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Sektionen för gödselfabrikat 11.6.2020  

 

Sektionen för gödselfabrikat: infobrev till aktörer 2-2020 
 
Inspektions- och provtagningsverksamheten har återställts från och med början av maj 
På grund av de begränsningsåtgärder som förorsakades av coronaviruspandemin begränsades även Livsme-
delsverkets inspektionsverksamhet från och med mitten av mars. Under maj har Livsmedelsverket börjat 
återuppta de inspektioner som tillhör dess verksamhetsområde och gett instruktioner om hur dessa ska 
genomföras. Primärt har verksamheten återställts vad gäller nödvändiga och brådskande inspektioner. 
Dessutom har man börjat göra inspektionsbesök och provtagningar där risken för spridning av coronasmitta 
har ansetts vara liten. Inspektörerna strävar efter att undvika överflödiga närkontakter med människor un-
der inspektionsarbetet. Gödselövervakningen har även börjat planera distansinspektioner till de anlägg-
ningar som ska inspekteras i enlighet med tillsynsplanen. Distansinspektionerna planeras delvis permanent 
ersätta de inspektionsbesök som görs på plats. 
  
Den elektroniska tjänsten Toukos e-postanmälningar tas i bruk 
E-tjänsten Touko har fått en ny funktion – automatiska e-postanmälningar. Anmälningarna kan tas i bruk 
via e-tjänstens anmälningsinställningar. Efter ibruktagandet skickar systemet ett meddelande till den e-
postadress som har uppgivits i anmälningsinställningarna alltid då det finns nya rapporter till påseende. Un-
der den närmaste framtiden blir det även möjligt att via e-tjänsten motta handlingar från gödseltillsynen 
enbart i elektroniskt format.  

 
Ny överinspektör vid sektionen för gödselfabrikat 
Överinspektör Risto Retkin har börjat jobba vid sektionen för gödselfabrikat 1.6.2020. Ristos huvuduppgift 
är att godkänna och övervaka anläggningar som tillverkar gödselfabrikat. 
 

Sommarhälsningar 

Sektionen för gödselfabrikat betjänar utan uppehåll hela sommaren. För att säkerställa att meddelan-
den når fram under semestertiderna ber vi er dock att skicka samtliga meddelanden till lannoiteval-

vonta@ruokavirasto.fi istället för till personliga e-postadresser.  
 

Sektionen för gödselfabrikat önskar alla aktörer och samarbetsparter en 

skön sommar! 
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