utsatta tiden för tillrättaläggande av missförhållandet borde allt enligt möjlighet 
underhandlas med företagaren.  

 Inspektören kan vid behov be företagaren om en skriftlig plan med tidtabeller för 
tillrättaläggande av missförhållandena och om en åtgärdsplan för den tid som det tar att 
tillrättalägga missförhållandena. Om saken ska underhandlas med företagaren. 

 Om företagaren inte följt uppmaningen till korrigering inom utsatt tid, ombedöms situationen. 
Om livsmedelssäkerheten ännu är försvagad, men ännu inte äventyrad, går man vidare 
genom att ge ett nytt vitsord bör korrigeras och tillgriper administrativa tvångsmedel för att 
säkerställa att missförhållandet rättas till. Om livsmedelssäkerheten äventyras, ges vitsordet 
dålig och inleds en administrativ tvångsmedelsprocess. Administrativa tvångsmedel ska alltid 
tillgripas, då man utgående från tillsynshistorian kan anta att en uppmaning sannolikt inte 
kommer att efterföljas. Om ingen tillsynshistoria finns eller om en uppmaning av någon annan 
orsak (t.ex. på grund av missförhållandets karaktär) inte kan betraktas som en tillräckligt 
effektiv åtgärd, ska administrativa tvångsmedel tillgripas. 

 
Säkerställande av att ett missförhållande avhjälps med hjälp av administrativa tvångsmedel 

 Under tvångsmedelsprocessens gång förändras inte Oivavitsordet i saken. 

 Tvångsmedelsprocessen kan avbrytas, om företagaren meddelar att hen rättat till 
missförhållandet. Då görs en förnyad kontroll för att säkerställa saken. Kontrollen borde göras 
inom 10 arbetsdagar efter att meddelandet lämnats.  

 Inspektören kan vid behov be företagaren om en skriftlig plan med brådskande tidtabeller för 
tillrättaläggande av missförhållandena och om en åtgärdsplan för den tid som det tar att 
tillrättalägga missförhållandena. Om saken ska underhandlas med företagaren. 

 Den administrativa tvångsmedelsprocessen med samrådsförfaranden har beskrivits i en 
separat anvisning. 

 
Små brister i verksamheten i en livsmedelslokal försvagar inte alltid direkt livsmedelssäkerheten, 
även om kraven i lagstiftningen inte helt skulle uppfyllas för deras del. Sådana saker kan hänföra sig 
till exempel till bokföringsskyldigheterna, såsom bokföringen över att hygienkompetensen 
säkerställts. För små brister kan man, men behöver inte, ge vitsordet bör korrigeras, om man tidigare 
gjort företagaren uppmärksam på samma sak och gett vitsordet bra, men företagaren trots det inte 
rättat till missförhållandet i fråga före nästa kontrollplansenliga kontroll.  
 
 

 

DÅLIG 

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar 
livsmedelssäkerheten eller väsentligt vilseleder konsumenten eller 
företagaren har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska 
omedelbart rättas till. Verksamheten följer inte kraven i lagstiftningen. Man har 
inte med egenkontroll försäkrat sig om livsmedelssäkerheten eller om att det 
förhindras att konsumenten vilseleds och i verksamheten förekommer sådana 
missförhållanden, som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder 
konsumenten. Vitsordet dålig kan man få också om företagaren inte rättat till ett 
tidigare uppdagat missförhållande senast vid den tidpunkt som inspektören 
fastställt.  
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Inspektören förutsätter omedelbara korrigerande åtgärder av företagaren. Att korrigerande åtgärder 
vidtas och att lagstiftningen följs säkerställer man alltid då vitsordet är dålig genom att tillgripa 
administrativa tvångsmedel. 
 
Missförhållandena förutsätter tillrättaläggande och att tillrättaläggandena kontrolleras med hjälp av 
en separat förnyad kontroll. Se punkt 4.2 Förnyad kontroll i denna anvisning. 
 
Säkerställande av att ett missförhållande avhjälps med hjälp av administrativa tvångsmedel 

 Under tvångsmedelsprocessens gång förändras inte Oivavitsordet i saken på Oivarapporten. 

 Tvångsmedelsprocessen kan avbrytas efter att företagaren meddelat att missförhållandet 
rättats till, varvid man gör en förnyad kontroll för att säkerställa saken. Kontrollen borde göras 
inom 10 arbetsdagar efter att meddelandet lämnats.  

 Inspektören kan vid behov be företagaren om en skriftlig plan med brådskande tidtabeller för 
tillrättaläggande av missförhållandena och om en åtgärdsplan för den tid som det tar att 
tillrättalägga missförhållandena. Om saken ska underhandlas med företagaren. 

 Den administrativa tvångsmedelsprocessen med samrådsförfaranden har beskrivits i en 
separat anvisning.  

 
Brister i verksamheten i en livsmedelslokal äventyrar inte alltid direkt livsmedelssäkerheten. 
Vitsordet dålig kan man (men behöver inte) ändå ge i ett sådant fall, då livsmedelssäkerheten inte 
äventyras, men vitsordet bör korrigeras tidigare getts och missförhållandet inte rättats till inom utsatt 
tid. 
 

 
 
Figur 2. Schema över verksamheterna enligt Oivaskalan. 
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4.2 Förnyad kontroll 
 
Med en förnyad kontroll säkerställer man att missförhållandet som uppmanats eller förelagts bli 
tillrättalagt rättats till. En förnyad kontroll ska alltid göras då saken som ska kontrolleras getts 
vitsordet bör korrigeras (C) eller dålig (D).  
 
Den förnyade kontrollen görs i regel i form av en separat kontroll. I tillsynsobjektet ska göras en 
separat förnyad kontroll i enlighet med den överenskomna utsatta tiden eller administrativa 
tvångsmedelsprocessen. Tiden som överenskommits/utsatts för tillrättaläggande av 
missförhållandet avgör om den förnyade kontrollen kan kopplas ihop med en planenlig kontroll enligt 
tillsynsplanen. En hopkoppling är möjlig i sådana livsmedelslokaler, som det ofta utövas tillsyn över 
(minst en gång i månaden). En hopkoppling kan också vara möjlig, då man på grund av sakens natur 
överenskommit om en längre utsatt tid t.ex. för byggnadstekniska reparationer. Då man 
överenskommit om reparationen och tidtabellen för denna borde saken i fråga inte inverka på 
vitsorden som ges under förnyade kontroller innan den utsatta tiden löpt ut. Den utsatta tiden får inte 
med avsikt förlängas till nästa planenliga kontroll enligt tillsynsplanen. 
 
Under den förnyade kontrollen verifierar inspektören att företagaren rättat till missförhållandet. Den 
förnyade kontrollen görs i regel som ett kontrollbesök, men den kan också göras som en kontroll av 
handlingar. En förnyad kontroll med hjälp av en handling är möjlig i sådana fall, då man enbart 
utgående från en handling kan verifiera att saken rättats till. Då innehåller Oivarapporten enbart 
vitsordet för helheten som gäller missförhållandet som rättats till. Alla missförhållanden kan inte 
verifieras med hjälp av handlingar, utan verifierandet av att vissa missförhållanden rättats till kräver 
ett besök i tillsynsobjektet. Om missförhållandena är flera och några av dem kräver en kontroll i 
objektet och andra en kontroll av handlingar, kontrolleras alla missförhållanden i objektet. 
 
Under förnyade kontroller används samma Oivaskala och samma bedömningsanvisningar som 
under planenliga kontroller. Rapporten som utarbetas över en förnyad kontroll kan innehålla en 
kontrollerad sak, dvs. enbart en bedömning av missförhållandet som man förelagt att ska rättas till.  
 
Om man under en kontroll gett vitsordet bör korrigeras och en uppmaning att korrigera saken med 
utsatta tider, borde en förnyad kontroll göras inom 10 arbetsdagar efter att den för korrigeringar 
överenskomna utsatta tiden löpt ut. En tvångsmedelsprocess kan avbrytas om företagaren meddelar 
att missförhållandet rättats till. En förnyad kontroll görs inom 10 arbetsdagar efter att företagaren 
lämnat meddelandet. 
 
Om tillrättaläggandet av ett missförhållande enligt uppmaningen kräver mycket planering eller arbete 
av företagaren, såsom reparation av konstruktioner, ges i kontrollprotokollet utsatta tider för 
reparationsplaneringen och/eller reparationen. Om en kontroll görs i objektet innan denna utsatta tid 
löpt ut, kan saken som kräver planering eller reparation lämnas okontrollerad. I en sådan situation 
ska företagaren också säkerställa att livsmedelssäkerheten inte försvagas eller äventyras innan 
reparationerna slutförts.  
 
I slakterier och anläggningar i anslutning till dem kan anläggningstillsyn utövas rentav dagligen. Då 
inverkar den utsatta tiden som överenskommits för tillrättaläggandet av missförhållandet eller 
föreläggandet som getts om att missförhållandet ska rättas till på det, om missförhållandet syns på 
Oivarapporten och hur missförhållandet antecknas i kontrollprotokollet. Om till exempel (figur 3) en 
uppmaning att rätta till saken med utsatta tider och verifierandet av att saken rättats till inträffar under 
samma kontrollperiod, påverkar missförhållandet inte vitsordet som visas på Oivarapporten. Om 
tiden som utsatts för tillrättaläggande av ett missförhållande är längre än den pågående 
kontrollperioden, visas missförhållandet på Oivarapporten. 
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FIGUR 3. Exempel på hur ett missförhållande som uppdagats i anläggningstillsynen över slakterier och 
anläggningar i anslutning till dem och den utsatta tiden påverkar utarbetandet av Oivarapporten och 
kontrollprotokollet, där de korta staplarna är dagliga observationer. Den röda (D) eller orangefärgade (C) 
stapeln är ett missförhållande som företagaren ska rätta till och den blå stapeln den tidpunkt, då inspektören 
verifierat att missförhållandet rättats till. 

 
 
5 Oivarapporten och kontrollprotokollet 
 
Över kontrollen utarbetas en tudelad rapport, som består av en Oivarapport, som ska offentliggöras, 
och ett kontrollprotokoll, som lämnas till företagaren. Den tudelade rapporten blir till, då inspektören 
fyller i kontrollblanketten i datasystemet hen använder. För att tillsynen ska bli enhetlig utarbetas inte 
några andra separata kontrollprotokoll över kontrollerna.  
 
 
5.1 Allmänt om rapporteringen 
 
Datasystemen skapar samtidigt såväl Oivarapporten som ett med denna levererat kontrollprotokoll.  
Det är möjligt att komplettera kontrollprotokollet med bilder. Samtidigt sparas också statistiken över 
livsmedelstillsynen.  
 
I systemet Tarkkari som besiktningsveterinärerna på Evira och RFV i Lappland använder fyller man 
i dagligen gjorda observationer. Över de dagliga observationerna utarbetas en gång i månaden eller 
mer sällan än så, allt enligt kontrollfrekvensen i anläggningen, en Oivarapport och ett 
kontrollprotokoll. De dagliga observationerna kan besiktningsveterinären om hen så vill skriva ut till 
företagaren som ett utdrag ur tillsynsbokföringen till exempel dagligen eller enligt en tidtabell som 
anläggningen och inspektören överenskommit. Anläggningen ska ändå omedelbart informeras om 
saker som ska rättas till. Utdraget ur bokföringen ersätter inte Oivarapporten och kontrollprotokollet 
som levereras med den.  
 
Oivarapporten är tvåspråkig. Oivaobservationens språk är antingen finska eller svenska eller bägge 
två. Om Oivaobservationen görs på två språk, kan man i programmet öppna en annan 
Oivaobservationsruta för den svenskspråkiga texten. Så skrivs först alla finskspråkiga observationer 
ut i Oivaobservationsrutan och därefter de svenskspråkiga.  
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Kontrollprotokollet skrivs på antingen finska eller svenska dvs. på det språk som passar företagaren. 
Standardtexten i kontrollprotokollet kan vid behov bytas ut till svenska (rubrikerna, kutiradrubrikerna 
etc.). I undantagssituationer och då inspektören så vill kan texten på kontrollprotokollet också vara 
på något annat språk (t.ex. engelska). Kontaktuppgifterna för inspektören som gjort kontrollen och 
sänt rapporten i förhandsgranskningen skrivs ut på kontrollprotokollet. På Oivarapporten som läggs 
fram för konsumenterna skrivs endast kontaktuppgifterna för den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn 
över objektet ut.  
 
Om en företagare behöver en ny Oivarapport, till exempel i stället för en som kommit bort, kan den 
levereras på nytt som brevpost via Itella. På mellanbladet i de färdiga rapporterna i Oivaprogrammet 
(Eviranet eller Tarkkari) finns en sänd på nytt -tryckknapp och då man trycker på den sänds en ny 
Oivarapport och ett nytt kontrollprotokoll. Oivarapporten visas i Oivaprogrammet fram till dess att 
nästa kontroll görs i objektet och en ny Oivarapport offentliggörs.  
 

5.2 Hur rapporterna tekniskt utarbetas i all korthet 

 
För såväl kommunsystemen som systemet Tarkkari har utarbetats separata anvisningar. 
 
Tillsynsblanketten fylls i rad för rad på följande sätt:  
 
Kontrollera att de grundläggande uppgifterna om kontrollen (såsom de närvarande personerna) och 
företagets marknadsföringsnamn är korrekta. 
 

 Punkten Kontrollresultat: Vitsordet som getts för den kontrollerade raden ABCD. På de övriga 
raderna antecknas kontrollerades inte (standard) eller tillämpades inte (då saken inte gäller den 
ifrågavarande företagarens verksamhet) 

 

 Punkten Oivaobservation, då vitsordet BCD 

- är en konsumentvänlig kort kommentar, se punkt 5.3 i anvisningen 

- offentliggörs på Oivarapporten och visas på kontrollprotokollet 
- För utmärkt behöver inte antecknas någon förklaring i Oivaobservationen. 

 

 Punkten Åtgärder, då vitsordet ABCD 

- skriv all text som hör till kontrollprotokollet: vad som kontrollerades, mer detaljerade 
observationer och vid behov åtgärderna, se punkt 5.4 i anvisningen 

- texten visas endast på kontrollprotokollet 
- Åtgärderna i all korthet, se en mer detaljerad förklaring i punkt 5.4 

o Utmärkt A = inga åtgärder, anmärkningar eller uppmaningar. Vitsordet A berättar att 
saken är i ordning.  

o Bra B = ge en skriftlig anmärkning (inte uppmaningar eller förelägganden att rätta till 
saken). För företagaren berättas vad hen själv på egen hand kan rätta till.  

o Bör korrigeras C = ge en uppmaning att rätta till saken, åtgärden som företagaren 
åläggs att vidta jämte den utsatta tiden eller alternativt berätta att administrativa 
tvångsmedel tillgrips som en egen process för att säkerställa att saken rättas till. 

o Dålig D = anteckna för missförhållandets del att ett sådant separat föreläggande/beslut, 
som avses i livsmedelslagen eller något annat liknande meddelas för att säkerställa att 
missförhållandet rättas till och att administrativa tvångsmedel tillgrips som en egen 
process.  

- För varje kontrollerad sak kan vid behov ges vägledning och rådgivning. 
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Punkten ”kontrollerade verksamheter” kan fyllas i på Oivarapporten. Rader som inte kontrollerats 
märks med ”kontrollerades inte” och de rader, som inte tillämpas i företaget i fråga, märks med 
”tillämpas inte”. 
På tillsynsblanketten väljs också för varje enskild rad vilka tillsynsåtgärder som vidtagits (såsom 
vägledning och rådgivning, uppmaning, föreläggande). 
 
 
5.3 Oivaobservationen 
 
Oivaobservationen på Oivarapporten är en för konsumenten avsedd kort förklaring till varför vitsordet 
som företaget getts inte är utmärkt. Meningen är allmänt hållen och lättbegriplig. Oivaobservationen 
antecknas på den kontrollerade radrubriken. 
 
I punkten Oivaobservation ska alltid antecknas en förklaring till varför vitsordet inte är utmärkt, utan 
bra, bör korrigeras eller dålig. Evira rekommenderar att Oivaobservationen på den kontrollerade 
raden är endast en mening lång. I datasystemen har satts till modellmeningar med tanke på 
Oivaobservationen. Meningarna är exempel som kan användas som sådana, om de passar in på 
observationerna, eller så kan man med hjälp av dem själv formulera en Oivaobservationsmening 
som passar in på saken.  
 
Oivaobservationen kan i princip byggas upp kring ordet missförhållande på följande sätt. Tecknen 
... står för saken som kontrollerats.  

 Ett litet missförhållande ... 

 Små missförhållanden ...  

 … ett litet missförhållande. 

 … små missförhållanden.  

 Ett missförhållande som förutsätter tillrättaläggande ... 

 Missförhållanden som förutsätter tillrättaläggande ... 

 …  ett missförhållande som förutsätter tillrättaläggande. 

 … missförhållanden som förutsätter tillrättaläggande. 

 Ett missförhållande som förutsätter omedelbart tillrättaläggande ... 

 Missförhållanden som förutsätter omedelbart tillrättaläggande ... 

 … ett missförhållande som förutsätter omedelbart tillrättaläggande. 

 … missförhållanden som förutsätter omedelbart tillrättaläggande. 
 

Exempel: 
Små missförhållanden i lokalernas renhet. 
Missförhållanden som kräver tillrättaläggande i städningen av lokalerna och i 
lokalernas renhet. 
Missförhållanden som förutsätter omedelbart tillrättaläggande i renhållningen av 
livsmedelslokalen. 
I produkternas spårbarhet förekommer små brister/missförhållanden. 
I produkternas spårbarhet förekommer missförhållanden som förutsätter 
tillrättaläggande. 
Produkterna kan inte spåras, missförhållandena förutsätter omedelbart 
tillrättaläggande. 

 
Som Oivaobservation antecknas inte sådana saker, som hör till kontrollprotokollet, såsom 
detaljerade observationer, utsatta tider eller saker som hänför sig till företagets affärsverksamhet. 
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5.4 Punkten Åtgärder 
 
De detaljerade sakerna som framkommit under kontrollen, observationerna, vad som kontrollerades 
och missförhållandena ska antecknas i punkten Åtgärder för den kontrollerade saken, varvid de går 
att läsa på kontrolprotokollet som sänds till företagaren. I denna punkt antecknas en mer detaljerad 
beskrivning och specificering av missförhållandet/missförhållandena och vilka åtgärder som 
eventuellt förutsätts av företagaren och en eventuell utsatt tid. Punkterna Åtgärder fylls i rad för rad 
och programmet sätter ihop ett kontrollprotokoll av dem. Sakerna som antecknats i punkten Åtgärder 
skrivs ut endast på kontrollprotokollet som sänds till företagaren. För att praxisen inom tillsynen ska 
bli enhetlig skrivs åtgärderna inte ut i tilläggsinformationsfältet eller i ett separat kontrollprotokoll!  
 
I punkten Åtgärder ska alltid antecknas vilket missförhållande som uppdagats och det berättar för 
företagaren varför vitsordet inte är utmärkt, om vitsordet bra (B), bör korrigeras (C) eller dålig (D) 
getts som vitsord. Företagaren får så veta vad det är i hens verksamhet som inte uppfyller alla krav. 
Då vitsordet är utmärkt (A), kan på de olika raderna antecknas endast vad som kontrollerades. På 
kontrollprotokollet ska under rubriceringen på sakerna som kontrollerats behandlas endast sådana 
saker, som motsvarar anvisningarnas tillämpningsområde. En och samma sak behandlas endast 
under en enda rubrik. 
 

5.5 Övriga observationer som gjorts under kontrollen 
 
Inom Oiva bedöms endast saker som faller under livsmedelslagstiftningen. Sakerna som inte hör till 
de saker, som ska kontrolleras enligt Oivaanvisningarna, antecknas i punkten tilläggsinformation och 
företagaren berättar t.ex. om kommande ändringar eller så utarbetas ett separat kontrollprotokoll 
över saker t.ex. på grund av buller. På Valviras begäran borde kontrollprotokollet inom 
tobakstillsynen inte antecknas i kontrollprotokollet inom Oiva. 
 
I punkten tilläggsinformation skrivs inte vilka åtgärder som förutsätts av företagaren, utan de skrivs 
rad för rad i punkten Åtgärder. 
 
 
6 Offentliggörandet av tillsynsinformationen 
 
Oivarapporten ska vara färdig och offentliggjord åtta arbetsdagar efter kontrollen (Eviras föreskrift nr 
1/2016) eller i slakterier åtta arbetsdagar efter att kontrollperioden löpt ut. 
 

6.1 Frekvensen för offentliggörandet av Oivarapporten 
 
Frekvensen med vilken Oivarapporten offentliggörs bestäms enligt den planmässiga 
tillsynsfrekvensen i tillsynsobjektet. Frekvensen är högst en gång i månaden. Frekvensen för 
offentliggörandet av Oivarapporten är den samma oberoende av om den som utövar tillsyn över 
anläggningen är en kommunal tillsynsenhet, Evira eller ett regionförvaltningsverk. Rapporterna över 
förnyade kontroller offentliggörs separat. 
 
I anläggningar som Evira eller regionförvaltningsverket i Lappland utövar tillsyn över antecknas 
observationerna under kontrollen i samband med den regelbundna tillsynen varje dag eller mera 
sällan än så. Denna tillsynsbokföring tjänar som grund för Oivarapporten som offentliggörs och 
kontrollprotokollet som levereras med den. I slakterier består Oivarapporten av tillsynsbokföringen 
under en månads lopp.   
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6.2 Hur Oivarapporten hålls framlagd i livsmedelslokalen 
 
Skyldigheten att hålla Oivarapporten framlagd intill ingången gäller sådana livsmedelslokaler, som 
konsumenten besöker, oberoende av om det rör sig om en anmäld eller godkänd livsmedelslokal. 
Det har varit tvunget för butiker och serveringsställen att ha Oivarapporten synlig allt sedan 1.1.2014. 
Industrins och andra livsmedelslokalers Oivarapporter ska visas från och med 2016 allt efter som 
kontroller görs. 
 
Företagaren lägger själv fram den senaste Oivarapporten hen fått intill ingången till sitt företag 
(Eviras föreskrift 1/2013 och reviderad 1/2016). Rapporten ska vara framlagd intill ingången eller i 
ingångens omedelbara närhet eller på något annat ställe som är ändamålsenligt med tanke på 
konsumenten så, att den ligger på lämplig höjd och så, att konsumenterna lätt kan läsa den. 
 
Med ingång avses ytterdörren eller i stora byggnadskomplex, såsom köpcentra eller skolor, dörren 
eller utrymmen som leder till livsmedelslokalen i fråga så att konsumenten kan ta del av rapporten 
innan hen besluter besöka lokalen. Om det finns flera huvudingångar (dörrar/dörröppningar, portar 
etc.) och de är tydligt likvärdiga med ingången, kan företagaren välja intill vilken ingång hen placerar 
Oivarapporten. Om ingångsområdet inte är tydligt avgränsat ska Oivarapporten läggas fram på ett 
sådant ställe i livsmedelslokalen att den ligger intill konsumenternas gångrutt och att konsumenten 
lätt får syn på den innan hen fattar sitt köpbeslut, såsom på lämplig höjd intill namnskylten, intill en 
meny som lagts fram för förbipasserande eller på en separat ställning före ingången. 
 
 
6.3 Offentliggörandet av Oivarapporten på företagets egen webbplats 
 
Då en livsmedelsföretagare marknadsför livsmedel på sin egen webbplats eller saluhåller livsmedel 
via ett medel för distanskommunikation, ska Oivarapporterna offentliggöras på en synlig och lätt 
skönjbar plats på startsidan till företagets webbplats (Eviras föreskrift 1/2013 och 1/2016).  
 
Med marknadsföring avses alla de saker, med vilkas hjälp företagaren försöker antingen väcka 
konsumentens intresse eller få konsumenten att uträtta ärenden i företagarens företag eller köpa av 
företagarens produkter. Med marknadsföring avses också marknadsföring över social media. Om 
företaget har en gemensam webbplats (såsom en kedjerestaurang, butikskedja eller koncern), ska 
företagarna överenskomma med den som upprätthåller webbplatsen om det, hur deras 
verksamhetsställens Oivarapporter uppdaterat fås  fram på sidorna som gäller dem. 
 
Försäljning med hjälp av medel för distanskommunikation innebär sådan försäljning, där säljaren 
och konsumenten ingår ett avtal så, att de inte samtidigt är närvarande, såsom webb-, telefon- och 
postorderförsäljning. Startsidan på webbplatsen till företagare som idkar distansförsäljning likställs 
med ingången till en butik och därför bör Oivarapporten vara framlagd på startsidan på företagarens 
webbplats.  
 
De finns två sätt att lägga ut Oivarapporten på företagets webbplats. Företagets egna Oivarapporter 
(i pdf-format) kan laddas ned från företagssöktjänsten på webbplatsen Oivahymy.fi. Företaget kan 
spara dem hos sig och lägga ut dem på sin egen webbplats. På webbplatsen ska visas 
Oivarapporterna över de tre senaste kontrollerna. På startsidan kan som alternativ till detta på en 
synlig och lätt skönjbar plats placeras en länk till Eviras söktjänst 
https://www.oivahymy.fi/portal/se/sok+foretag/. Företagen kan vid länkning som bildlänk använda 
Oivasigillogon som kan laddas ned på webbplatsen oivahymy.fi. Oivasigillogon får inte användas för 
något annat syfte, såsom t.ex. i företagets marknadsföring. En Oivarapport ska offentliggöras på 

https://www.oivahymy.fi/portal/se/sok+foretag/
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företagets webbplats inom tre månader efter den första kontrollen och därefter offentliggörs alltid 
den senaste Oivarapporten på företagets webbplats efter att den kommit. 
 
Företagare som representerar detaljhandelsbutiker och serveringsställen ska offentliggöra en 
Oivarapport från och med 1.1.2014. Dessa företagares skyldighet att offentliggöra 
tillsynsinformationen gäller Oivarapporter som utarbetats över kontroller som gjorts efter 1.5.2013. 
Företagare som representerar andra livsmedelslokaler ska offentliggöra en Oivarapport från och 
med 1.1.2016. Dessa företagares skyldighet att offentliggöra tillsynsinformationen gäller 
Oivarapporter som utarbetats över kontroller som gjorts efter 1.1.2016 (Eviras föreskrift 1/2016).  
 
 
6.4 Offentliggörandet av Oivarapporten på webbplatsen Oivahymy.fi 
 
Då tillsynsmyndigheten i förhandsvisningen på Eviranet godkänt och sänt Oivarapporten, 
offentliggörs den 10 dygn senare automatiskt på webbplatsen www.oivahymy.fi. Dröjsmålet 
säkerställer att Oivarapporten kommit till företagaren via posten eller e-posten innan den 
offentliggörs på webbplatsen oivahymy.fi. På webbplatsen oivahymy.fi finns också information om 
Oiva till såväl konsumenter som företagare. Webbplatsen är tvåspråkig (finska, svenska). 
 
Oivarapporterna över detaljhandels- och serveringsobjekt offentliggörs som ovan. Oivarapporterna 
över andra anmälda och godkända livsmedelslokaler offentliggörs över kontroller som gjorts efter 
1.1.2016 allt efter som kontroller görs. Oivarapporterna som utarbetats över pilotstadiet i dessa 
tillsynsobjekt år 2015 offentliggörs inte i efterskott för varje enskilt företag.  
 
 
7 Felaktig Oivarapport 
 
Inspektören ska förhandsgranska Oivarapporten och kontrollprotokollet innan de sänds iväg. Om 
inspektören märker ett fel i en sänd Oivarapport ska transaktionen raderas i den centraliserade 
databanken via det egna datasystemet. I stället för den görs en ny transaktion och den korrigerade 
Oivarapporten sänds till företagaren. Teknisk vägledning finner du i VATI-anvisningarna och 
tilläggsorientering i saken ger den egna kommunsystemföretagaren och KUTI-byrån. 
 
Om en företagare lägger märke till ett fel i Oivarapporten eller misstänker ett sådant fel ska denna 
omedelbart kontakta livsmedelstillsynsmyndigheten som gjort kontrollen för att reda ut och vid behov 
rätta till saken. Oivarapporten är inget administrativt beslut, men verkliga fel ska korrigeras. Endast 
en representant för livsmedelstillsynsenheten som gjort kontrollen kan radera en felaktig Oivarapport 
och göra en ny sådan, där informationen är korrekt.  
 
Om inspektören i samband med kontrollen konstaterat ett behov av att tillgripa administrativa 
tvångsmedel får livsmedelsföretagaren framföra sin ståndpunkt då denna hörs i enlighet med 34 § 
förvaltningslagen (434/2003) och senare i samband med överklagandet. 
 
Evira leder och utvecklar livsmedelstillsynen på riksnivå och harmoniserar livsmedelstillsynen i olika 
tillsynsenheter. Till Eviras uppgifter hör inte att avgöra skillnader i synsätten i enskilda 
konfliktsituationer mellan en livsmedelsföretagare och en livsmedelstillsynsmyndighet. 
 
Den kommunala livsmedelstillsynens kontaktuppgifter finner du på Eviras webbplats:  
https://www.evira.fi/sv/livsmedel/respons-om-livsmedel/ 
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8 Anvisningar som hänför sig till offentliggörandet av tillsynsinformationen  

Sak Anvisning 

Tillsynsfrekvens 

 

Eviras anvisning 10503/1 Riskklassificering av en livsmedelslokal och 
fastställande av tillsynsbehovet 

Riskbaserad tillsyn Eviras anvisning 16044/1 Riskbaserad tillsyn över en livsmedelslokal 
Eviras anvisning 16043/1 Riskbaserad tillsyn över egenkontrollen i en 
livsmedelslokal 

Administrativ 
tvångsmedelsprocess  

Eviras guide 100011/2 Guide om användning av i livsmedelslagen 
avsedda administrativa tvångsmedel i livsmedelstillsynen 

Tekniska manualer 
som hänför sig till 
datasystemet 

Anvisningar om hur en företagare, ett verksamhetsställe och en 
verksamhet sparas i det riksomfattande datasystemet och hur 
tillsynsobjekten klassificeras (VATI 1) 

Anvisning om hur tillsynsinformationen som avses i livsmedels-, 
konsumentsäkerhets-, hälsoskydds- och tobakslagen sparas i 
tillsynsdatasystemet (VATI 2).  

Anvisning om hur systemet Tarkkari används 

 
På Eviras webbplats finns också ett stort antal tillsynsanvisningar och handböcker 

 
Länk till sidan blanketter och anvisningar  
https://www.evira.fi/sv/om-evira/blanketter-och-anvisningar/livsmedel/ 
 
Länk till sidan publikationer 
https://www.evira.fi/sv/om-evira/publikationer/ 
 

https://www.evira.fi/sv/om-evira/blanketter-och-anvisningar/livsmedel/
https://www.evira.fi/sv/om-evira/publikationer/
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