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LIVSMEDELSVERKETS FÖRESKRIFT OM LIVSMEDELSTILLSYNENS TILLSYNSUPPGIFTER  
 

 
Med Livsmedelsverkets föreskrift 12/2021 upphävs Livsmedelssäkerhetsverkets föreskrift 
2/2016 om genomförandet av livsmedelstillsynsmyndighetens anmälningsskyldighet och 
skyldighet att lämna uppgifter samt om offentliggörande av tillsynsuppgifter, som gavs 
30.3.2016. Behovet att ändra och uppdatera föreskriften har uppkommit på grund av bland 
annat ändringen av livsmedelslagen och den nya livsmedelslagen (297/2021), ibruktagan-
det av verksamhetsstyrnings- och datahanteringssystemet för miljö- och hälsoskyddet VATI 
samt inledandet av Livsmedelsverkets verksamhet. Föreskriftens rubrik har ändrats för att i 
större utsträckning omfatta innehållet i föreskriften. Föreskriften har också ändrats för att 
uppfylla kraven på tillgänglighet. 
 
I föreskriften vill man betona både tillsynsmyndighetens skyldighet att offentliggöra resul-
taten av den planmässiga livsmedelstillsynen som myndigheten utfört och livsmedelsföre-
tagarens skyldighet att offentliggöra resultaten av den planmässiga livsmedelstillsynen 
över företagarens verksamhet. Därför har föreskriftens uppbyggnad och rubriker ändrats, 
så att vardera partens skyldigheter framgår tydligt. 
 
Enligt föreskriften är livsmedelstillsynsmyndigheten skyldig att offentliggöra resultaten av 
den planmässiga livsmedelstillsynen i form av Oiva-rapporter. Oiva-rapporterna grundar sig 
på så kallade Oiva-inspektioner. Uppgifterna om inspektionerna sparas i ett riksomfattande 
register via VATI-systemet. Livsmedelsverket, regionförvaltningsverket och kommunerna 
ska föra detta register tillsammans, med tanke på styrningen och utvecklandet av tillsynen 
samt den tillsyn de utövar (79 § livsmedelslagen).  
 
Enligt livsmedelslagen är livsmedelsföretagarna själva skyldiga att offentliggöra resultaten 
av den regelbundna livsmedelstillsynen på eget initiativ. Det främsta syftet med att offent-
liggöra resultaten av tillsynen är att göra livsmedelstillsynen mer genomskådlig. Ett annat 
syfte är att öka kännedomen om livsmedelstillsynen och dess effektivitet samt att främja 
konsumenternas möjligheter att göra välgrundade val. Skyldigheten att offentliggöra resul-
taten gäller alla livsmedelsföretagare som omfattas av planmässig tillsyn, oavsett verksam-
hetens art och omfattning. Skyldigheten beror alltså inte på exempelvis livsmedelsföreta-
garens marknadsföring eller de lokaler som konsumenterna besöker. 
 
Punkten om offentliggörande av intyg över handläggning av anmälning om livsmedelslokal 
(punkt 7) har strukits eftersom den är överflödig. 
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1 Bemyndigande att utfärda föreskrifter 

Bemyndigandet att utfärda föreskrifter har ändrats för att överensstämma med den nya 
livsmedelslagen (297/2021), som trädde i kraft 21.4.2021.  

2 Definitioner 

Definitionerna av KUTI-systemet, Evira-extranet och webbsidorna för KUTI har strukits ur 
definitionerna, eftersom de inte längre är aktuella. Definitionen av applikationen Eviranet-
Oiva har strukits, eftersom den är överflödig. 
 
Till definitionerna har lagts definitionen av VATI-systemet och teknik för distanskommuni-
kation. 

3 Oiva-rapport 

I avsnittet föreskrivs om användningen av Oiva-bedömningsskalan och Oiva-anvisningarna 
när Oiva-rapporterna görs upp. Texten har preciserats så att föreskriften gäller alla myndig-
heter som gör upp Oiva-rapporter. De tekniska anvisningarna med anknytning till uppgö-
randet av Oiva-rapporter har strukits. 
 
Livsmedelstillsynsmyndighetens tidsfrist för att sända den färdiga rapporten till livsmedels-
företagaren har förlängts från åtta till tio arbetsdagar. 

4 Tillsynsmyndighetens skyldighet att offentliggöra tillsynsuppgifter 

I avsnittet fastställs vilka livsmedelslokaler som omfattas av skyldigheten att offentliggöra 
tillsynsuppgifter. Skyldigheten gäller alla livsmedelslokaler som omfattas av planmässig 
livsmedelstillsyn, med undantag av livsmedelslokaler som inte omfattas av tillsynsplanen 
för regelbunden livsmedelstillsyn. Denna avgränsning innebär att det är möjligt för livsme-
delslokaler som registreras för planmässig livsmedelstillsyn, men inte omfattas av den re-
gelbundna livsmedelstillsynen, att inte få Oiva-rapporter. Verksamhet som gäller mathjälp 
eller annan verksamhet inom livsmedelsbranschen som bör ha anmälts som livsmedelslo-
kal, men som inspekteras endast sporadiskt vid behov, omfattas inte av den regelbundna 
livsmedelstillsynen. Ur avsnittet har också strukits punkten om verksamhet inom livsme-
delsbranschen som idkas i utrymmen som huvudsakligen används för privat boende, ef-
tersom den är överflödig. I och med ändringen av livsmedelslagen 1397/2019 omfattas 
verksamhet inom livsmedelsbranschen som idkas i utrymmen som huvudsakligen används 
för privat boende av den regelbundna livsmedelstillsynen. Till skillnad från tidigare praxis 
görs alltså en Oiva-rapport upp även för tillsynen över dessa objekt. 
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5 Livsmedelsföretagarens skyldighet att offentliggöra Oiva-rapporten 

Livsmedelsföretagaren är skyldig att på eget initiativ offentliggöra den Oiva-rapport som 
tillsynsmyndigheten har lämnat. I föreskriften har livsmedelsföretagarens skyldighet tydlig-
gjorts och samordnats med livsmedelslagen. Skyldigheten att offentliggöra rapporten gäl-
ler alla livsmedelsföretagare. Det innebär att också livsmedelsföretagare som exempelvis 
inte har en egen webbplats eller fysiska verksamhetslokaler, som konsumenterna kan be-
söka, ska se till att de har någon kanal eller plattform där de kan offentliggöra resultaten av 
tillsynen. Livsmedelstillsynsmyndigheten har i uppgift att bedöma sättet att offentliggöra 
resultaten och om det är tillräckligt med tanke på målen för offentliggörandet. 

 
Eftersom teknik för distanskommunikation används i hög grad också vid försäljning av livs-
medel, så att säljaren och konsumenten inte har fysisk kontakt med varandra, har ett krav 
på att den senaste Oiva-rapporten ska offentliggöras också på distanskommunikations-
plattformen lagts till föreskriften. Oiva-rapporten ska offentliggöras på distanskommuni-
kationsplattformen om avtalet mellan säljaren och köparen ingås där. Kravet innebär att 
försäljning från en livsmedelslokal och på en distanskommunikationsplattform får lika ställ-
ning. Om tekniken för distanskommunikation som används i försäljningen är sådan att rap-
porten inte kan offentliggöras på plattformen, räcker det att uppgifterna lämnas till konsu-
menten på begäran. Ett exempel på sådan försäljning är telefonförsäljning.  
 
Tidtabellerna för offentliggörandet av Oiva-rapporterna för perioden 2013–2016 har stru-
kits, eftersom skyldigheten att offentliggöra resultaten av tillsynen numera gäller alla livs-
medelsföretagare. 

6 Ikraftträdande  

Föreskriften träder i kraft den 8 oktober 2021 och gäller tills vidare.  
 
Helsingfors den 1 oktober 2021 
 

 
Marjatta Rahkio 
avdelningsdirektör 
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överinspektör 


