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FÖRESKRIFT

 

Föreskriftens 
nummer 
12/2021 

Datum 
1.10.2021 

Ärendenummer 
108/00.00.01.02.00/2020 

 
LIVSMEDELSVERKETS FÖRESKRIFT OM LIVSMEDELSTILLSYNENS 
TILLSYNSUPPGIFTER  

1 Bemyndigande att utfärda föreskrifter 

Enligt 25 § i livsmedelslagen (297/2021) offentliggör regionförvaltningsverket 
resultaten av sin livsmedelstillsyn på det sätt som Livsmedelsverket fastställt. 
 
Enligt 27 § i livsmedelslagen offentliggör kommunen resultaten av sin 
livsmedelstillsyn på det sätt som Livsmedelsverket fastställt. 
 
Enligt 16 § i livsmedelslagen ska en livsmedelsföretagare som omfattas av 
planmässig livsmedelstillsyn offentliggöra tillsynsmyndighetens rapporter över 
inspektion av livsmedelsverksamheten. Enligt 16 § 1 mom. i livsmedelslagen 
meddelar Livsmedelsverket närmare föreskrifter om offentliggörandet av 
tillsynsuppgifter. 

2 Definitioner 

Utöver definitionerna i 5 § i livsmedelslagen avses i denna föreskrift med 
 
VATI-systemet verksamhetsstyrnings- och datahanteringssystemet för miljö- och 
hälsoskyddet, i vilket också sparas uppgifter om inspektioner som 
Livsmedelsverket har gjort, 
 
Oiva-rapport ett formbundet dokument som består av uppgifter om 
tillsynsobjektet som registrerats i VATI-systemet och en sammanfattning av 
inspektionen som gjorts i enlighet med tillsynsplanen, 
 
Teknik för distanskommunikation varje teknik som avses i artikel 2.2 u i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om 
tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna.  

3 Oiva-rapport 

Tillsynsmyndigheten ska göra upp en Oiva-rapport enligt Oiva-anvisningarna som 
Livsmedelsverket har tagit fram. Inspektionens resultat angående hur 
verksamheten överensstämmer med föreskrifterna bör grunda sig på Oiva-
bedömningsskalan. 
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Oiva-bedömningsskalan består av fyra olika smilisar, som har betecknats för VATI-
systemet enligt följande: 

 

 A – Utmärkt 

 B – Bra 

 C – Bör korrigeras 

 D – Dålig 

 
Oiva-rapporten innehåller vitsord för de inspekterade sakhelheterna, verbala 
observationer om dessa och vitsordsfördelningen för de inspekterade sakerna 
samt inspektionsresultatet och resultaten av de två föregående inspektionerna. 
Om resultatet enligt Oiva-bedömningsskalan är något annat än utmärkt ska en 
skriftlig förklaring, en Oiva-observation, fogas till Oiva-rapporten. Inspektionens 
resultat bestäms enligt det sämsta vitsordet. 
 
Tillsynsmyndigheten ska säkerställa att varje Oiva-rapport inkluderar uppgifter om 
alla inspekterade sakhelheter.  
 
Oiva-rapporten ska sändas till livsmedelsföretagaren för offentliggörande inom tio 
arbetsdagar efter att en inspektion enligt tillsynsplanen har gjorts eller en 
tillsynsperiod tagit slut. Med en tillsynsperiod avses den tidsperiod då 
informationen till Oiva-rapporterna samlas in vid de godkända livsmedelslokaler 
som inspekteras oftare än en gång i månaden. Tillsynsmyndighetens Oiva-
rapporter offentliggörs centralt på webbplatsen https://www.oivahymy.fi/sv/sok-
foretag/, som upprätthålls av Livsmedelsverket. 

 

4 Tillsynsmyndighetens skyldighet att offentliggöra tillsynsuppgifter 

Skyldigheten att offentliggöra tillsynsuppgifter gäller alla livsmedelslokaler som 
omfattas av planmässig livsmedelstillsyn, med undantag av livsmedelslokaler som 
inte omfattas av tillsynsplanen för regelbunden livsmedelstillsyn. 
 
Skyldigheten att offentliggöra tillsynsuppgifter gäller Oiva-rapporter som 
tillsynsmyndigheten har gjort upp på basis av de inspektioner som utförts enligt 
tillsynsplanen. Även resultaten av eventuella uppföljningskontroller som följer 
dessa inspektioner ska offentliggöras som Oiva-rapporter. 
 
Skyldigheten att offentliggöra tillsynsuppgifter gäller inte de inspektionsrapporter 
som lämnats tillsammans med Oiva-rapporterna eller resultaten av inspektioner 
som ingår i beslutet om godkännande av anläggningen. 

5 Livsmedelsföretagarens skyldighet att offentliggöra Oiva-rapporten 

En livsmedelsföretagare som enligt 16 § i livsmedelslagen är skyldig att 
offentliggöra Oiva-rapporten med information om livsmedelslokalens verksamhet 
ska offentliggöra Oiva-rapporten omgående när den har lämnats. 

https://www.oivahymy.fi/sv/sok-foretag/
https://www.oivahymy.fi/sv/sok-foretag/
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Den senaste rapporten om en inspektion av livsmedelsverksamheten ska 
tillhandahållas på ett lättillgängligt sätt på livsmedelsföretagarens webbplats eller 
på något annat motsvarande sätt. Rapporten ska offentliggöras på en 
framträdande och lätt synlig plats på startsidan till webbplatsen för varje 
domännamn som livsmedelsföretagaren har registrerat. Alternativt kan 
livsmedelsföretagaren på startsidan placera en länk till den sida på 
Livsmedelsverkets webbplats där livsmedelsföretagarens Oiva-rapporter 
offentliggörs. Länken ska placeras på en framträdande och lätt synlig plats. 
 
Om konsumenterna besöker livsmedelsföretagarens livsmedelslokaler ska Oiva-
rapporten dessutom offentliggöras vid ingången till livsmedelslokalen, i dess 
omedelbara närhet eller på en annan för konsumenten ändamålsenlig plats. Oiva-
rapporten ska placeras på en synlig plats och på sådan höjd att konsumenterna 
lätt kan läsa rapporten.  
 
Om livsmedelsföretagaren erbjuder livsmedel till försäljning med hjälp av teknik 
för distanskommunikation ska den senaste Oiva-rapporten offentliggöras på en 
framträdande och lätt synlig plats på distanskommunikationsplattformen. 
Alternativt kan livsmedelsföretagaren på startsidan placera en framträdande och 
lätt synlig länk till Livsmedelsverkets webbplats där livsmedelsföretagarens Oiva-
rapporter offentliggörs. 

6 Ikraftträdande  

Denna föreskrift träder i kraft den 8 oktober 2021 och gäller tills vidare. Med 
denna föreskrift upphävs Livsmedelssäkerhetsverkets föreskrift 2/2016, som gavs 
30.3.2016. 
 
Helsingfors den 1 oktober 2021 
 
Avdelningsdirektör  Marjatta Rahkio 

 
 
Överinspektor  Tuuli Koskimies 

 
 
 
Denna föreskrift finns på: 

• https://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/440002/ 
(FINLEX ® – Myndigheternas föreskriftssamlingar: 
Livsmedelsverket) 

• Livsmedelsverkets registratorskontor (PB 100, 00027 
LIVSMEDELSVERKET, tfn 029 530 3400, e-post: 
kirjaamo@ruokavirasto.fi) 
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