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Förord

Ett viktigt mål för samhället är att främja människornas hälsa och garantera att de kan 
känna sig trygga i sin livsmiljö. I miljö- och hälsoskyddet ingår all den offentliga tillsyn där 
man utifrån en riskanalys i sista hand kontrollerar sådana faktorer i människornas livs-
miljö som påverkar deras hälsa. Människans hälsa skyddas förutom genom hälsoskydd 
också genom tillräcklig tillsyn över livsmedel, kemikalier, rökning, konsumentsäkerhet 
samt djurens hälsa och välbefinnande. För den högsta ledningen av tillsynen svarar fyra 
ministerier – social- och hälsovårdsministeriet (SHM), jord- och skogsbruksministeriet 
(JSM), arbetskrafts- och näringsministeriet (ANM) och miljöministeriet (MM) – med tre 
underlydande centrala ämbetsverk – Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälso-
vården (Valvira), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) och Säkerhetsteknikcentralen, fr.o.m. 
2011 Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). För den regionala styrningen och tillsynen 
svarar regionförvaltningsverken. Det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och 
hälsoskyddet behövs som ett instrument med vars hjälp styrningen av denna omfat-
tande tillsyn kan göras enhetlig i kommunerna och bland andra tillsynsmyndigheter. 
Ett gemensamt program för de olika förvaltningsområdena förenhetligar tillsyns- och 
beslutsprocedurerna, gör tillsynen mer riskbaserad och förbättrar dess genomslag i och 
med att verksamheten bygger på planmässighet. De sektorvisa tillsynsprogrammen bil-
dar nu en del av det gemensamma tillsynsprogrammet, och de olika sektorernas särdrag 
presenteras som självständiga helheter i slutet av programmet. 

De centrala ämbetsverken vill med detta program främja en utveckling där tillsynen 
över hela miljö- och hälsoskyddet styrs via ett enda program så att också de regionala 
och lokala förvaltningsmyndigheterna kan uppgöra en enda tillsynsplan för hela miljö- 
och hälsoskyddet. I kombination med elektronisk informationsinsamling möjliggör 
det en effektivare rapportering från den lokala förvaltningen via regionförvaltningens 
utvärderingar till de centrala ämbetsverken. De centrala ämbetsverken vill också främja 
en långsiktig planering genom att välja de centrala prioriteringarna för hela program-
perioden. Med en effektiv och rätt fokuserad tillsyn över miljö- och hälsoskyddet kan vi 
garantera att människorna lever i en trygg och hälsosam miljö.

Helsingfors, den 30 september 2010

Jaana Husu-Kallio Seppo Ahvenainen Marja-Liisa Partanen 
Generaldirektör Överdirektör Överdirektör 
Evira Tukes Valvira
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DEL I 
Gemensam del av det riksomfattande 

tillsynsprogrammet för miljö- och 
hälsoskyddet

Inledning 

Kommunerna bär huvudansvaret för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet. Regionför-
valtningsverken och de centrala ämbetsverken (Evira, Tukes och Valvira) utövar också 
tillsyn, men deras huvudsakliga uppgift är att styra och leda andra myndigheter inom 
miljö- och hälsoskyddet. För att tillsynen ska vara så enhetlig som möjligt utarbetar de 
centrala myndigheterna det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyd-
det tillsammans.

Det nya gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsos-
kyddet för åren 2011–2014 avviker till sin disposition från de tidigare programmen 
såtillvida att de sektorvisa tillsynsprogrammens allmänna, för alla gemensamma delar 
nu har samlats på ett och samma ställe. I princip förblir de oförändrade under hela pro-
gramperioden. Det gemensamma tillsynsprogrammet uppdateras årligen efter behov. I 
programmet ingår dessutom de sektorvisa programmen som egna avsnitt, där tillsynens 
särdrag inom respektive sektor beskrivs. De sektorvisa årliga projekten ingår inte i detta 
program, utan de centrala ämbetsverken och regionförvaltningsverken informerar se-
parat om dem.

Det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet 
inkluderar de sektorvisa tillsynsprogrammen, om vilka föreskrivs i de lagar om miljö- och 
hälsoskydd som fastslås i folkhälsolagen (66/1972): hälsoskyddslagen (763/1994), livs-
medelslagen (23/2006), lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet 
(75/2004), kemikalielagen (744/1989), tobakslagen (693/1976) och veterinärvårdslagen 
(765/2009). Det i veterinärvårdslagen avsedda riksomfattande tillsynsprogrammet upp-
görs i slutet av år 2010, varefter kommunerna har ett år på sig att uppgöra motsvarande 
kommunala tillsynsplaner.

Det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet 
är avsett som ett stöd för myndigheterna i uppgörandet av tillsynsplanerna och i de 
praktiska tillsynsarrangemangen. Dess syfte är att på så vis utveckla och harmonisera 
de centrala ämbetsverkens styrning av kommunerna och andra tillsynsmyndigheter och 
att överlag göra hela den tillsyn som lagarna om miljö- och hälsoskydd förutsätter mer 
planmässig och verkningsfull och höja dess kvalitet. Målet är en enhetlig tillsynspraxis 
i hela landet.

DEL I  Gemensam del av det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet
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1 Gemensamma principer i tillsyns-
programmet för miljö- och hälsoskyddet

1.1 Omvärlden

Miljö- och hälsoskyddets uppgifter sköts i regel i kommunerna, som självständigt ge-
nomför sina tillsynsplaner som uppgjorts i överensstämmelse med tillsynsprogrammen. I 
detta program avses med kommuner såväl enskilda kommuner som samarbetsområden 
med flera kommuner. Då alla samarbetsområdena enligt lagen om samarbetsområden 
för miljö- och hälsoskyddet har bildats i början av 2013 har Finland 50–85 samarbets-
områden för miljö- och hälsoskydd, vart och ett med minst tio anställda under en och 
samma ledning. 

Regionförvaltningsverken styr och övervakar inom sina respektive områden att 
stadganden och bestämmelser följs. I denna verksamhet beaktar verken de riktlinjer 
för miljö- och hälsoskyddet som fastslås i statsrådets strategihandling om regionförvalt-
ningsverken, statsrådets och regionförvaltningsverkens strategiska resultatavtal och de 
centrala ämbetsverkens/ministeriernas och regionförvaltningsverkens operativa resultat-
avtal. Vad beträffar kemikalielagstiftningen styr och övervakar regionförvaltningsverken 
och närings-, trafik- och miljöcentralerna inom sina respektive verksamhetsområden 
kommunernas verksamhet och efterlevnaden av kemikalielagens bestämmelser.

Centralförvaltningens tillsynsmyndigheter, nedan de centrala myndigheterna, som 
är underställd ministerierna, planerar, styr och övervakar miljö- och hälsoskyddet på 
riksnivå inom sina respektive verksamhetsområden enligt följande:

Evira Livsmedelslagen, veterinärvårdslagen

Tukes Kemikalielagstiftningen (fr.o.m. 2011), produktsäkerhetslagstiftningen,  
 nedan konsumentsäkerhetslagstiftningen 

Valvira Hälsoskyddslagen, tobakslagen, livsmedelslagen (alkoholdrycker), kemikalie- 
 lagstiftningen (tillsammans med Miljöcentralen till utgången av 2010)

Produktsäkerhetstillsynen överfördes i början av år 2010 till Tukes, dit även kemikalie-
tillsynen föreslås bli överförd från Evira, Miljöcentralen och Valvira i början av år 2011. 
Säkerhetsteknikcentralen döps då om till Säkerhets- och kemikalieverket, men kortfor-
men Tukes består. Regeringen avgav en proposition om detta (RP 132/2010) i september 
2010.

I sin proposition RP 99/2010 föreslår regeringen att en konsumentsäkerhetslag 
stiftas. Lagen ska ersätta den nuvarande lagen om konsumtionsvarors och konsument-
tjänsters säkerhet. Eftersom termen produktsäkerhet allmänt förknippas med konkreta 
varor har Tukes i stället för produktsäkerhetstillsyn börjat använda termen konsument-
säkerhetstillsyn.

Ministerierna svarar för den allmänna ledningen och planeringen av tillsynen. Till-
synens högsta ledning är för närvarande fördelad mellan de olika ministerierna enligt 
följande:

JSM Livsmedelslagen och veterinärvårdslagen

SHM  Hälsoskyddslagen, tobakslagen och kemikalielagen (i fråga om hälsorisker 
 och farliga fysikaliska egenskaper))

ANM  Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet, framgent 
 eventuellt konsumentsäkerhetslagen, se ovan under Tukes arbetsfält

MM Kemikalielagen (i fråga om miljörisker)

Gemensamt riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet för åren 2011–2014
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1.2  Miljö- och hälsoskyddets syften

Lagarna om miljö- och hälsoskydd syftar till att främja och övervaka livsmiljöns och den 
enskilda individens hälsa samt djurens hälsa och välbefinnande. Lagarna ska säkerställa 
en högklassig tillsyn över miljö- och hälsoskyddet, vilket förutsätter att den är planmäs-
sig, rätt fokuserad med tillräckliga resurser, effektiv samt neutral och rättvis gentemot 
olika aktörer. Tillsynen ska bygga på dokumenterad tillsynspraxis och även i övrigt mot-
svara kraven på god förvaltning. 

Syftet med tillsynen är att säkerställa att lagarna om miljö- och hälsoskydd efterföljs. 
Det sker genom rådgivning och handledning riktad till både företagare och konsu-
menter, inspektioner och provtagningar, administrativa tvångsmedel, utlåtanden samt 
beredskap för specialsituationer. Använda metoder och tekniker inom den officiella 
tillsynen är till exempel utvärdering av egenkontrollsystem, inspektioner, bevakning 
och uppföljning, personalintervjuer samt kontroll av andra aktörers mätresultat genom 
mätning med myndigheternas egna instrument. Tillsynsmyndigheten bör följa upp och 
säkerställa att en aktör faktiskt gör fordrade ändringar. Om tidtabellen för detta kommer 
man överens med aktören, och då denna genomfört korrigeringsåtgärderna antecknas 
det i tillsynsbokföringen. Vid behov vidtar tillsynsmyndigheten administrativa tvångs-
medel för att korrigera missförhållanden. Tillsynen ska vara täckande på både central, 
regional och lokal nivå så att ansvar och uppgifter är klart definierade på olika nivåer 
och mellan tillsynsmyndigheter från olika sektorer. Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta 
både med varandra och med aktörerna inom miljö- och hälsoskyddet. Efterhand som 
omvärlden förändras satsar man på utbildning och kommunikation.

1.3  Tillsynsmyndigheterna inom miljö- och hälsoskyddet

Inom miljö- och hälsoskyddet verkar flera olika tillsynsmyndigheter (tabell 1), vilkas be-
fogenheter bestäms i respektive olika lagar om miljö- och hälsoskydd. Kommunerna och 
regionförvaltningsverken har tillsynsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddets samtliga 
delområden. Inom praktiskt taget varje sektor inom miljö- och hälsoskyddet finns det en 
central myndighet. Inom vissa sektorer har också närings-, trafik- och miljöcentralerna, 
polisen, försvarsmakten och Tullverket tillsynsuppgifter.

Livsmedel Veterinärvård Kemikalier Konsumentsä-
kerhet

Hälsoskydd Rökning

•  kommunerna
•  RFV
•  Evira
•  Valvira
•  försvars- 
  makten
•  Tullverket

•  kommunerna
•  RFV
•  Evira
•  polisen

•  kommunerna
•  RFV
•  NTM-centr.
• Valvira/ 
   Miljöcentralen    
   (år 2011 Tukes) 
• Tullverket
• Tukes 

• kommunerna
• RFV
• Tukes
• Tullverket

• kommunerna
• RFV
• Valvira 
• försvars- 
   makten

• kommunerna
• RF-verken
• Valvira
• polisen
• Tullverket

Tabell 1. Tillsynsmyndigheter inom miljö- och hälsoskyddets olika sektorer

Tillsynsmyndigheten ska ha tillgång till en tillräckligt stor, kompetent och erfaren per-
sonal, antingen som egna anställda eller genom kontrakt med en utomstående sak-
kunniga. Om resurserna inte svarar mot tillsynsbehovet bör det i tillsynsplanen ingå en 
redogörelse för hur man planerar att uppfylla tillsynsskyldigheterna. Vid behov föreslås 
åtgärder för rekrytering av mer personal.

Förändringarna i lagstiftningen stärker miljö- och hälsoskyddets resurssituation. 
Lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet (410/2009) trädde i kraft 
15.6.2009. Enligt lagen ska en kommun eller ett samarbetsområde för denna uppgift ha 

DEL I  Gemensam del av det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet
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personalresurser som motsvarar minst tio årsverken. En effektivering av miljö- och häl-
soskyddet förutsätter att dess tjänsteinnehavare specialiserar sig på olika delområden. 
För att en sådan specialisering ska vara ändamålsenlig och effektiv bör kommunens eller 
samarbetsområdets miljö- och hälsoskydd ha en tillräckligt stor personal.

Kommunen eller samarbetsområdet skulle senast inom januari 2010 anmäla miljö- 
och hälsoskyddets personalresurser, de kommuner som hör till samarbetsområdet samt 
sina kontaktuppgifter till regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverken granskade 
och bedömde anmälningarna och skickade dem tillsammans med sina bedömningar 
om samarbetsområdena till SHM senast 31.3.2010. Ifall en kommun eller ett sam-
arbetsområde inte uppfyller minikraven på personalresurser och inte har beslutat att 
ansluta sig ett samarbetsområde kan statsrådet besluta om att kommunen ska höra till 
ett samarbetsområde. Statsrådet fattar beslut om att en kommun ska höra till ett sam-
arbetsområde senast 30.6.2011. De i lagen avsedda samarbetsområdena ska inleda sin 
verksamhet senast 1.1.2013.

De centrala ämbetsverken och SHM har i samarbete med JSM:s informationscentral 
TIKE upprättat ett elektroniskt myndighetsregister (VTO), som används vid behandlingen 
och bedömningen av anmälningarna om miljö- och hälsoskyddets samarbetsområden. 

1.3.1 Myndighetsstyrning

Myndigheternas styrning av miljö- och hälsoskyddet omfattar alla de åtgärder som styr 
myndighetstillsynen över miljö- och hälsoskyddet. Till myndighetsstyrningens medel hör 
tillsynsprogram, rådgivning, utbildning, anvisningar och handböcker samt verksamhet 
som samordnas via myndighetsstyrningen, t.ex. tillsynsprojekt.

Inom miljö- och hälsoskyddet har myndighetsstyrningens till mål:

att främja de centrala principerna för tillsynen (planmässighet, riskbaserad tillsyn, •	
genomslag, enhetlighet och öppenhet)
att upprätthålla tillsynsmyndigheternas kompetens•	
att utveckla myndighetsstyrningens medel samt att effektivera och följa deras •	
användning
att säkerställa myndighetstillsynens kvalitet genom att styra kvalitetssystemen •	
och inspektionerna av verksamheten (revisioner)
att stödja och koordinera beredskapen för specialsituationer.•	

Den centrala myndighetsstyrningen av miljö- och hälsoskyddet beskrivs i detta tillsyns-
program.

1.4 Tillsynsprogrammen inom miljö- och hälsoskyddet 

Bestämmelser om tillsynen över miljö- och hälsoskyddet ingår i lagarna om miljö- och 
hälsoskydd och förordningen om tillsynsprogram (rättsgrund, s. 10). Varje central 
myndighet svarar för tillsynsprogrammen inom sina respektive sektorer. Styrningen av 
kommunerna samordnas genom ett gemensamt riksomfattande tillsynsprogram för 
miljö- och hälsoskyddet som de centrala myndigheterna utarbetar tillsammans. 

De centrala myndigheterna styr och koordinerar det lagstadgade miljö- och hälsos-
kyddets verkställighet med hjälp av tillsynsprogram. Programmen vägleder myndighe-
terna så att de i sina tillsynsplaner beaktar de riktlinjer och strategiska mål och de priori-
teringar för tillsynen som regeringsprogrammet samt ministerierna och de centrala myn-
digheterna slagit fast. Dessutom koordinerar de centrala myndigheterna planeringen av 
projekt och prioriteringar för att göra det lättare att i tillsynsplanen beakta miljö- och 
hälsoskyddets alla delområden såsom de fastslås i de riksomfattande programmen.

Evira svarar för programmet för livsmedelstillsyn och det riksomfattande programmet 
för tillsyn över djurens hälsa och välbefinnande samt de kommunala veterinärtjänsterna. 
Valvira/Miljöcentralen (fr.o.m. 2011 Tukes) svarar för tillsynsprogrammet enligt kemika-
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lielagen, Tukes för tillsynsprogrammet för konsumentsäkerhet och Valvira för tillsynspro-
grammet för hälsoskyddet och tillsynsprogrammet enligt tobakslagen.

Förhållandet mellan det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet och de 
sektorvisa tillsynsprogrammen och -planerna framgår av schemat nedan.

GEMENSAMT RIKSOMFATTANDE TILLSYNSPROGRAM FÖR  
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDET (Evira + Tukes + Valvira)

Gemensamma miljö- och hälsoskyddsfrågor, förändringarna i omvärlden, lagarna om  
miljö- och hälsoskydd, gemensamma principer och kutymer

SEKTORVISA RIKSOMFATTANDE TILLSYNSPROGRAM 

Livsmedels-
lagen

Veterinär-
vårdslagen

Kemikalie-
lagen 

Lagen om 
konsumtions-

varors och 
konsument-

tjänsters 
säkerhet  

Hälsoskydds-
lagen

Tobakslagen

Evira Valvira/ 
Miljö- 

centralen  
(fr.o.m. 2011 

Tukes) 

Tukes Valvira

↓ ↓ ↓ ↓

Tillsynsmyndighets tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddet

Förhållandet mellan det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och 
hälsoskydd och dels de sektorvisa tillsynsprogrammen, dels kommunernas, regionförvalt-
ningsverkens och andra myndigheters tillsynsplaner.

Regeringsprogrammet inverkar på tillsynsprogrammen enligt resultatstyrningssystemet 
för statsförvaltningen. Regeringsprogrammets centrala riktlinjer för miljö- och hälsoskyd-
det antecknas i regionförvaltningsverkens strategihandlingar och vidare i de strategiska 
resultatavtalen mellan finansministeriet och regionförvaltningsverken. De centrala äm-
betsverken/ministeriet ingår dessutom operativa resultatavtal med regionförvaltnings-
verken för hela regeringsperioden. I dessa fastslås noggrannare än i det strategiska 
resultatavtalet regionförvaltningsverkens tillsyns- och styrningsuppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddet. Meningen är att de centrala ämbetsverken/ministeriet samarbetar med 
regionförvaltningsverken också i fråga om de operativa resultatavtalen för miljö- och 
hälsoskyddet. Regionförvaltningsverken kan göra en enda tillsynsplan för hela miljö- 
och hälsoskyddet. För livsmedelstillsynen och veterinärvårdstillsynen förutsätts en plan 
redan i lagstiftningen. Tillsynsplanen kan bifogas till resultatavtalet som en bilaga. 
Regionförvaltningsverkets tillsynsplan innehåller förutom den egna tillsynen också en 
plan för styrning av kommunerna, t.ex. de resurser, kriterier och prioriteringar med vilka 
kommunernas planer bedöms och utvärderas och hur styrningen av kommunerna vid 
behov utvecklas. 

Målet är att ett tillsynsprogram ska gälla under en hel regeringsperiod. Tillsynspro-
grammen är med andra ord fyraåriga och uppdateras årligen före utgången av maj. 
De i programmen nämnda projekten uppdateras årligen i tillsynsplanerna. Central- och 
regionalförvaltningsmyndigheterna ger noggrannare upplysningar om de sektorvisa 
projekten.
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1.5 Kvalitetsarbete och kvalitetssystem inom miljö- och hälsoskyddet

Tillsyns- och annat myndighetsarbete bör alltid vara högklassigt, effektivt och verk-
ningsfullt. Kvalitetskravet accentueras bland annat i och med att tillsynen allt oftare är 
avgiftsbelagd. Dessutom ska miljö- och hälsoskyddets samarbetsområden kunna påvisa 
kvaliteten av sitt arbete för kommunerna.

Av de olika lagarna inom miljö- och hälsoskyddet är det bara livsmedelslagen som 
förutsätter ett kvalitetssystem för tillsynsmyndighetens arbete. I samband med för-
handlingar om prioriteringar har de centrala myndigheterna emellertid beslutat att 
inleda samarbete inom kvalitetsarbete och kvalitetsrevision. Syftet med revisionen är 
att säkerställa att tillsynen sker enligt kraven i lagen, att klargöra hur tillsynen fungerar 
och bedöma dess effektivitet och enhetlighet samt att identifiera utvecklingsbehov och 
starka sidor. De centrala myndigheterna stöder kommunernas kvalitetsarbete genom 
anvisningar och dokumentmallar.

Att säkerställa personalens kompetens är en del av kvalitetsarbetet. De centrala äm-
betsverken intensifierar sitt samarbete för att samordna fortbildningen inom miljö- och 
hälsoskydd. På gemensamma utbildningsdagar behandlas teman som är aktuella inom 
hela miljö- och hälsoskyddet, såsom utveckling av de kommunala tillsynsmyndigheter-
nas kvalitetssystem, uppgörande och utvärdering av de kommunala tillsynsplanerna, 
administrativa tvångsmedel samt projekt för data- och informationssystem. Närmare 
information om utbildningsutbudet fås t.ex. på de centrala ämbetsverkens webbsidor.

1.6  Prioriteringar i det gemensamma tillsynsprogrammet för miljö- och 
 hälsoskyddet 2011–2014

I detta gemensamma tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet anges tillsynens prio-
riteringar, som det är meningen ska beaktas i tillsynen över hela miljö- och hälsoskyd-
det. Regionförvaltningsverkens styrnings- och tillsynsbesök vid tillsynsenheterna kan 
inbegripa sektorvisa prioriteringar, men det viktiga är att också göra en övergripande 
bedömning av miljö- och hälsoskyddet.

De centrala myndigheterna främjar bl.a. utvecklingen av kommunala kvalitetssystem, 
kommunikation och förberedelser i samband med specialsituationer inom miljö- och häl-
soskyddet, övervakningen av tillsynsprogrammen och kommunernas tillsynsplaner samt 
projekt för data- och informationssystem. Dessutom har de centrala myndigheterna 
egna prioritetsområden för programperiodens olika år. Eventuella egna prioriteringar 
inom enskilda sektorer beskrivs i de sektorvisa programmen.

En uppdaterad beskrivning av programperiodens prioriteringar fås på de centrala 
ämbetsverkens webb- eller extranetsidor.

1.6.1 Informationssystem

De centrala myndigheterna informerar och ordnar utbildning om det nya centraliserade 
informationssystemet för tillsynen (KUTI-YHTI). Kommunerna bör vara beredda på att 
korrigera uppgifterna om tillsynsobjekten och mata in tillsynsdata enligt KUTI- och YHTI-
klassificeringarna i sina informationssystem. Det centraliserade informationssystemet för 
miljö- och hälsoskyddet förenklar rapporteringen och gör den snabbare.

Nu planeras en gemensam miljö- och hälsoskyddsportal för tillsynsmyndigheterna 
och eventuellt också för företagare och medborgare.

1.6.2 Utveckling av det kommunala miljö- och hälsoskyddets kvalitet

För att göra tillsynen verkningsfullare ska de centrala myndigheterna och regionförvalt-
ningsverken tillsammans utveckla tillsynens kvalitet och revisionerna. Under regionför-
valtningsverkens tillsyns- och styrningsbesök görs bedömningar och utvärderingar t.ex. 
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av tillsynsplanerna, det kommunala miljö- och hälsoskyddets dokumentmallar samt olika 
anvisningar. 

I utbildningen som samordnas av de centrala myndigheterna behandlas allmänna 
teman kring tillsynens kvalitet inom miljö- och hälsoskyddet, såsom beslutsfattandet, 
tvångsmedel, uppgörande av tillsynsplaner samt beredskapen inför specialsituationer 
och hur informationen om dem ska skötas.

1.6.3 Samarbetsområdenas verksamhet inleds

De centrala myndigheterna samlar in feedback från samarbetsområdena. Denna feed-
back kan sedan behandlas tillsammans. Samarbetsområdenas representanter tillfrågas 
om sina erfarenheter av att inleda samarbetsområdets verksamhet. Vidare samlas infor-
mation om hur samarbetsområdena har bildats (t.ex. värdkommunmodellen, samkom-
mun, affärsverk). Syftet är att klargöra olika frågor som gäller samarbetsområdena och 
hur deras verksamhet inletts med beaktande av olika intressentgrupper (representanter 
för samarbetsområdena, konsumenterna och företagarna samt beslutsfattare och stat-
liga myndigheter).

De centrala ämbetsverken och regionförvaltningsverken utarbetar utbildningspaket 
avsedda för miljö- och hälsoskyddets tjänsteinnehavare. Tack vare samarbetsområdena 
blir det möjligt för tjänsteinnehavarna att specialisera sig ändamålsenligt.

De centrala myndigheterna gör i slutet av programperioden en utvärdering av hur 
verkningsfull tillsynen över miljö- och hälsoskyddet varit 2011–2014.

1.6.4 Miljö- och hälsoskyddet synligare nationellt och lokalt

De centrala ämbetsverken planerar ett tillsynsprojekt som genomförs regionalt och tar 
sikte på samtidig tillsyn över ett och samma objekt ur flera olika miljö- och hälsoskydds-
lagars perspektiv. De centrala ämbetsverken och regionförvaltningsverken informerar 
om gemensamma tillsynsprojekt, utbildar personal och utarbetar anvisningar om in-
spektion i dessa frågor. I samband med projekt meddelar man allmänt om läget inom 
miljö- och hälsoskyddet och hur det övervakas.

1.7  Avgiftsbelagd tillsyn

Tillsyn som sker enligt tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet är avgiftsbelagd. Om 
avgifter för övriga åtgärder, såsom godkännande av ett objekt och därtill hörande in-
spektion, finns särskilda bestämmelser. Avgifter kan dock inte uppbäras för till exempel 
utredning av matförgiftningar och epidemier på grund av förorenat dricksvatten eller 
utredning av klagomål, utan för dessa uppdrag bör budgetmedel reserveras.

Uppbärande av avgift för systematisk tillsyn förutsätter en godkänd tillsynsplan och 
avgiftstaxa. Utarbetande av en tillsynsplan beskrivs i kapitel 2 i detta program samt i de 
sektorvisa tillsynsprogrammen. Kommunförbundet har i sitt cirkulär (21/80/2006) gett 
anvisningar till kommunerna om avgifter och taxor inom miljö- och hälsoskyddet och 
om procedurerna för godkännande av taxor och planer.

Principen för avgifterna är att den kommunala tillsynsmyndigheten bör uppbära 
en avgift av företagaren. Avgiftens storlek bestäms enligt den godkända taxan för så-
dan inspektion, provtagning och undersökning av ett prov som ingår i den godkända 
tillsynsplanen. Syftet med avgifterna är att tillgodose resursbehoven inom tillsynen av 
miljö- och hälsoskyddet, varför det är viktigt att inkomsterna från avgifterna riktas till 
den kommunala enhet som svarar för tillsynen. Avgifterna används till att täcka de fak-
tiska kostnaderna för tillsynen.

I faktureringen för systematisk tillsyn används såväl timtaxa som fasta taxor för olika 
typer av tillsynsobjekt. Tillsynsobjektet faktureras antingen enligt det faktiska timantalet 
som varje enskild inspektion krävt eller enligt en taxa som bygger på en bedömning av 
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den genomsnittliga inspektionstid som objektet kräver. Till skillnad från andra avgifter 
uppbärs avgifterna för tillsynen över minutförsäljning av tobaksprodukter som årsavgif-
ter per försäljningsställe.

Avgiftsbelagd är också övervakning av att bestämmelser som getts på basis av en 
inspektion enligt tillsynsplanen följs i de fall då bestämmelserna utfärdats på grund av 
ett regelbrott. Det förekommer dock skillnader mellan miljö- och hälsoskyddets olika 
lagar, och dessa bör beaktas då avgifter uppbärs. 

Inspektioner inom ramen för tillsynsprojekt är avgiftsbelagda om de ingår i tillsyns-
planen. Avgifter kan uppbäras även för inspektioner av sådana typer av objekt som 
enligt tillsynsplanen i alla händelser ska inspekteras, trots att några dylika projekt inte 
nämns särskilt i tillsynsplanen.

Tillsynsenheten ska i sin avgiftstaxa fastställa på vilka grunder resekostnader inklu-
deras i tillsynsavgifterna. I kommunförbundets cirkulär ges anvisningar om hur resekost-
nader räknas in i allmänna omkostnader, varvid de ingår i timtaxan eller den fasta taxan 
och inte faktureras särskilt.

Staten ersätter kommunernas kostnader för sådana inspektioner, provtagningar, 
undersökningar och utredningar som de påförts av centrala myndigheter och som enligt 
lagstiftningen om miljö- och hälsoskydd ankommer enbart på ett centralt ämbetsverk. 
Den kommunala myndigheten och regionförvaltningsverket är dock skyldiga att på 
begäran utan ersättning tillställa det centrala ämbetsverket uppgifter om inspektioner, 
tillsynsåtgärder, tillsynspersonal och avgifter samt övriga uppgifter om tillsynen. Uppgif-
terna tjänar den styrning, övervakning, rapportering och statistikföring som hänför sig 
till den lagstadgade tillsynen över miljö- och hälsoskyddet. 

1.8  Utvärdering av tillsynsprogrammet

Efter avslutad programperiod gör de centrala ämbetsverken ett sammandrag av hur 
tillsynsprogrammet genomförts. Utvärderingen av tillsynsprogrammet bygger på regi-
onförvaltningsverkens sammandragsrapporter om utvärderingarna av de kommunala 
tillsynsplanerna. Utvärderingen av tillsynsprogrammet används i utvecklingen av tillsynen 
och i planeringen av följande programperiod. 
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2 Frågor som ska ingå  
i de kommunala tillsynsplanerna

2.1  Lagstiftningsbakgrund 

Den systematiska tillsynen inom miljö- och hälsoskyddet bygger på lagstiftningen. Enligt 
3 § i förordningen om tillsynsplaner ska den kommunala tillsynsplanen för miljö- och 
hälsoskyddet ange åtminstone: 

inspektionernas innehåll;1) 
kontrollfrekvensen för tillsynsobjekten eller för olika typer av tillsynsobjekt;2) 
den genomsnittliga inspektionstiden;3) 
provtagning och provundersökning som sker genom kommunens försorg; 4) 
samt
utvärdering av tillsynsplanen.5) 

Med kommunal tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddet avses i förordningen en till-
synsplan som omfattar alla sektorvisa frågor enligt de olika lagar som berör miljö- och 
hälsoskyddet. Det är också ändamålsenligt att i den kommunala tillsynsplanen behandla 
den tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande som ankommer på veterinärvården. Om 
detta stadgas i veterinärvårdslagen, som trädde i kraft 1.11.2009. Enligt lagen ska en 
regional tillsynsplan för veterinärvården utarbetas senast 1.11.2010 och en kommunal 
plan senast 1.11.2011.

2.2  Kraven på tillsynsplanens innehåll 

I tillsynsplanens gemensamma avsnitt bör miljö- och hälsoskyddets tillgängliga resurser 
nämnas. Resursernas fördelning mellan olika sektorer avgörs redan på planeringsstadiet. 
Definitionen av tillsynsbehovet bygger på en bedömning av riskfaktorerna och bildar 
ett viktigt moment i resursplaneringen. I tillsynsplanen ska ingå en bedömning av hur 
tillsynsresurserna räcker till för planens genomförande. Vid bedömningen av resursbe-
hovet beaktas inspektionerna av tillsynsobjekten inklusive den tid som förberedelser, 
resor och inspektionsberättelsen kräver. Den totala arbetsinsatsen är i allmänhet 1,5–2 
gånger den tid som inspektionerna av samtliga objekt i tillsynsområdet kräver. Dessutom 
planeras arrangemangen för semestrar och annan förutsägbara frånvaro på förhand. I 
resursplaneringen bör också sådana övriga uppgifter som personalen svarar för beaktas. 
Förutom för personalresurser bör tillräckliga medel reserveras också för bl.a. provtag-
ningar, laboratorieundersökningar och utbildning. 

I tillsynsplanen fastslås tillsynens prioriteringar med beaktande dels av de tillsyns-
program och projekt som ingår i den gemensamma riksomfattande tillsynsplanen, dels 
de sektorvisa tillsynsprogrammet och prioriteringarna i dem samt de årliga sektorvisa 
projekten.

Det är också klokt att i tillsynsplanen anteckna principerna för hur personalens 
kompetens upprätthålls samt den planerade kompetensutbildningens prioriteringar och 
omfattning. I det sammanhanget kan även personalens kompetens och eventuella spe-
cialisering på olika sektorer nämnas. Det är också bra att nämna personalens komplet-
teringsutbildning och fortbildning i planen. Tillsynspersonalens kompetens behandlas 
närmare i kapitel 2.7.1.

I tillsynsplanen kan förutom en utbildningsplan också ingå bland annat en inspek-
tionsplan, en provtagningsplan, en kommunikationsplan och en plan för specialsituatio-
ner. Kommunförbundets underlag för tillsynsplanen (länk till ett Word-dokument i den 
högra kolumnen på sidan) kan användas som grund då tillsynsplanen utarbetas.

DEL I  Gemensam del av det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet



20

För att kunna ta i bruk miljö- och hälsoskyddets gemensamma informationssystem 
KUTI-YHTI måste tillsynsmyndigheten ha ett kompatibelt tillsynsdatasystem, och upp-
gifterna om tillsynsobjekt och tillsynsresultat ska vara inmatade i systemet enligt KUTI-
YHTI-klassificeringarna. Det vore viktigt att i tillsynsplanen beskriva vilket objektregister 
tillsynsmyndigheten använder och att göra en bedömning av dess utvecklingskostna-
der.

Tillsynsplanerna bygger på en riskanalys och ska motsvara tillsynsbehovet. Det är 
av största vikt att planerna utarbetas på enhetliga grunder och att utfallet rapporteras. 
De regionala myndigheterna använder rapporterna som underlag för sina inspektioner 
av kommunernas miljö- och hälsoskydd. Därigenom får de regionala och de centrala 
myndigheterna en korrekt bild av tillsynsmyndigheternas resurser och av hur tillsynen 
genomförs i kommunerna.

Utifrån tidigare års erfarenheter reserveras i planen resurser också för skötsel av upp-
gifter som inte ingår i planen. Sådana är till exempel åtgärder på grund av specialsitua-
tioner samt behandling av anmälningar och ansökningar. Hit hör också inspektioner av 
nya objekt. Den kommunala myndigheten ska vid behov också ge råd och handledning. 
Beredskap inför specialsituationer behandlas närmare i kapitel 2.7.3. 

2.3 Inspektionernas mål och innehåll

Inom tillsynen över miljö- och hälsoskyddet spelar inspektioner en viktig roll då man vill 
klargöra om ett visst objekt eller en viss verksamhet motsvarar gällande krav. Inspektio-
nen kan gälla lokaler, arbetssätt, förhållanden, dokument och produkter. En inspektion 
kan gälla tillsynsobjektet i sin helhet eller bara ett litet delområde. Enligt förordningen 
om tillsynsprogram kan inspektionerna omfatta provtagning och mätningar i syfte att 
bedöma eventuella sanitära olägenheter som tillsynsobjektet, den verksamhet som 
bedrivs eller de produkter som tillverkas i tillsynsobjektet eller de tjänster som man till-
handahåller där kan medföra, samt bedöma säkerheten och överensstämmelsen med 
bestämmelserna i fråga om dem. Ett besök endast för provtagning räknas inte som en 
inspektion.

Inspektionerna antecknas i tillsynsplanen antingen enligt tillsynsobjekt eller enligt 
typ av tillsynsobjekt. Inspektionernas innehåll bör specificeras åtminstone enligt typ av 
tillsynsobjekt. De inspektioner som nämns i tillsynsplanen hör till tillsynsenhetens regul-
jära inspektionsverksamhet.

Inspektionens innehåll bestäms enligt vilket slag av objekt det är fråga om och vilken 
lag inspektionen stöder sig på. Vissa objekt kan det vara ändamålsenligt att inspektera 
enligt flera lagar på en och samma gång. Inspektionens lagliga grund bör framgå både 
av tillsynsplanen (i fråga om förhandsplanerad tillsyn) och av den inspektionsberättelse 
som skrivs efteråt.

Efter en inspektion görs alltid en inspektionsberättelse där de inspekterade frågorna 
bokförs även om inga brister i dem framkommit vid inspektionen. I inspektionsberät-
telsen antecknas tillsynens syfte, tillämpad lagstiftning, använda metoder och tillsynsre-
sultaten samt vid behov de åtgärder som förutsätts av den inspekterade aktören samt 
tidtabellen för dessa åtgärder. Inspektionsberättelsen sänds för kännedom till berörda 
parter. Berättelsen upprättas i två exemplar, varav myndigheten behåller det ena och det 
andra skickas, undertecknat av inspektören, till inspektionsobjektet. Inspektionsberät-
telsen kan sändas för kännedom även till andra myndigheter.

2.4 Fastställande av kontrollfrekvens 

Tillsynsplanen och övriga planer i anknytning till den bör vara baserade på en kart-
läggning av tillsynsobjekten, riskbedömning samt säkerställande av att tillsynen 
täcker alla nödvändiga sektorer. Tillsynsbehovet bestäms utifrån antalet tillsynsobjekt 
av olika typer och kännedomen om dessa. En särskild utmaning för tillsynsmyndig-
heterna är helt nya typer av tillsynsobjekt samt objekt för vilka det inte finns något 
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vedertaget förfarande för anmälan och godkännande. Också sådana objekt faller 
under kommunens tillsynsansvar, trots att tillsynsmyndigheterna ofta inte vet om 
dem på förhand.

Ett och samma tillsynsobjekt måste ofta granskas med utgångspunkt i flera olika 
miljö- och hälsoskyddslagar. De centrala myndigheterna har gjort en preliminär risk-
bedömning för de olika typerna av tillsynsobjekt. Den antecknas i tillsynsplanen ifall 
tillsynsmyndigheten inte själv har gjort en riskbedömning av objektet. De sektorvisa 
tillsynsprogrammen ger noggrannare anvisningar om objektspecifik riskbedömning. 
Av tillsynsplanen ska framgå hur riskbedömningen ordnats i kommunen och hur den 
påverkat kontrollfrekvensen.

Vid riskbedömning av enskilda objekt beaktas de observationer som gjorts vid tidi-
gare inspektioner. Kontrollfrekvensen för enskilda objekt beror på deras faktiska risker. 
Till exempel en välfungerande egenkontroll eller motsvarande intern kontroll, kvalitets-
kontroll eller driftsövervakning i objektet samt en god säkerhetskultur och säkerhetsled-
ning minskar riskerna och därmed också de systematiska inspektionernas täthet, dvs. 
kontrollfrekvensen. På motsvarande sätt kan aktörens försummelser, olycksfall som skett 
i objektet eller upprepade anmälningar om verksamheten från konsumenter eller andra 
näringsidkare utgöra en grund för en högre kontrollfrekvens.

Kontrollfrekvensen åskådliggörs i tabell 2, som ger exempel på kontrollfrekvensen 
för olika typer av tillsynsobjekt. 

Kontrollfrekvens Typ av objekt (laggrund)

Oftare än en gång om året

Livsmedelsaffär (LivL)
Anläggning för livsmedelsproduktion (LivL)
Anläggning för hushållsvatten (HskL)
Badinrättning (HskL)
Professionellt kök, restaurang (LivL)

En gång om året

Djurhem och djuraffärer (DskL)
Nöjespark (KonSäkL)
Kemikalieleverantörs driftsställe (KemL)
Serveringskök, ej matlagning (LivL)
Simhall, badinrättning, badstrand (KonSäkL, HskL)

Mer sällan än en gång  
om året
(t.ex. vartannat, vart tredje, 
vart femte år)

Primärproduktionsställe (LivL)
Fårhus som ingår i hälsotillsynsprogrammet (DsjL)
Minutförsäljningsställe för kemikalier (KemL)
Gym (KonSäkL, HskL)
Lekplats (KonSäkL)
Programtjänsteföretag (KonSäkL)
Barberare, frisörsalong (HskL)
Daghem, skola (HskL, TobL)
Restaurang (TobL)

Tabell 2. Exempel på kontrollfrekvenser för miljö- och hälsoskyddets tillsynsobjekt

2.5 Planering av den tid inspektionerna kräver

I planeringen av den genomsnittliga inspektionstiden för olika tillsynsobjekt bör man 
beakta själva objektet, förberedelserna för inspektionen, inspektionens innehåll samt 
uppgörandet av en inspektionsberättelse. För en inspektion borde man i tillsynsplanen 
reservera omkring två timmar, men mer krävande objekt kan kräva rentav en eller flera 
dagsverken. Därtill ska också resetiderna beaktas i resursplaneringen. Avgifterna för 
inspektioner behandlas i kapitel 1.7.
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I de sektorvisa tillsynsprogrammen ges mer detaljerade anvisningar om innehållet i 
inspektioner enligt olika lagar samt om den tid som bör reserveras för inspektionerna.

 

2.6 Provtagning och undersökning av prover 

Om tillsynsplanen innehåller en provtagningsplan anges där alla de provtagningar och 
undersökningar som förutsätts i miljö- och hälsoskyddslagstiftningen och som det är 
möjligt att planera i förväg. Provtagning och undersökning av proverna är centrala 
metoder i synnerhet i livsmedelstillsynen och tillsynen över hälsoskyddet. Även tillsynen 
enligt tobakslagen kan förutsätta provtagningar. Inom den kommunala kemikalie- och 
konsumentsäkerhetstillsynen behöver provtagningarna i allmänhet inte planeras.

Av provtagningsplanen framgår vilket tillsynsobjekt proverna gäller. På så vis kan 
kostnaderna för provtagningen riktas till verksamhetsidkaren. Av provtagningsplanen 
ska också framgå sådana prover enligt de sektorvisa riksomfattande tillsynsprogrammen 
som kommunen tar eller hjälper att ta och för vilka vederbörande centrala ämbetsverk 
betalar laboratoriekostnaderna. Dessutom ska provtagningsplanen beakta eventuella 
andra provtagningsprojekt.

Proverna kan tas av en tjänsteinnehavare, men man kan också anlita utomstående 
experter som godkänts av den lokala tillsynsmyndigheten.

Kommunerna bör i sina budgeter reservera tillräckliga resurser för provtagning och 
undersökning av prover. Kommunerna bör också vara beredda på specialsituationer, 
såsom provtagningar och laboratorieundersökningar på grund av epidemier orsakade 
av matförgiftning eller förorenat vatten.

2.6.1 Laboratorier och utomstående experter

I tillsynsplanen anges de laboratorier som livsmedelslagen och hälsoskyddslagen förut-
sätter och som tillsynen stöder sig på. Tillsynsmyndigheten säkerställer att de laborato-
rier som gör myndighetsundersökningar använder lagenliga metoder och har godkänts 
för dessa undersökningar. På Eviras webbsidor finns en förteckning över de godkända 
laboratorier, som får anlitas för myndigheternas laboratorieundersökningar.

Enligt 36 § i livsmedelslagen, 19 § i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjäns-
ters säkerhet och 49 § i hälsoskyddslagen kan en tillsynsmyndighet anlita utomstående 
experter i uppgifter som hänför sig till tillsynen. I tillsynsplanen anges sådana utomstå-
ende experter, de metoder som ska användas och de uppgifter för vilka de utomstående 
experterna anlitas. Då utomstående experter anlitas är det tillsynsmyndigheten som fattar 
beslut om tillsynsåtgärder. Den utomstående experten bör ha tillräcklig kompetens som 
bör konstateras av tillsynsmyndigheten.

Kommunen anmäler anlitade utomstående experter enligt livsmedelslagen till Evira, 
som sänder anmälningarna till JSM för vidarebefordran till kommissionen enligt EG-
kontrollförordningen. Den myndighet som överför en uppgift på en utomstående expert 
bör göra en anmälan om såväl uppgiften som den utomstående experten till Evira.

Också enligt kemikalielagen (49 b §) kan en tillsynsmyndighet anlita en kompetent ut-
omstående sakkunnig för utredning av en omständighet som är viktig för tillsynen. Med 
det avses att experthjälp kan anlitas i enskilda tillsynsfall t.ex. för att klargöra att någon 
viss detalj överensstämmer med gällande bestämmelser. Det är dock alltid myndigheten 
som svarar för beslutsfattandet i tillsynsfrågor. 

2.7 Övriga frågor som ska ingå i tillsynsplanerna

2.7.1 Kvalitetsutveckling och säkerställande av tillsynspersonalens kompetens

Utvecklingen av tillsynen och dess kvalitet är en prioritering inom miljö- och hälsoskyd-
dets samtliga sektorer, även om det än så länge är bara inom livsmedelstillsynen som 
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också lagstiftningen förutsätter ett kvalitetssystem. Behovet av högklassigt arbete ac-
centueras bland annat i och med att allt fler tjänster blir avgiftsbelagda och miljö- och 
hälsoskyddets nya samarbetsområden inleder sin verksamhet. Arbetsmetoderna och 
-processerna bör anges i kvalitets- eller arbetssystemet. 

Anvisningar och dokumentmallar som stöder kvalitetsarbetet hittas på de centrala 
myndigheternas internet- och extranetsidor enligt följande:

Evira: •	 Anvisningar och blanketter
www.tukes.fi•	 : Via framsidans länk till extranet kan man välja extranet för konsu-
mentsäkerhetstillsyn och fr.o.m. 2011 också extranet för kemikalietillsyn
Valvira: •	 Tillsynsanvisningar för miljö- och hälsoskyddet (på finska) samt Tobaks-
extranet

Säkerställandet av personalens kompetens är en viktig del av kvalitetsutvecklingen. Till 
tillsynsplanen bör fogas en plan för vilken typ av utbildning personalen deltar i, hur 
anslag reserveras för utbildningen och på vilket sätt personalens kompetens säkerställs. 
Regionförvaltningsverken, natur-, trafik och miljöcentralerna och ministerierna ordnar 
utbildningsdagar där man informerar om bl.a. lagstiftningsreformer. Då personalen i och 
med de nya samarbetsområdena kommer att kunna specialisera sig kan också fortbild-
ningen effektiveras och göras mer metodisk och rätt fokuserad.

Enligt 41 paragrafen i folkhälsolagen (928/2005) ska kommunen och samkommunen 
sörja för att de anställda inom folkhälsoarbetet beroende på grundutbildningens längd, 
hur krävande arbetet är och befattningsbeskrivningen i tillräcklig utsträckning deltar i 
den kompletterande utbildning som ordnas för dem. Lagrummet gäller också miljö- och 
hälsoskyddets personal vid olika myndigheter.

Myndigheten kan utarbeta en separat utbildningsplan för upprätthållande av tillsyns-
personalens kompetens. Planen kan göras för flera år, men myndigheten ska utvärdera 
den årligen. I planen bör de utbildningar och kurser som de centrala ämbetsverken, 
regionförvaltningsverken och andra aktörer tillhandahåller beaktas.

Eftersom skillnaderna mellan kommunerna är stora visavi tjänsteinnehavarnas del-
tagande i utbildning kan i genomsnitt åtta utbildningsdagar per år ses som ett lämpligt 
utbildningsmål, beroende på grundutbildningens längd, hur krävande arbetet är och 
befattningsbeskrivningen. Förutom egentliga utbildningsdagar kan också annat främ-
jande av yrkesskickligheten räknas som utbildningsdagar, t.ex. deltagande i handled-
ningsdagar, studier i dokumentmallar eller andra former av systematiskt upprätthållande 
av kompetensen.

2.7.2 Tillsynsprojekt

Tillsynsprojekten är en del av den kommunala tillsynen. De handlar ofta om att i överens-
stämmelse med de prioriteringar som de centrala ämbetsverken, regionförvaltningsver-
ken eller kommunerna själva slagit fast utreda nuläget eller tillsynsbehovet vid ett tillsyns-
objekt. Projekt är ett effektivt sätt att bedriva koordinerat tillsynsarbete. Myndigheterna 
uppgör anvisningar för de nationella och regionala projekten och gör ett sammandrag 
av deras utfall. Tillsynsprojekten kan inbegripa inspektioner, mätningar, provtagning 
och analys. I kommunens tillsynsplan bör tid och resurser reserveras för genomförande 
av de årliga tillsynsprojekten. Kommunen kan också bedriva tillsynsarbete genom egna 
projekt.

2.7.3 Beredskap inför specialsituationer

En del av miljö- och hälsoskyddslagarna (46 § LivL, 8 § HskL) och vissa centrala ämbets-
verks anvisningar förpliktar kommunerna att utarbeta en beredskapsplan för specialsi-
tuationer. Planen kan inkluderas i den kommunala tillsynsplanen eller utarbetas som en 
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separat plan, varvid man endast hänvisar till den i den kommunala planen. Dessutom 
kan de centrala myndigheterna ge anvisningar beträffande specialsituationer inom miljö- 
och hälsoskyddets olika sektorer.

SHM publicerar 2010 en särskild handbok för specialsituationer inom miljö- och 
hälsoskyddet. Den är avsedd som stöd då man i kommunerna förbereder sig på sådana 
situationer. Handboken kompletterar de lokala anvisningarna som är det huvudsakliga 
rättesnöret i specialsituationer. Tabell 3 visar anvisningar och planer gällande beredskap 
inför specialsituationer.

Evira Hälsofaramapp, 2008 

Tukes Specialsituationer i den kommunala produktsäkerhetstillsynen (på finska). Kon-
sumentverkets publikationsserie 1/2006

Valvira Tryggande av hushållsvattnets kvalitet i exceptionella situationer, handbok 2009 

SHM Specialsituationer inom miljö- och hälsoskyddet, handbok 2010 (på finska)

Tabell 3. Anvisningar och planer för beredskap inför specialsituationer inom miljö- och 
hälso skyddet

2.7.4 Kommunikation

Myndigheternas kommunikation syftar till att på förhand berätta om tillsynens prio-
riteringar och mål, att göra verksamheten genomskinligare genom publicering av 
tillsynsresultat samt att i special- och undantagssituationer säkerställa aktörernas och 
konsumenternas säkerhet genom aktiv informationsverksamhet. Delområden inom 
kommunikationen är kundtjänst, handledning och utbildning av målgrupper samt in-
formation på olika sätt och i varierande situationer. Målgrupp för kommunikationen är 
kommuninvånarna, företagarna, andra myndigheter och andra klienter.

Myndigheterna bör i sina tillsynsplaner beskriva hur de ämnar berätta om tillsynen 
och dess rapportering och hur de i tillräcklig utsträckning informerar om aktuella till-
synsfrågor. De viktigaste instrumenten för kommunikationen är pressmeddelanden 
och myndigheternas egna webbsidor. Det lönar sig därför att på webbsidorna lägga 
ut det centrala informationsmaterialet om tillsynen. Konsumenterna bör ha tillgång till 
uppdaterad kontaktinformation om miljö- och hälsoskyddets tillsynsmyndigheter. Av 
tillsynshandlingarna kan i synnerhet tillsynsplanen och rapporten om dess genomför-
ande publiceras på webbsidorna. Myndigheterna informeras före medierna. Dessutom 
kan myndigheter bevilja medierna intervjuer, skriva expertartiklar och hålla föredrag på 
seminarier och offentliga tillställningar. Vidare kan myndigheter informera genom att 
delta i kampanjer, utställningar och mässor. Myndigheterna kan främja öppenhet ge-
nom att publicera handböcker, statistik och andra publikationer och faktamaterial om 
sina tjänster, sin beslutspraxis samt om olika samhällsfrågor och deras utveckling.

Klienterna väntar sig smidig, snabb och sakkunnig service av myndigheter. Det är 
också viktigt att organisera kundresponsen. Tillsynsmyndigheter kan anordna utbildning 
åt olika målgrupper om t.ex. lagstiftningens krav eller konsumentens rättigheter. I kom-
munikationsplanen sammanställs kontaktuppgifter för lokala, regionala och nationella 
samarbetspartners och medier samt mallar för olika meddelanden.

Kommunikationen omfattar kundtjänst, rådgivning och handledning samt infor-
mationsverksamhet. I tillsynsplanen kan man redogöra för hur dessa verksamheter 
organiserats och vem som svarar för dem. Det är viktigt att samtidigt beakta också 
kommunikationen i specialsituationer och att fastslå ansvarspersoner för informationen, 
deras arbetsuppgifter och deras kontaktuppgifter. I Kommunförbundets anvisning för 
kommunernas webbkommunikation  från 2010 ges råd om kommunikationen.
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Kommunikationen i specialsituationer och kriser

Tillsynskommunikationen i specialsituationer bör ske enligt förhandsplanerade informa-
tionskanaler och -metoder. Myndigheterna förfogar över det skyddade riksomfattande 
myndighetsnätverket VIRVE. I kommunikationsplanen fastslås ansvarspersonerna för 
informationen samt deras arbetsuppgifter och kontaktuppgifter. Dessutom lönar det sig 
att i planen inkludera färdiga distributionslistor till exempel för kommunernas interna 
informationsutbyte.

Kommunförbundet publicerade 2009 webbhandboken Var beredd om kommu-
nernas information i kriser och exceptionella situationer. Handboken sammanställer 
på ett allmänt plan principerna och praktiska anvisningar för informationen i samband 
med kriser i kommunens verksamhet. Kommunikationen i specialsituationer behandlas 
också i SHM:s handbok Specialsituationer inom miljö- och hälsoskyddet (kap. 11) (på 
finska). Också Vatten och avloppsverksföreningen har publicerat en webbpublikation, 
Anvisningar för vattenverkens kriskommunikation (på finska), och Konsumentverket 
har gett ut publikationen Specialsituationer i den kommunala produktsäkerhetstillsynen 
(1/2006) (på finska). Evira har i sin ”hälsofaramapp” och i handböcker och anvisningar 
om veterinärvården gett anvisningar om kommunikationen i specialsituationer.

2.8 Godkännande av tillsynsplanen

Den kommunala tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet med detaljerade planer för 
de olika sektorerna godkänns i det kommunala organ med många medlemmar som 
ansvarar för kommunens miljö- och hälsoskydd. Om något annat kommunalt organ 
är tillsynsmyndighet inom någon sektor ska planen till denna del godkännas i det or-
ganet. Då myndigheten godkänner tillsynsplanen antecknar den också på vilket sätt 
den följer dess genomförande. Också eventuella väsentliga ändringar i tillsynsplanen 
förs till det kommunala organet för godkännande. Om inga väsentliga ändringar görs 
räcker det med att sända planen till organet för kännedom.

Lagstiftningen om miljö- och hälsoskydd förutsätter inte att företagare hörs om 
tillsynsplanen, men enligt 41 § i förvaltningslagen ska företagare ges möjligheter till 
inflytande. Information om att ärendet är anhängigt och om möjligheten till inflytande 
ska ges på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till ärendets betydelse och omfattning. 
Myndigheten får själv avgöra hur informationen ges. Till exempel annonser och artiklar 
i tidningar eller meddelanden direkt till företagarna är bra sätt att informera. Tidsmäs-
sigt ska informationen ges så att företagarna har möjlighet att får tilläggsupplysningar, 
framföra sina åsikter och påverka ärendet.

Kommunens tillsynsplan för följande år ska lämnas till regionförvaltningsverket före 
utgången av kalenderåret (8 § förordningen om tillsynsplaner). 

2.9 Utvärdering av tillsynsplanen samt rapportering 

Resultaten från utvärderingen av tillsynsplanen utnyttjas i utvecklingen av den lokala till-
synen över miljö- och hälsoskyddet och i arbetet på nya planer. Tillsynsplanen utvärderas 
enligt typ av tillsynsobjekt. Tabell 4 visar i stora drag vad som ska ingå i utvärderingen. 
De centrala ämbetsverken utarbetar under programperioden en enhetlig mall för ut-
värdering av tillsynsplanerna.
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Utvärderingsobjekt Granskning och utredning

Den planerade verksam-
hetens och inspektionernas 
omfång

tillsynens omfattning inom alla sektorer• 
hur de nationella och de egna lokala prioriteringarna  • 
utfallit
hur den realiserade tidsanvändningen överensstämt med • 
den planerade
mängden observerade brister och deras art samt myndig-• 
heternas åtgärder för att korrigera dem

Antalet inspektioner och 
prover (i relation till tillsyns-
planen)

det faktiska antalet inspektioner• 
prover och analyser• 
deltagande i tillsynsprojekt• 

Inkomsterna från tillsynen 
och hur de fördelats

inkomsterna från tillsynen sektorvis• 
hur inkomsterna fördelats, har de använts till att utveckla • 
tillsynen över miljö- och hälsoskyddet

Resurser och samarbetsom-
rådets funktionsduglighet

hur resurserna räcker till med tanke på kraven i lagstift-• 
ningen, tillsynsbehovet och den planerade verksamheten
 hur mycket resurser har använts för förhandsplanerad till-• 
syn, hur mycket för andra uppgifter
 specifikation av personresursernas fördelning mellan tillsyn • 
enligt olika lagar (VTO)

Utvecklingsbehov åtgärder genom vilka situationen kan förbättras nästa verk-• 
samhetsår

Eventuella auditeringar avvikelser, utvecklingsobjekt och korrigerande åtgärder• 

Tabell 4. Utvärdering av den kommunala tillsynsplanen.

Kommunen bör utvärdera sin tillsynsplan då verksamhetsåret löpt ut och uppgöra en 
utvärderingsrapport. Rapporten uppgörs enligt anvisningarna i de sektorvisa tillsynspro-
grammen i detta program. Utvärderingen, som behandlats i en nämnd eller ett annat 
organ med många medlemmar, sänds till regionförvaltningsverket före utgången av 
mars. Till den del det förekommer extra anvisningar och avvikelser visavi insamlingen 
av tillsynsuppgifter nämns de i de sektorvisa tillsynsprogrammen. Myndigheterna rap-
porterar om sin verksamhet enligt anvisningarna i de sektorvisa tillsynsprogrammen: 
kommunerna sänder alla sina rapporter via regionförvaltningsverken till det centrala 
ämbetsverket, andra myndigheter sänder dem direkt till det centrala ämbetsverket. 

Livsmedelstillsynen övergår till elektronisk datainsamling för de inspektioner som 
görs 2011. För det övriga miljö- och hälsoskyddet fås tillsynsplanernas uppgifter från 
det centraliserade informationssystemet ett år senare (utfallet av 2012 års tillsynsplaner). 
Utom för livsmedelstillsynens del rapporteras 2011 års uppgifter liksom tidigare år enligt 
de centrala ämbetsverkens sektorvisa anvisningar.

Gemensamt riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet för åren 2011–2014
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3 Behandlingen av de 
kommunala tillsynsplanerna vid 

regionförvaltningsverken

Regionförvaltningsverkens uppgift är att styra och övervaka miljö- och hälsoskyddet 
inom sina respektive regioner. Regionförvaltningsverken bedömer och utvärderar kom-
munernas tillsynsplaner. Utvärderingen kan göras i samband med inspektionen av till-
synsenhetens arbete. Sådana inspektioner är bl.a. regionförvaltningsverkens revisioner 
för att säkerställa att kommunernas livsmedelstillsyn överensstämmer med de uppställda 
kraven (s.k. VAMU-revisioner). 

Regionförvaltningsverket gör ett sammandrag av utvärderingarna av de kommunala 
tillsynsplanerna inom sitt område och sänder rapporten till det centrala ämbetsverket 
senast inom april.

Prioritering under denna programperiod är kvalitetssystemen och skapandet av ett 
revisionssystem för dem. Enligt förordningen (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll av 
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa 
och djurskydd ska myndigheterna göra eller låta göra granskningar (revisioner) av sin 
verksamhet. Regionförvaltningsverken gör årligen revisioner av kommunernas livsmed-
elstillsyn. Revisionsrapporterna publiceras på verkens webbsidor. Eftersom miljö- och 
hälsoskyddet bildar en helhet i kommunen och verkar inom en enda enhet vore det 
ändamålsenligt att utvidga revisionerna så att de omfattar hela tillsynen över miljö- och 
hälsoskyddet. Kvalitetsarbetet beskrivs närmare i kapitel 1.5.

De centrala myndigheterna inom miljö- och hälsoskyddet har kommit överens om att 
intensifiera sitt samarbete med regionförvaltningsverken i utvecklingen av utvärderings-
metoderna för den kommunala tillsynen. I utvecklingsarbetet kommer man att använda 
sig av erfarenheterna från revisionerna inom livsmedelstillsynen.

DEL I  Gemensam del av det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet
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DEL II 
Sektorvisa riksomfattande tillsynsprogram

1  Riksomfattande program för livsmedelstillsynen

2  Riksomfattande tillsynsprogram enligt kemikalielagen

3  Riksomfattande tillsynsprogram för konsumentsäkerheten

4  Riksomfattande tillsynsprogram för hälsoskyddet

5  Riksomfattande tillsynsprogram enligt tobakslagen

6  Riksomfattande program för tillsynen över djurs hälsa och 
 välbefinnande samt de kommunala veterinärtjänsterna 
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Använda förkortningar

Förkortning av och  
nummer på rättsakt 

Rättsaktens namn

Förordningen om primär-
produktion (134/2006)

JSM:s förordning om kraven på primärproduktion för 
säkerställande av livsmedelssäkerheten

Lokalförordningen 
(905/2007)

SHM:s förordning om livsmedelshygienen i vissa livs-
medelslokaler

Förordningen om livsmed-
elstillsyn (321/2006)

Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn

Hygienförordningen om 
animala livsmedel (EG) nr 
853/2004

Europaparlamentets och rådets förordning om faststäl-
lande av särskilda hygienregler för livsmedel av anima-
liskt ursprung

Kontrollförordningen om 
animala livsmedel (EG) nr 
854/2004

Europaparlamentets och rådets förordning om faststäl-
lande av särskilda bestämmelser för genomförandet av 
offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung 
avsedda att användas som livsmedel

Förordningen om första 
ankomstplatser (118/2006)

JSM:s förordning om verksamhet vid första ankomst-
platser

Offentlighetslagen 
(621/1999)

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Laboratorieförordningen 
(1174/2006)

Statsrådets förordning om laboratorier som utför 
undersökningar enligt livsmedelslagen och hälsoskydds-
lagen

Förordningen om anlägg-
ningar (37/VLA/2006)

JSM:s förordning om livsmedelshygien i livsmedel av 
animaliskt ursprung

Förordningen om köttbe-
siktning (38/VLA/2006)

JSM:s förordning om köttbesiktning

Lagen om jordbrukspolitik 
(1100/1994)

Lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens 
gemensamma jordbrukspolitik

Matförgiftnings- 
förordningen (251/2007)

SHM:s förordning om utredning av matförgiftningsepi-
demier som sprids via livsmedel eller vatten

Kontrollförordningen (EG) 
nr 882/2004

Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig 
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden 
av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmel-
serna om djurhälsa och djurskydd

Förordningen om tillsyns-
program (664/2006)

Statsrådets förordning om riksomfattande tillsynspro-
gram för miljö- och hälsoskyddet

Förordningen om tillsyns-
planer (665/2006)

Statsrådets förordning om kommunala tillsynsplaner för 
miljö- och hälsoskyddet

Allmänna livsmedelsförord-
ningen (EG) nr 178/2002

Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrät-
tande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäker-
het och om förfaranden i frågor som gäller livsmedels-
säkerhet

Allmänna livsmedelshy-
gienförordningen (EG) nr 
852/2004

Europaparlamentets och rådets förordning om livsmed-
elshygien
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Övriga termer och förkortningar

Förkortning Betydelse

RFV Regionförvaltningsverket

EFSA Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Euro-
pean Food Safety Authority)

ELTU Datainsamlingen om tillsyn och undersökning av livs-
medel

ELVA Elektroniska system för rapportering av livsmedelstill-
synen (kosttillskott, berikade livsmedel, livsmedel för 
särskilda näringsändamål, modersmjölksersättning)

EVI Livsmedelsverket (t.o.m 30.4.2006)

Evira Livsmedelssäkerhetsverket

EVO Program för riksomfattande livsmedelstillsyn

EG Europeiska gemenskapen

Kommissionen Europeiska gemenskapernas kommission

KUTI Livsmedelstillsynens datasystem

THL Institutet för hälsa och välfärd

JSM Jord- och skogsbruksministeriet

RASFF Systemet för snabb varning om livsmedel och foder 
(Rapid Alert System for Food and Feed) 

RYMY Systemet för rapportering om matförgiftningsepidemier

SFS Finlands Standardiseringsförbund rf

SHM Social- och hälsovårdsministeriet

STUK Strålsäkerhetscentralen

ANM Arbets- och näringsministeriet

Valvira Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

VAMU Kommunernas revision av livsmedelstillsynen (tidigare 
bedömning av överensstämmelse med kraven)

Tillsynsplan Den del av den gemensamma tillsynsplanen för miljö- 
och hälsoskyddet som behandlar livsmedelstillsynen 

VASU Flerårig nationell kontrollplan för livsmedelskedjan 
(Single Multiannual National Control Plan)

SYKE Finlands miljöcentral

TUKES Säkerhetsteknikcentralen (från och med början av 2011 
Säkerhets- och kemikalieverket)
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Inledning

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har som uppgift att övervaka och undersöka säkerheten 
och kvaliteten i livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsförnödenheter, djurens 
hälsa och välbefinnande samt växternas hälsa. Evira tryggar säkerheten och kvaliteten 
hos livsmedel och produkter från primärproduktionen samt i produktionskedjan. 

Programmet för riksomfattande livsmedelstillsyn (EVO) är i enlighet med livsmed-
elslagen en del av det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och 
hälsoskyddet och den fleråriga nationella tillsynsplanen för livsmedelskedjan (VASU) i 
enlighet kontrollförordningen (EG) nr 882/2004 som börjar från primärproduktionen 
och som gäller hela produktionskedjan. EVO för åren 2011-2014 hänger samman med 
miljö- och hälsoskyddets gemensamma riksomfattande tillsynsprogram på så vis, att de 
anvisningar som gäller hela miljö- och hälsoskyddet finns i ett gemensamt tillsynspro-
gram och ärenden som särskilt gäller livsmedelstillsynen behandlas i EVO. 

Enligt 47 § i livsmedelslagen ska EVO åtminstone innehålla en definition av innehål-
let i kontrollerna, grunderna för riskvärderingen av de olika tillsynsobjekten och för hur 
kontrollfrekvensen bestäms, en bedömning av behovet av provtagning, metoder för 
utvärdering av de tillsynsplaner som tillsynsmyndigheterna har utarbetat samt meto-
derna för utvärdering av EVO. Tillsynsprogrammet ska även omfatta andra anvisningar 
som Evira anser vara nödvändiga för att man på riksomfattande nivå ska kunna uppfylla 
lagstiftningens krav i hela tillsynskedjan.

Enligt förordningen om tillsynsprogram (664/2006) ska det av de branschspecifika 
tillsynsprogrammen framgå vilka punkter i programmet som är lagstadgade och vilka 
som är vägledande. I EVO har detta verkställts så att rättsakten i fråga har angetts vid 
de lagstadgade uppgifterna.

I EVO beskrivs först verksamhetens långsiktiga målsättningar med anvisningar om 
hur den lokala livsmedelstillsynen ska vara organiserad. I programmets andra del (den del 
som förnyas årligen) beskrivs de projekt, datasystem och EU-projekt inom livsmedelstill-
synen som har planerats för att genomföra resultatmålen. Revisionerna av livsmedelstill-
synen görs i jämförelse med anvisningarna för den lokala livsmedelstillsynen (kapitel 3), 
och de förverkligas i enlighet med Eviras fleråriga revisionsplan för livsmedelskedjan.

Tillsynens planenlighet och koordinering

Utgångspunkten för planeringen av tillsynen är programmet för livsmedelstillsyn (EVO), 
som är baserat på de målsättningar som lagstiftningen ställer på livsmedelstillsynen samt 
de strategiska utstakningar för tillsynen som faller inom jord- och skogsbruksministeri-
ets (JSM) och Eviras verksamhetsområde. Utgående från dessa målsättningar beskrivs 
genomförandet av tillsynen på olika nivåer i tillsynskedjan i den fleråriga nationella 
tillsynsplanen för livsmedelskedjan (VASU) och i olika tillsynsmyndigheters tillsynsplaner. 
Observationer i samband med kartläggningen av hur planerna genomförs utnyttjas vid 
planeringen och inriktningen av tillsynen.  

Artikel 4 i kontrollförordningen förutsätter påtaglig och effektiv koordinering, särskilt 
då medlemsstaten delegerar genomförandet av tillsynen till en myndighet på regional 
eller lokal nivå. Programmet för riksomfattande livsmedelstillsyn har som syfte att för-
bättra planenligheten och kvaliteten på olika myndigheters tillsyn samt att samordna 
livsmedelstillsynen som verkställs av olika tillsynsmyndigheter. 

EVO fokuserar på koordinering och ledning av den kommunala livsmedelstillsynen. 
Enligt 48 § i livsmedelslagen ska även Evira, Valvira, regionförvaltningsverken, Försvars-
makten och Tullverket beakta EVO i sina planer för livsmedelstillsyn. 

Sedan början av 2010 finns det en koordineringsgrupp för livsmedelstillsynskedjan 
med representanter från alla väsentliga tillsynsmyndigheter. Dess uppgift är att sköta 
den riksomfattande koordineringen av planeringen, styrningen och kartläggningen av 
tillsynen.
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Uppdatering av EVO under programperioden
Ändringar i livsmedelslagen är som bäst under beredning, och då de genomförs kom-
mer det att innebära betydande ändringar i EVO och även i andra anvisningar för 
livsmedelstillsynen år 2011. I samband med ändringarna är avsikten att utveckla tillsyns-
programmet även strukturellt så, att i det utöver anvisningar för organisationen av den 
lokala tillsynen också ingår bland annat fleråriga revisionsplaner, planer för tryggande 
av tillsynspersonalens kompetens, utveckling av datasystemen samt styrning av tillsynen 
på ett planenligt, riskbaserat och väl dokumenterat sätt.
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Organisation av livsmedelstillsynen

1 Rättslig grund

Det finns en komplett samling av lagstiftning om livsmedelstillsynen i lagstiftningsmap-
pen för livsmedel som upprätthålls av Edita och Evira. I livsmedelslagen (23/2006) och 
förordningen om tillsynsprogram (664/2006) stadgas om programmet för riksomfat-
tande livsmedelstillsyn. Om livsmedelstillsynens organisation stadgas även i bl.a. följande 
lagstiftning:

Förordningen om livsmedelstillsyn (321/2006);•	
Kontrollförordningen om animala livsmedel (EG) nr 854/2004;•	
Förordningen om köttbesiktning (38/VLA/2006); •	
SHM:s förordning om utredning av matförgiftningsepidemier som sprids via •	
livsmedel eller vatten (251/2007);
Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmed-•	
elslagen och hälsoskyddslagen (1174/2006);
Kontrollförordningen (EG) nr 882/2004;•	
Förordningen om tillsynsplaner (665/2006); •	
Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002; och •	
Statsrådets förordning om vissa avgifter för livsmedelstillsyn (1040/2007).•	

Ändringar av livsmedelslagen är under beredning, och då de förverkligas påverkar de 
även den lokala tillsynen (se kapitel 1 i den del av EVO som förnyas årligen). 

Programmet för livsmedelstillsyn har begränsats till att gälla tillsyn enligt livsmedels-
lagen, men livsmedel kontrolleras även med stöd av annan lagstiftning, bl. a. lagen om 
jordbrukspolitik (1100/1994) och lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996). Dessa 
uppgifter beskrivs i VASU.

2 Målsättningar för livsmedelstillsynen

Tillsynsstrategi för Eviras verksamhetsområde

Tillsynsstrategin för Eviras verksamhetsområde för åren 2009-2013 innehåller strategiska 
målsättningar, åtgärder och tyngdpunkter som gäller tillsynen över hela livsmedelsked-
jan. Tillsynsstrategin baserar sig på JSM:s och Eviras strategier, där målsättningen för 
tillsynen är en väl fungerande, enhetlig och effektiv tillsynskedja, och tillsynen har en 
riskbaserad inriktning. För att uppnå detta mål och försätta det i praktiken, ingår en 
detaljerad projektförteckning med ansvariga myndigheter och tidtabeller för tillsyns-
strategin inom hela tillsynskedjan.

Enligt tillsynsstrategin är tillsynens strategiska målsättning i hela livsmedelskedjan att:
tillsynen fungerar exemplariskt genom hela tillsynskedjan;•	
tillsynen i hela landet är inflytelserik, effektiv, enhetlig och riskbaserad;•	
kompetensen står på en hög nivå;•	
tillsynen är kundorienterad och av hög kvalitet;•	
kommunikationen är effektiv och förutseende;•	
laboratorieverksamheten och informationshanteringen effektivt stöder tillsynen; •	
och att
man litar på tillsynen och att den uppskattas.•	

Den fleråriga nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan (VASU) 

Den fleråriga nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan (VASU), som har utarbetats 
i enlighet med kontrollförordningen, uppdaterades år 2009 för åren 2009-2011. Planen 
har utarbetats vid Evira i samarbete med alla tillsynsmyndigheter inom livsmedelskedjan. 
Den beskriver hur tillsynen över primärproduktion och livsmedelsproduktion, hantering 
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och distribution av livsmedel ordnas och hur man planerar att verkställa tillsynen i Fin-
land för att trygga säkerheten i slutprodukterna och säkerställa att lagstiftningen följs. I 
VASU beskrivs tillsynens viktigaste strategiska målsättningar, linjer och tyngdpunkter och 
då planen uppdaterades inkluderades tillsynsstrategin med projektförteckningar. Åtgär-
derna som behöver vidtas för att genomföra de strategiska målsättningarna i praktiken 
ingår i dokumentets planer sektorvis.

Livsmedlens överensstämmelse med bestämmelserna  

Målsättningen för livsmedelstillsynen är att verkställa de målsättningar som ställs i 
livsmedelslagstiftningen. I livsmedelslagen (23/2006) har dessa målsättningar införts i 
1 §, som beskriver lagens syfte. Syftet med livsmedelslagen är att trygga säkerheten i 
livsmedlen och hanteringen av dem samt god sanitär och annan kvalitet i livsmedel i 
enlighet med livsmedelsbestämmelserna samt att säkra livsmedlens spårbarhet. Syftet 
med livsmedelslagen är även att säkerställa att de uppgifter som ges om livsmedel är 
sanningsenliga och tillräckliga och inte vilseleder konsumenten. Syftet är att skydda 
konsumenten mot hälsofaror som orsakas av livsmedel som inte följer livsmedelsbestäm-
melserna, och mot ekonomiska förluster.

Bättre verksamhetsförutsättningar för företagare inom livsmedelsbranschen  

Det är myndigheternas skyldighet att stöda företagarna genom att ge anvisningar och 
uppmaningar så att lagstiftningen efterföljs (livsmedelslagen 53 §). Då verksamheten upp-
fyller kraven förbättras verksamhetsförutsättningarna för livsmedelsbranschens företagare 
och deras möjligheter till framgång på marknaden samt minskar exempelvis företagarnas 
ekonomiska risker till följd av tillbakadraganden.

Utgångspunkten för livsmedelslagstiftningen är att ansvaret för livsmedlens säkerhet 
och överensstämmelse med kraven i första hand ligger hos livsmedelsbranschens före-
tagare. Med hjälp av egenkontrollen säkrar företagaren att livsmedlens säkerhet inte 
äventyras så länge som företagaren har ansvaret för livsmedlen. Myndighetstillsynen har 
till uppgift att se till att egenkontrollen fungerar effektivt och att livsmedlen är säkra, 
spårbara och att bestämmelserna följs i alla skeden av produktionen, förädlingen och 
distributionen.

Kvalitetssystem

Livsmedelstillsynsmyndigheten ska utforma ett lämpligt kvalitetssystem för verksam-
heten samt upprätthålla och iaktta det. Om kraven för kvalitetssystem stadgas i artikel 
8 i kontrollförordningen och i 41 § i livsmedelslagen (23/2006). Kvalitetssystemet ska 
anpassas till lokala förhållanden.

Enligt kontrollförordningen ska den behöriga myndigheten utöva offentlig kontroll 
i enlighet med dokumenterade förfaranden. För livsmedelstillsynens del ska myndighe-
tens kvalitetssystem innehålla information och anvisningar för den personal som utför 
den offentliga tillsynen, bl.a. om verksamhetens målsättningar, personalens uppgifter, 
förfaranden vid provtagning, kontrollmetoder och -tekniker, tolkning av resultat och 
beslut som fattas med stöd av dessa.

Beredskap för speciella situationer

Tillsynsmyndigheterna ska för sin egen verksamhet ha beredskap för speciella situationer 
och utarbeta en plan avseende beredskap för speciella situationer (kontrollförordningen 
i artikel 13 och livsmedelslagen i 46 §). Evira har utarbetat en plan för sitt eget verk-
samhetsområde (Beredskapsplan). Anvisningar om andra myndigheters beredskap för 
speciella situationer finns i Hälsofaramappen.  

Spårbarhet

Livsmedelslagen gäller hela kedjan från jord till bord, och med en tillsyn som är base-
rad på hela kedjan säkerställs att livsmedlen uppfyller bestämmelserna. Ur livsmedels-
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säkerhetens synvinkel är spårbarhet en central faktor, och med dess hjälp kan man i 
problemsituationer dra bort livsmedel från marknaden som strider mot bestämmelserna 
och ge konsumenterna riktig och tillräcklig information. Spårbarheten är viktig även då 
man utreder sanningsenligheten i uppgifter som ges ut om livsmedel, eller då det gäller 
andra bestämmelser.

3 Organisering av den lokala livsmedelstillsynen

3.1 Kommunala tillsynsplaner  

Myndigheten gör upp en gemensam tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddet och dess 
principer beskrivs i det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och 
hälsoskyddet i kapitel 2. Planen för livsmedelstillsyn utgör en del av den gemensamma 
tillsynsplanen och dess särdrag förklaras i detta kapitel. I planen ingår en regelbunden 
tillsyn av primärproduktionsställen för livsmedel och godkända livsmedelslokaler samt 
verksamhet som kräver anmälan. Tillfällig försäljning av livsmedel hör inte till den re-
gelbundna tillsynen, men sådan verksamhet övervakas vid behov.

Enligt 48 § i livsmedelslagen ska tillsynsplanen innehålla minst följande uppgifter:  
definition av innehållet i kontrollerna;•	
kontrollfrekvens för tillsynsobjekten;•	
provtagning och provundersökning som sker genom kommunens försorg;•	
utvärdering av tillsynsplanens genomförande; samt•	
godkända laboratorier som tillsynen stöder sig på.•	

Enligt 41 § i livsmedelslagen ska tillsynsplaner och –program uppgöras så, att de inbe-
griper de kontrollåtgärder som förutsätts i livsmedelslagen och bestämmelserna i EU:s 
rättsakter. Kommunens plan för livsmedelstillsyn ska beskriva de områden som finns i 
tabell 1. Tabellen visar i vilket kapitel i det gemensamma riksomfattande tillsynsprogram-
met för miljö- och hälsoskyddet och i EVO som ärendet behandlas.

EVO Gemensamma riks-
omfattande tillsyns-
programmet för miljö- 
och hälsoskyddet

Tillsynsobjekt 3.2

Förfarande vid godkännande och anmälan av tillsynsobjekt 3.3

Planering och utförande av inspektioner 3.4 2.2–2.5

Plan för provtagningar och undersökningar 3.5 2.6

Laboratorier och externa experter som tillsynen stöder sig på 3.5.1 2.6.1

Kartläggningsprogram 3.6

Tillsynsprojekt, tyngdpunkter i tillsynen och annat 1.6; 2.7.2

Tillsynsbokföring 3.7

Administrativa tvångsmedel och straffpåföljder 3.8

Situationer som innebär hälsofara och tillbakadraganden 3.9 2.7.3

Kommunikation 3.10 2.7.3

Avgifter som uppbärs vid tillsyn 3.11 1.7

Utbildning och vägledning 2.7.1

Uppföljning av tillsynsplanen och utvärdering av dess 
genomförande

4 2.9

Tabell 1. Den kommunala tillsynsplanens innehåll samt de kapitel i tillsynsprogrammen som 
innehåller anvisningar i ärendet.
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3.2  Tillsynsobjekt

Tillsynsmyndigheten ska ha aktuella uppgifter om alla livsmedelstillsynsobjekt i området 
(livsmedelslagen 83 §). Sådana är:

livsmedelslokaler som förutsätter godkännande, inklusive s.k. virtuella lokaler •	
och mobila lokaler (livsmedelslagen 15 §, förordningen om livsmedelstillsyn 
(321/2006) 5 §), lag om ändring av livsmedelslagen 1137/2008 14 a §); 
verksamhet inom livsmedelsbranschen som anmäls till tillsynsmyndigheten (livs-•	
medelslagen 13.2 §);
primärproduktionsställen för livsmedel; samt•	
företagare som tillverkar och marknadsför material och produkter som kommer •	
i kontakt med livsmedel (företagare inom kontaktmaterialbranschen) (lag om 
ändring av livsmedelslagen 643/2010 21 a §). 

Register över tillsynsobjekt och uppgifter som införs i dem

Vid Evira utarbetas centraliserade datasystem, systemet för tillsynsobjekt (KUTI 1) 
och systemet för tillsynsdata (KUTI 2), beskrivs i den del av EVO som förnyas årligen 
(kapitel 3.3). Med hjälp av systemen bildas ett riksomfattande objektregister, till vil-
ket alla myndigheter kommer att producera uppgifter om livsmedelslokaler och om 
tillsynen av dem så snart som systemen blir helt färdiga. Uppdaterad information om 
KUTI-systemen och anvisningar finns på Eviras webbsidor (www.evira.fi > Esittely > 
Toiminta > Valvonta).

Primärproduktionsställen

Kommunen ska föra ett register med aktuella uppgifter om primärproduktionsställen 
i den utsträckning som förutsätts i livsmedelslagen. Nya företagare ska lämna in en 
anmälan om verksamhet med primärproduktion till den kommunala livsmedelstillsyns-
myndigheten i god tid innan primärproduktionen inleds. 

Anmälan om ett primärproduktionsställe eller anmälan om transport av primär-
produkter kan göras på en av Evira upplagd blankett (www.evira.fi > Livsmedel > 
Primärproduktion). Företagaren ska även meddela om väsentliga förändringar, avbrott 
i verksamheten i över ett år samt då verksamheten upphör. Närmare bestämmelser 
om anmälning av primärproduktionsställen ges i förordningen om primärproduktion 
(134/2006).

Register över företagare i kontaktmaterialbranschen

Enligt 21a § i livsmedelslagen ska en företagare som släpper ut produkter på marknaden 
som kommer i beröring med livsmedel anmäla sitt verksamhetsställe och den verksamhet 
som bedrivs där till myndigheten för livsmedelstillsyn i den kommun där verksamhets-
stället finns. Kommunens myndighet för in företagarna i sitt register över tillsynsobjekt. 
I registret lagras de uppgifter om verksamheten som har fastställts av Evira. 

3.3  Förfarande vid godkännande och anmälan av tillsynsobjekt 

Förhandskontroll

Livsmedelslokaler ska godkännas av tillsynsmyndigheten innan verksamheten inleds 
(livsmedelslagen 13-15 §). Tillsynsmyndigheten beslutar om godkännande av livsmedels-
lokalen. Tillsynsmyndigheten ska avgöra ärendet inom 60 dygn efter att ärendet gjordes 
anhängigt, om inte ärendets omfattning, ansökans bristfällighet eller annan särskild 
orsak dikterar en längre behandling av ärendet. 

Godkännande av lokaler gäller även företagare som saknar egentliga lokaler för 
hantering av livsmedel, men som fungerar som en del av livsmedelskedjan (s.k. virtuella 
lokaler). Sådana kan exempelvis vara importföretag eller företagare vid första ankomst-
platser (förordningen om livsmedelstillsyn 321/2006). 
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En livsmedelslokal godkänns för verksamheten ifråga, om den uppfyller de krav som 
lagstiftningen ställer. Utredningen förutsätter inspektionsbesök (allmänna förordningen 
om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004, artikel 6.3). 

Då det gäller funktioner som avses i 13.2 § i livsmedelslagen ska en anmälan läm-
nas in.

Egenkontroll 

Alla livsmedelslokaler ska ha en plan för egenkontroll, och alla primärproduktionsstäl-
len ska ha en beskrivning av egenkontrollen. Det är tillsynsmyndighetens uppgift att 
godkänna egenkontrollplaner. För företagare som underordnas anmälningsförfarande 
enligt 13.2 § i livsmedelslagen krävs inte godkännande av egenkontrollplan. För före-
tagare som är verksamma vid första ankomstplatser ska egenkontrollplanen ändå alltid 
godkännas. Beskrivningen av egenkontrollen vid primärproduktionsställen kräver inte 
godkännande. 

Enligt motiveringarna i livsmedelslagen har tillsynsmyndigheten som uppgift att i 
samband med godkännandet av egenkontrollplanen för en livsmedelslokal eller vid 
behov även senare specificera, vilka av företagarens egenkontrollundersökningar som 
måste analyseras i ett laboratorium som avses i 39 § 2 mom. i livsmedelslagen (godkänt 
laboratorium för egenkontroll, godkänt laboratorium för undersökning av myndighets-
prov eller nationellt referenslaboratorium).

I samband med godkännandet av egenkontrollplanen ska myndigheten se till,
att företagaren har inkluderat lagstadgad provtagning i planen (mikrobkriteri-•	
eförordningen (EG) nr 2073/2005), planen specificerar det laboratorium som 
utför analyserna, och att laboratoriet uppfyller kraven enligt livsmedelslagen i 
39.2 § och
att det för företagarens eventuella övriga egenkontrollundersökningar specifi-•	
ceras ett laboratorium i planen som uppfyller kraven i 39 § 2 mom. i livsmed-
elslagen om saken gäller säkerställande av livsmedelssäkerheten (exempelvis 
mikrobundersökningar, undersökningar av främmande ämnen, undersökningar 
av tillsatser, undersökningar av koncentrationer av tillsatta näringsämnen)

I det skede då planen för egenkontroll godkänns finns det inte nödvändigtvis ännu 
uppgifter om hur företagaren med andra medel bekräftar att egenkontrollen fungerar, 
varför planen inte automatiskt bör förutsättas ha en mer omfattande provtagnings- 
och undersökningsplan än vad som nämns ovan, med undantag av sådana fall där det 
inte på annat sätt är möjligt att säkerställa att kraven uppfylls (exempelvis beträffande 
mängden tillsatta näringsämnen).

De ovan presenterade principerna om företagarens egenkontrollundersökningar 
ingår i Eviras anvisning Dnr 7448/900/2007, i vilken utreds vilka undersökningar som 
ska utföras enligt 21.3 § i livsmedelslagen i samband med godkännandet av planen för 
egenkontroll.

Egenkontroll för företagare i kontaktmaterialbranschen

Kommissionen har utfärdat förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed när 
det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Enligt 
förordningen ska tillverkaren igångsätta och genomföra ett effektivt, dokumenterat kva-
litetssystem och säkerställa att det efterlevs (kvalitetssäkring, uppföljning, korrigerande 
åtgärder, dokumentation). Det krävs inte att dessa kvalitetssystem (planer för egenkon-
troll) godkänns av myndigheten.

3.4  Planering och utförande av inspektioner

Tillsynsmyndigheten ska planera kontrollen av objektet så, att de lokaler som används 
till verksamheten, hela verksamheten samt egenkontrollen inspekteras under året eller 
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under den inspektionsperiod som specificeras vid riskvärderingen. Evira har i samarbete 
med andra myndigheter utarbetat modelldokument som myndigheterna rekommen-
deras använda vid tillsynsåtgärder. Arbetet med modelldokumenten fortsätter och de 
färdiga dokumenten har publicerats på Eviras webbsidor.

3.4.1 Riskklassificering av tillsynsobjekt, inspektionsfrekvens och tid att nyttja vid 
inspektion

Anvisning för klassificering av tillsynsobjekten samt fastställande av inspektionsfrekvens 
och den tid som ska användas till inspektionen finns i bilaga 1. Tillsynsmyndigheten kan 
även tillämpa en annan modell för bedömning av riskfaktorer, om modellen beaktar de 
faktorer som nämns i anvisningen. 

Främjande av riskbaserad klassificering av livsmedel 

Vid Evira fortsätter projektet för utveckling av en detaljerad riskbaserad klassificerings-
modell (RiskSheriff). Syftet är att utveckla en klassificeringsmodell baserad på riskvär-
deringens principer, som ska användas vid tillsynen av alla företag i livsmedelsbrans-
chen före slutet av år 2012. Modellen har utvecklats till dataprogrammet RiskSheriff, 
som omfattar anläggningarna i kött- och fiskbranschen. Med hjälp av programmet 
kan man styra tillsynen i en riskbaserad riktning så att den information man får från 
riskvärderingen kan utnyttjas förutom vid egenkontrollen också vid tillsynen. Samtidigt 
kan utvärderingen av företagen harmoniseras och göra den öppen samt ge en för 
aktörerna klar grund för tillsyn och beslut. Med hjälp av RiskSheriff kan livsmedelsfö-
retagarna klassificeras enligt livsmedelssäkerhetsriskens storlek och tillsynen kan ges 
en riskbaserad inriktning.

Programmet RiskSheriff samlar riksomfattande information om nuläget avseende 
livsmedelssäkerheten vid livsmedelsföretagen. Med hjälp av den enhetliga klassificering-
en kan frekvensen i kontrollerna av livsmedelsföretagen och kontrollavgifterna faststäl-
las på ett öppet och enhetligt sätt. Syftet är också att förbättra tillsynens planenlighet, 
kvalitet, enhetlighet och överensstämmelse med kraven.

3.4.2 Inspektion 

Vid tillsyn över verksamma livsmedelslokaler kan en inspektion inte alltid omfatta all 
verksamhet i företaget, utan den kan inriktas på exempelvis egenkontrollens funktions-
duglighet, livsmedelslokaler, apparater, redskap, utredning av personalens kompetens, 
arbetsinstruktioner, arbetsmetoder, resultat av egenkontrollprover, spårbarhet, livsmed-
lens sammansättning, förpackningspåskrifter och -material eller avläsning av värden som 
har registrerats av mätinstrument. 

Enligt artikel 3 i kontrollförordningen utförs livsmedelstillsynen i regel utan förvar-
ning. Man ska eftersträva att utföra inspektioner medan tillsynsobjektet är verksamt, 
men ibland kan de även utföras vid en annan tidpunkt, exempelvis på morgonen innan 
verksamheten börjar. Oftast genomförs inspektionen vid tillsynsobjektet, men tillsyns-
myndigheten kan i vissa fall även inspektera exempelvis dokument på tjänstestället. 

Den som utför tillsynen kan avtala med representanter för livsmedelsföretagaren om 
förhandlingsmöten. Man kan komma överens om att hålla förhandlingar exempelvis 
några gånger om året i samband med inspektionsbesöken, eller avtala om separata 
förhandlingsmöten. Under förhandlingarna kan man gå igenom förändringar som sker 
i livsmedelslokalens verksamhet, uppdateringar av egenkontrollsystemet och disku-
tera sättet och tidtabellen för korrigeringar av missförhållanden som har observerats 
i samband med inspektionerna av lokalen. Vid förhandlingsmötet kan företagaren få 
nödvändiga anvisningar om beaktande av lagstiftningen. Protokoll ska föras vid för-
handlingarna. 

Gemensamt riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet för åren 2011–2014



41

3.5 Provtagningar och undersökning av prover 

Utgående från provtagningar och analysresultat kan man utreda hur egenkontrollen 
fungerar samt om produkterna är säkra och uppfyller kraven. Laboratorier som anlitas 
för undersökning av prover ska vara vederbörligen godkända för att utföra de behövliga 
undersökningarna.

Kommunen ska årligen på basis av riskbedömningar lägga upp en plan för provtag-
ningar och undersökningar som tas för att kontrollera att egenkontrollen är funktions-
duglig (48 § i livsmedelslagen). Proverna kan bl. a. tas för att säkra de provtagningar 
och undersökningar som lagstiftningen ålägger företagaren samt då man misstänker 
produkternas säkerhet. Då man planerar provtagningsobjekt, antal prover, provtag-
ningsfrekvens och undersökningar av prover beaktas hur egenkontrollen fungerar vid 
tillsynsobjektet. I planen inkluderas dessutom eventuella projektprover som har valts av 
kommunen (s.k. kartläggningsundersökningar).  

Kommunala planer ska även ha beredskap för undersökningar på basis av konsu-
mentklagomål, undersökningar av hälsofaror som orsakas av livsmedel, undersökningar 
som är nödvändiga för utredning av matförgiftningar samt provtagningar förknippade 
med tillsyns- och kartläggningsprogram samt med projekt som ingår i programmet för 
livsmedelstillsyn.

Prover kan tas för mikrobiologiska, kemiska, fysikaliska och sensoriska laboratorieun-
dersökningar. Vid mikrobiologisk provtagning och undersökning ska man beakta kom-
missionens förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel. 

Kommunen kan med egna kartläggningsundersökningar inom sitt område utreda 
riskfaktorer eller säkerheten hos produkter som hänger samman med livsmedelproduk-
tionen. Man kan även verkställa projekt i samarbete med andra kommuner. Resultaten 
av undersökningarna beaktas vid uppläggningen av tillsynsplanen.

I de kartläggningsprogram (kapitel 4.5) och projekt (Del III kapitel 3) som beskrivs 
i programmet för riksomfattande livsmedelstillsyn kan ingå provtagningar i vilka kom-
munerna ombes delta. Därtill kan brådskande kontrollbehov innebära att kommunerna 
ombes ta prover. Provresultaten samt jämförelse av de egna provresultaten med andras 
resultat är nyttiga vid bedömningen och planeringen av den kommunala livsmedelstill-
synen. 

Evira har utarbetat anvisningar för mikrobiologisk provtagning och analyser av prover 
i anslutning till den officiella tillsynen (Eviras anvisning 10502/1). Anvisningar för prov-
tagning på kemisk väg och analyser av prover är under arbete.

3.5.1 Laboratorier som tillsynen stöder sig på 

De av Evira godkända laboratorier som livsmedelstillsynen stöder sig på ska noteras i 
kommunens tillsynsplan. Om man fattar beslut om valet av laboratorier efter att tillsyns-
planen är klar, beskrivs de förfaranden enligt vilka kommunen väljer laboratorier som 
ska anlitas vid livsmedelsundersökningar. Vid val av laboratorietjänster beaktas de krav 
som ställs i anskaffningslagstiftningen.

Evira godkänner laboratorier som utför undersökningar med stöd av livsmedelsla-
gen. De är godkända för undersökning av myndighetsprover eller för undersökning 
av egenkontrollprover (i och med lagen om ändring av livsmedelslagen (643/2010) 
har begreppet laboratorium för köttbesiktning strukits från och med 1.9.2010). Enligt 
kontrollförordningen (EG) nr 882/2004 och laboratorieförordningen (1174/2006) ska 
undersökningar av myndighetsprover med stöd av livsmedelslagen utföras i ett ackre-
diterat laboratorium som uppfyller kraven i den internationella standarden SFS-EN ISO/
IEC 17025. De centralaste metoderna som används för egenkontrollundersökningar 
ska höra till det ackrediterade kompetensområdet. Sådana undersökningar som ingår i 
egenkontrollen, om vars utförande föreskrivs i lagstiftningen (s.k. nödvändiga undersök-
ningar för egenkontroll), ska utföras i ett utvärderat laboratorium som uppfyller kraven 
i ovan nämnda standard. 
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Köttbesiktningsundersökningar är en del av myndighetsundersökningarna och ska 
utföras i ett ackrediterat laboratorium. För laboratorier som utför trikinundersökningar 
räcker det ändå fram till slutet av år 2013 att laboratoriet kan påvisa att det förbereder 
ackreditering enligt ovan nämnda standard och att det använder sig av tillfredsställande 
procedurer för kvalitetssäkring. Laboratorier för köttbesiktning som Evira har godkänt 
tidigare anses vad gäller trikinundersökningar vara godkända som myndighetslabo-
ratorier enligt livsmedelslagen från och med 1.9.2010. Andra laboratorieprover som 
bestyrker beslutet i en köttbesiktning, som kokprov och mätning av pH-värdet kan 
från och med 1.9.2010 utföras utan Eviras godkännande, exempelvis vid ett slakteris 
driftslaboratorium.

Utöver laboratorier som utför undersökningar med stöd av livsmedelslagen godkän-
ner Evira laboratorier som utför undersökningar enligt hälsoskyddslagen (763/1994) och 
förordningar som utfärdats med stöd av denna samt enligt foderlagen (86/2008), lagen 
om djursjukdomar (55/1980) och lagen om gödselfabrikat (539/2006). Evira för register 
över laboratorier som Evira har godkänt och över deras ackrediterade och utvärderade 
metoder.

Godkännande och kontroll av laboratorier, samt nationella referenslaboratorier be-
skrivs i VASU.

3.6 Kartläggningsprogram 

Enligt kontrollförordningen avses med kartläggning en planerad undersökning som görs 
under en observations- och mätperiod i livsmedelstillsynen för att ge en överblick av hur 
livsmedelslagstiftningen efterföljs. Olika tillsyns- och kontrollprogram är kartläggning 
som avses i kontrollförordningen.

De kartläggningsprogram som beskrivs i VASU är:
nationella programmet för salmonellakontroll; •	
nationella programmet för kontroll av främmande ämnen i levande djur och •	
animaliska livsmedel;  
programmet för kontroll av resthalter av växtskyddsmedel; •	
programmet för kartläggning av miljö- och övriga kontaminanter; •	
kontrollprogrammet för påvisande av bestrålning; och•	
kommissionens eventuella övriga tillsynsprogram.•	

Kommunerna och regionförvaltningsverken ska delta i provtagningar i anslutning till 
programmen och ansvarar för sin del för nödvändiga tillsynsåtgärder. Regionförvalt-
ningsverken har dessutom uppgifter i anslutning till kartläggning och rapportering av 
hur programmen genomförs. 

Laboratorier som utför undersökningar som ingår i de nationella kartläggningspro-
grammen ska dessutom ansöka om ackreditering (programmet för kontroll av främ-
mande ämnen) eller åtminstone om utvärdering av de centrala metoder (programmet 
för kontroll av salmonella) som används vid undersökning av prover förknippade med 
programmet.  

3.7 Tillsynsbokföring 

Tillsynsbokföringen omfattar dokument förknippade med godkännande av lokaler och 
behandling av anmälan, inspektionsprotokoll över inspektioner, förhandlingsprotokoll, 
resultat från undersökningar av myndighetsprover, utvärderingsrapporter samt fakta 
noterade av myndigheten gällande övriga åtgärder, exempelvis tidpunkter för eventuella 
samtal och ärenden som då har diskuterats.  

Den som övervakar livsmedelslokalen ska förvara tillsynsbokföringen så att den på 
anmodan kan överlåtas till en annan tillsynsmyndighet eller revisor för revision. Vid 
behov kan delar av tillsynsbokföringen, exempelvis inspektionsprotokoll, sändas till en 
annan tillsynsmyndighet för kännedom. 
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Tillsynsmyndigheten ska använda sig av ett elektroniskt system där data om tillsyns-
objekt och tillsynsåtgärder upprätthålls, och från vilket uppgifter som fastslås av Evira i 
fortsättningen kan överföras till ett centraliserat datasystem.

3.8 Administrativa tvångsmedel och straffpåföljder 

Administrativa tvångsmedel tillämpas i livsmedelstillsynen då en livsmedelsföretagare 
inte vidtar nödvändiga åtgärder för efterlevnad av livsmedelsbestämmelserna, och då 
övriga tillsynsåtgärder för att ålägga företagaren att efterleva livsmedelsbestämmel-
serna inte är tillräckliga. Bestämmelserna om administrativa tvångsmedel finns i kap 7 
i livsmedelslagen. Dessutom utarbetade Evira en guide för myndigheterna år 2008 om 
användning av administrativa tvångsmedel (Anvisning 100011/1). 

Tvångsmedel är bland annat olika ålägganden och förbud, vite samt hot om tvångs-
utförande och avbrytande, omhändertagande samt indragning av godkännande av 
livsmedelslokal. Enligt 32 § i livsmedelslagen kan kommunens befogenhet när det gäller 
administrativa tvångsmedel överföras på en kommunal tjänsteinnehavare beträffande 
lindrigare tvångsmedel. Sådana är: 

åtgärder vid överträdelse av livsmedelsbestämmelserna;•	
förbud;•	
föreläggande att dra tillbaka ett livsmedel från marknaden och information till •	
allmänheten;
omhändertagande; och•	
beslut om användning och förstöring av livsmedel•	

Däremot ska beslut om exempelvis föreläggande av vite för att stärka ett påbud av 
kommunens tjänsteinnehavare fattas av en nämnd eller ett förvaltningsorgan. Även om 
befogenheten att tillämpa administrativa tvångsåtgärder inte har överförts på en kom-
munal tjänsteinnehavare som utför uppgifter för livsmedelstillsynen, har tjänsteinneha-
varen i brådskande fall rätt att beordra att missförhållanden avlägsnas, utfärda förbud 
samt fatta beslut om omhändertagande. Sådana beslut av tjänsteinnehavare ska utan 
dröjsmål föras till nämnd eller förvaltningsorgan för behandling.

Vissa administrativa tvångsmedel kan fortfarande endast tillämpas av Evira (exempel-
vis marknadsföringsförbud). Evira har även möjlighet att tillämpa s.k. vidsträckta tvångs-
medel dvs. verket beslutar om användningen av vissa administrativa tvångsåtgärder, då 
beslutet berör ett område som är större än en kommun. Enligt 64 § i livsmedelslagen 
kan Evira även besluta om tillämpande av tvångsmedel inom en kommun, om verket 
skäligen bedömer att de åtgärder som den kommunala myndigheten vidtar inte räcker 
till för att förhindra hälsofara. Denna s.k. tillvällningsrätt kan Evira utnyttja endast i ex-
ceptionella situationer om vilka stadgas noggrant. 

Livsmedelslagen har inte bestämmelser om förvaltningsförfarande, utan här tillämpas 
bestämmelserna i förvaltningslagen (434/20043) (hörande, motivering av beslut osv.). 
Om myndigheten anser att ett beslut om tvångsåtgärder genast ska ha effekt, oavsett 
eventuellt sökande av ändring, ska detta uttryckligen noteras i beslutet. 

Livsmedelsföretagaren svarar för kostnaderna som han åsamkas till följd av myndig-
hetens beslut om tvångsmedel. 

Om straffpåföljder stadgas i såväl livsmedelslagen (10 kap) som strafflagen (39/1889, 
ändring 400/2002). Livsmedelslagen stadgar om livsmedelsförseelser, för vilka man kan 
dömas till bötesstraff. I strafflagen stadgas om hälsobrott, för vilket man kan dömas till 
bötes- eller fängelsestraff.  

3.9 Situationer som innebär hälsofara och tillbakadraganden 

Med hälsofara avses varje slag av biologisk, kemisk eller fysikalisk faktor eller motsva-
rande tillstånd som kan äventyra livsmedelssäkerheten (livsmedelslagen 6 §, 8 punkten). 
Kommunen ska utreda situationer som innebär hälsofaror förknippade med livsmedel 

Program för riksomfattande livsmedeltillsyn (EVO) 2011–2014



44

som uppträder inom dess område. Sådana är matförgiftningar och övriga livsmedels-
burna farosituationer. För detta ska kommunen utarbeta instruktioner. Kommunerna 
ska även ha beredskap för eventuellt nödvändiga provtagningar och undersökningar. 
Laboratorier ska utan dröjsmål anmäla uppgifter med resultat av undersökningar som 
tyder på hälsofaror till både uppdragsgivaren och myndigheten som övervakar upp-
dragsgivaren (livsmedelslagen 40 och 45 §).

Tillsynsmyndigheterna och livsmedelsföretagarna kan få upplysningar om livsmedel 
som är farliga för hälsan, bl. a. från resultaten av undersökningar utförda av det egna 
områdets myndighet eller inom ramen för egenkontrollen, via konsumentklagomål eller 
av Evira. Evira fungerar som officiell nationell kontaktpunkt för det snabba varnings-
systemet för livsmedel och foder (RASFF). Myndigheten ska reagera omedelbart på 
förfrågningar från Evira gällande RASFF-meddelanden.

Det är först och främst livsmedelsföretagaren som har ansvaret för livsmedlets säker-
het. Då företagaren anser eller har orsak att misstänka, att ett livsmedel som denna har 
importerat, producerat, förädlat, tillverkat eller distribuerat inte följer bestämmelserna 
angående livsmedlens säkerhet, ska företagaren omedelbart sätta i gång förfaranden för 
att dra bort livsmedlet från marknaden. Om produkten redan har nått konsumenterna, 
ska företagaren på ett effektivt och omsorgsfullt sätt meddela också konsumenterna 
om saken. Företagaren ska dessutom utan dröjsmål informera kommunens tillsynsmyn-
dighet om saken (eller besiktningsveterinären, då det gäller en anläggning i anslutning 
till ett slakteri) och Evira. Om företagaren inte uppfyller sin plikt då det gäller tillbaka-
draganden, ska kommunen skrida till åtgärder för att avlägsna hälsovådliga partier från 
marknaden. Administrativa tvångsmedel beskrivs i kapitel 3.8. Kommunen ska föra bok 
över hälsofaror och utredningar och åtgärder som har gjorts med anledning av dessa.

Tillsynsmyndigheten ska anmäla konstaterade hälsofaror till regionförvaltningsverket 
och Evira, samt vid behov anmäla om faktorer som framkommit vid tillsynen som kan 
inverka på ett livsmedels säkerhet (livsmedelslagen 52 §).

I mappen för hälsofaror finns anvisningar för hur man ska förfara vid hälsofara i olika 
situationer. Anvisningar om tillbakadraganden har också utarbetats. Anvisningarna finns 
på Eviras webbsidor. Kapitel 3.10 behandlar kommunikation vid hälsofara.

3.9.1 Utredning av matförgiftningsepidemier

Kommunens hälsoskyddsmyndighet eller den kommunala myndigheten för livsmed-
elstillsyn ska ofördröjligen efter att ha fått en anmälan om en livsmedelsburen eller 
vattenburen matförgiftning eller misstanke om matförgiftning inom sitt område un-
dersöka fallet (45 § i livsmedelslagen och 20 a § i hälsoskyddslagen). Utredning av 
matförgiftningsepidemier kräver gott samarbete mellan myndigheterna för smittsamma 
sjukdomar, hälsoskyddet och livsmedelstillsynen samt andra myndigheter som deltar i 
epidemiutredningar. 

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har utfärdat en förordning om utredning 
av matförgiftningsepidemier (251/2007), som stadgar om kartläggning, utredning och 
anmälan av matförgiftningsepidemier som sprids via livsmedel eller hushållsvatten. När-
mare anvisningar om utredning av matförgiftningar finns på Eviras webbsidor.  

Den centrala målsättningen vid undersökningar av matförgiftning är att finna upp-
hovet och källan till insjuknandet. Då man misstänker en matförgiftningsepidemi, ska 
myndigheterna agera snabbt, så att det är möjligt att förhindra en eventuell spridning 
av epidemin och få igång förebyggande åtgärder. 

Utredningen av en matförgiftningsepidemi sker på kommunens bekostnad. Kommu-
nen ska reservera pengar i budgeten för undersökningar. På basis av bristfälliga utred-
ningar och undersökningar kan man inte dra pålitliga slutsatser om sambandet mellan 
ett misstänkt livsmedel eller dito hushållsvatten med eventuella insjuknanden. I sådana 
fall kan rättsskyddet för såväl insjuknade personer som företagare äventyras. 

Kommunens myndigheter för smittsamma sjukdomar, hälsoskyddet och livsmedels-
tillsynen ska komma överens om hur kontrollarbetet för matförgiftningar organiseras 
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och för detta arbete ska en kommunal arbetsgrupp för utredning av matförgiftningar 
tillsättas. Arbetsgruppen ska utarbeta förhållningsregler för följande centrala upp-
gifter:

snabb igångsättning av utredningsarbetet på alla olika delområden (inspektio-•	
ner, undersökning av prover, epidemiologisk undersökning);
anmälan om misstanke till THL och områdets RFV•	
utförande av nödvändiga undersökningar för utredning av epidemin;•	
koordinering av åtgärder ägnade att kontrollera epidemin;•	
se till att informationsutbytet mellan olika undersökande myndigheter och andra •	
parter fungerar;
hålla kontakt med övriga myndigheter vid behov;•	
informering;•	
dragande av slutsatser om upphovet och källan till epidemin; samt •	
avfattande av anmälan om utredning av matförgiftningsepidemin till Evira och •	
regionförvaltningsverket ifråga senast inom tre månader efter att epidemin 
upphörde.

Utveckling av rapporteringen av matförgiftningsepidemier

Evira och THL har tillsammans utvecklat ett elektroniskt system för rapportering av 
matförgiftningsepidemier (RYMY) som effektiverar insamlingen av uppgifter om och 
informationshanteringen avseende livsmedelsburna och vattenburna epidemier. RYMY 
blev klart under år 2009, och kommunerna övergick till att använda det som det enda 
rapporteringssystemet för anmälan om misstanke och utredning av matförgiftningsepi-
demier från och med början av 2010. Uppgifterna om misstanke och utredning går via 
RYMY direkt till alla behöriga myndigheter (Evira, RFV, Valvira) samt till THL. Systemet 
utvecklas vidare under åren 2010-2011 till ett datasystem för epidemier och till ett regis-
ter för epidemier som lämpar sig för nationell rapportering och EU-rapportering.

3.10 Kommunikation

Det är i första hand kommunernas uppgift att ge råd åt företagare i livsmedelsbrans-
chen. RFV:s och Eviras sakkunniga ger vid behov mer information till de kommunala 
myndigheterna om rådgivningsarbetet. Enligt 30 § i livsmedelslagen sköter Evira den 
riksomfattande informationen, konsumentupplysningen och riskkommunikationen.

Enligt artikel 13 i kontrollförordningen ska tillsynsmyndigheten som beredskap för 
speciella situationer känna till övriga tillsynsmyndigheters kontaktuppgifter och deras 
ansvarsområden.  

Enligt 57.2 § i livsmedelslagen kan tillsynsmyndigheten på livsmedelsföretagarens 
bekostnad informera om tryggheten i livsmedel som strider mot livsmedelsbestäm-
melserna vid ett tillbakadragande, om livsmedelsföretagaren inte iakttar skyldigheten 
enligt artikel 19 i allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002 om information 
till konsumenterna.  

3.11 Avgifter som uppbärs vid tillsyn

Kommunens tillsynsmyndighet ska av livsmedelsföretagare (71 § i livsmedelslagen) ta ut 
en avgift enligt en taxa godkänd av kommunen eller som stadgas i kontrollförordningen 
(EG) nr 882/2004. Storleken på avgiften fastställs på basis av kostnaderna för åtgärderna 
eller så som regleras i kontrollförordningen i artikel 27.  

Då avgifter uppbärs beaktas följande:

Godkännande av livsmedelslokaler och deras planer för egenkontroll 

Livsmedelslokaler godkänns så som stadgas i 13-15 § i livsmedelslagen samt i förord-
ningen om livsmedelstillsyn (321/2006). För godkännande av en lokal uttas en avgift 
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enligt en godkänd taxa, som inkluderar godkännandet av egenkontrollplanen. För 
inspektioner som kommunens tillsynsmyndighet utför för godkännande av livsmedels-
lokaler uttas ingen särskild avgift, utan inspektionsavgiften ingår i avgiften som tas ut 
för godkännandet.

För behandling av anmälan om verksamhet enligt 13.2 § i livsmedelslagen uppbärs 
ingen avgift.

Inspektioner enligt tillsynsplan

Avgifter uppbärs för inspektioner som ingår i kommunens tillsynsplan. Vid formuleringen 
av inspektionsplanen definieras inspektionsfrekvensen för olika typer av tillsynsobjekt på 
basis av bedömningen av riskfaktorer. För livsmedelstillsynen finns anvisningar om detta 
i bilaga 1.

Provtagningar och undersökningar enligt tillsynsplanen

Provtagningar och undersökningar, för vilka livsmedelsföretagare debiteras avgifter, 
ingår i kommunens tillsynsplan. Då planen uppläggs definieras vilka myndighetsprover 
och undersökningar av dessa som ska tas för att påvisa att egenkontrollen fungerar. 
Då man planerar provtagningar och undersökningar, beaktas anvisningarna som finns 
i kapitel 4.5. Projekt, där provtagning riktas utan riskbedömning (exempelvis kartlägg-
ningsundersökningar), ska vara avgiftsfria för företagaren.

Undersökningar och övriga tillsynsåtgärder till följd av klagomål från konsumenter el-
ler för utredning av misstankar om matförgiftning utförs på myndighetens bekostnad.

Kontroll av åtgärder på grund av underlåtenhet att följa livsmedelsbestämmelserna

Avgifter uttas av företagaren för sådana inspektioner, provtagningar och undersök-
ningar som kommunens tillsynsmyndighet utför för att kontrollera att administrativa 
tvångsmedel som myndigheten har påbjudit efterlevs.
 

Kontroll av export och import av livsmedel

För tillsynen över livsmedelslokaler som exporterar livsmedel till länder utanför EU de-
biteras avgifter enligt taxa (livsmedelslagen 71 §), till de delar som exporten enligt de 
krav som köparlandet ställer förutsätter en mera omfattande övervakning än normalt. 
Företagaren eller dennes representant betalar avgifterna för importkontrollen (kontroll-
förordningen artikel 27).

Övrig tillsyn samt inspektioner och undersökningar i anslutning till den, så som stadgas 
i artikel 27 och 28 i kontrollförordningen 

I kontrollförordningen i artikel 27 stadgas bl.a. om minimiavgifter som tillämpas vid kon-
troll av slakt, styckningsanläggningar och mjölkproduktion samt kontroll av produktion 
av fiskeri- och vattenbruksprodukter och lansering på marknaden. Om dessa stadgas 
nationellt i statsrådets förordning (Statsrådets förordning om vissa avgifter för livsmed-
elstillsyn 1040/2007).

Om miniavgiften enligt bilaga IV B till kontrollförordningen inte täcker kostnaderna 
för tillsynen, kan man i stället för denna avgift ta ut en avgift som högst motsvarar 
kostnaderna som tillsynen orsakat, dvs. en avgift som följer taxan som kommunen har 
godkänt.

Enligt artikel 27 ska man då avgifter fastställs beakta även småskaliga företags intres-
sen, traditionella metoder som används vid produktion, förädling och distribution samt 
företagens eventuella geografiska begränsningar. Vid sänkning av avgifter ska artikel 
27 punkt 6 beaktas.

I artikel 27 i kontrollförordningen konstateras även att då myndigheten samtidigt 
verkställer flera åtgärder förknippade med den offentliga tillsynen i en anläggning, ska 
myndigheten behandla dessa som en enda åtgärd och debitera bara en avgift för dem. 
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Exempelvis för provtagningar som utförs i samband med inspektionsbesök uttas ingen 
särskild avgift. 

Enligt artikel 28 ska den behöriga myndigheten ta ut kostnaderna som uppstår vid 
extra tillsyn som överskrider den normala, planerade tillsynsverksamheten. Sådan extra 
tillsyn är exempelvis provtagning och analys samt övriga tillsynsåtgärder, som behövs för 
utredning av omfattningen av problem och för att konstatera att korrigerande åtgärder 
har genomförts. För exempelvis utredning av misstankar om matförgiftning uttas ingen 
avgift, men extra tillsyn till följd av korrigering av missförhållanden som eventuellt har 
framkommit i samband med utredningen är avgiftsbelagd. 

Extra tillsyn skiljer sig från tillsynsmyndighetens instruktionsskyldighet (livsmedelsla-
gen 53 §) såtillvida, att anvisningar och uppmaningar kontrolleras i samband med nor-
mal tillsyn, men efterlevnaden av administrativa tvångsmedel (7 kap i livsmedelslagen) 
kan övervakas under separata tillsynsåtgärder, för vilka ska uttas avgifter. 

4 Kontroll av och rapportering om livsmedelstillsyn 

Behöriga myndigheter ska upprätthålla datafiler som innehåller data som insamlats om 
tillsynsobjekt och tillsynshändelser. Med hjälp av datafilerna utarbetas rapporter såväl 
för egna kontrollbehov som på begäran för central- och regionalförvaltningen. Med 
hjälp av datainsamlingen för livsmedelstillsyn och -undersökningar (ELTU), den fleråriga 
nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan (den såkallade VASU -rapporten) samt 
utvärderingar av tillsynsplaner och deras genomförande samt revisionsresultat får man 
en allmän bild av livsmedelstillsynen i Finland. Uppgifterna som insamlas om tillsynen 
används till kartläggning av tillsynen, utvärdering av genomförandet samt som stöd vid 
styrning och planering lokalt, regionalt och i hela landet.  

4.1 Årsrapport till kommissionen

Enligt artikel 44 i kontrollförordningen ska medlemsstaterna utarbeta en årsrapport till 
kommissionen som ska innehålla bl.a. resultat från tillsynsåtgärder och revisioner samt typ 
och antal av bristande efterlevnad av lagstiftningen. Årsrapporten levereras i juni följande 
år. Kommissionen har utarbetat anvisningar för uppläggningen av årsrapporten och Evira 
ger anvisningar för insamling och utvärdering av tillsynsdata för de olika sektorerna. 

Årsrapporten görs till största delen utgående från den existerande datainsamlingen. 
Den består bland annat av resultaten av revisionerna inom livsmedelstillsynen och ELTU-
uppgifter som har samlats in för utvärdering av den kommunala livsmedelstillsynen. Därtill 
sammanfattas utvärderingsresultaten av kommunernas och de andra tillsynsmyndigheter-
nas egen verksamhet för årsrapporten. Regionförvaltningsverken gör ett sammandrag av 
kommunernas utvärderingar och Evira gör ett sammandrag för hela landet. Innan årsrap-
porten är färdigställd behandlas rapportutkastet av koordineringsgruppen för tillsynen 
över livsmedelskedjan. 

4.2 Datainsamlingen om tillsyn och undersökning av livsmedel (ELTU) 

Evira bereder ett centraliserat datasystem för rapportering av resultaten från livsmedels-
tillsynen, vars första del (livsmedelstillsynens system för tillsynsobjekt KUTI 1) är klar och 
de andra delarna blir färdiga inom de närmaste åren. Under planeringsskedet genomförs 
ELTU datainsamling på samma sätt som tidigare. Kommunerna och regionförvaltnings-
verken informeras i god tid om ändringarna.

Evira och regionförvaltningsverken följer upp livsmedelstillsynen med hjälp av upp-
gifter i ELTU som insamlas årligen från de kommunala tillsynsenheterna. För datainsam-
lingen ska också objektens numrering enligt ELTU–blanketterna antecknas i kommunens 
datafiler med tillsynsobjekt. Uppgifterna för föregående år sänds till regionförvaltnings-
verken före utgången av januari. Regionförvaltningsverken sänder de inspekterade 
blanketterna till Evira före utgången av februari. 
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4.3 Revisioner av livsmedelstillsynen

Behöriga myndigheter ska enligt artikel 4 i kontrollförordningen utföra interna eller låta 
utföra externa revisioner av verksamheten och vidta lämpliga åtgärder utgående från 
resultaten av revisionerna för att säkerställa att de uppfyller förordningens syfte. Med re-
vision av verksamheten avses en systematisk och oberoende undersökning för att avgöra 
om verksamheten och resultaten av denna överensstämmer med planerade åtgärder, 
och om åtgärderna har genomförts på ett effektivt sätt och är lämpliga för att uppnå 
målen. Revision av verksamheten ska kunna vara föremål för oberoende granskning och 
genomföras på ett sätt som tillåter insyn.

Enligt artikel 8 i kontrollförordningen ska behöriga myndigheter förfoga över förfa-
randen för att kontrollera tillsynens effektivitet och se till att korrigerande åtgärder vidtas 
vid behov. Dessa förfaranden ska dokumenteras och dokumentationen ska bifogas till 
VASU. Behöriga myndigheter ska med dessa förfaranden säkra att tillsynen är effektiv 
och täckande, att intressekonflikter inte uppstår, och att myndigheterna förfogar över 
tillräcklig laboratoriekapacitet och kompetent personal samt lämpliga utrymmen och 
utrustning. Kontrollförordningen förutsätter dessutom att myndigheterna har juridiska 
befogenheter och att man har utformat ändamålsenliga planer för exceptionella situa-
tioner.

Kommissionen har utarbetat en anvisning (kommissionens beslut 2006/677/EG), i 
vilken fastställs grunderna för inspektion av verksamheten i enlighet med kontrollför-
ordningen. 

En revisionsstrategi och en flerårig revisionsplan för tillsynen har utarbetats för Eviras 
verksamhetsområde för åren 2008–2011. I den fleråriga revisionsplanen informeras om 
verksamhetsprinciperna för revisionssystemet för livsmedelskedjan som koordineras 
av Evira. En koordineringsgrupp som består av representanter för de behöriga myn-
digheterna ansvarar för planeringen av revisionssystemet och koordineringen av dess 
verkställande. Koordineringsgruppen har utarbetat en beskrivning av revisionsprocessen 
samt en årsklocka för revisionerna enligt vilken man planerar, förverkligar, rapporterar 
och följer upp revisioner som hör till revisionssystemet. Evira organiserar regelbundet 
utbildning om revision för tillsynsmyndigheterna inom livsmedelskedjan. 

Varje tillsynsmyndighet ansvarar för utarbetandet av sitt eget revisionsprogram, 
dess genomförande samt analys, rapportering och utnyttjande av revisionsresultaten. 
Tillsynsmyndigheterna kan vid revisionerna använda sig av revisorns handbok, som har 
sammanställts av koordineringsgruppen och som förklarar hur en enskild revision utförs. 
Vid revisioner som utförs sektorvis, används Eviras revisionsanvisningar för sektorn i 
fråga (exempelvis revision av tillsynen över anläggningar). 

Revisionerna av den kommunala livsmedelstillsynen (före detta VAMU-revisioner) är 
en del av revisionssystemet för tillsynen över livsmedelskedjan. Den kommunala tillsy-
nen revideras genom inspektion av verksamheten i relation till lagstiftningens krav och 
de anvisningar som ges i detta tillsynsprogram, som gäller organisation, planering och 
genomförande av tillsyn. RFV utför årligen ett enligt resultatavtalen mellan Evira och 
RFV avtalat antal revisioner av kommunernas livsmedelstillsyn. Evira har gett anvisningar 
om förfaranden vid revision av livsmedelstillsyn (Evira 10010/1, Evira 10011/1, Evira 
11002/1). 

Regionförvaltningsverken utför också revisioner av den kommunala tillsynen över 
anläggningar i enlighet med Eviras anvisningar. Dessa sektorspecifika revisioner utvidgas 
till att också gälla andra livsmedelslokaler (se projekt inom livsmedelstillsynen). 

4.4 Rapporteringens tidtabeller   

Tidtabellerna för rapportering av tillsynen är huvudsakligen knutna till tidtabellen för 
årsrapporten till kommissionen, men utöver detta har olika projekt tilldelats särskilda 
tidtabeller. Årsrapporten som sänds till kommissionen ska förutom livsmedelstillsynen 
även innehålla utvärderingar av tillsynen av andra sektorer inom livsmedelskedjan (se 
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VASU), och därför måste man ha tillräckligt med tid för att sammanställa rapporten. 
I tabell 2 finns ett utkast till rapporteringstidtabell för livsmedelstillsynen och uppda-
terade anvisningar sänds till myndigheterna årligen. Därtill gör kommunens enhet för 
miljö- och hälsoskydd upp en värderingsrapport om genomförande av verksamheten 
som ska godkännas av nämnden före slutet av mars månad. Här kan man dra nytta av 
föregående rapporter. 

Rapport Rapporten 
skickas till

Tidtabell Lagstiftning och  
anvisningar om saken

Kommunal  
livsmedelstillsynsplan

RFV Före utgången av året 
före verksamhetsåret

Livsmedelslagen 
48 §, förordningen 
om tillsynsplaner 
(665/2006)

Andra myndigheters  
tillsynsplan

- Före utgången av året 
före verksamhetsåret

Livsmedelslagens 
48 §, förordningen 
om tillsynsplaner 
(665/2006)

Kommunens ELTU-blanket-
ter (datainsamlingen om 
tillsyn och undersökning av 
livsmedel)

RFV Före utgången av 
januari följande år

Datainsamlingsini-
tiativ för året ifråga, 
livsmedelslagen 33 §

RFV-områdets  
ELTU-blanketter

Evira Före utgången av f 
ebruari följande år

Datainsamlingsinitia-
tiv för året ifråga

Kommunens VASU-rapport RFV Före utgången av 
januari följande år

Livsmedelslagen 48 §

RFV:s sammandrag av 
hur tillsynsplanerna inom 
områdets kommuner 
genomförs 

Evira Före utgången av  
februari följande år

Livsmedelslagen 31 §

VASU-rapport för Evira, 
RFV, försvarsmakten, Val-
vira och Tullen

Evira Före utgången av mars 
följande år

Livsmedelslagen 48 §
VASU rapportanvis-
ning (11008)

RFV:s revisionsrapporter Evira Inom två månader efter 
revisionen

Anvisning om för-
farande vid revision 
av livsmedelstillsyn 
(10010/1)

Nationell årsrapport Kommissionen Före slutet av juni  
följande år

Kontrollförordningen 
(EG) nr 882/2004 
artikel 44

Tabell 2. Utkast till rapporteringstidtabell för olika myndigheter.

4.5 Rapportering av projekt och kartläggningsprogram

Livsmedelstillsynsmyndigheterna deltar i Eviras olika tillsynsprojekt och i eventuella 
tillsynsprojekt gemensamma med EU och som styrs av Evira. Projektens uppgifter och 
resultat rapporteras enligt en tidtabell om vilken Evira meddelar särskilt. Projekten för 
år 2011 presenteras i del III av detta program. Utöver projekten är tillsynsmyndigheten 
skyldig att på begäran meddela Evira och RFV om inspektioner, tillsynsåtgärder, tillsyns-
personal, avgifter och andra uppgifter angående tillsynen (livsmedelslagen 52 §).
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Evira rapporterar till kommissionen om alla tillsynsprogram i EU som Finland har 
deltagit i. För vissa av dessa program utarbetar kommissionen sammandrag av med-
lemsländernas resultat på gemenskapsnivå. Sådana är exempelvis rapporten om rester 
av bekämpningsmedel och rapporten om undersökning av främmande ämnen i animala 
livsmedel. Uppgifter om följande kontroller på basis av lagstiftning och rekommenda-
tioner ska också sändas in till kommissionen: resultat från undersökningar av dioxin 
och PCB, undersökningar av akrylamid och furan samt undersökningar av Sudan- m.fl. 
förbjudna färger. Andra uppgifter som även rapporteras är koncentrationerna av nitrater 
i växter och mykotoxiner i livsmedel, resultaten från kontroller av aflatoxin och kartlägg-
ning av PAH1. Finland och Sverige åläggs dessutom att två gånger om året rapportera 
till kommissionen om undersökningar av dioxiner, dioxinliknande PCB -föreningar och 
övriga PCB -föreningar och redogöra för åtgärderna för att skydda konsumenterna.

Baserat på zoonosdirektivet överlämnas till kommissionen också årsrapporter om 
kartläggning, undersökning och tillsyn av förekomsten av zoonoser, matförgiftningsepi-
demier och resistens mot antimikrobiella medel. Europas livsmedelssäkerhetsmyndighet 
(EFSA) gör sammandragsrapporter som omfattar hela gemenskapen över information 
som har tillställts kommissionen, s.k. zoonosrapporter. I punkt 3.9.1 finns en beskrivning 
av rapporteringen av matförgiftningsepidemier och dess utveckling. 

4.6 Eviras publikationer

Evira utarbetar ensam eller i samarbete med andra myndigheter bland annat följande 
publikationer inom området för livsmedelstillsyn:

Årlig rapport: Resultat av undersökningar av främmande ämnen i animala livs-•	
medel (Results of residue examinations of products of animal origin in Finland);
Rapport om rester av växtskyddsmedel i vegetabiliska livsmedel: •	 Pesticide Resi-
due Monitoring in Finland: Fruit, Vegetables and Cereals;
Bedömning av den kommunala livsmedelstillsynen;•	
Rapporten: Matförgiftningar i Finland;•	
Zoonosrapporten: •	 FINLAND the report referred to in Article 9 of Directive 
2003/99/EC Trends and Sources of Zoonoses and Zoonotic Agents in Humans, 
Foodstuffs, Animals and Feedingstuffs. EFSA:s publikation.

Projekt om miljötoxiner rapporteras i huvudsak i vetenskapliga publikationer, då blir 
uppgifterna tillgängliga även på internationell nivå för tillsyn och säkerhetsutredningar.

1 Polyaromatiskt kolväte
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Den del av EVO som förnyas årligen: 
Ändringar i lagstiftningen,  

projekt och nya anvisningar

1 Ändringar i lagstiftningen

Riksdagen godkände 24.6.2010 regeringens proposition med förslag till lagar om änd-
ring av livsmedelslagen samt 3 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens 
gemensamma fiskeripolitik (RP 275/2009). Livsmedelslagen och lagen om verkställighet 
av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik har ändrats så, att Evira, regi-
onförvaltningsverken och kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter är behöriga att 
övervaka att rådets och kommissionens förordning om konsumentinformation inom sek-
torn för fiskeri och vattenbruksprodukter iakttas. Företagare som släpper ut produkter 
på marknaden som kommer i beröring med livsmedel ska anmäla sitt verksamhetsställe 
och sin verksamhet till myndigheten för livsmedelstillsyn i den kommun där verksam-
hetsstället finns. Verksamhetsställena ska antecknas i register som förs av den kommu-
nala tillsynsmyndigheten och Evira. Lagen (643/2010) trädde i kraft 1.9.2010.

Livsmedelslagen ändras också så, att det alltjämt är möjligt att utföra trikinundersök-
ningar som ingår i den offentliga kontrollen i ett laboratorium som inte är ackrediterat 
till och med det datum som nämns i kommissionens nya övergångsförordning. Labora-
torier för köttbesiktning omnämns inte längre i livsmedelslagen. Kommunerna ska ta ut 
en avgift för övervakning av alla livsmedelslokaler som exporterar livsmedel till länder 
utanför Europeiska unionen. Dessutom ska Evira föra register över primärproduktions-
ställena med undantag av register över fiskefartyg och vattenbruksanläggningar som 
förs av JSM. 

Vid JSM är en ändring av livsmedelslagen under arbete, som innehåller flera prin-
cipiella ändringar som till stor del också inverkar på livsmedelstillsynen. Syftet med 
ändringarna är i synnerhet att göra livsmedelslagstiftningen och livsmedelstillsynen mer 
riskbaserade, att underlätta livsmedelsföretagarnas och övervakarnas administrativa ar-
bete, att i större omfattning än för närvarande dra nytta av den flexibilitet som EU:s hy-
gienlagstiftning möjliggör i förhållande till lokal och småskalig verksamhet samt att öka 
tillsynens öppenhet. De centrala ändringar som planeras för lagen gäller nedteckning 
av principerna för riskbaserad tillsyn i lagen, överföring av tyngdpunkten för tillsynen 
över livsmedelslokalerna från förfaranden för godkännande till anmälningsförfarande, 
anmälan av verksamhet på primärproduktionsställen, avskaffande av godkännande av 
planer för egenkontroll samt publicering av resultaten från tillsynen. Lagändringarna 
kommer att innebära omfattande ändringar av de förordningar som har utfärdats med 
stöd av dessa, samt av Eviras anvisningar i fråga. Evira informerar tillsynsmyndigheterna 
om ändringarna i god tid innan de träder i kraft. 

Anläggningsförordningen
I utkastet till ändring av anläggningsförordningen är syftet att förenkla och samtidigt att 
ändra eller lätta på vissa krav som ingår i förordningen. Avsikten är att göra det möjligt 
att verkställa den flexibilitet som gemenskapslagstiftningen tillåter. I fortsättningen 
skulle utförliga tolkningar av lagstiftningen ges ut i form av Eviras anvisningar.

Fortsättning av traditionell framställning av kalakukko
I JSM:s förordning (3/VLA/2009) om ändring av jord- och skogsbruksministeriets för-
ordning om livsmedelshygien i livsmedel av animaliskt ursprung (37/VLA/2006) stadgas 
bland annat om kraven på livsmedelslokaler där kalakukko framställs. Inrättningar som 
framställer kalakukko (även de som finns i samband med bagerier) ska ansöka om god-
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kännande i enlighet med anläggningsförordningen före 1.9.2010. Kalakukko får levereras 
från anläggningen till detaljförsäljning utan nerkylning till en förvaringstemperatur om 
+6 grader och får säljas i rumstemperatur samma dag, och kan därefter säljas nerkyld. 
Försäljning och transport av kalakukko utan nerkylning till en förvaringstemperatur om 
+6 grader beaktas i JSM:s förordning (1170/2009) om ändring av jord- och skogsbruks-
ministeriets förordning (28/2009) om livsmedelshygienen i vissa livsmedelslokaler. En 
anvisning om tillsyn över tillverkning och försäljning av kalakukko blev klar i juli 2010.

Nya EG-förordningar som gäller livsmedelstillsatser, aromer och enzymer trädde i kraft 
20.1.2009. Därtill har en skild förordning utfärdats om förfarande för godkännande av 
tillsatser, aromer och enzymer.

JSM:s förordning om livsmedel för särskilda näringsändamål (121/2010) trädde i kraft 
1.3.2010. Med förordningen upphävdes handels- och industriministeriets förordning om 
dietiska produkter (662/2000) med ändringar. Bilagorna till förordningen var föråldrade 
och om deras innehåll stadgas delvis i gemenskapens lagstiftning.

SHM:s förordning om informationsmaterial om föda för spädbarn och småbarn 
(267/2010) trädde i kraft 1.5.2010. I förordningen stadgas om innehållet och distri-
butionen av informationsmaterial som gäller föda för spädbarn och småbarn. Genom 
förordningen upphävdes SHM:s beslut (807/1994) och SHM:s beslut (808/1994).

JSM:s förordning om kosttillskott (78/2010) trädde i kraft 1.3.2010. Förteckningar över 
vitaminer och mineralämnen eller varianter av dessa som tillåts i kosttillskott ingår inte 
längre som bilagor till förordningen. De tillåtna ämnena definieras i kommissionens 
förordning (EG) nr 1170/2009, som trädde i kraft i december 2009. Kraven på kosttill-
skottens sammansättning och marknadsföring förblir desamma, såsom anmälningsskyl-
digheten då en produkt släpps ut på marknaden och kraven på förpackningspåskrifter.
 
EU:s förordning om nya livsmedel förnyas. I och med förnyelsen skulle riskvärderingen i 
sin helhet överföras till EFSA, och beslut om godkännande av nya livsmedel skulle göras 
som allmänna beslut i stället för beslut per enskilda företagare. 

Med kontrollförordningen om övervakningen av tvärvillkor, SRf 118/2010, som tilläm-
pas på tillsynen från och med 1.1.2010, har nya indikatorer satts till övervakningen av 
tvärvillkoren och gamla indikatorer i anslutning till tillsynen av livsmedelssäkerheten har 
förnyats. De nya kontrollerna gäller bland annat bokföring av läkemedel, övervakningen 
av restsubstanser av växtskyddsmedel samt hygienkontrollen vid mjölk- och äggproduk-
tionsgårdar. Bakom förnyelsen av den nationella förordningen finns rådets nya förord-
ning om gårdsstöd, (EG) nr 73/2009, som trädde i kraft 1.1.2009. I enlighet med den 
nya veterinärvårdslagen (765/2009), som trädde i kraft 1.11.2009, är det regionförvalt-
ningsverken som har hand om tillsynen över tvärvillkoren avseende livsmedel.

Biproduktförordningen (EG) nr 1774/2002 upphävs i och med förordning (EG) nr 
1069/2009, som ska tillämpas från och med 4.3.2011. För att verkställa ändringarna ut-
arbetas inom EU en s.k. verkställighetsförordning, som torde bli klar under år 2010. Evira 
kommer att ge ut anvisningar år 2011 om de eventuella effekterna av ändringarna.

2 Utbildning och vägledning

Evira har utarbetat ett åtgärdsprogram för utbildning inom tillsynen för åren 2010-2014. 
Målsättningen med programmet är att ge tillsynsmyndigheterna en kundorienterad, ef-
fektiv och verkningsfull utbildning. De centrala åtgärderna för den planerade perioden 
är:
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etablering av utbildningsprocesserna, bland annat användning av datasystem •	
vid utbildning;
att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för utbildning, som inkluderar •	
mångsidiga utbildningsmetoder och användning av nätverk;
att förbättra utbildningens planmässighet, årliga utbildningskalendrar och be-•	
redning av en flerårig utbildningsplan; och
ibruktagande av kvantitativa indikatorer och effektivitetsindikatorer i anslutning •	
till utbildningen.

För att förenhetliga myndigheternas verksamhet och säkerställa dess kvalitet, har Evira 
utarbetat anvisningar och modelldokument, vars användning rekommenderas. Anvis-
ningar och guider finns på Eviras webbsidor. En förteckning över anvisningar som utgavs 
under 2009-2010 finns i bilaga 2.

3 Projekt inom livsmedelstillsynen

Här beskrivs de projekt i vilka Evira förväntar sig att regionförvaltningsverken, kommu-
nerna och andra livsmedelstillsynsmyndigheter kommer att delta. Utöver dessa deltar 
regionförvaltningsverken i revisioner av kommunernas tillsyn, utbildning och handled-
ning samt vid behov i koordineringen av provtagningar för forskningsprojekt inom livs-
medelstillsynen. Mera ingående planer över dessa uppgifter samt deltagande i projekten 
bestyrks i beredningsstadiet för resultatavtalen.

3.1 Projekt i anslutning till Eviras resultatmål

I tabell 1 beskrivs de resultatmål som planeras för resultatavtalet mellan Evira och JSM 
för 2011, och projekt med hjälp av vilka resultatmålen ska uppnås. Utöver projekten i 
anslutning till resultatmålen utvecklar Evira tillsynen också med hjälp av andra projekt, 
och de centralaste av dessa är datasystemprojekten.

3.2 Projektens innehåll

Utbildning om tillsatser, aromer och enzymer

De nya EG-förordningarna om livsmedelstillsatser, aromer och enzymer trädde i kraft 
20.1.2009. År 2011 fortsätter tillsynsmyndigheternas utbildning om dessa förordningar 
och anvisningar som har utarbetats utgående från dem. Regionförvaltningsverken ombes 
beakta detta i sina resultatavtal och reservera tid för ämnet under handledningsdagarna.

Beaktas i tillsynsplanen enligt följande: beredskap att delta i utbildningar

Tillsynsprojekt om allergenmärkningar

Förpackningspåskrifter är en mycket viktig informationskälla för matallergiker. Bristfäl-
liga eller felaktiga märkningar kan utgöra en livshotande hälsofara för allergiker. Om 
livsmedelsföretagaren å andra sidan för säkerhets skull men utan grunder meddelar att 
produkten kan innehålla allergener, tvingas konsumenten att undvika produkten i onö-
dan. Det här begränsar ytterligare allergikerns redan begränsade diet. 

De ingredienser som använts till livsmedlet anges i ingrediensförteckningen. Den hu-
vudsakliga målsättningen med de senaste ändringarna av bestämmelserna för förpack-
ningspåskrifter är att ingredienser som eventuellt innehåller de vanligaste allergenerna 
alltid märks på ett sätt som konsumenten förstår. Dessa allergener förtecknas i bilaga 3 
till Handels- och industriministeriets förordning 1084/2004 om förpackningspåskrifter 
för livsmedel och i förordning 1224/2007 om ändring av den. I vissa fall kan ett livsmedel 
ändå kontamineras av ingredienser som inte hör till receptet. I synnerhet produktlinjer 
där torra råvaror hanteras som inte tvättas i vatten kan vara problematiska. Även efter 
noggrann rengöring kan det i produkterna finnas rester av någon ingrediens som inte 
hör till produkten.  
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Resultatmål Projekt/åtgärd Deltagande 
myndigheter 

A1. Risker i anslutning till livsmedlens säkerhet och 
kvalitet förutses och hålls under kontroll, livsmedelspro-
duktionen och produkterna överensstämmer med
kraven och konsumenterna kan lita på livsmedlens och 
produkternas säkerhet och på att de uppfyller kraven.

Evira, RFV, 
kommunerna, 
tullen, Valvira

A1.1 Branschen och beslutsfattarna får forskningsdata 
och riskvärderingar av hög kvalitet som är till nytta för 
deras verksamhet.

M1: Analysresultaten och riskvärderingarna håller hög 
nivå och man kan dra nytta av dem.

Evira

A1.2 De laboratorietjänster som branschen behöver är 
tillräckliga och kvalitetssäkrade

M1: Ackrediteringen av Eviras referenslaboratorier 
utvidgas genom att utveckla ackrediteringsförfaran-
dena så, att man vid sidan om av matris- och metod-
specifika ackrediteringar övergår till mera omfattande 
teknikspecifika ackrediteringar.  
M2: Pålitlig och snabb diagnos avseende livsmedels-
säkerhet också vid uppkomsten av nya faror

Evira

A1.3 Tillsynen är riskbaserad, enhetlig och kostnadsef-
fektiv på central, regional och lokal nivå

M1: Lagstiftningen har implementerats i tid och anvis-
ningar till företagare och myndigheter i anslutning till 
den har uppdaterats
M2: Tillsynen förbättras utifrån resultaten av revisio-
nerna.

Tillsatser, aromer 
och enzymer 
-utbildning

Revisionsprojekt 
för den kommu-
nala tillsynen
RiskSheriff 

Evira, RFV, 
kommunerna, 
tullen, Valvira 

Evira, RFV, 
kommunerna

Evira, RFV, 
kommunerna, 
PTY

A1.4 Tillsynen över inrikeshandeln, införsel och utförsel 
samt styrningen och rådgivningen av tillsynen fungerar.

M1: Tillsynen har reviderats och utifrån den har beslut 
fattats om korrigerande åtgärder och deras tidtabeller 
samt korrigerande åtgärder om vilka har avtalats för 
år 2011 har genomförts.

VAMU-revisioner

Evira, RFV, 
kommunerna, 
tullen, Valvira

A1.5 Genom rapporterings- och godkännandesystem 
säkerställs produktionens och produkternas säkerhet och 
överensstämmelse med kraven

ELVA-projektet Evira

A1.6 Programmen för kartläggning av sjukdomsalstrare 
har en sådan inriktning att de främjar kontrollen av 
livsmedelsburna zoonoser.

Salmonellaprojekt 
om grönsaker   
2010–2011

EU-listeria  
2010–2011

Evira, kommu-
nerna

Evira, en del 
av kommu-
nerna

A1.7 Konsumenternas förtroende för tillsynen inom 
sektorn och för att produkterna är i överensstämmelse 
med kraven säkerställs.

Tillsyn över aller-
genmärkningar

RFV, kommu-
nerna, tullen, 
Valvira, Evira
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Resultatmål Projekt/åtgärd Deltagande 
myndigheter 

A1.8 Deltagande i verkställandet av ändringarna i livs-
medelslagstiftningen och åtgärder som gäller små och 
medelstora företag

Uppdatering av 
EVO och anvis-
ningar

Evira, RFV, 
kommunerna

A1.9 Förberedelse av offentliggörande av resultaten från 
livsmedelstillsynen.

KUTI/Smiley -pilot Evira, kom-
muner som 
utväljs till 
försöket

A1.10 Deltagande i förnyelsen av köttbesiktningen. Evira, RFV, 
kommunerna

A1.11 Salmonellakontrollen effektiveras och eventuella 
ändringar i lagstiftningen verkställs.

Evira, RFV, 
kommunerna

A1.12 Gmo-kontroll och analys utvecklas utgående från 
Eviras utredning.

Evira

A1.13 Kemisk och mikrobiologisk livsmedelssäkerhet – 
forskningprojekt som helhet 

Evira

A1.14 Mikrobiologisk livsmedelssäkerhet – riskvärde-
ringsprojekt som helhet 

Evira

A1.15 Kemisk livsmedelssäkerhet – riskvärderingsprojekt 
som helhet

Evira

Tabell 1. Eviras resultatmål och härledda projekt eller åtgärder för livsmedelstillsynen

Företaget ska i sin produktplanering minimera risken att allergena ingredienser, 
exempelvis nötter, som inte hör till produkten kunde kontaminera den. Men även då 
man har gjort allt som är möjligt för att eliminera kontamineringsrisken på linjen ska 
företaget överväga att meddela om faran genom en skild märkning, som exempelvis 
”framställd på en linje/i en fabrik, där xxx hanteras” eller ”kan innehålla xxx”. Märk-
ningarna ska aldrig användas som en ursäkt för bristfälliga hygieniska förfaringssätt eller 
dålig kvalitetssäkring vid företaget. Märkningen ”kan innehålla xxx” har blivit vanligare 
under de senaste åren och det kan misstänkas att alla märkningar inte är motiverade. 

Nordiska arbetsgruppen för matförvaltning och konsumentinformation (NMF) har 
beslutat genomföra ett gemensamt nordiskt kontrollprojekt om märkning av allergener. 
I Finland har man som avsikt att genomföra detta som ett EVO-projekt. Det preliminära 
syftet med projektet är att:

genomföra kontroller i företag som framställer livsmedel samt på de största •	
centralaffärernas inköpsavdelningar;
bilda en uppfattning om hur allmänt det är med felaktiga allergenmärkningar;•	
utbildning av personalen inom livsmedelstillsynen om allergener och kontrol-•	
linstrument;
en gemensam nordisk riktlinje avseende användning och tillsyn av märkningen •	
”kan innehålla”; 
underlätta allergikernas val av livsmedel; och•	
styra livsmedelsföretagarnas användning av märkningen ”kan innehålla” så att •	
den används på ett väl grundat och ansvarigt sätt.

Projektansvarig vid Evira är överinspektör, sektionschef Annika Nurttila vid produktut-
vecklingsenheten (annika.nurttila@evira.fi,  tfn 020 772 42 77).

Beaktas i tillsynsplanen enligt följande: beredskap att utföra kontroller av allergenmärk-
ningar. 
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Revisionsprojekt om kommunernas tillsyn

I år pågår ett projekt om revision av kommunernas tillsyn, som gäller tillsyn av anlägg-
ningar. Dessa revisioner som utförs sektorvis kommer att utvidgas till att också gälla 
andra livsmedelslokaler. År 2011 inleds planeringen av revisionen tillsammans med re-
gionförvaltningsverken och genomförande av revisionen planeras för år 2012. I detta 
sammanhang avses med andra livsmedelslokaler bland annat butiker, storhushåll och 
restauranger.

Patogenprojekt

I Eviras anvisning till livsmedelstillsynsmyndigheterna 10502/1 “Mikrobiologisk provtag-
ning och analyser av livsmedel”, rekommenderas att tillsynsmyndigheternas provtagning 
inriktas på väl planerade patogenprojekt. Vid Evira har ett patogenprojekt planerats och 
det är önskvärt att kommunernas tillsynsenheter deltar i projektet.

Projekt om förekomsten av salmonella i grönsaker 2010-2011

Projektet om förekomst av salmonella i grönsaker som inleddes år 2010 fortsätter år 
2011. Eftersom det i Finland finns mycket litet information om förekomsten av salmonella 
i grönsaker på marknaden, har förekomsten av salmonella i grönsaker valts som tema 
för ett riksomfattande projekt. Den värdefulla information som projektet kommer att 
ge, kan användas vid bedömning av salmonellarisker i Finland. 

Kommunernas livsmedelstillsynsenheter har ombetts genomföra projektet inom 
kommunens område och rapportera resultaten till Evira senare. Kommunerna kan 
också genomföra projektet som ettårigt. Proverna tas från detaljförsäljningen, såsom 
detaljhandlare, torg eller annan utomhusförsäljning, caféer, storkök eller centralkök, 
serveringskök, cateringtjänster och stora offentliga tillställningar. Proverna tas av sallat, 
färska örter och groddar, som kan vara inhemska eller införda från andra medlemsländer 
i EU samt från tredjeländer. Proverna undersöks som myndighetsprover i laboratorier 
som är godkända av Evira för myndighetsundersökningar, och som har en ackrediterad 
metod för undersökningar av salmonella i livsmedel. Information om hur kommunerna 
ska rapportera till Evira ges separat, troligen via internet. Salmonellafynd ska rapporteras 
till Eviras hygienenhet utan dröjsmål. Evira sammanställer och publicerar de riksomfat-
tande resultaten år 2012.

3.3 Datasystemprojekt

Ett centraliserat datasystem har utarbetats för livsmedelstillsynen (KUTI) och från och med 
början av 2011 rapporteras en betydande del av uppgifterna för livsmedelstillsynen via det 
här systemet. Till datasystemet KUTI hör flera projekt, som beskrivs kort i tabell 2.

RiskSheriff 

Evira har haft som målsättning att utveckla en klassificeringsmodell som är baserad 
på riskvärderingens principer. Med hjälp av programmet RiskSheriff kan livsmedelsfö-
retagarna klassificeras enligt livsmedelssäkerhetsriskens storlek och tillsynen kan ges 
en riskbaserad inriktning. Samtidigt kan man harmonisera utvärderingen av företagen 
och göra den öppen för företagarna och få en klar grund för tillsyn och beslut. Pro-
grammet RiskSheriff samlar riksomfattande information om nuläget avseende livsmed-
elssäkerheten vid livsmedelsföretagen. Med hjälp av den enhetliga klassificeringen kan 
frekvensen i kontrollerna av livsmedelsföretagen fastställas på ett öppet och enhetligt 
sätt. Syftet är också att förbättra tillsynens planenlighet, dess kvalitet, enhetlighet och 
överensstämmelse med kraven.  

Programmet RiskSheriff var pilotprojekt för kött- och fiskanläggningar för något år 
sedan. Avsikten är att vidareutveckla programmet samt att utveckla det så att det också 
omfattar anläggningar i mjölk- och äggbranschen. RiskSheriff (RS) för detaljhandeln 
kördes som pilotprojekt våren 2010 och RS-programmet utvecklas utifrån de praktiska 
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Projekt Syftet med projektet och när det färdigställs Eftersträvad 
tidtabell

KUTI 1a  
-beskrivning

System för tillsynsobjekt
Färdigställt

KUTI 1  
-genomförande

Leverantörerna av kommunernas system utför sina tester 
och kommunerna har börjat föra in tillsynsobjekt i systemet 
(före slutet av år 2010 borde alla kommuner ha allt med)

juni 2009

KUTI 2a  
-beskrivning

Tillsynsdatasystem
Färdigställt

april 2009

KUTI 2a  
-genomförande

Leverantörerna av kommunernas system utför tester och 
kommunerna börjar använda systemet hösten 2010

augusti 2010

KUTI 1b 
-projekt

Livsmedelstillsynens primärproduktionsställen definieras i 
KUTI

2011–2014

KUTI 2b 
-projekt

Definition av myndighetsprover och myndighetsanalyser 
Koordinering av datainsamlingen i anslutning till proverna

2011–2014

KUTI 3 
-beskrivning

Eviras användargränssnitt i KUTI: 
- Rapportering från ett centraliserat datasystem 
- Eviras egna tillsynsobjekt och tillsynsuppgifter i ett cen-
trerat system
- Kompatibiliteten mellan Eviras laboratorium och tillsy-
nens datasystem (ELMO) utreds 

augusti 2010

KUTI 3  
-genomförande

Systemet genomförs utgående från definitionen 2010–2011

KUTI 4 -projekt Andra myndigheters tillsynsobjekt och tillsynsuppgifter förs 
in i det centraliserade systemet

2011–2014

ELMO Datasystem för Eviras laboratorium och tillsyn 2009–

VTO Informationssystemet för myndighetsaktörer 2009–

KUTI/ Smiley-
pilot

Tillsynsdata offentliggörs utifrån uppgifterna i KUTI; testas 
vid tillsynen av butiker och restauranger

2010–2011

RiskSheriff Ett datasystem med hjälp av vilket intervallerna mellan 
kontrollerna vid tillsynsobjekten kan definieras med stöd av 
vetenskaplig riskvärdering och tillsynshistoria

2009–2012

Extranet Extranet för myndigheterna inom Eviras verksamhetsom-
råde

2010

Tabell 2. Datasystemprojekt för livsmedelstillsynen och eftersträvad tidtabell. 

erfarenheterna från projektet. I samband med pilotprojektet RiskSheriff testade myn-
digheterna också hur PTY:s databank för egenkontroll kan användas vid tillsynen samt 
även Kommunförbundets inspektionsblankett.  

Tillämpning av RS-programmet på andra livsmedelslokaler kommer eventuellt att 
utvecklas efter att RS-programmet för anläggningar och butiker är klart.

3.4 Projekt som omfattar hela EU

EU-Listeria 2010-2011

År 2010 inleddes en kartläggning som omfattar EU om förekomsten av bakterien Listeria 
monocytogenes i kallrökta och gravade fiskprodukter, vissa ostar och värmebehandlade 
köttprodukter i handeln. Kartläggningen fortsätter 2011 och de kommuner som deltar 
i kartläggningen ombes särskilt att delta.
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BILAGA 1. Riskklassificering av tillsynsobjekt, inspektionsfrekvens och 
tid att nyttja vid inspektion  

1. Allmänt

Livsmedelskontrollen ska vara regelbunden, effektiv, likvärdig och öppen samt riskbase-
rad (kontrollförordningen (EG) nr 882/2004 artikel 3). Regelbunden kontroll förutsätter 
planer, i vilka ska innefattas utvärdering av livsmedelstillsynsobjekten (kap. 3.2) och 
av deras egenkontroll, inspektioner som verkställs på objektet (kap.3.4) samt ärenden 
med anknytning till de provtagningar och undersökningar av prover som verkställs av 
tillsynsmyndigheten (kap. 3.5).

Antalet inspektioner som utförs årligen vid ett tillsynsobjekt – liksom även övriga 
kontrollåtgärder – är beroende av verksamhetens omfattning och art samt av egen-
kontrollens funktionsduglighet. För att beskriva verksamhetens omfattning kan man 
exempelvis använda produktionsmängden, och verksamhetens kvalitet kan fastställas 
med hjälp av bedömning av riskfaktorer.

Enligt förordningen (EG) nr 854/2004 om animaliska livsmedel är karaktären och 
frekvensen av inspektioner av enskilda anläggningar beroende av beräknade risker. För 
detta ska den behöriga myndigheten regelbundet bl.a. bedöma produktionsmängder 
och verksamheten som utövas vid tillsynsobjektet samt även beakta hur företagaren 
tidigare har efterföljt kraven som ställs i livsmedelslagstiftningen. 

För utvärdering av verksamhetens kvalitet görs en utvärdering av tillsynsobjektet och 
dess egenkontroll. Utgående från utvärderingen planeras nödvändiga tillsynsåtgärder, 
exempelvis inspektioner och provtagningar. Tiden som åtgår till utvärderingen kan vara 
två eller tre gånger längre än den tid som åtgår till en inspektion. 

Denna anvisning innefattar inte riskklassificering av tillfällig försäljning av livsmedel 
så som avses i 13.2 §, 1 punkten i livsmedelslagen. Sådan verksamhet kontrolleras från 
fall till fall på basis av riskbedömningen.

Begrepp

Fara är en biologisk, kemisk eller fysikalisk agens i eller i form av livsmedel eller foder 
som skulle kunna ha en negativ hälsoeffekt (allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 
178/2002, artikel 3, punkt 14).

Risk är en funktion av sannolikheten för en negativ hälsoeffekt och denna effekts all-
varlighetsgrad till följd av en fara (allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002  
artikel 3, punkt 9).

Bedömning av faktorer som påverkar risk (riskfaktorer) avser en bedömning utförd av 
tillsynsmyndigheten, varvid man bedömer sannolikheten för och styrkan i de sanitära 
olägenheter som orsakas människan av tillsynsobjektet och förmedlas till människan via 
livsmedel som tillverkas vid tillsynsobjektet, och varvid man bl.a. beaktar faktorerna som 
nämns i tabell 1. Risken kan indelas i enskilda riskfaktorer, varvid den totala risken vid 
tillsynsobjektet kan bedömas via dem.

2. Identifikation av faror och bedömning av riskfaktorer

Faror som eventuellt uppträder i livsmedel identifieras med hjälp av såväl bedömning av 
livsmedelslokalen och dess egenkontroll som inspektioner som utförs där. Faktorer som 
inverkar på uppkomsten av faror presenteras i exemplet i tabell 1.
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Bilaga 1, tabell 1. Exempel på faktorer som påverkar uppkomsten av faror

Faktorer som inverkar på uppkomsten av faror

Verksamhetens 
karaktär och  
omfattning

Funktionernas kvalitet och omfattning 
primärproduktion• 
tillverkning, försäljning, servering, lagring, transport, verksamhet • 
vid första ankomstplatser
lokal, regional, riksomfattande, export, import • 
produkturval: begränsat, omfattande• 

Lokaler och  
apparater

Lokalernas tillräcklighet
Lokalernas placering 
Underhåll, prydlighet, ordning, renhet

Faktorer förknippade 
med produktion och 
tillverkning

Metoder för uppfödning och odling 
djurens hälsa• 
användning av läkemedel och bekämpningsmedel• 
vattenanskaffning (bruk av ytvatten i primärproduktion)• 

Hanteringsmetoder
malning, styckning, skivning, frysning, upptining, torkning• 

Temperaturkontroll
upphettning, kokning, kylning, djupfrysning• 

Kontamination 
mikrobiologisk, kemisk (allergener)• 

Förpackande
försäljning som oförpackat, förpackat, förpackningspåskrifter,  • 
förpackningsmaterial

Arbetsmetoder
personlig hygien, skyddsklädsel• 

Faktorer förknippade 
med produkter

Sammansättning
tillverknings- och tillsatsämnen; tillsats av vitaminer och mineral-• 
ämnen; ingredienser som orsakar allergier; främmande ämnen; 
gmo

Förskämning
kan förskämmas/lösvara som förskäms lätt/förpackad,  • 
förpackningssätt (t.ex. skyddsgas)
användningssätt• 
ätlig som sådan, ätlig som upphettad• 

Faktorer förknippade 
med transport och 
lagring

Transportsätt, tid och -temperatur
Skyddande

Egenkontrollens nivå Innehåll, funktionalitet och tillräcklighet

Tillsynshistoria Tidigare tillsynsresultat och -åtgärder

Användargrupp Produkten är avsedd för allmän konsumtion
Produkten är avsedd för en viss riskgrupp

barn, gravida, allergiker, långtidssjuka, äldre• 

Efter att farorna har identifierats börjar man bedöma betydelsen av riskfaktorerna som 
beror på farorna. Riskfaktorernas relevans uppskattas med hjälp av tabell 2 på basis av 
sannolikheten för och styrkan i de faror som orsakas av de identifierade sanitära olä-
genheterna.

Program för riksomfattande livsmedeltillsyn (EVO) 2011–2014



60

Bilaga 1, tabell 2. Bedömning av riskfaktorernas relevans på basis av sannolikheten för och 
styrkan i den sanitära olägenhet som orsakar faran

Sanitär olägenhet 
förekommer

Sannolik Måttlig Betydande Intolerabel

Osannolik Tolerabel Måttlig Betydande

Högst osannolik Obetydlig Tolerabel Måttlig

Lindrigt 
skadlign

Skadlig eller 
allvarlig

Synnerligen 
skadlig eller 
allvarlig

Den sanitära  
olägenhetens styrka

3. Riskklassificering av tillsynsobjekt, inspektionsfrekvens och tid att 
nyttja vid inspektion

Inspektionsfrekvensen och tiden att nyttja vid inspektion påverkas av riskklassificeringen, 
som grundar sig på karaktären och omfattningen av tillsynsobjektets verksamhet samt 
bedömningen av risker, och hur tillsynsobjektet kontrollerar riskerna med hjälp av egen-
kontrollen. Tabell 3 visar en indelning på dessa grunder av tillsynsobjekt i riskklasser 
samt antalet inspektioner baserat på detta och genomsnittlig tid för inspektioner. Den 
rekommenderade tiden inkluderar den tid som behövs för inspektion och för avfattande 
av inspektionsprotokoll. Då man uppskattar resursbehoven ska man utgående från 
kommunspecifika faktorer även beakta den tid som åtgår till resor och förberedelse av 
inspektion. 

Enligt tabell 2 kan man bedöma riskfaktorerna som obetydliga, tolerabla, måttliga, 
betydande eller intolerabla, beroende på hur de hanteras i egenkontrollen. En ökning 
av betydelsen av eller antalet riskfaktorer som har konstaterats vid tillsynsobjektet ska-
par behov för ett ökat antal inspektioner. Då ökas antalet inspektioner i tillsynsplanen 
och/eller den tid som används till dem. Om den identifierade faran hanteras genom 
tillsynsobjektets egenkontroll, kan man konstatera att faran inte ger risk för sanitär 
olägenhet.

Totalriskens effekt på tillsynsåtgärder och antal inspektioner

Obetydlig: Antalet inspektioner kan minskas enligt tabell 3

Tolerabel: I planen noteras antalet inspektioner enligt tabell 3 och till dem används 
rekommenderad tid. 

Måttlig: Kan ge anledning till att öka antalet inspektioner i tillsynsplanen. Tillsynsobjek-
tet ska dock främst eftersträva att avlägsna missförhållandet eller hantera riskfaktorn 
genom egenkontroll. När man kan konstatera att objektet har lyckats i sina riskhante-
ringsåtgärder, kan man minska antalet inspektioner.

Betydande: Förutsätter alltid att antalet inspektioner ökas. Företagaren ska samtidigt 
effektivera sin egenkontroll för att hantera riskfaktorn. Detta kräver utöver inspektioner 
även andra tillsynsåtgärder (uppmaning, förordnande, förbud eller annat tvångsme-
del).

Intolerabel: Förutsätter alltid brådskande tvångsmedel och ökat antal inspektioner. Man 
får fortsätta med verksamheten först när tillsynsobjektets riskfaktorer har bedömts på 
nytt efter att korrigerande åtgärder har vidtagits.  
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3.1  Frekvens avseende inspektioner av livsmedelslokaler och företagare i  
 kontaktmaterialbranschen 

Antalen inspektioner som är baserade på produktionens karaktär och omfattning och 
som visas i tabell 3 kan anses som ett medeltal vid uppläggning av planer som myndig-
heten kan öka eller minska med högst 50 % på basis av bedömningen av riskfaktorer. 
Antalet inspektioner kan sänkas med 50 % av endast väl motiverade skäl, då objektet 
konstateras uppfylla alla krav i lagstiftningen vad gäller såväl egenkontroll som strukturer 
och funktioner. Antalet inspektioner kan ökas med 50 %, när man observerar riskfak-
torer som inte är under kontroll. Av motiverade skäl kan man även öka eller minska den 
rekommenderade tiden. 

Vid specificeringen av vägledande antal inspektioner i tabellerna har man antagit 
att verksamheten pågår hela året. Om objektet är verksamt endast en del av året, ska 
antalet inspektioner ställas i relation till den årliga verksamhetstiden. 

Tillsynsmyndigheten kan alltjämt använda ett eget fungerande system för att be-
döma riskfaktorer, om principerna som framförs i denna anvisning beaktas i systemet 
ifråga.

Exempel på hur den totala risken inverkar på antalet inspektioner (se tabell 3)

A. Egenkontrollen fungerar väl  risken obetydlig  antalet inspektioner kan minskas 
med högst 50 % av det rekommenderade antalet i tabellerna:

Exempel 1.  0,7 - 50 % x 0,7 = 0,35 (dvs. inspektion en gång vart tredje år).
Exempel 2.  4 - 25 % x 4 = 3 (dvs. inspektion tre gånger om året).

B. Egenkontrollen har klara brister  risken medelmåttlig eller betydande  antalet 
inspektioner ökas med 25 - 50 % av det rekommenderade antalet i tabellerna:  

Exempel 3.  0,7 + 50 % x 0,7 = 1,05 (eli tarkastus kerran vuodessa) 
Exempel 4.  6 + 25 % x 6 = 7,5 (eli tarkastus 7–8 kertaa vuodessa) 

3.2  Inspektionsfrekvens för primärproduktionsställen

För primärproduktionen har de genomsnittliga inspektionsfrekvenserna i tabell 3 ställts 
färdigt i relation till den årliga verksamhetstiden för respektive typ av primärproduktion, 
och säsongsbetonad verksamhet behöver inte mera beaktas för dessa.

Då man bedömer risken vid ett primärproduktionsställe ska man beakta sådan 
eventuell livsmedelsverksamhet i samband med primärproduktionsstället som ska an-
mälas enligt livsmedelslagen 13 § 2 mom. Livsmedelsverksamhet som ska anmälas kan, 
beroende på verksamheten, öka inspektionsbehovet och inspektionsfrekvensen. Nedan 
beskrivs några funktioner som ska beaktas vid riskbedömningen.

Mjölkproduktion

Livsmedelsverksamhet, som sker i samband med mjölkproduktion och som ska anmälas, 
är bl.a. begränsad försäljning eller överlåtelse direkt till konsumenter av mjölkråvara och 
mjölkbaserade produkter av mjölk som produceras på gården. Livsmedelsverksamhet 
som ska anmälas är även leverans av råmjölk som produceras på gården för detaljför-
säljning direkt till konsumenten. Den nämnda verksamheten kan anses öka primärpro-
duktionens risk och behovet av tillsyn, eftersom försäljning av mjölkråvara och produkter 
tillverkade av mjölkråvara som sådan till konsumenten kräver att mjölkråvaran är av hög 
kvalitet.

Växtproduktion

Livsmedelsverksamhet på växt- och svampgårdar som ska anmälas är försäljning, serve-
ring och annan överlåtelse, av egenproducerade primärprodukter och livsmedel tillver-

Program för riksomfattande livsmedeltillsyn (EVO) 2011–2014



62

kade av dessa, från primärproduktionsplatsen direkt till konsumenten, då verksamheten 
till sin karaktär kan anses vara obetydlig (Eviras anvisningar 12.12.2006 och 6.7.2007 Dnr 
6568/900/2006). Försäljning av sådana produkter av växter och svampar från den egna 
gårdens primärproduktion som på sin höjd är iordningsställda för försäljning, anses inte 
öka behovet av tillsyn då det inte finns en särskild säljplats och säljmängden är ringa. 
Däremot ökar behovet av tillsyn på gården vid tillverkning och försäljning av livsmedel 
som sylter, safter m.m. från primärproduktionsstället direkt till konsumenten.

Bilaga 1, tabell 3: Den regelbundna tillsynen omfattar tillsynsobjekten, tillsynsobjektens 
riskklass, det rekommenderade antalet inspektioner som årligen ska utföras vid objektet 
och den tid som rekommenderas för inspektionerna (inkl. tid för inspektionsbesök och av-
fattande av inspektionsberättelse)

Riskklass baserad på verksamhetens art och omfattning Antal  
inspektioner

Tid att nyttja vid 
inspektion (h)

VERKSAMHET SOM FÖRUTSÄTTER GODKÄNNANDE

Anläggningar i köttbranschen

Litet slakteri Antal slakter Tid som åtgår vid 
kontroll av slakt (h)

Anläggning i köttbranschen över 10 milj. kg/år 23 4

Anläggning i köttbranschen 1-10 milj. kg/år 11 3

Anläggning i köttbranschen under 1 milj. kg/år 11 2

Anläggningar i fiskeribranschen

Anläggning i fiskeribranschen över 500 000 kg/år 11 3

Anläggning i fiskeribranschen 250 000 - 500 000 kg/år 5 3

Anläggning i fiskeribranschen under 250 000 kg/år 5 2

Anläggningar i mjölksektorn

Anläggning i mjölksektorn över 2 000 000 l/år 6 4

Anläggning i mjölksektorn 50 000–2 000 000 l/år 4 3

Anläggning i mjölksektorn under 50 000 l/år 4 2

Annan anläggning i mjölksektorn 3 2

Anläggningar i äggbranschen

Äggpackeri över 100 000 kg/år 4 3

Äggpackeri under 100 000 kg/år 2 2

Tillverkningsanläggning för äggprodukter 3 4

Packerier för vegetabilier och tillverkningsplatser för vegetabiliska produkter

Tillverkningsplats för tärning, hackning eller annan 
förädling

3 3–4

Packeri med småskalig iståndsättning för handel 1 2–3

Bagerier

Tillverkning av bageriprodukter som lätt förskäms 3 2–5

Tillverkning av mat- och kaffebröd 1 1–3
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Riskklass baserad på verksamhetens art och omfattning Antal  
inspektioner

Tid att nyttja vid 
inspektion (h)

Övriga tillverkningsplatser samt lager och transportverksamhet

Annan plats för tillverkning av livsmedel (t.ex. tillverk-
ning av kombinationslivsmedel)

2 3–5

Anläggning för lagring av animala livsmedel 2 2

Livsmedelslager (annat än ovan nämnda) 1 2–3

Transport av livsmedel 0,7 1 1–3

Professionella kök

Centralkök och restaurang, som även levererar mat för 
servering på annan plats

4 4–6

Restaurang (tillagning och servering på platsen) 3 3–5

Storkök (skolor, daghem, sjukhus, personalrestauranger 
(tillagning och servering på platsen i fråga)

2 3–4

Serveringskök (servering av mat som har tillagats på 
annan plats)

1 1–2

Serveringsställe (ingen matlagning, ringa servering) 0,7 1

Butiker och försäljningsställen

Butik med tillagning av mat 3 4–5

Livsmedel som förskäms lätt säljs även i betjäningsför-
säljning

2 3–4

Livsmedel som förskäms lätt säljs industriellt förpacka-
de (ex. lådbutiker och kiosker)

0,7 2 2–3

Livsmedelslokal, där livsmedel inte hanteras fysiskt 
(import, webbförsäljning, agenturer)

0,7 2 1–2

Flyttbart utrymme/flyttbar säljapparat 0,7 2 1

Regelbunden (kräver godkännande) försäljning och 
servering utomhus samt annan jämförbar verksamhet

1 1

VERKSAMHET SOM FÖRUTSÄTTER ANMÄLAN

Primärproduktion

Mjölkproduktion 0,3 4 1–3

Uppfödning av köttboskap, fiske och vattenodling 0,2 5 1–3

Annan primärproduktion 0,1 6 1–3

Annan verksamhet som förutsätter anmälan

Anläggningar, marknadsförare och importörer som till-
verkar produkter som kommer i beröring med livsmedel

0,7 2 4–6

Verksamhet som ska anmälas enligt 13.2 § i livsmedels-
lagen (punkter 2-18)

0,7 2 1–3

1 Två gånger på tre år
2 Detta beskriver tillsynsfrekvensen på orten som godkänner apparaten. Myndigheten som har utfärdat  
 godkännandet ber företagaren hämta det flyttbara utrymmet till inspektion med regelbundna mellan-
 rum, om verksamheten i regel utförs på andra orter
3 Detta beskriver tillsynsfrekvensen för objektet då försäljningen utomhus är till karaktären kontinuerlig och  
 sker på samma ställe (t.ex. en glasskiosk eller grillkiosk på samma plats hela sommaren)
4 En gång på tre år
5 En gång på fem år
6 En gång på tio år
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BILAGA 2. Eviras färdiga anvisningar och anvisningar under beredning

Anvisning Nummer Datum för 
ibruktagande

Anvisningar om tillsyn av lokaler och anläggningar

Rekommenderade årgärder för att minska förekomsten 
av bakterien Yersinia pseudotuberculosis i inhemsk 
morot

4324/0405
/2009

4.6.2009

Eviras anvisning: Mikrobiologiska krav för livsmedel, 
tillämpning av kommissionens förordning (EG) nr 
2073/2005: anvisningar för företagare inom livsmedels-
sektorn

10501/1 9.4.2009

Eviras anvisning: Mikrobiologisk provtagning och analys 
av livsmedel: anvisningar för livsmedelstillsynsmyndig-
heterna

10502/1 9.4.2009

Eviras anvisning: Anvisning om tillämpande av bipro-
duktförordningen i anläggningar som före minutförsälj-
ning hanterar livsmedel av animaliskt ursprung

16010/1 17.9.2009

Eviras anvisning: Kontroll- och identifieringsmärkningar 
i köttanläggningar samt handlingar som ska medföra 
livsmedel

16012/1 10.11.2009

Eviras brev: Hanteringen av ägg på äggproduktionsgår-
dar och i äggpackerier då man har konstaterat kontami-
nation av salmonella på gården

Evira/2000/
0909/2009

13.3.2009

Eviras brev: Märkning av ägg som har producerats av 
salmonellapositiva hönsflockar

Evira/2134/
0959/2009

 25.3.2009

Eviras brev: Maidon ja teuraseläinten toimittaminen tuo-
tantotilalta, kun tilalla on käytetty Hankkija-Maatalous 
Oy:n maahantuomaa rapsirouhetta Oulun varastosta

Evira/4814
/095372009

18.6.2009

Eviras brev: Lihantarkastukseen liittyvien trikiinitutki-
musten teettäminen 

Evira/6818/
0959/2009

22.9.2009

Eviras brev: Ändring av förfarandet vid inlämning av 
uppgifter för livsmedelskedjan (Kedjeinformation)

Evira/7568
/0959/2009

26.10.2009

Eviras handbok om verksamhet som hygienkompe-
tenstestare och anordnande av hygienkompetenstester 
(Kompetenstestarens handbok) 

16020/1

Eviras anvisning: Övervakning av tvärvillkor som gäller 
produktion av livsmedel 

10003/03 10.6.2010

Eviras anvisning: Hälsomärkning, styckning och skärning 
av svinkroppar innan resutaten av trikinundersäkningar 
är klara

16008/1 13.2.2009

Eviras anvisning: Tillsynen till slakterier och små slakte-
rier över registerförfrågningar på nötdjur

16007/1  5.10.2009

Ohjekirje siipikarjan teurastamiseksi botulismitilalta Evira/698/
0909/2009 

26.1.2009
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Anvisning Nummer Datum för 
ibruktagande

Eviras brev: Ketjuinformaatio teurastettaessa hevosia Evira/1367/
0969/2009 

11.2.2009

Eviras rekommendation för äggproduktionsgårdar och 
äggpackerier medan utredningen av eventuell kontami-
nation av salmonella från foder pågår

Evira/2000/
0909/2009 

10.3.2009

Eviras anvisning: Märkning av ägg som har producerats 
av salmonellapositiva hönsflockar

Evira/2134/
0959/2009 

 13.3.2009

Eviras anvisning: Slakt av svin och fjäderfä då man miss-
tänker infektion av salmonella på produktionsgården

Evira/
2225/0969/2009 

27.3.2009

Eviras brev: Alkutuotantoneuvonta ja tiedonsaanti kalas-
tusalusrekisteristä

Evira/2331/
0953/2009 

3.4.2009

Eviras brev: Hankkija-Maatalous Oy:n maahantuoman 
rapsirouheen aiheuttamissa tilatutkimuksissa ei todettu 
salmonellaa tiloilla

Evira/4814/
0953/2009 ja 4755/
0519/2009

24.7.2009

Karjun lihantarkastus, kun eläin on käsitelty GnRF-analo-
gin konjugaatilla

Evira/5618/
0919/2009 

30.7.2009

Kedjeinformation om djur till slakt 16005/3 19.2.2010

Köttbesiktningsbeslut 16009/1 24.4.2009

TSE-åtgärder i anläggningar 16011/1 21.1.2010

Anmälningspliktiga livsmedelslokaler hos fiskare 16013/1 11.1.2010

Hevoseläimen tunnistaminen ja tunnistusasiakirjan tar-
kastaminen teurastamossa ja pienteurastamossa

16014/1 2009, färdig

Kontrollen av salmonella bland fjäderfä 2010. Instruk-
tion till företagarna.

16016/1 18.2.2010

Eviras anvisning: Hur transport av livsmedel godkänns 
som en livsmedelslokal

16017/1 1.5.2010

Eviran hyväksymien teurastamoiden valvonnan audi-
tointi hygieniayksikössä

16018/1 31.3.2010

Kalastustuotteiden hygieniavaatimuksista vähittäismyyn-
nissä

16019/1 2010, under 
beredning

Instruktion om utomhusförsäljning 16022/2 16.8.2010

Märkning och spårning av nötkött 16024/1 2010, under 
beredning

Eviras anvisning: Tillsynen över tillredning och försälj-
ning av kalakukko

16021/1 28.7.2010

Lihantarkastuskoodit, punainen liha 2010, under 
beredning

Lihantarkastuskoodit, siipikarjanliha 2010, under 
beredning

Hyvän käytännön ohjeiden arviointi 10006/1 5.3.2010

Tillsynen över små och medelstora företag och sådana 
företags verksamhetsutsättningar

29.4.2010
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Anvisning Nummer Datum för 
ibruktagande

NETTIOHJE Metsästäjien hygienia- ja terveyskoulutus 25.3.2010

Eviras anvisning: Maa- ja metsätalousministeriön 
eräi den elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 
antaman asetuksen (28/2009) soveltamisesta 
10625/1 

16025/1 15.9.2010

Tuonti- ja markkinavalvonnan ohjeet

Eviran gmo-valvonnan yhteistyöryhmä on laatinut ohjeet 
vapaaehtoisen ”tuotettu ilman geenitekniikkaa” –mer-
kinnän käytölle elintarvikkeissa ja rehuissa. 

10017/1 1.3.2010

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaa-
leja koskeva valvontaohje

2009

Ohje paikallisille ensisaapumisvalvontaviranomaisille 
ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta

18400/1

Ensisaapumistoiminnan ohje toimijoille 18401/1

Toisesta jäsenvaltioista tuotujen eläimistä saatavien 
elintarvikkeiden ulkomyynnin valvonta

2009

Tarkastuspöytäkirjalomake, jota valvojat käyttävät teh-
dessään tarkastuksia

Näytteenottolomake

Ohje eläimistä saatavia tuotteita sisältäville kauttakul-
jetettaville tuontierille tehtävistä eläinlääkinnällisistä 
rajatarkastuksista komission tarkastusmatkan jälkeen 
huhtikuussa 2007

18001 2009

OSA A: Sellaisia eläimistä saatavia elintarvikkeita ja 
muita eläinperäisiä tuotteita, jotka ovat peräisin jonkin 
EU:n jäsenvaltion laitoksesta ja jotka on viety EU:sta 
johonkin kolmanteen maahan, josta niitä ollaan palaut-
tamassa takaisin EU:n alueelle.

18002 2009

OSA B: Sellaisia eläimistä saatavia elintarvikkeita ja 
muita eläinperäisiä tuotteita, jotka ovat peräisin jostakin 
EU:n ulkopuolisesta maasta (kolmannesta maasta) ja 
jotka on EU:n kautta tapahtuneen kuljetuksen jälkeen 
viety toiseen kolmanteen maahan, josta niitä ollaan 
palauttamassa takaisin EU:n alueelle.

18003 2009

Laivaliikenteen muonitukseen toimitettavien erien 
valvonta

18004 2009

OHJE + KAAVIO kauttakuljetuserien välivarastointi va-
paavarastossa, vapaa-alueella tai Eviran hyväksymässä 
tullivarastossa

18005 2009

Yhdistelmätuotteiden tuonti 18006 ja 18006E 2009

Yksityishenkilön metsästysretkellä pyytämien riistaelä-
inten lihan ja lihatuotteiden sekä metsästystrofeiden 
tuontiehdot

18008 2009
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Anvisning Nummer Datum för 
ibruktagande

Tuliaistuonti 1.5.2009 asti / Lihan ja lihatuotteiden, 
maidon ja maitotuotteiden tuontiehdot matkustajien 
mukana (tai lihan osalta metsästystuliaisina) sekä yksity-
ishenkilöille lähetettyinä erityisesti Venäjältä

18009 2009

Poronlihan tuonti Venäjältä 18016 2009

Tuliaistuonti 1.5.2009 lähtien 18025 2009

Kalastustuotteiden tuonti 18026 2009

Maitotuotteiden tuonti 18027 2009

Lihan ja lihatuotteiden tuonti 18028 2009

Hunajan tuonti 18033 2009

Tuliaistuonti 18042 2009

Lihavalmisteiden sekä kuumennuskäsiteltyjen mahojen, 
virtsarakkojen ja suolien tuonti

18050 2009

Tuliaisohje tullille tarkastuksen teosta.doc 18061 2009

Fish species in TRACES guidance 18063 2009

NETTIOHJE Tuliaisten ja lemmikkien tuonti PIKAOHJE 
15.9.09

18065 2009

NETTIOHJE  Elävien makean veden rapujen tuont 18070 2009

NETTIOHJE Verestä saatavien väliasteen tuotteiden 
tuonti

18071 2009

TRACES _ohje 18072 2009

NETTIOHJE Ohjeet toimijoille, tullille ja rajaeläinlääkä-
reille

18073 2009

NETTIOHJE Yksityiskohtaiset ohjeet rajaeläinlääkäreille 
tarkastuksen vaiheista

18074 2009

NETTIOHJE Tehostetut tarkastukset RASFF -ilmoitusten 
perusteella

18075 2009

NETTIOHJE Sivutuotteiden ja elintarvikkeiden kanavointi 18076 2009

NETTIOHJE Yhdistelmätuotteiden kolmasmaatuonti 18077 2009

NETTIOHJE Tuontierille tehtävät fyysiset tarkastukset 
Frekvenssit

18079 2009

Luonnonmukaisen tuotannon valvonta TE-keskuksissa 18214/2 1.4.2009

Ohje luvan hakemiseksi EU:n ulkopuolelta tuotavien 
luonnonmukaisesti tuotettuina markkinoitavien maa-
taloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, kylvösie-
mentien, taimiaineiston ja alkoholijuomien markkinoille 
saattamista varten, 

18237 1.6.2009

Juridiska anvisningar

Guide om användning av i livsmedelslagen avsedda 
administrativa tvångsmedel i livsmedelstillsynen

100011/1 9.3.2009
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Anvisning Nummer Datum för 
ibruktagande

Modelldokument

Livsmedelsföretagarens ansökan om godkännande av en 
livsmedelslokal och/eller plan för egenkontroll – serve-
ring av livsmedel

10101 2/26.3.2010

Livsmedelsföretagarens anmälan till den kommunala 
livsmedelstillsynsmyndigheten om tillfällig livsmedels-
verksamhet

10102 2/26.3.2010

Livsmedelsföretagarens anmälan till den kommunala 
livsmedelstillsynsmyndigheten om tillfällig livsmedels-
verksamhet

10103 2/26.3.2010

Livsmedelsföretagarens ansökan om godkännande av en 
livsmedelslokal och/eller plan för egenkontroll - utom-
husförsäljning

10104 1/31.3.2010

Livsmedelsföretagarens ansökan om godkännande av en 
livsmedelslokal och/eller plan för egenkontroll – försälj-
ning av livsmedel

10105 2/8.4.2010

Livsmedelsföretagarens ansökan om godkännande av en 
livsmedelslokal och/eller plan för egenkontroll - hante-
ring av livsmedel av animaliskt ursprung innan dessa går 
till detaljförsäljning - anläggning i köttbranschen

10106 1/25.1.2010

Livsmedelsmyndighetens beslut om godkännande av en 
livsmedelslokal och/eller plan för egenkontroll

10107 3/6.4.2010

Livsmedelsföretagarens anmälan om byte av företagare 
i en livsmedelslokal och/eller ansökan om godkännande 
av planen för egenkontroll

10108 1/2.3.2010

Livsmedelsföretagarens anmälan om livsmedelsförsälj-
ning eller annan livsmedelshantering i en godkänd mobil 
livsmedelslokal på tillsynsmyndighetens område

10109 1/2.3.2010

Beslut om användning av administrativa tvångsmedel 
enligt livsmedelslagen (23/2006)

10110 1/9.8.2010

Livsmedelsföretagarens ansökan om godkännande av en 
livsmedelslokal och/eller plan för egenkontroll - mobil 
livsmedelslokal

10111 1/2.3.2010

Livsmedelsföretagarens ansökan om godkännande av en 
livsmedelslokal och/eller plan för egenkontroll - hante-
ring av livsmedel av animaliskt ursprung innan dessa går 
till detaljförsäljning - anläggning i fiskbranschen

10112 1/25.1.2010

Livsmedelsföretagarens ansökan om godkännande av en 
livsmedelslokal och/eller plan för egenkontroll - hante-
ring av livsmedel av animaliskt ursprung innan dessa går 
till detaljförsäljning - anläggning i mjölkbranschen

10113 1/25.1.2010/

Livsmedelsföretagarens ansökan om godkännande av en 
livsmedelslokal och/eller plan för egenkontroll - hante-
ring av livsmedel av animaliskt ursprung innan dessa går 
till detaljförsäljning - anläggning i äggbranschen

10114 1/25.1.2010
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Anvisning Nummer Datum för 
ibruktagande

Livsmedelsföretagarens ansökan om godkännande av en 
livsmedelslokal och/eller plan för egenkontroll - hante-
ring av livsmedel av animaliskt ursprung innan dessa går 
till detaljförsäljning - anläggning i lagringsbranschen

10115 1/25.1.2010

Livsmedelskontaktmaterialbranschens företagares 
anmälan till myndigheten för livsmedelstillsyn om sitt 
verksamhetsställe och den verksamhet som bedrivs där

10116 1/15.11.2010

Anvisningar för produkttillsyn

Instruktion om övergångstider för förordning nr 
1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden 
(artikel 28)

17013 Uppdaterats 
21.12.2009

Instruktion om hur artikel 11 i förordning (EG) nr 
1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden 
ska tillämpas

17014 8.2.2010

Kaupan pakkaamien ja irtotavarana myytävien elintar-
vikkeiden merkinnät

17016 20.1.2009

ANMÄLAN om utsläppande av en dietisk produkt på 
marknaden (Handels- och industriministeriets förordning 
om dietiska produkter 662/2000, 8 §), (enbart blanket-
ten, ID 133903)

17017 6.3.2009

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja 
ja tarvikkeita koskeva valvontaohje + Kontaktimateriaa-
lialan toiminnan tarkastus/liite 1 tarkastuskertomukseen 
(lomake) + Kontaktimateriaalialan toiminnan tarkastus/lo-
makkeen täyttöohje (liite 2) + Kontaktimateriaalitarkastus 
elintarvikealan valvontakohteessa (lomake, liite 3)

17018 15.12.2009

Anvisningar om tillbakadragande på grund av ett  
livsmedel bestrålats

17019 25.6.2009

Anvisningar om tillbakadragande av nya livsmedel 17020 4.3.2010

Bär- och fruktprodukters sammansättning och förpack-
ningspåskrifter – instruktion till tillsynsutövare och 
företagare/ Del 1: Sylt, gelé och marmelad / Del 2: Juice, 
nektar och saft

17021 2.7.2009

Anvisningar om tillsynen enligt keramikförordningen 17022 12.6.2009

Anvisningar om provtagning med tanke på genetiskt 
modifierade livsmedel (biliga 3) + provtagningsblankett 
(biliga 4) (ID 148685)

17023 17.6.2010, 
15.6.2009

Tillsynsinstruktion, GMO-tillsynsprojekt enligt rikspro-
grammet för livsmedelstillsynen (EVO) år 2009

17024 15.6.2009

Rekommendation om användning av ordet ”fullkorn” i 
namnet på bröd eller framhävande av detta ord i påskrif-
terna på förpackningen

17025 12.6.2009, 
29.6.2009

Varningspåskrifter på kosttillskott som innehåller ing-
efära och på ingefärate och andra motsvarande pulver-
drycker

17026 26.6.2009
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Anvisning Nummer Datum för 
ibruktagande

Anvisning om hur mängden av en beståndsdel anges 17027 29.3.2010

Instruktion om ibruktagande av ett sådant hälsopåstå-
ende som avses i artikel 14(1)(a) i förordning (EG) nr 
1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden

17028 9.2.2010

Ohje kartoitusvalvonnasta 2010 17029 18.2.2010

Elintarvikkeiden ravintoarvomerkintöjä koskeva opas 17030 25.5.2010

Ohje mansikkatarkastuksesta 17031 2010

Ohje vaatimuksenmukaisuustarkastuksista 17032 2010

Tarkistuslista kiivierälle 17033 2010

Tarkistuslista mansikkaerälle 17034 2010

Tarkistuslista omenaerälle 17035 2010

Tarkistuslista paprikaerälle 17036 2010

Tarkistuslista persikka/nektariinierälle 17037 2010

Tarkistuslista päärynäerälle 17038 2010

Tarkistuslista salaattierälle 17039 2010

Tarkistuslista sitrushedelmäerälle 17040 2010

Tarkistuslista tomaattierälle 17041 2010

Tarkistuslista viinirypäle-erälle 17042 2010

Tarkistuslista yleisvaatimusten alaiselle tuote-erälle 17043 2010

Omavalvonnan tuoteosa 2010

Ravitsemus- ja terveysväitteiden valvontaopas ja  
-lomake 

2010

Nimisuojaohje 2010

Ohjeet pakkausmerkintävirheistä johtuvista takaisinve-
doista

2010

Internet-aineistoa: mm täydentämisestä, ravintolisistä, 
energiajuomista, kontaktimateriaalit, lisäaineet, ruoka-
allergeeneista ja lisäksi ravitsemus- ja terveysväitteistä 
(kommentti: ei sisältynyt suunnitelmaan)

2009

Handbok om tillsatser – Eviras publikationer 9/2009 9/2009

Kasvinsuojeluainejäämiä koskevien valvontaohjeiden 
yhdistämisen viimeistely 

2010

Kasvinsuojeluainejäämiä koskeva kuluttajaesite 2010
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1 Allmänt

Det för åren 2011-2014 utarbetade riksomfattande programmet för kemikalietillsyn i 
enlighet med kemikalielagen har tillsammans beretts av Tillstånds- och tillsynsverket för 
social- och hälsovården (Valvira) och Finlands miljöcentral (SYKE). Programmet omfattar 
övervakningen av såväl hälso- och miljöriskerna som de fysikaliska riskerna i samband 
med kemikalierna. Programmet ingår som en del i ett gemensamt nationellt tillsynspro-
gram som har utarbetats av de centrala myndigheter som handhar miljöhälsorelaterade 
uppgifter.

Tillsynsuppgifterna gällande kemikalier skall enligt en proposition från och med 
början av år 2011 skötas centralt så att de överförs från Evira, SYKE och Valvira till Sä-
kerhetsteknikcentralen (Tukes) vars namn samtidigt ändras till Säkerhets- och kemikalie-
verket, dock så att förkortningen Tukes fortfarande ska användas. I tillsynsprogrammet 
har de ändringar beaktats som orsakas av lagändringarna utgående från antagandet att 
riksdagen godkänner dem såsom det föreslås. Regeringens proposition (RP 132/2010) 
har getts till riksdagen i september 2010. Därför har de i lagstiftningen förekommande 
hänvisningarna till Valvira och SYKE ersatts med hänvisningar till centralmyndigheten. 

Under tillsynsprogramperioden sker en gradvis övergång från nationell kemikalie-
lagstiftning som baseras på EU-direktiv (så kallad utlöpande lagstiftning) till lagstiftning 
baserad på EU-förordningar. EU-förordningarna är direkt bindande för medlemsstaterna 
och de implementeras alltså inte genom nationell lagstiftning. Nationella författningar 
som överlappar EU-förordningarna måste dock upphävas och det gäller även att på 
nationell nivå stadga om övervakningen i enlighet med förordningarna och om kon-
sekvenserna för överträdelserna. Dessa ändringar i kemikalielagstiftningen har gjorts 
under åren 2007-2009. Under programperioden inleds beredningen av en totalreform 
av kemikalielagen och ändringen av förordningen om minutförsäljning av farliga kemi-
kalier. Dessa ändringar kan ha konsekvenser för den kommunala tillsynsmyndighetens 
verksamhet.

Principerna för tillsynsprogram enligt kemikalielagen har i och för sig inte ändrats, 
men strukturella förändringar i det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet 
för miljö- och hälsoskydd har gett en anledning att även skriva om tillsynsprogrammet 
enligt kemikalielagen. Förordningarna REACH och CLP förutsätter att medlemsstaterna 
utövar offentlig tillsyn och att resultaten från övervakningen rapporteras vart femte år. 
Tillsyns- och rapporteringsformulären som bifogats till tillsynsprogrammet har på grund 
av rapporteringsskyldigheten ersatts av helt nya formulär som kommer att publiceras 
skilt. Övervakningsresultaten rapporteras i regel genom rapporteringssystemet för ke-
mikalietillsynsinformation. 

Tillsynsprogrammet bör revideras minst vart tredje år men avsikten är att program-
met uppdateras när så behövs. Uppdateringarna publiceras på centralmyndighetens 
sidor där man också informerar om de årliga tyngdpunktsområdena för tillsynen.

Riksomfattande tillsynsprogram enligt kemikalielagen, åren 2011–2014
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2 Författningsgrunderna för 
kemikalietillsyn

2.1 Kemikalielagstiftningen

Föreskrifter om kemikalier finns förutom i den nationella lagstiftningen även i EU-förord-
ningarna. Den nationella kemikalielagstiftningen ersätts under långa övergångsperioder 
av EU-förordningar av vilka REACH, CLP och tvättmedelsförordningen redan gäller 
medan EU:s biocidförordning står under beredning. De författningar som är av central 
betydelse för den kommunala tillsynsmyndigheten visas i tabell 1 som även innehåller 
länkarna till de respektive författningarna.

EU-författningar Nationella författningar

REACH-förordningen (EG) nr 
1907/2006 (konsoliderad ver-
sion, ändringar 552/2009 (bilaga 
XVII), 276/2010 (bilaga XVII) och 
453/2010 (bilaga II)

Kemikalielagen 744/1989 med ändringar

Kemikalieförordningen 675/1993 med ändringar

SR:s förordning 647/2009 om undantag från de be-
stämmelser i bilaga XVII till REACH-förordningen som 
gäller begränsningar av tillverkning, utsläppande på 
marknaden och användning av vissa farliga ämnen, 
blandningar och varor (asbestfibrer, arsenikföreningar 
samt blykarbonat och blysulfater)

CLP-förordningen (EG) nr 
1272/2008, ändringarna 790/2009

SHM:s förordning om grunderna för klassificering samt 
märkning av kemikalier 807/2001, ändringar 687/2005, 
206/2007, 655/2008 och 6/2010

SHM:s förordning om kemikalier som avses i bilaga VI 
till CLP-förordningen 5/2010

SHM:s förordning om säkerhetsförslutare på emballage 
för en farlig kemikalie och om en varningssymbol för 
synskadade 430/2001

Tvättmedelsförordningen (EG) nr 
648/2004 (konsoliderad version) SR:s förordning om biocidpreparat 466/2000, ändringar 

277/2010

SHM:s förordning om förpackning och märkning av 
biocidpreparat 422/2000

Skyddskemikalieförordningen 123/1994, ändringar 
1347/1994, 86/1995, 271/1997, 694/1999. Skyddske-
mikalieförordningen har upphävts genom biocidförord-
ningen men den tillämpas under en övergångsperiod 
tills skyddskemikalierna har godkänts i enlighet med 
biocidlagstiftningen

Förordningen om minutförsäljning av farliga kemikalier 
676/1993

SHM:s förordning om lämnande av uppgifter om kemi-
kalier 553/2008

Tabell 1. De viktigaste kemikalierelaterade författningarna med tanke på den kommunala 
kemikalietillsynsmyndighetens behov
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2.1.1 Den nationella lagstiftningen

Syftet med kemikalielagen (744/1989) är att förebygga och avvärja av kemikalier orsa-
kade skador på hälsa och miljö samt risker för bränder och explosioner. Lagen gäller ke-
mikalier och bland annat tillverkning, import, släppande ut på marknaden, distribution, 
förpackning, försäljning eller annan överlåtelse. 

Kemikalielagen gäller alla kemikalier och den tillämpas på biocidpreparat samt vid 
verkställandet av REACH- och CLP-förordningarna. Lagen gäller inte transport av kemi-
kalier och inte heller kemikalier som transporteras genom Finlands territorium.

Kemikalieförordningen (675/1993) tillämpas på klassificering och märkning av ke-
mikalier, på emballage för kemikalier, på skyldigheten att lämna uppgifter och på 
kemikalieregistret samt på reklam för farliga kemikalier. Förordningen tillämpas inte på 
vissa bruksfärdiga preparat avsedda för den slutliga användaren, nämligen läkemedels-
preparat för människor och djur, kosmetiska preparat, livsmedel, alkoholdrycker, foder, 
radioaktiva ämnen eller på medicintekniska anordningar som används direkt på krop-
pen. Föreskrifterna om emballagesäkerhet och märkningar i 15 och 16 § tillämpas inte 
på sprängämnen. Förordningen tillämpas inte heller på avfall.

Klassificeringen, märkningen och förpackningen av kemikalier bör ske i enlighet med 
ämnesdirektivet 67/548/EEG och preparatdirektivet 1999/45/EG som har verkställts 
genom kemikalielagen, kemikalieförordningen, SHM:s förordning om grunderna för 
klassificering samt märkning av kemikalier (807/2001) och SHM:s förordning om säker-
hetsförslutare och och varningssymbol avsedd för synskadade (430/2001). Ämnesdirek-
tivets 67/548/EEG bilaga I, som hade verkställts genom SHM:s förordning (509/2005) 
om en förteckning över farliga ämnen har upphävts genom CLP-förordningen. Förteck-
ningen av ämnen finns nu i CLP-direktivets bilaga VI men tills vidare bara på engelska. 
De finska och svenska namnen på dessa ämnen finns i SHM:s förordning (5/2010) som 
upphäver den tidigare förordningen om ämnesförteckningen. Varningssymbolerna och 
förteckningarna över R- och S-fraser som tidigare ingick i ämnesförteckningen över-
fördes samtidigt till förordningen om grunderna för klassificering (6/2010) som bilaga. 
Ämnes- och preparatdirektiven upphävs genom CLP-förordningen den 1 juni 2015 
och då upphävs också den nationella lagstiftning som baseras på dess direktiv. Under 
övergångstiden, fram till år 2017, används tv å parallella klassificerings, och märknings-
system för kemikalier, ett som baseras på CLP-förordningen och ett som baseras på den 
utlöpande lagstiftningen.

Förordningen om minutförsäljning (676/1993) tillämpas på minutförsäljning och an-
nan överlåtelse och förvaring för försäljning av farliga kemikalier. Förordningen tilläm-
pas inte på vissa bruksfärdiga preparat avsedda för den slutliga användaren, nämligen 
läkemedelspreparat för människor och djur, alkoholdrycker, radioaktiva ämnen samt 
skjutförnödenheter och explosiva varor. I förordningen ges föreskrifter om förvaring av 
giftiga eller mycket giftiga kemikalier och förutsättningarna för överlåtelse av sådana 
kemikalier, om överlåtelse av berusande och hälsofarliga kemikalier, om överlåtelse av 
oförpackade kemikalier, om märkningar på distributionsanläggningar samt om (ny)
märkning av emballage.

Kemikalielagstiftningen tillämpas också på biocider och skyddskemikalier. Biocider är 
kemiska eller biologiska preparat som används för bekämpning av skadliga organismer. 
Exempel på biocider är gnagargifter, insektrepellenter, desinfektionsmedel, förvarings, 
och skyddsmedel som används i industrin samt antifoulingpreparat. Till biociderna hör 
också sådana skyddskemikalier som träskyddsmedel samt slembekämpningsmedel 
som används av pappersindustrins kyl- och cirkulationsvattensystem. En reform av 
EU:s biociddirektiv står under beredning och man har också inlett beredningen av en 
EU-förordning om biocider. Det är möjligt att förordningen träder i kraft redan under 
tillsynsprogramperioden, målet är januari 2013. 
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2.1.2 EU-förordningarna

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärd-
ering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH-förordningen) trädde i kraft 
1 juni 2007. Syftet med förordningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors 
hälsa och miljö. Dessutom vill man genom förordningen garantera den fria rörligheten av 
ämnen samt främja konkurrenskraft och innovationer. Begränsningarna för tillämpning 
av förordningen är ur de kommunala tillsynsuppgifternas perspektiv i stort sett desamma 
som för kemikalielagen. Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten övervakar att 
verksamhetsidkarna uppfyller sina förpliktelser enligt REACH-förordningen gällande 
informationsförmedlingen i leveranskedjan (bl.a. säkerhetsdatablad) och iakttagande av 
begränsningarna.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen) trädde i kraft 
den 20 januari 2009. Syftet med förordningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för 
människors hälsa och miljö samt fri rörlighet av ämnen, blandningar och de föremål 
som nämns i 4 artikel 8 punkt genom en tillnärmning av kriterierna för klassificering av 
ämnen och blandningar samt reglerna för märkning och förpackning av farliga ämnen 
och blandningar. Begränsningarna för tillämpning av förordningen är ur de kommunala 
tillsynsuppgifternas perspektiv i stort sett desamma som för kemikalielagen.

Tillämpningen av CLP-förordningen inleds stegvis, på ämnen den 1 december 2010 
och på blandningar den 1 juni 2015. Ämnen och blandningar som släppts ut på mark-
naden före dessa tidpunkter kan ännu vara kvar på marknaden i två år försedda med 
märkningar enligt den utlöpande lagstiftningen. Under övergångsperioden används 
alltså två parallella klassificerings- och märkningssystem. Den kommunala kemikalie-
tillsynsmyndigheten övervakar klassificering, märkning och förpackning av kemikalier i 
enlighet med CLP-förordningen.

REACH- och CLP-förordningarna förutsätter att medlemsstaterna upprätthåller ett 
system för offentlig tillsyn. Den första rapporten om resultaten från inspektioner i sam-
band med offentlig tillsyn, om hur tillsyn utövats, om påföljder som utfärdats och om 
övriga åtgärder har inlämnats till kommissionen i maj 2010. Den följande rapporteringen 
för CLP-förordningens del kommer att ske den 20 januari 2012 och för REACH-förord-
ningens del den 1 juni 2015. Det är viktigt att den kommunala tillsynsmyndighetens 
övervakningsresultat då finns till centralmyndighetens förfogande.

Mera information om REACH- och CLP-förordningarna finns på REACH-  och CLP-
rådgivningstjänstens sidor.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengö-
ringsmedel trädde i kraft i oktober 2005. Syftet med förordningen är att säkerställa fri 
rörlighet av tvätt- och rengöringsmedel samt de däri ingående ytaktiva ämnena och sam-
tidigt säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljö. Genom förordningen 
främjas gemensamma förfaranden för hur tvätt- och rengöringsmedel och däri ingående 
ytaktiva ämnen släpps ut på marknaden, särskilt med tanke på biologisk nedbrytbarhet 
och märkningen av förpackningar.

Om märkningen av förpackningar finns föreskrifter i tvättmedelsförordningens 11 arti-
kel och i bilaga VII som har ändrats genom kommissionens förordning (EG) nr 907/2006. 
Vid förpackningar av tvätt- och rengöringsmedel bör finnas de märkningar som tvättme-
delsförordningen och kemikalielagstiftningen föreskriver. Den kommunala tillsynsmyndig-
heten kontrollerar att tvättmedelsförordningen har följts i märkningarna

Också Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för 
ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter (AMS-
förordningen) förutsätter att medlemsstaterna upprätthåller ett system för marknads-
kontroll. Den tillsyn som utövas inom ramen för kemikalietillsynsprogrammet är en del 
av marknadskontrollprogrammet som avses i AMS-förordningen.
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2.2 Kemikalietillsynsprogrammet och kommunens tillsynsplan

Syftet med det riksomfattande tillsynsprogrammet enligt kemikalielagen och den kom-
munala kemikalietillsynsplanen är att göra den kommunala kemikalietillsynen, som sker 
enligt kemikalielagen, mera systematisk, effektiv och kvalitetsmässigt bättre samt för-
bättra och förenhetliga den statliga styrningen av den kommunala tillsynen.

Enligt kemikalielagens 7 a § 2 moment bör det riksomfattande tillsynsprogrammet 
innehålla åtminstone följande information:

en allmän definition av innehållet i kontrollerna1) 
grunderna för riskvärderingen av de olika tillsynsobjekten och för hur kontroll-2) 
frekvensen för dessa tillsynsobjekt bestäms
metoder för utvärdering av hur tillsynsplanerna har genomförts3) 
metoder för utvärdering av tillsynsprogrammet.4) 

Tillsynsprogrammet kan även omfatta samordnade EU-projekt som tillsynsforumet vid 
EUs kemikalieverk beslutat om att skall utföras nationellt. Dessa projekt gäller tillsyn 
av efterlevnaden av REACH- och CLP-förordningarna. Även andra internationella eller 
nationella tillsynsprojekt kan ingå i tillsynsprogrammet. Om sådana övervakningsprojekt 
informeras skilt, men sannolikt är att man under programperioden åtminstone kommer 
att fästa uppmärksamhet vid minuthandel av kemikalier, vid de nya begränsningar som 
träder i kraft i december 2010 samt vid märkningarna enligt CLP-förordningen som den 
1 december 2012 blir obligatoriska gällande ämnen.

I kemikalielagens 7 b § föreskrivs att kommunen bör, till stöd för den regelbundna 
tillsyn som utövas av den kommunala tillsynsmyndigheten, utarbeta och godkänna en 
tillsynsplan enligt kemikalielagen, varvid bör säkerställas att tillsynen är av hög kvalitet 
och förebygger skador på hälsa och miljö samt brand- och explosionsrisker.

Den kommunala tillsynsplanen bör beakta såväl det gemensamma tillsynsprogram-
met för miljö- och hälsoskydd som det riksomfattande tillsynsprogrammet enligt kemi-
kalielagen. Kommunens plan för kemikalietillsyn bör innehålla

en definition av innehållet i kontrollerna1) 
kontrollfrekvensen för tillsynsobjekten, och2) 
utvärdering av tillsynsplanen.3) 

Dessutom borde man i tillsynsplanen reservera tid för deltagande i övervakningsprojekt, 
för behandling av besvär och åtgärdsbegäran samt för deltagande i utbildning och an-
nan kompetensfrämjande verksamhet.

Kommunen bör skicka den godkända tillsynsplanen för följande år till regionförvalt-
ningsverket före slutet av kalenderåret.

2.3 Den kommunala kemikalietillsynsmyndighetens befogenheter

Om tillsynsmyndighetens rätt att få uppgifter och företa kontroller har föreskrivits i ke-
mikalielagens 47 § enligt vilken en tillsynsmyndighet har rätt att för tillsynen få de upp-
gifter som den behöver av verksamhetsidkaren, den som äger kemikalien eller någon 
annan person samt rätt att företa kontroller utom i lokaler som används för permanent 
boende. Dessutom har de myndigheter som utövar tillsyn över kemikalier rätt att få 
behövliga uppgifter från varandra enligt 49 § kemikalielagen.

Om verksamhetsidkarens skyldighet att inhämta information stadgas i 16 § kemi-
kalielagen. Om verksamhetsidkarens skyldighet att spara information har föreskrivits i 
artikel 36 i REACH-förordningen och artikel 49 i CLP-förordningen.

Om tillsynsmyndighetens rätt att förbjuda en verksamhet som bryter mot kemikalie-
lagstiftningen föreskrivs i kemikalielagens 45 §:

”Om någon vid tillverkning, import, introduktion på marknaden eller annan 
överlåtelse, upplagring, distribution eller användning av en kemikalie eller 
i någon annan kemikaliehantering enligt denna lag bryter mot lagen eller 
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stadganden eller bestämmelser som utfärdas med stöd av den, kan tillsyns-
myndigheten förbjuda verksamhetsidkaren att fortsätta med eller upprepa det 
förfarande som strider mot stadgandena eller bestämmelserna och bestämma 
att verksamhetsidkaren i övrigt skall fullgöra sina skyldigheter enligt lagen.
Centralmyndigheten kan i sådana fall som avses i 1 mom besluta om förbud 
mot introduktion på marknaden av en kemikalie samt om förfarandet vid 
returnering eller anmälan angående fara som uppstått eller bestämma att en 
kemikalie skall oskadliggöras på behörigt sätt.

Om den lokala myndighet som utövar tillsyn över iakttagandet av kemika-
lielagen anser det vara nödvändigt att i ett fall enligt 1 mom. vidta åtgärder 
som avses i 2 mom., skall tillsynsmyndigheten göra en framställning i saken 
till centralmyndigheten.”

Den kommunala tillsynsmyndigheten bör vidta åtgärder om en kemikalie som inspekte-
rats kan orsaka fara på grund av brister i märkningarna eller emballaget eller som kon-
sekvens av brott mot begränsningar eller om minutförsäljningsförordningens begräns-
ningar för förvaring inte följs och om verksamhetsidkaren trots tillsynsmyndighetens 
styråtgärder inte rättar till situationen. Sådana situationer har noggrannare behandlats 
i kapitel 4.1.2 (om inspektion av kemikalieleverantör) och 4.2.2 (om inspektion av mi-
nuthandelsaffär). I praktiken bör den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten stå i 
kontakt med centralmyndigheten innan beslutet om förbud utfärdas. Beslutet fattas av 
en nämnd eller ett annat organ med flera medlemmar om man inte har delegerat be-
slutsmakten till en tjänsteinnehavare. Innan man fattar beslutet bör verksamhetsidkaren 
höras. Tillsynsmyndigheten kan, för att stärka effekten av förbudet eller bestämmelsen 
som utfärdats med stöd av kemikalielagen, förelägga ett vite eller bestämma att en ute-
bliven åtgärd kan genomföras på bekostnad av den försumlige verksamhetsidkaren.

Gemensamt riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet för åren 2011–2014



79

3 Den kommunala 
kemikalietillsynsmyndighetens uppgifter

Som kommunal kemikalietillsynsmyndighet verkar kommunstyrelsen om uppgiften inte 
har delegerats till en nämnd eller ett annat organ. Fullmäktige kan ge den kommunala 
kemikalietillsynsmyndigheten rätt att överföra sina befogenheter till en tjänstinnehavare. 
Organet har dock inte rätt att till en tjänstinnehavare överföra sina befogenheter att 
godkänna tillsynsplanen.

Den kommunala tillsynsmyndigheten bör enligt kemikalielagens 7 § övervaka att be-
stämmelserna i kemikalielagen och de därpå baserade författningarna efterföljs när det 
gäller kemikalier som släpps ut på marknaden och säljs i minuthandeln. Den kommunala 
kemikalietillsynsmyndigheten företar kontroller särskilt hos verksamhetsidkare som på 
marknaden släpper ut kemikalier avsedda för konsumenter samt hos verksamhetsutövare 
inom minuthandeln.

Den kommunala kemikalietillsynsmyndighetens uppgift är att, förutom att delta i de 
övervakningsprojekt om vilka Europeiska kemikalieverkets tillsynsforum har beslutat, även 
delta i genomförandet av andra riksomfattande tillsynsprojekt samt särskilt kontrollera 

att kemikalier som släpps ut på marknaden har klassificerats och förpackats samt 1) 
försetts med märkningar på emballaget i enlighet med CLP-förordningen och de 
därpå baserade författningarna
att verksamhetsidkarna till kemikalieproduktregistret har inlämnat de uppgifter 2) 
som avses i kemikalielagens 48 a § 2 moment
att informationsföreskrifterna i REACH-förordningens 31-33 artiklar efterföljs3) 
att begränsningarna enligt REACH-förordningens 67 artikel iakttas samt4) 
att kemikalielagens och de därpå baserade författningarnas föreskrifter om mi-5) 
nutförsäljning av farliga kemikalier efterföljs

Om den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten vid en inspektion upptäcker brister 
vars åtgärdande förutsätter en insats av andra än den inspekterade verksamhetsidkaren 
bör den kommunala myndigheten överföra saken till behandling hos centralmyndighe-
ten gällande dessa åtgärder. Syftet med överföringsplikten är inte att försvaga samar-
betet mellan kommunerna. I praktiken är det fråga om situationer som kunde äventyra 
principen för ämnenas fria rörlighet på EU:s inre marknad. Tillsynsmyndigheten kan vid 
genomförande tillsyn enligt kemikalielagen anlita en kompetent utomstående expert för 
att klarlägga en omständighet som är av betydelse för tillsynen (49 b §). Experthjälp kan 
anlitas i enskilda övervakningsfall, t.ex. för att utreda huruvida en särskild omständig-
het angående produkten är förenlig med lagen. Inte heller i sådana fall får ansvaret för 
tillsynsmyndighetens tillsynsuppgift överföras till experten. Om expertens straffrättsliga 
ansvar föreskrivs i 53 §.

Enligt kemikalielagens 49 § bör tillsynsmyndigheterna samarbeta med varandra för 
att undvika överlappande kontroller alltid när det är möjligt och ändamålsenligt. I detta 
syfte bör tillsynsmyndigheterna informera varandra om sina planer beträffande tillsynen. 
Planen för kontroll av tillsynsobjekten för kemikalietillsyn bör sändas för kännedom till 
övriga myndigheter som utövar tillsyn över dessa tillsynsobjekt, till exempel miljömyn-
digheterna, till regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd och till det 
regionala räddningsverket, för att möjliggöra eventuella samordnade inspektioner.

3.1  Övervakning av klassificeringar, märkningar och förpackningar

Den kommunala kemikalietillsynsmyndighetens uppgift är att övervaka att kemikalierna 
är klassificerade, märkta och förpackade antingen enligt den utgående kemikalielag-
stiftningen eller enligt CLP-förordningen. Kemikalier försedda med de nya märkningarna 
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kommer till marknaden under tillsynsprogramperioden. Under programperioden borde 
man reservera tid för deltagande i utbildningen och för inlärning av det nya klassifice-
rings- och märkningssystemet.

Klassificeringen av en kemikalie kan inte kontrolleras utan kunskap om dess sam-
mansättning och klassificering av dess beståndsdelar. För kemikalier som säljs i minut-
handeln finns denna information ofta inte tillgänglig. Då bör informationen kontrolleras 
i kemikalieproduktregistret (KETU) och märkningarna på försäljningsemballaget bör 
jämföras med informationen som har inlämnats i registret. Vid inspektioner av minut-
försäljningen borde dock säkerhetsdatabladet vara till hands för de kemikalier för vilka 
säkerhetsdatablad bör utarbetas i enlighet med REACH-förordningen. Vid inspektioner 
av kemikalieleverantörerna bör uppgifterna om sammansättningen och beståndsdelarna 
enligt kemikalielagens 16 § stå till förfogande.

3.2 Kontroll av uppgifter som inlämnas till kemikalieproduktregistret

Registreringen av kemikalieinformation sker utgående från social- och hälsovårdsminis-
teriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier. Kemikalieproduktregistret 
(KETU) innehåller uppgifter om kemikalier som finns på den finländska marknaden och 
som klassificeras som farliga eller som innehåller farliga ämnen. I registret finns informa-
tion om drygt 100 000 kemikalier varav ungefär 30000 finns på marknaden. I registret 
finns ungefär 850 verksamhetsidkare som släpper ut kemikalier på marknaden.

Kemikalieproduktregistret används av myndigheter som utövar kemikalietillsyn 
enligt kemikalielagen, av giftinformationscentralen, av centralkriminalpolisen och av 
forskningsinstitut. Informationen från registret används för vård av förgiftningar, för 
undersökning av olyckor, för beredning av lagstiftning och som redskap för kemikalietill-
synen. KETU-registret är ett nödvändigt redskap i den kommunala kemikalietillsynsmyn-
dighetens arbete. Det offentliga KETU-registret finns på adressen www.ketu.fi. Därifrån 
kommer man till myndighetssidan med användarnamn och lösenord som kan beställas 
genom ifrågavarande webbsida. Med kemikalietillsynsmyndighetens användarrättighe-
ter kommer man också till rapporteringssystemet för kemikalietillsynsinformation som 
togs i bruk under förra tillsynsprogramperioden.

Kemikalieinformationen som inlämnas i produktregistret är i stort sett densamma 
som finns i säkerhetsdatabladet, dock kompletterad med koderna för farliga bestånds-
delar (t.ex. CAS-nummer) samt med en kod som anger användningsområdet och verk-
samhetsbranschen. I registret inlämnas inte de fullständiga uppgifterna om kemikaliens 
sammansättning utan bara uppgifterna om farliga ämnen eller ämnen som kan medföra 
fara.

Uppgifterna om kemikalien inlämnas av en finländsk verksamhetsidkare som är 
ansvarig för utsläppande av kemikalien på marknaden eller införande till användning 
i Finland. Verksamhetsidkaren är skyldig att inlämna uppgifterna om de kemikalier för 
vilka det enligt REACH-förordningen bör utarbetas ett säkerhetsdatablad. Uppgifterna 
bör inlämnas också om kemikalier som är avsedda för allmän konsumtion.

Anmälan om en kemikalie bör göras på nytt om det sker väsentliga förändringar i 
uppgifterna. Sådana förändringar är: ändring av handelsnamn, förändringar i uppgif-
terna om verksamhetsidkaren, förändringar i sammansättningen av blandningar samt ny 
eller reviderad information om kemikaliens egenskaper som kan medföra fara.

Vid bedömning av riskerna i samband med en kemikalieleverantör bör det anses vara 
en riskfaktor och en orsak att öka kontrollfrekvensen att verksamhetsidkaren har fått 
många registeranmälningar tillbakaskickade för korrigering.

3.3 Övervakning av skyldigheten att inlämna uppgifter i enlighet med 
 REACH-förordningen

Den kommunala kemikalietillsynsmyndighetens uppdrag är att övervaka att informa-
tionsskyldigheten som föreskrivs i REACH-förordningens 31-33 artiklar efterföljs.
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I REACH-förordningens 31 artikel föreskrivs om krav på ett säkerhetsdatablad. En 
anvisning för utarbetande av säkerhetsdatabladet finns i förordningens bilaga II.

Leverantören av ett ämne eller en blandning bör förse mottagaren av ett ämne eller 
en blandning med ett säkerhetsdatablad som sammanställts i enlighet med bilaga två 
ifall ämnet eller blandningen uppfyller kriterierna som presenteras i 31 artikel punkt 1:

ämnet eller blandningen •	 uppfyller kriterierna för att klassificeras som farligt, 
eller
ämnet•	  är långlivat, bioackumulativ och giftigt (PBT) eller mycket långlivat och 
mycket kraftigt bioackumulerande (vPvB), eller
ämnet •	 finns på kandidatlistan av andra skäl än det som anges ovan.

Leverantören av en blandning bör förse mottagaren på dennes begäran ett säkerhets-
datablad som sammanställts i enlighet med bilaga II om blandningen inte klassificeras 
som farlig men uppfyller kriterierna i 31 artikel punkt 3:

blandningen•	  innehåller i en individuell koncentration minst 1 viktprocent (gas-
formiga: minst 0,2 volymprocent) åtminstone ett ämne som orsakar fara för 
människors hälsa eller miljön, eller
blandningen•	  innehåller i en individuell koncentration minst 0,1 viktprocent (detta 
gäller för icke gasformiga blandningar) åtminstone ett PBT- eller vPvB-ämne eller 
ett ämne som finns på kandidatlistan, eller
blandningen•	  innehåller ett ämne för vilket det finns ett gemenskapsgränsvärde 
för exponering på arbetsplatsen

Säkerhetsdatabladet bör
tillhandahållas kostnadsfritt på papper eller elektroniskt senast vid den tidpunkt •	
då ämnet eller blandningen först levereras 
tillhandahållas på ett officiellt språk i den medlemsstat där ämnet eller bland-•	
ningen släpps ut på marknaden och det skall innehålla de 16 huvudpunkter som 
anges i artikel 31 punkt 6
utan dröjsmål uppdateras om det har kommit ny information om faktorer och •	
risker som kan påverka riskhanteringsåtgärderna, eller om ett ämne som nämns 
i bilaga XIV fått tillstånd eller avslag på tillståndsansökan eller om ämnet eller 
blandningen blivit belagt med begränsning. Den nya uppdaterade versionen om 
uppgifterna bör kostnadsfritt tillhandahållas alla mottagare till vilka ämnet eller 
blandningen har levererats under de senaste 12 månaderna. Till uppdateringar 
som gjorts efter registreringen bör bifogas registreringsnummer i enlighet med 
REACH-förordningen.
säkerhetsdatabladet behöver inte tillhandahållas om det farliga ämnet eller den •	
farliga blandningen som erbjuds åt allmänheten förses med tillräcklig informa-
tion som användarna behöver för att vid behov vidta åtgärder för att skydda 
människors hälsa och säkerhet eller miljön, förutom om nedströmsanvändaren 
eller distributören begär det.

Ändringen av REACH-förordningens bilaga II (EG) nr 453/2010 medför ändringar i 
innehållet av säkerhetsdatabladets rubriker. I punkt 2 anges förutom klassificeringen 
också märkningarna som tidigare har angetts i punkt 15. Också CLP-förordningen inne-
bär förändringar i datasäkerhetsbladet. Under hela övergångsperioden, fram till 1 juni 
2015, bör klassificeringen av ämnen och blandningar anges enligt det utlöpande klas-
sificeringssystemet. Klassificeringen av ämnen bör dock fr.o.m. 1 december 2010 också 
anges i enlighet med CLP-förordningen. Efter övergångsperioden ska klassificeringen av 
såväl ämnen som blandningar anges enbart i enlighet med CLP-förordningen. Om en 
blandning före utgången av övergångsperioden klassificeras och märks i enlighet med 
CLP-förordningen, bör man i säkerhetsdatabladet ange klassificeringen också i enlighet 
med CLP-förordningen i punkt två. Om blandningen bara klassificeras men inte märks 
i enlighet med CLP-förordningen, kan klassificeringen enligt CLP-förordningen anges i 
punkt 16. I säkerhetsdatabladet infogas exponeringsscenarierna samt registeringsnum-
reringen för ämnet eller blandningen när denna information finns tillgänglig.
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I REACH-förordningens 32 artikel föreskrivs om skyldigheten att nedåt i distributions-
kedjan vidarebefordra information om de ämnen eller blandningar för vilka det inte 
krävs något säkerhetsdatablad:

mottagaren av ett ämne eller en blandning bör förses med informationen om •	
huruvida det krävs ett tillstånd för ämnet, om begränsningar samt annan till-
gänglig information om ämnet som kan påverka riskhanteringsåtgärderna. För 
dessa ämnen eller blandningar bör också anges registreringsnumret eller -num-
ren enligt REACH-förordningen, om denna information är tillgänglig.
informationen bör meddelas kostnadsfritt på papper eller elektroniskt när ämnet •	
levereras som sådant eller i en blandning.
leverantörerna av ämnet bör utan dröjsmål uppdatera informationen av samma •	
skäl som säkerhetsdatabladet bör uppdateras. 

I REACH-förordningens 33 artikel föreskrivs om skyldigheten att vidarebefordra informa-
tion om ämnen som förekommer i varor: 

Om varan innehåller minst 0,1 viktprocent av ett ämne som finns på den s.k. •	
kandidatlistan bör leverantören förse mottagaren av varan med tillräcklig infor-
mation som leverantören har tillgång till, åtminstone ämnets namn, så att varan 
kan användas på ett säkert sätt.
På samma sätt bör leverantören på konsumentens begäran, om varan innehåller •	
minst 0,1 viktprocent av ett ämne på den s.k. kandidatlistan, tillhandahålla kon-
sumenten den motsvarande informationen inom 45 dagar fr.o.m. att nämnda 
begäran mottagits.

3.4  Övervakning av efterföljelse av begränsningarna 
 i REACH-förordningen

I REACH-förordningens 67 artikel och i bilaga XVII föreskrivs om begränsningar gällande 
ämnen. Tillverkningen, introduktionen på marknaden och användningen av ett ämne 
som är i bilaga XVII belagt med någon begränsning är inte tillåtet som sådant eller som 
beståndsdel i en blandning eller i ett föremål om inte den ifrågavarande begränsningen 
iakttas. Undantag kan dock under vissa förutsättningar göras om det är fråga om ve-
tenskaplig eller produkt- och processorienterad forskning samt vid användningen för 
kosmetiska preparat i fråga om begränsningar som avser hälsorisker.

Bilaga XVII har ändrats genom kommissionens förordningar (EG) nr 552/2009 och 
276/2010. Efter dessa ändringar omfattar listan 59 titlar. Den senaste ändringen gäller 
diklormetan, grilltändvätskor, lampoljor och organiska tennföreningar. Ändringen til-
lämpas stegvis från och med december 2010. För asbestfibrer, arsenikföreningar samt 
blykarbonater och blysulfater som ingår i bilaga XVII ges undantag genom statsrådets 
förordning (647/2009).

3.5  Övervakning av minuthandeln

Minutförsäljningen av farliga kemikalier kan bara övervakas på lokal nivå. I förordningen 
om minutförsäljning av farliga kemikalier (676/1993) finns föreskrifter för förvaring och 
överlåtelse av farliga kemikalier. För förvaring och överlåtelse av mycket giftiga och gif-
tiga kemikalier finns särskilda krav och för hälsofarliga kemikalier begränsningar angå-
ende överlåtelse. Syftet och målet med kontrollerna av minuthandeln är att säkerställa 
att dessa krav iakttas.

Genom inspektioner kontrolleras också att de marknadsförda kemikalierna är märkta 
och förpackade på rätt sätt samt att kemikalieleverantören som i Finland ansvarar för att 
en kemikalie släpps ut på marknaden har inlämnat uppgifterna om kemikalien till KETU-
registret. Vid inspektioner av minuthandeln kan det också bli aktuellt att kontrollera att 
de biocida bekämpningsmedlen, antifoulingpreparaten och skyddskemikalierna finns i 
de register och förteckningar som upprätthålls av centralmyndigheterna.
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3.6  Övriga tillsynsuppgifter

Enligt kemikalielagens 8 c § hör det till den kommunala kemikalietillsynsmyndighetens 
åligganden att övervaka märkningarna som gjorts enligt EU:s tvättmedelsförordning. 

Enligt statsrådets förordning om biocidpreparat (466/2000) bör den kommunala 
kemikalietillsynsmyndigheten övervaka att biocidpreparat släpps ut på marknaden och 
används i enlighet med kemikalielagen och den ifrågavarande förordningen.

Enligt skyddskemikalieförordningens (123/1994) 11 § bör den kommunala kemika-
lietillsynsmyndigheten övervaka att endast sådana skyddskemikalier vars användning 
är tillåten med stöd av kemikalielagen och skyddskemikalieförordningen introduceras 
på marknaden eller överlåts för ibruktagande samt att skyddskemikalierna är märkta 
enligt föreskrifterna i skyddskemikalieförordningen. Skyddskemikalieförordningen har 
upphävts men den tillämpas under en övergångsperiod tills skyddskemikalierna har 
godkänts i enlighet med biocidlagstiftningen.
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4 Kemikalietillsyn  
– tillsynsobjekt och inspektioner

Syftet och avsikten med kemikalietillsynen är att utreda huruvida kemikalier som finns på 
den finländska marknaden uppfyller kemikalielagstiftningens krav. Genom att övervaka 
hur kraven iakttas bidrar myndigheten till att förebygga och avvärja hälso- och miljöska-
dor och fysiska risker och till att förebygga olyckor.

Med inspektion avses en regelbundet skeende och planenlig kontroll som utförs av 
tillsynsmyndigheten. I tillsynsprogrammet enligt kemikalielagen inriktas kontrollen på 
kemikalier och dokument och uppgifter som har getts därom samt på minuthandeln 
med kemikalier. Omfattningen av kontrollen beror på huruvida inspektionen sker hos 
kemikalieleverantören som ansvarar för introduktion av kemikalien på marknaden eller 
i en minuthandelsaffär. I båda fallen bestäms innehållet i kontrollen utgående från den 
kommunala kemikalietillsynsmyndighetens uppgifter.

Genom kontroller säkerställs att en farlig kemikalie eller en kemikalie som innehåller 
farliga ämnen uppfyller de villkor som föreskrivs i den nationella lagstiftningen eller i 
EU-lagstiftningen (Tabell 2). Genom inspektioner av minuthandeln kontrolleras också att 
föreskrifterna för minuthandel iakttas.

EU-förordningar Nationell lagstiftning

Etikett och dess 
innehåll

CLP-förordningen 17 artikel Kemikalieförordningen 16 §

Noggrannare artiklar 18-33 och 
bilagor

Noggrannare SHMf 807/2001 
och bilagor

Förpackning CLP-förordningen 35 artikel Kemikalieförordningen 15 §

Säkerhetsförslutare och varnings-
symbol för synskadade CLP-för-
ordningen bilaga II del 3

Säkerhetsförslutare och varnings-
symbol för synskadade SHMf 
430/2001

Informerings-
skyldighet
(bl.a. säkerhetsdata-
blad)

Skyldigheterna i REACH-förord-
ningens 31-33 artiklar iakttas, 
bilaga II

Begränsningar REACH-förordningens 67 artikel 
och bilaga XVII

Undantag: blyfärger, asbest,  
arsenik, SRf 647/2009

Tvätt- och 
rengöringsmedel

Tvättmedelsförordningen 11  
artikel och bilaga VII (märkningar)

Biocider och 
skyddskemikalier

SHMf 422/2000
Skyddskemikalieförordning 
123/1994, Biocider och skydds-
kemikalier som kräver förhands-
godkännande finns i register och 
förteckningar som upprätthålls av 
centralmyndigheten

Inlämnande av 
uppgifter till 
kemikalieregistret

Kemikalielagen 48 a § 2 moment 
och SHMf 553/2008 
Märkningarna på etiketten bör 
motsvara uppgifterna som inläm-
nats till kemikalieproduktregistret

Tabell 2. Krav på kemikalier
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Det mest ändamålsenliga och effektiva är att satsa på inspektioner av de kemi-
kalieleverantörer som först introducerar kemikalier på den finländska marknaden 
och som därmed är ansvariga för märkning och förpackning av kemikalier, för säker-
hetsdatablad, för inlämnande av kemikalieinformationen till KETU-registret och för 
ansökan om ett eventuellt förhandsgodkännande. I en kommun där det inte finns 
kemikalieleverantörer inriktas tillsynen på minuthandeln av kemikalier. Säkerhetsda-
tabladet bör alltid granskas när en kemikalieleverantör inspekteras men det kan också 
ske vid inspektionen av minuthandel, t.ex. i specialaffärer där professionella användare 
köper kemikalier. Säkerhetsdatabladet bör vara sammanställt i enlighet med REACH-
förordningen. Samtidigt kontrolleras att säkerhetsdatabladets information motsvarar 
den information som har inlämnats till KETU-registret.

Inspektionsberättelsen bör enligt förvaltningslagens 39 § delges alla parter som har 
rätt att närvara vid inspektionen. I praktiken görs berättelsen oftast i två exemplar av 
vilka ett skickas till tillsynsobjektet, försedd med inspektörens underskrift. Inspektions-
berättelsen bör skickas till centralmyndigheten för kännedom om det upptäcks att 
aktören brutit mot lagstiftningen. Om inspektionen leder till administrativa åtgärder 
eller rättsliga påföljder bör tillsynsmyndigheten stå i kontakt med centralmyndigheten 
gällande dessa åtgärder.

Vid riskbedömning hos tillsynsobjektet bör man beakta såväl farlighetsgraden hos 
de kemikalier som släppts ut på marknaden som antalet människor som utsätts för 
dessa kemikalier. Kontrollfrekvensen bör bestämmas så att man årligen inspekterar 
antingen minst 10 % av tillsynsobjekten inom kommunen eller minst ett tillsynsobjekt 
per 10000 invånare. Kontrollen bör i första hand gälla de kemikalieleverantörer som 
är verksamma på orten.

4.1 Kemikalieleverantör

I tillsynsprogrammet enligt kemikalielagen avses med kemikalieleverantör en finländsk 
leverantör som är ansvarig för utsläppandet av kemikalier på marknaden, som enligt 
REACH-förordningen har ansvar för tillhandahållande av datasäkerhetsbladet för mot-
tagaren och som enligt CLP-förordningen ansvarar för märkning och förpackning av 
ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga (och vars kontaktuppgifter 
vanligtvis står på emballaget). Kemikalieleverantören ansvarar också för ansökande av 
förhandsgodkännande av eller anmälan om biocidpreparat och skyddskemikalier, för 
märkningar gällande biocidpreparat och tvättmedel samt för inlämnande av uppgifterna 
till kemikalieproduktregistret. Dessa åligganden som kemikalielagstiftningen föreskriver 
för kemikalieleverantören hör till det som den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten 
enligt kemikalielagstiftningen bör övervaka. De registrerings- och informeringsskyldighe-
ter som EU-förordningarna föreskriver för tillverkare och importörer samt övervakningen 
av nedströmsanvändarnas skyldigheter hör enligt kemikalielagstiftningen till andra till-
synsmyndigheters uppgifter än de kommunalas. 

I tillsynsprogrammet enligt kemikalielagen kan en kemikalieleverantör vara en till-
verkare, importör, nedströmsanvändare eller distributör som avses i REACH- och CLP-
förordningarna.

Tillverkaren släpper ut ämnen på marknaden.
Denna grupp förekommer sällan bland de tillsynsobjekt som de kommunala •	
kemikalietillsynsmyndigheternas ska övervaka, eftersom största delen av kemi-
kalierna på marknaden är blandningar. Bland konsumentkemikalierna är denna 
grupp synnerligen liten, exempel finns dock: terpentin, aceton, lampolja och 
tändvätska. Största delen av leverantörerna av dessa ämnen är dock förpackare 
(alltså nedströmsanvändare), importörer eller distributörer. 
Det är viktigt att man säkerställer att leverantören av ämnet som kontrolleras •	
också är tillverkaren av ämnet, dvs. ämnet tillverkas genom (en kemisk produk-
tions- eller separations)process.
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Enligt REACH-förordningen bör tillverkaren av ett ämne registrera ämnena •	
som tillverkas. Registreringsskyldigheten gäller tillverkade ämnen om tillverk-
ningsmängden är minst 1 ton per år per tillverkare. Den kommunala kemika-
lietillsynsmyndigheten kontrollerar inte registreringen men informationen om 
finländska tillverkare av ämnet är viktig för de myndigheter som kontrollerar 
registreringen.
Enligt CLP-förordningen är tillverkaren av ämnet ansvarig för klassificeringen av •	
ämnet som släpps ut på marknaden.

Importören släpper ut ett ämne på marknaden som tillverkats utanför Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet, antingen som sådant eller i en blandning.

Till denna grupp hör kemikalieleverantörer som importerar kemikalier från t.ex. •	
Ryssland, USA, Kanada, Kina, Japan eller Schweiz. 
Importörens huvudman utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan •	
enligt REACH-förordningen ha en ”ensam representant” vars uppgift är att se 
till att REACH-förordningens skyldigheter iakttas. I sådana fall anses importören 
ur REACH-förordningens perspektiv vara en nedströmsanvändare, men den 
finländska importören är ändå ansvarig för övriga skyldigheter som föreskrivs av 
kemikalielagstiftningen (bl.a. etikett, förpackning, KETU-registret samt förhands-
godkännande i fråga om biociderna).
Enligt REACH-förordningen bör den som importerar ett ämne (som sådant •	
eller i en blandning) registrera det importerade ämnet om den importerade 
mängden uppgår till minst 1 ton per år per importör. Den kommunala kemika-
lietillsynsmyndigheten kontrollerar inte registreringen men informationen om 
finländska importörer av ämnet är viktig för de myndigheter som kontrollerar 
registreringen.
Enligt CLP-förordningen är importören av ämnet ansvarig för klassificeringen av •	
ämnet eller blandningen som släpps ut på marknaden.

Nedströmsanvändaren släpper ut ett ämne eller en blandning på marknaden.
Till denna grupp hör de som förpackar ämnen eller de som packar eller blan-•	
dar blandningar (t.ex. målfärg, lim, lack, tvättmedel) ifall dessa ämnen eller 
blandningar härstammar från Europeiska ekonomiska samarbetsområdets inre 
marknad.
Till denna grupp hör också minuthandlaren som t.ex. förpackar kemikalier i •	
mindre förpackningar och säljer dem vidare.
Enligt CLP-förordningen är nedströmsanvändaren ansvarig för klassificeringen •	
av ämnet eller blandningen som släpps ut på marknaden men nedströmsanvän-
daren kan använda den klassificering som en annan aktör i leveranskedjan har 
gett för ämnet eller blandningen, förutsatt att sammansättningen av ämnet eller 
blandningen inte ändras.

Distributören1 introducerar ett ämne eller en blandning på marknaden som härstammar 
från Europeiska ekonomiska samarbetsområdets inre marknad.

Till denna grupp hör distributörer som släpper ut kemikalier på mark-•	
naden men inte själva blandar eller förpackar dem. En distributör kan 
t.ex. importera kemikalier från Sverige, Danmark, Tyskland eller ett an-
nat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Distributören 
kan också låta tillverka kemikalier med sitt eget varumärke (”Private La-
bel”) och då finns distributörens kontaktuppgifter på etiketten. Till exem-
pel flera av handelns centralaffärer har produkter med eget produktnamn. 

1 Enligt REACH- och CLP-förordningarna är även minuthandlaren en distributör. Minuthandlaren har dock  
 inte alla de skyldigheter som hör till kemikalieleverantören (t.ex. inlämnande av uppgifter till KETU- 
 registret). Därför behandlas minuthandlarna i tillsynsprogrammet som en särskild grupp.
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På etiketten till en kemikalieförpackning kan också finnas kontaktuppgifterna •	
till en leverantör i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet. Den distributör som ansvarar för introducerandet av kemikalien på den 
finländska marknaden är då ansvarig för inlämnandet av kemikalieuppgifterna 
till KETU-registret.
Enligt CLP-förordningen kan distributören använda en klassificering som gjorts •	
av en annan aktör inom leveranskedjan.

Kemikalieleverantören kan för olika kemikaliers del ha olika roller, t.ex. som distributör 
för en del kemikalier och som importör för några andra. Kemikalieleverantörens roll bör 
alltid ses i förhållande till den ifrågavarande kemikalien. I inspektionsformulären skrivs 
alltså den roll som leverantören har i samband med denna kemikalie: tillverkare, impor-
tör, nedströmsanvändare eller distributör. 

De kemikalieleverantörer som är ansvariga för utsläppande av kemikalier på marknaden 
bör finnas med i de register och förteckningar som upprätthålls av centralmyndighe-
terna:

Kemikalieproduktregistret (•	 KETU)
förteckningen över  •	 skyddskemikalierna 
förteckningen över (•	 antifoulingpreparat)  
förteckningen över biocida •	 bekämpningsmedel 

Åtminstone dessa kemikalieleverantörer som finns med på register och förteckningar 
borde vara föremål för systematisk kontroll. Centralmyndigheternas register och för-
teckningar täcker dock inte alla finländska verksamhetsidkare. Inom kommunen kan 
förutom dessa finnas kemikalieleverantörer som enligt registeruppgifterna finns på 
någon annan ort, t.ex. på den ort där huvud- eller försäljningskontoret är beläget. Det 
är också möjligt att uppgifterna om kemikalierna inte har inlämnats eller att förhands-
godkännandet som förutsätts i lagstiftningen inte har sökts, och i sådana fall finns 
företaget inte med i registret. Det kan också löna sig att söka efter sådana företag 
genom olika slags företagssöktjänster på internet, eftersom det ofta är möjligt att 
begränsa sökningen till en viss ort. Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten bör 
utgående från sin egen lokalkännedom och kartläggning av tillsynsobjekt komplettera 
informationen om sina tillsynsobjekt.

4.1.1 Riskbedömning och kontrollfrekvens hos en kemikalieleverantör

När kemikalieleverantörerna indelas i leverantörer av konsument- och industrikemikalier 
beaktar man storleken och sårbarheten hos den grupp människor som kan exponeras 
för kemikalien. Den kommunala kemikalietillsynsmyndighetens särskilda uppgift är att 
övervaka kemikalier som säljs till konsumenter. Kemikalier som används vid arbetet över-
vakas också av regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd. Etiketten på 
kemikalieförpackningen är för konsumenten den enda informationskällan om kemika-
liens farliga egenskaper. Därför är det viktigt att uppgifterna på etiketten stämmer. Sä-
kerhetsförslutaren är avsedd för att skydda små barn mot förgiftningar medan varnings-
symbolen för synskadade varnar den synskadade för kemikaliens farliga egenskaper. Det 
är också viktigt att informationen om en kemikalie som används av konsumenter finns 
till giftinformationscentralens förfogande genom KETU-registret. Också myndigheterna 
som utövar tillsyn enligt kemikalielagen samt räddningsmyndigheter och polisen använ-
der KETU-registret som en av informationskällorna.

Konsumenten bör också kunna lita på att riskerna med de biocider och skyddskemi-
kalier som finns på marknaden har bedömts i samband med det godkännande eller den 
anmälan som är förutsättning för introduktion på marknaden och att det på marknaden 
inte finns kemikalier som är belagda med begränsningar på grund av farlighet.

Kemikalieleverantörerna indelas i leverantörer av konsument- och industrikemikalier 
enligt följande:
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Leverantör av konsumentkemikalier, t.ex. 
leverantör av tvätt- och rengöringsmedel•	
leverantör av målfärger, lack och tryckfärger•	
leverantör av bil- och båtkemikalier och oljeprodukter•	
leverantör av byggnadskemikalier, cement och murbruk•	
leverantör av bekämpningsmedel, biocider och jordbrukskemikalier•	
leverantör av fotograferings- och hobbykemikalier•	
annan leverantör av konsumentkemikalier•	

Leverantör av industri- och yrkesbrukskemikalier, t.ex.
tillverkare av organiska eller oorganiska baskemikalier (ämnen)•	
annan leverantör av kemikalie som används vid yrket eller arbetet•	

Rekommenderad kontrollfrekvens

Typ av tillsynsobjekt Mål (gånger per år)

Leverantör av konsumentkemikalier 1 

Leverantör av industrikemikalier 0,2

I den gemensamma delen av tillsynsprogrammet i tabell 2 har som mål satts att kemika-
lieleverantören inspekteras en gång per år. I praktiken gäller detta leverantörer av kon-
sumentkemikalier. Leverantörer för industri- och yrkesbrukskemikalier borde inspekteras 
åtminstone vart femte år. Dock bör kontrollfrekvensen för kemikalier avsedda för yrkes-
bruk vara högre om de även finns i minuthandeln eller om de kan köpas på internet. 
Sådana kemikalier bör kontrolleras lika ofta som konsumentkemikalierna. I kommunen 
bestäms kontrollfrekvensen särskilt för varje objekt, beaktande följande faktorer som 
påverkar risken: 

Risken vid tillsynsobjekt bedöms vara högre och kontrollfrekvensen bör öka om 
 inspektioner av minuthandeln har visat många brister i kemikalier som företaget •	
har släppt ut på marknaden
nivån på kemikaliekunnande inom företaget är låg, t.ex. om•	

om företaget huvudsakligen verkar inom någon annan bransch än kemi-•	
kaliebranschen
om det konstaterades många brister/fel vid den föregående kontrollen•	
om det i KETU finns många anmälningar som returnerats för korrigering•	

de kemikalier som introduceras på marknaden är särskilt farliga (CMR, T+, C, •	
allergiserande eller finns med på kandidatlistan)
verksamhetsidkarens produktsortiment ofta byts•	
kemikalierna importeras från länder utanför Europeiska ekonomiska samar-•	
betsområdet vilket innebär att kemikalieföreskrifterna i ursprungslandet inte 
motsvarar EU-föreskrifterna
kemikalien ingår i tyngdpunkterna för den riksomfattande tillsynen.•	

Verksamhetsidkarens kännedom om kemikalier kan vara bristfällig särskilt då företaget 
huvudsakligen verkar inom någon annan bransch än kemikaliebranschen. Så kan det 
vara t.ex. om kemikalien används för drift eller service av anordningar som används för 
företagets egentliga huvudverksamhet. I sådana fall kan det finnas brister i såväl märk-
ningarna som inlämnandet av uppgifterna till KETU-registret.

Risken vid tillsynsobjekt bedöms vara lägre och kontrollfrekvensen kan minskas om
verksamhetsidkaren har en god kännedom om kemikalier•	
kemikalierna som introduceras på marknaden ingår i ett väletablerat sortiment•	
få brister har konstaterats i tidigare inspektioner.•	

Utgående från riskbedömningen bör kontrollfrekvensen dock inte sänkas mer än till 
hälften av det som rekommenderas. 
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4.1.2 Inspektion av kemikalieleverantör

Övervakningen riktas särskilt till leverantörer av konsumentkemikalier. Om kemikaliele-
verantören i sitt sortiment har både sådana kemikalier som är avsedda för konsumenter 
och sådana som är avsedda för industri- och yrkesbruk bör kemikalieleverantören i till-
synsplanen betraktas som en leverantör av konsumentkemikalier. Om importören eller 
distributören har flera huvudmän bör man om möjligt inspektera kemikalier för olika 
huvudmän. När man kommer överens om inspektionen bör man också se till att en 
person som ansvarar för iakttagande av kemikalielagstiftningens föreskrifter – verksam-
hetsidkaren eller dennes representant – är närvarande vid inspektionen

Kemikalieleverantörens produktsortiment och de eventuella huvudmännen har in 
allmänhet presenterats på företagets webbplats som kan användas när man väljer ut de 
kemikalier som ska inspekteras. Samtidigt kontrolleras huruvida kemikaliesortimentet på 
webbsidan motsvarar det som har anmälts till KETU-registret samt huruvida marknads-
föringen på internet uppfyller kraven (t.ex. namnet på varningsmärket för blandningen 
eller riskklassen och/eller -kategorin bör nämnas om man kan ingå köpavtal utan att 
först se varningsetiketten).

För inspektion väljs kemikalier som klassificerats som farliga eller som innehåller äm-
nen som klassificerats som farliga. Hos varje kemikalieleverantör granskas minst fem (5) 
kemikalier. När man kommer överens om inspektionen ber man kemikalieleverantören 
på förhand tillhandahålla säkerhetsdatabladen för de kemikalier som ska inspekteras 
eller uppgifterna om sammansättningen av kemikalien bara är avsedd för allmän kon-
sumtion, samt etiketterna.

Redan före det egentliga inspektionsbesöket kontrolleras att märkningarna på de eti-
ketter som har tillhandahållits på förhand och säkerhetsdatabladets punkt 15 motsvarar 
uppgifterna i KETU-registret gällande punkt 15 eller, om säkerhetsdatabladet har sam-
manställs i enlighet med den nya versionen av REACH-förordningens bilaga II, punkt 2. 
Om märkningarna på etiketten avviker från det som har anmälts till KETU-registret bör 
man kontrollera huruvida sammansättningen av kemikalien enligt säkerhetsdatabladets 
punkt tre eller den angiva sammansättningen motsvarar det som står i KETU-registret. 
Sammansättningen av kemikalien kan ha ändrats men de nya sammansättningsupp-
gifterna har inte inlämnats till KETU-registret. Det lönar sig att jämföra uppgifterna om 
sammansättningen även därför att klassificeringen av beståndsdelarna kan ha ändrats 
sedan säkerhetsdatabladet har sammanställt eller uppgifterna har lämnats in. KETU 
söker för beståndsdelarna automatiskt den rätta klassificeringen och R-fraserna i äm-
nesförteckningen, om man har angivit CAS-, EY- eller indexnumren för ämnena. KETU 
gör dock inte ändringar i uppgifterna om märkningarna utan verksamhetsidkaren bör 
själv anmäla ändringarna till KETU-registret. När inspektionen förbereds bör man också 
utreda huruvida den kontrollerade kemikalien är belagt med någon begränsning och 
huruvida sådana biocider för vilka det krävs förhandsgodkännande finns i registret. Före 
inspektionsbesöket kontrolleras också huruvida de kemikalier som ska inspekteras bör 
förses med säkerhetsförslutare eller med en varningssymbol avsedd för synskadade.

För varje kemikalie som inspekteras ifylls inspektionsblanketten på förhand så långt 
det är möjligt. Under inspektionsbesöket ifylls punkterna som gäller säkerhetsförsluta-
ren och varningssymbolen för synskadade. Kemikalieleverantören ombeds förklara de 
eventuella oklarheterna angående klassificeringen och /eller märkningarna på etiketten. 
Uppgifterna om den inspekterade kemikalien matas in från inspektionsblanketten till 
rapporteringssystemet för tillsynsinformationen.

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten bör vidta åtgärder för att få de i sam-
band med inspektionen upptäckta bristerna avhjälpta. Kemikalieleverantören ombeds 
rätta till de upptäckta bristerna om

kemikalien är märkt på ett sätt som inte motsvarar föreskrifterna eller förpack-•	
ningen är bristfällig
uppgifterna om kemikalien inte har inlämnats till KETU-registret•	
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säkerhetsdatabladet för kemikalien inte har sammanställts trots att det krävs•	
märkningarna på tvätt- eller rengöringsmedelförpackningen inte har gjorts i •	
enlighet med tvättmedelsförordningen
nationellt godkännande inte har sökts för ett biocidpreparat även om det krävs•	
REACH-förordningens begränsningar inte har iakttagits.•	

Om inspektionen utarbetas en inspektionsberättelse där de eventuella upp-
täckta bristerna nämns och för avhjälpande av bristerna ges en tidsfrist.

I en inspektionsberättelse över kemikalieleverantören bör åtminstone följande uppgif-
ter framgå:

kemikalieleverantörens namn, adress och telefonnummer samt FO-nummer och •	
den huvudsakliga verksamhetsbranschen (TOL 2008)
tid och plats för inspektionen samt namnen på de närvarande•	
kemikaliernas huvudsakliga användningsändamål (allmän komsumtion eller •	
yrkesbruk)
kemikalieleverantörens roll i förhållande till de kemikalier som inspekteras•	

distributör (också import från annat EU-land)•	
nedströmsanvändare (tillverkare av en blandning eller förpackare av •	
ett ämne)
importör (från länder utanför EU)•	
tillverkare av ämnet•	

importörens och distributörens huvudsakliga huvudmän º
kemikalieleverantörens skyldigheter på vilka inspektionen har inriktats:•	

REACH-förordningens skyldigheter•	
Informeringsskyldighet (SDB) º
Iakttagande av begränsningarna º

klassificering, märkningar och förpackning•	
enligt CLP-förordningen eller º
enligt den utlöpande lagstiftningen º

inlämnande av uppgifterna till kemikalieproduktregistret•	
motsvarar antalet kemikalier anmälda till registret antalet  º
kemikalier som ska anmälas?

biocider som kräver förhandsgodkännande•	
har förhandsgodkännande sökts om det krävs º

om varje kemikalie som inspekteras dessutom•	
kemikaliens handelsnamn, varningsmärkningar (enligt CLP eller enligt •	
den utlöpande lagstiftningen), uppgifterna om förpackning, säker-
hetsförslutare samt varningssymbol för synskadade
finns kemikaliet i KETU eller i andra register eller förteckningar som •	
upprätthålls av centralmyndigheterna?
anmärkningar om säkerhetsdatabladet•	
upptäckta brister•	

åtgärder som krävs med anledning av inspektionen samt tidfrist för avhjälpande •	
av bristerna som upptäckts vid inspektionen
anmärkning om att kemikalieleverantören är ansvarig även för andra kemikalier •	
än de som nu har inspekterats och för avhjälpance av eventuella brister
namnet på inspektören som ger tilläggsinformation samt kontaktuppgifterna.•	

Om det krävs åtgärder för avhjälpande av bristerna bör inspektionsberättelsen och de 
därtill hörande formulären sändas till centralmyndigheten för kännedom, i första hand 
genom rapporteringssystemet för tillsynsinformation. Om en anmälan om kemikalien 
inte har gjorts till kemikalieproduktregistret kan centralmyndigheten också för sin egen 
del vidta fortsatta åtgärder.

Om bristerna inte avhjälps trots uppmaningen som getts i inspektionsberättelsen 
kan den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten med stöd av kemikalielagen förbjuda 
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kemikalieleverantören att släppa ut kemikalien på marknaden, men innan ett sådant 
beslut fattas bör centralmyndigheten kontaktas (se också punkt 2.3).

I några fall kan det vara befogat att höra kemikalieleverantören omedelbart i syfte 
att verkställa de förbud och begränsningar som kan utfärdas när det vid inspektionen 
har konstaterats att föreskrifterna inte följts. Detta förfarande bör alltid tillämpas om 
kemikalien kan orsaka omedelbar fara för hälsan, t.ex. om det är fråga om en giftig 
kemikalie som inte är försedd med märkningar och säkerhetsförslutare, eller om det 
är fråga om en grov överträdelse av begränsningar som har utfärdats i enlighet med 
REACH-förordningens bilaga XVII och om det kan uppstå fara för hälsa och miljö.

4.1.3 Tid som används för inspektion av kemikalieleverantör

Inspektionen hos kemikalieleverantören förutsätter att verksamhetsidkaren kontaktas på 
förhand. Före det egentliga inspektionsbesöket gäller det att granska de dokument som 
verksamhetsidkaren har skickat och kontrollera huruvida uppgifterna motsvarar de upp-
gifter som finns i KETU-registret och i övriga register och förteckningar som upprätthålls 
av centralmyndigheterna. För det egentliga inspektionsbesöket bör reserveras 3-4 tim-
mar (däri inberäknas inte restiderna som dock bör beaktas vid planering av resurserna). 
Arbetstid behövs också till att skriva inspektionsberättelsen, att fylla i inspektionsblan-
ketterna och att vidta de fortsatta åtgärder som inspektionen ger anledning till.

Inspektionen av en kemikalieleverantör, om man granskar minst fem kemikalier, 
antas kräva 1-2 arbetsdagar. I kommunen kan man räkna med en kortare eller längre 
arbetsinsats utgående från erfarenheterna man fått vid inspektioner

4.2 Minuthandelsaffär

I minuthandelsaffärer kontrolleras såväl
att man iakttar skyldígheterna i minuthandelsförordningen samt•	
att man iakttar skyldigheterna som nämns i tabell 2 •	

Viktiga föremål för tillsyn av minutförsäljning av kemikalier är affärer där det säljs gif-
tiga eller mycket giftiga kemikalier på vilkas förvaring och överlåtelse i minuthandeln 
har ställts särskilda krav. Viktiga med tanke på tillsynen är också ställen där det säljs 
kemikalier med särskilda krav på förpackningar (säkerhetsförslutare och varningssym-
bol för synskadade) eller som är belagda med begränsningar i enlighet med REACH-
förordningen. 

Viktiga tillsynsobjekt är bl.a. specialaffärer, lågprisvaruhus samt realiserings- och 
utförsäljningsaffärer. En minuthandelsaffär kan i undantagsfall också fungera som 
kemikalieleverantör, t.ex. som importör eller förpackare av kemikalier. Så har de 
samma skyldigheter som de kemikalieleverantörer som släpper up kemikalier på 
marknaden (märkningar på emballaget, förpackningar, inlämnande av KETU-anmälan, 
sammanställning av säkerhetsdatabladet) och vid inspektionen är det då fråga om en 
inspektion av kemikalieleverantör. Handelskedjor som saluför kemikalier med eget 
produktmärke är inte nödvändigtvis kemikalieleverantörer. Företagets huvudkontor 
anges ofta som kemikalieleverantör vars kontaktuppgifter finns i företags- och orga-
nisationsdatasystemet (FODS).

Minuthandelsaffärer indelas med tanke på tillsynen av minuthandeln i specialaffärer 
och ospecialiserad minuthandel.

Specialaffär eller självbetjäningsvaruhus där det kan säljas giftiga eller mycket giftiga 
kemikalier, t.ex.

järnhandel, servicestation eller bil- och båtutrustningsaffär där det i allmänhet säljs •	
farliga kemikalier för vilkas förvaring eller överlåtelse kan gälla särskilda krav
annan minuthandel med kemikalier (möbelaffärer, vitvaruaffärer, affärer inom •	
trädgårds- och fotobranscherna, pyssel- och hobbybutiker) som kan sälja farliga 
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kemikalier eller kemikalier som säljs med eget varumärke eller självimporterade 
kemikalier eller biocida bekämpningsmedel eller skyddskemikalier
snabbköps- och minivaruhus där mer än hälften av försäljningen består av an-•	
nat än livsmedel och där kemikaliesortimentet kan variera mycket (lågprisbutiker 
och -varuhus)
realiserings- och utförsäljningsaffärer•	
kemikalieförsäljning utanför butiker (internet- och direktförsäljning)•	

Ospecialierad minuthandelsaffär där kemikaliesortimentet ofta är mer eller mindre kon-
stant och där det inte säljs giftiga eller mycket giftiga kemikalier, t.ex.

dagligvaruaffär där andelen livsmedel, drycker och tobak uppgår till mer än •	
hälften av försäljningen, t.ex. supermarket, snabbköpsaffärer
varuhus som även kan ha kassor på avdelningar•	

Tillsynen av minuthandeln bör förutom iakttagandet av föreskrifterna i minuthandels-
förordningen också omfatta de övriga föreskrifterna i kemikalielagstiftningen, t.ex. att 
kemikalier som innehåller ämnen som hör till CMR-grupperna (karcinogena, mutagena 
och teratogena) 1 och 2 får inte säljas för allmän konsumtion.

4.2.1 Riskbedömning och kontrollfrekvens hos en minuthandelsaffär

Farlighetsgraden av de kemikalier som släpps ut på marknaden beskriver omfattningen 
av verksamheten vid denna typ av tillsynsobjekt. Det primära kriteriet borde vara hu-
ruvida affären säljer giftiga eller mycket giftiga kemikalier. Andra inom minuthandeln 
typiskt förekommande farliga kemikalier eller kemikalier som innehåller farliga ämnen 
är avloppsöppnare, vindrutetvättmedel, grilltändvätskor, sprayfärger, lack, lösnings-
medel samt olika slags tvätt- och rengöringsmedel. De flesta av dessa är klassificerade 
med tanke på miljö-, hälso- och/eller brandrisker, och de bör också vara försedda med 
en etikett i enlighet med kemikalielagstiftningen samt eventuellt (beroende på klas-
sificeringen) med säkerhetsförslutare och/eller varningssymbor för synskadade. Även 
när de inte klassificeras kan koncentrationerna av farliga ämnen kräva att de borde 
anmälas till KETU-registret. Exempel på biocida bekämpningsmedel i minuthandeln är 
insektrepellenter och -gifter samt gnagargifte. Av skyddskemikalier kan nämnas olika 
slags träskyddsmedel.

Rekommenderad kontrollfrekvens

Typ av tillsynsobjekt Mål (gånger per år)

Specialaffär och självbetjäningsvaruhus 1–0,33

Ospecialserad minuthandelsaffär eller kallstation 0,2 eller mer sällan

I den gemensamma delen av tillsynsprogrammet i tabell 2 anges att kontrollfrekvensen 
för minuthandelsaffärer kan vara mindre än en gång per år. Minuthandelsaffärer som 
säljer giftiga kemikalier bör dock inspekteras en gång per år och man skall då kontrollera 
att förvaringsutrymmena uppfyller kraven. Övriga minuthandelsaffärer såsom järnaffärer 
och andra affärer som säljer farliga kemikalier bör inspekteras minst vart tredje år. En 
ospecialiserad minuthandel bör helst inspekteras minst vart femte år. En kallstation för 
enbart distribution av bränslen kan inspekteras ännu mer sällan.

Inom en kommun bestäms kontrollfrekvensen för varje särskilt objekt beaktande de 
följande faktorerna som beskriver kemikaliens farlighet och beskaffenheten av tillsyns-
objektets verksamhet:

Risken vid tillsynsobjekt bedöms vara högre och kontrollfrekvensen bör öka om
affären säljer mycket giftiga (T+) eller giftiga (T) kemikalier för vilka gäller minut-•	
handelsförordningens föreskrifter om förvaring och överlåtelse av kemikalier
affären säljer mycket farliga kemikalier för vilka krävs säkerhetsförslutare eller •	
varningssymbol för synskadade
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affären säljer kemikalier som är belagda med begränsningar i enlighet med •	
REACH-förordningen
affären säljer företagets egna produktserier (typiskt för t.ex. specialaffärer)•	
produktsortimentet varierar snabbt (typiskt för t.ex. lågprisaffärer)•	
den föregående inspektionen visade många brister•	
affären säljer kemikalier som ingår i tyngdpunkterna för den riksomfattande •	
tillsynen.

Risken vid tillsynsobjekt bedöms vara lägre och kontrollfrekvensen kan minskas om
produktsortimentet är väletablerat, t.ex. i dagligvaruaffärer•	
obemannad distributionsstation•	
få brister konstaterades under den föregående inspektionen.•	

4.2.2 Inspektion av minuthandelsaffär

Genom inspektioner av minuthandelsaffärer övervakas iakttagandet av föreskrifterna i 
minuthandelsförordningen (676/1993) om försäljning, annan överlåtelse och förvaring 
av kemikalier. Bland annat krävs det att de mycket giftiga och giftiga kemikalierna förva-
ras bakom lås eller annars på ett sätt som hindrar obehöriga från att få tillgång till dem. 
Inspektionerna av minuthandeln syftar också till att utreda huruvida det i minuthandeln 
finns bristfälligt märkta eller bristfälligt förpackade kemikalier och huruvida den som 
introducerat kemikalier på den finländska marknaden har inlämnat uppgifterna om 
kemikalien till KJETU-registret. Det gäller också att utreda huruvida biocidpreparaten, 
skyddskemikalierna och antifoulingpreparaten finns i registren och förteckningarna och 
att man iakttar begränsningarna som gäller dessa kemikalier. 

I minuthandeln inspekteras minst fem kemikalier per affär. När man överenskommer 
om inspektionen är det oftast skäl att säkerställa att man på plats har en person som 
har befogenheter att åtgärda eventuella brister i förvaringen av kemikalierna. Repre-
sentanten för affären bör också kunna ange kontaktuppgifterna till den finlänska kemi-
kalieleverantör som har släppt ut en kemikalie på marknaden ifall uppgifterna inte står 
på etiketten. (Enligt kemikalielagstiftningen räcker det att etiketten anger namnet på 
en verksamhetsidkare inom EG). Med tanke på fortsatta tillsynsåtgärder är det mycket 
viktigt att ta reda på kontaktuppfifterna till den finländska kemikalieleverantören ifall 
man vid inspektionen har upptäckt brister i några kemikalier.

Om det i minuthandeln säljs kemikalier som är märkta som farliga eller som innehål-
ler farliga ämnen bör dessa samt de leverantörer som ansvarar för att de släpps ut på 
marknaden vara med i KETU-registret. Om kemikalien finns i KETU-registret gäller det att 
kontrollera huruvida märkningana på emballaget motsvarar punkt 15 i registeranmälan. 
Uppgifterna om hur etiketten överensstämmer med KETU-registrets uppgifter matas från 
inspektionsblanketten in i uppsamlingssystemet för tillsynsinformation. Där skrivs också de 
åtgärder in som krävs med anledning av det som konstaterats vid inspektionen.

Om det i minuthandels finns en kemikalie som inte uppfyller kemikalielagstiftningens 
krav och har allvarliga brister (märkningarna på emballaget saknas eller de är inte gjorda 
på finska och svenska, emballaget är utan säkerhetsförslutare eller varningssymbol för 
synskadade när lagstiftningen kräver dessa, kemikalien har inte anmälts till de register 
som upprätthålls av centralmyndigheterna) bör inspektionsblanketten skickas till kemi-
kalietillsynsmyndigheten på kemikalieleverantörens hemort för fortsatta åtgärder samt 
till centralmyndigheten för kännedom genom uppsamlingssystemet för tillsynsinforma-
tion. Om det vid inspektion av minuthandelsaffären upptäcks en kemikalie med mycket 
allvarliga brister (t.ex. en giftig kemikalie utan varningsetikett eller säkerhetsförslutare, 
försumlighet med REACH-förordningens begränsningar, biodidbaserad bekämpnings-
medel för vilket man inte har sökt förhandsgodkännande osv.) bör man först uppmana 
försäljaren att upphöra med försäljningen av ifrågavarande kemikalie. Också central-
myndigheten bör kontaktas omedelbart så att den för sin del kan vidta de åtgärder som 
föreskrivs i kemikalielagens 45 §.
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Också för inspektionerna av minuthandeln skrivs en inspektionsberättelse där man 
anger de eventuella bristerna i förvaringen av kemikalier, i märkningar på distributions-
anordningar och i de inspekterade kemikalierna. Om man vid inspektionen upptäcker 
brister bör inspektionsberättelsen och -blanketterna sändas till centralmyndigheten för 
kännedom genom rapporteringssystemet för tillsynsinformation.

Även om kemikalieleverantören har huvudansvaret för märkningar och förpackning 
av kemikalier, för inlämnande av kemikalieuppgifterna till kemikalieproduktregistret 
och iakttagande av kemikalielagstiftningen i övrigt, kan man se de upptäckta bristerna 
i minuthandeln av kemikalier som en av riskfaktorerna vid ifrågavarande affär och en 
orsak att öka kontrollfrekvensen.

Minuthandelns inspektionsberättelse bör innbehålla åtminstone följande uppgifter:
namnet på minuthandels affären, adress och telefonnummer samt huvud-•	
bransch (TOL 2008 i FODS)
tid och plats för inspektion, namn på de närvarande•	
skyldigheter vilka inspektionen har inriktats på•	

minuthandelns skyldigheter•	
förvaring av mycket giftiga och giftiga kemikalier º
överlåtelse av mycket farliga, farliga, berusande eller hälso- º
farliga kemikalier
överlåtelse av oförpackad kemikalie (t.ex. märkningar på  º
distributionsanordningar 

REACH-förordningens skyldigheter•	
Informeringsskyldighet (säkerhetsdatabladet) º
Iakttagande av begränsningarna º

klassificering, märkning och förpackning av kemikalierna•	
märkningar i enlighet med CLP-förordningen, eller º
märkningar enligt utlöpande lagstiftning º

för varje kemikalie som inspekteras bör dessutom anges•	
kemikaliens handelsnamn, märkningar på emballaget (enligt CLP-•	
förordningen eller enligt den utlöpande lagstiftningen), uppgifterna 
om säkerhetsförslutare och varningssymbol för synskadade
namn på verksamhetsidkaren som ansvarar för introduktion av kemi-•	
kalien på marknaden samt adress, telefonnummer. Om etiketten inte 
anger kontaktuppgifterna för den finländska kemikalieleverantören 
bör saken utredas under inspektionen i affären
huruvida kemikalien finns med i KETU-registret eller i de övriga regist-•	
ren eller förteckningar som upprätthålls av centralmyndigheterna
de upptäckta bristerna•	

åtgärderna som inspektion ger anledning till samt tidsfristen för avhjälpande av •	
de upptäckta bristerna (möjligtvis hörande enligt förvaltningslagen, vid behov 
till nämnden)
namnet på inspektör som ger tilläggsinformation samt kontaktuppgifterna.•	

4.2.3 Tid som används för inspektion av minuthandelsaffär

För inspektion av minuthandelsaffär, om kontrollen gäller förvaringen och överlåtelsen 
av kemikalier i affären samt minst fem kemikalier, behövs antagligen minst fyra timmar 
av arbetstid. 

Inspektionen av en minuthandelsaffär kräver att man kontaktar verksamhetsidkaren 
för att komma överens om inspektionsbesöket samt att man fyller i inspektionsblan-
ketterna, kontrollerar kemikalieuppgifterna i KETU-registret och i övriga register och 
förteckningar som upprätthålls av centralmyndigheterna, att man skriver inspektions-
berättelsen samt att man vidtar de fortsatta åtgärder som inspektionen eventuellt ger 
anledning till.

Gemensamt riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet för åren 2011–2014



95

5 Bedömning av genomförandet av 
tillsynsplanen

Kommunen bör årligen bedöma hur tillsynsplanen har genomförts. Bedömningen bör 
göras av ett organ som är ansvarig för kemikalietillsynen och som består av flera med-
lemmar. 

Bedömningen bör ange i vilken grad den planerade verksamheten och de plane-
rade inspektionerna har genomförts för olika kategorier av tillsynsobjekt. Genomför-
andet beskrivs så att antalet genomförda inspektioner jämförs med antalet planerade 
inspektioner för olika tillsynsobjekt. Om man inte har nått målen bör bedömningen 
ange orsakerna eller motiveringarna till att man stannade under målet (t.ex. resurs-
brist, förändringar i verksamhetsmiljön eller andra oväntade faktorer). Likaså pre-
senteras de åtgärder som bör vidtas så att målet kan nås under följande period. Om 
antalet inspektioner har varit större än vad man hade planerat är det också befogat att 
ange orsakerna till detta (t.ex. att antalet tillsynsobjekt som bör inspekteras har ökat 
sedan planen utarbetades eller att verksamhetsmiljön har förändrats så att antalet 
inspekterade tillsynsobjekt ökat eller att det har funnits flera tillsynsobjekt som ingår 
i tyngdpunkterna för tillsynen). 

Vid bedömningen av verksamheten bör man också fästa uppmärksamhet vid hur 
det riksomfattande tillsynsprogrammet enligt kemikalielagen och tillsynen av de egna 
lokala tyngdpunkterna har genomförts. Man borde också bedöma hur mycket tid man 
har använt för olika typer av inspektioner och tillsynsobjekt och jämföra detta med den 
planerade tidsanvändningen. Dessutom bör man ange vilka åtgärder kommunen har 
vidtagit för att avhjälpa de upptäckta bristerna så att man når upp till den nivå som 
lagen kräver. 

Vid bedömningen av genomförandet bör man ange huruvida och i vilken grad 
resurserna räcker till för att täcka behovet och den planerade verksamheten samt hur 
mycket resurser som har använts för den planerade tillsynen och för andra uppdrag. I 
bedömningen anges skilt, i form av antalet personarbetsdagar, de resurser som använts 
för tillsynen enligt kemikalielagen.

När det ovannämnda organet har gjort sin årliga bedömning av hur tillsynen enligt 
kemikalilagen har genomförts bör kommunen skicka bedömningsresultaten till region-
förvaltningsverket. Detta bör ske efter planårets slut före slutet av mars. Regionförvalt-
ningsverkets uppgift är att bedöma hur de kommunala tillsynsplanerna har lyckats.

Avsikten är att använda kommunernas bedömningar om genomförandet av tillsyns-
planerna när man bedömer hur tillsynsprogrammet enligt kemikalielagen har lyckats. 
Detta förutsätter att kommunerna rapporterar om genomförandet av sina egna planer 
och om resultaten, särskilt gällande de följande gemensamma faktorerna:

Antalet tillsynsobjekt inom kommunen, indelade i kemikalieleverantörer och •	
minuthandelsaffärer
Antalet inspektioner, jämfört med planerade inspektioner för de olika typerna •	
av tillsynsobjekt
Antalet inspekterade kemikalier, jämfört med vad som planerats för de olika •	
typerna av tillsynsobjekt
Genomsnittlig tid använd för inspektionen, jämfört med vad som planerats, för •	
de olika typerna av tillsynsobjekt
Resurser som använts för genomförandet av planen, i personarbetsdagar. Här •	
anges också resurserna som använts för annan övervakning av iakttagandet av 
kemikalielagstiftningen.
Om man inte har lyckats nå målen anges orsaken till detta samt hur mycket •	
resultaten avvek från målen. Här anges också genom vilka åtgärder man kan 
under nästa period nå upp till målen.
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De vanligaste olägenheterna och bristerna som har upptäckts i samband med •	
inspektionerna och som har gett anledning till rådgivning eller administrativa 
beslut
Beloppet av avgifter som kommit in i samband med inspektionerna samt huru-•	
vida man har lyckats inrikta dessa medel till utveckling av kemikalietillsynen.
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6 Anvisning för rapportering

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten och regionförvaltningsverket är skyldiga 
att på begäran utan ersättning lämna centralmyndigheten uppgifter om kontroller, 
kontrollåtgärder, kontrollpersonal, avgifter och tillsyn som behövs för styrningen, upp-
följningen, rapporteringen och statistiken i fråga om tillsynen enligt kemikalielagen. 
Uppgifterna skall lämnas till centralmyndigheten på det sätt som centralmyndigheten 
bestämmer (kemikalielagen 49 §). Resultaten från den kommunala kemikalietillsynen 
utgör en del av de tillsynsresultat som bör rapporteras till Europeiska kommissionen och 
kemikalieverket angående iakttagandet av REACH- och CLP-förordningarna i Finland. 
Rapporteringen av resultat i enlighet med anvisningarna som getts i detta tillsynspro-
gram enligt kemikalielagen är därför av stor betydelse.

Avsikten är att tillsyns- och inspektionsuppgifterna om iakttagandet av kemikalie-
lagens föreskrifter i framtiden rapporteras genom ett centraliserat datasystem för till-
synsobjekt och övervakning för miljö- och hälsoskydd (YHTI) som står under utveckling. 
Eftersom YHTI inte ännu står till förfogande i början av tillsynsprogramperioden har 
man utarbetat ett rapporteringssystem för kemikalietillsynsuppgifter (med arbetsnamnet 
TarkastajaKETU). Målet är att man efter uppdateringar under hösten 2010 genom detta 
system kan få information om inspektioner som genomförts, brister som upptäckts 
och åtgärder som krävts. En förutsättning är att inspektionerna rapporteras genom 
systemet. Dessa uppgifter för olika tillsynsobjekt och kemikalier står till förfogande 
för tillsynsenheten, regionförvaltningsverket och centralmyndigheten. Även om man 
genom systemet får information om de genomförda inspektionerna är det viktigt att 
genomförandet av tillsynsplanen jämförs med det som har planerats. 

Genomförandet av tillsynsplanen rapporteras elektroniskt med excelformuläret 
”Genomförande av tillsynsplanen enligt kemikalielagen” som innehåller de följande 
tabellerna: 

”Genomförande av tillsynsplanen enligt kemikalielagen” där man verbalt anger a) 
basuppgifterna om tillsynsenheten och en bedömning om genomförandet av 
tillsysnplanen
”Genomförande av tillsynsplanen enligt kemikalielagen: olika typer av tillsynsob-b) 
jekt” där man numeriskt jämför de planerade inspektionerna och den planerade 
tidsanvändningen med det som förverkligats samt anger antalet tillsynsobjekt 
och utfärdade åtgärdsbestämmelser. 

Dessutom, om man inte inlämnat tillsynsresultaten genom rapporteringssystemet för 
kemikalietillsynsuppgifter (TarkastajaKETU), bör man rapportera resultaten från kemika-
lieinspektioner hos kemikalieleverantörernas verksamhetspunkter och minuthandelsaf-
färer på Excel-formuläret ”Sammandrag”.

Resultaten från bedömningen av genomförandet av tillsynsplanen som godkänts 
av den kommunala nämnd eller annat organ som ansvarar för kemikalietillsynen bör 
årligen efter planeringsårets slut före slutet av mars sändas till regionförvaltningsverket 
som gör ett sammandrag av alla inspektioner som genomförts inom sitt verksamhets-
område och om genomförandet av tillsynsplanerna. Regionförvaltningsverket kan för 
sammandraget och för bedömningen av genomförandet av kommunerna begära ytter-
ligare information om bland annat upptäckta brott mot lagstiftningen och om myndig-
heternas åtgärder om de uppgifter som krävs i tillsynsplanen enligt kemikalielagen inte 
har inlämnats till regionförvaltningsverket eller om uppgifterna är bristfälliga och måste 
kompletteras med tanke på sammandraget. Regionförvaltningsverkets sammandrag 
tillhandahålls centralmyndigheten enligt en tidtabell som angetts för det året.
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7 Metoder för bedömning av 
genomförandet av tillsynsplanen

Centralmyndigheten bedömer hur tillsynsprogrammet enligt kemikalielagen har ge-
nomförts, utgående från bedömningarna som gjorts av regionförvaltningsverken, 
särskilt med tanke på hur täckande den planerade och den genomförda tillsynen har 
varit. Avsikten med tillsynsprogrammet enligt kemikalielagen och den därtill hörande 
regelbundna och systematiska övervakningen är att säkerställa att man i Finland iakttar 
kemikalielagstiftningens föreskrifter och skyldigheter.

Avsikten är att man i samband med bedömningen av genomförandet av kemika-
lielagstiftningen också får en uppfattning om antalet och beskaffenheten av kemika-
lieförbrytelserna samt om åtgärder som man vidtagit för att nå upp till den nivå som 
lagstiftningen kräver. Denna beskrivning görs utgående från de sammandrag som regi-
onförvaltningsverken har gjort om genomförandet av tillsynsplanerna. 
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1 Allmänt

Säkerhetsteknikcentralen (Tukes), från och med 2011 Säkerhets- och kemikalieverket 
(Tukes), utarbetar ett riksomfattande tillsynsprogram för konsumentsäkerheten (tidi-
gare produktsäkerheten) för åren 2011–2014. I 14 § i lagen om konsumtionsvarors 
och konsumenttjänsters säkerhet (den s.k. KonSäkL 75/2004) om utarbetande av ett 
övervaknings- eller tillsynsprogram och i statsrådets förordning om riksomfattande 
tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet (den s.k. förordningen om tillsynsprogram, 
664/2006) föreskrivs om utarbetande av ett tillsynsprogram.

Det riksomfattande tillsynsprogrammet för konsumentsäkerheten är en del av det 
gemensamma riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet som Livsmed-
elssäkerhetsverket Evira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, 
Finlands miljöcentral Syke och Tukes tillsammans utarbetat.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till konsumentsäkerhetslag och 
lag om ändring av 44 kap. 1 § i strafflagen (RP 99/2010, nedan regeringens proposi-
tion) avgavs till riksdagen sommaren 2010.  I det riksomfattande tillsynsprogrammet för 
konsumentsäkerheten har man utgått från att den nya konsumentsäkerhetslagen träder 
i kraft. Till de delar där det i tillsynsprogrammet hänvisas till den aktuella regeringspro-
positionen träder tillsynsprogrammet i kraft bara om riksdagen godkänner lagen i den 
föreslagna formen. Den föreslagna lagen skulle ersätta lagen om konsumtionsvarors och 
konsumenttjänsters säkerhet (75/2004) som var i kraft när tillsynsprogrammet skrevs.

Om lagförslaget godkänns med sådana ändringar som inverkar på detta tillsynspro-
gram kommer ändringarna att göras i form av uppdateringar av tillsynsprogrammet. 

1.1 Tillsynsmyndigheter och myndighetsstyrning

I KonSäkL uppräknas tillsynsmyndigheterna för produktsäkerhetstillsynen och deras 
uppgifter (KonSäkL 8–11 §). Tillsynsmyndigheter är Tukes, Tullverket, regionförvaltnings-
verken och kommunerna.

Det riksomfattande tillsynsprogrammet för konsumentsäkerheten styr kommunernas 
och regionförvaltningsverkens konsumentsäkerhetstillsyn. Kommunerna har kunnat 
organisera tillsynen inom miljö- och hälsoskyddet och därmed även konsumentsäker-
hetstillsynen i tillsynsenheter. I programmet specificeras även de uppgifter som kom-
munerna genomför under styrning av regionförvaltningsverken. Kommunerna planerar 
den konsumentsäkerhetstillsyn som ska genomföras i deras område i den kommunala 
tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet. Avsnittet om konsumentsäkerhetstillsyn ska 
utarbetas i enlighet med det riksomfattande tillsynsprogrammet för konsumentsäker-
heten (KonSäkL 15 § och förordningen om tillsynsplaner). Kommunen kan utarbeta en 
tillsynsplan för ett eller flera år i taget. Även en tillsynsplan som utarbetats för flera år 
ska ses över och behandlas i ett kollegialt organ i kommunen vid behov, men åtminstone 
vart tredje år (KonSäkL 15 §).

Tukes rekommenderar att den justerade och uppdaterade tillsynsplanen årligen 
godkänns i en nämnd eller åtminstone lämnas till en nämnd för kännedom, om inga 
betydande uppdateringar har gjorts i tillsynsplanen. På det här sättet försäkrar man 
sig om att även de politiska beslutsfattarna hålls ajour med uppgifterna, projekten och 
resurserna inom konsumentsäkerhetstillsynen. Genomförandet av tillsynsplanen ska 
utvärderas varje år (Statsrådets förordning om kommunala tillsynsplaner för miljö- och 
hälsoskyddet, 665/2006, den s.k. förordningen om tillsynsplaner, 8 §).

I enlighet med vad som sägs i det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet 
för miljö- och hälsoskyddet borde även de kommunala tillsynsplanerna för konsument-
säkerheten utarbetas så att de motsvarar tillsynsbehovet.  Detta innebär att genom-
förandet av tillsynen direkt visar hur väl man lyckats tillgodose tillsynsbehovet enligt 
tillsynskriterierna. 
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Det är ytterst viktigt att man i den kommunala tillsynsplanen för konsumentsäkerhe-
ten klart formulerar den del av konsumentsäkerhetstillsynen som man åtminstone har 
tänkt genomföra under planens genomförandetid och som baserar sig på riskbedöm-
ning. På det här sättet kan man försäkra sig om att en eventuell avvikelse från den be-
hovsanpassade planen inte sker slumpmässigt utan planmässigt och på basis av risker.

Tukes konsumentsäkerhetstillsyn planeras i Tukes verksamhets- och ekonomiplan 
(TTS) och på årsnivå i ett resultatavtal mellan arbets- och näringsministeriet (ANM) och 
Tukes. Den detaljerade planeringen görs i Tukes årliga resultatplan.

Tullens konsumentsäkerhetstillsyn planeras i Tullens tillsynsplan för livsmedel och 
konsumtionsvaror. Enligt regeringens proposition planeras regionförvaltningsverkens 
konsumentsäkerhetstillsyn i regionförvaltningsverkens tillsynsplan, som styrs av det 
riksomfattande tillsynsprogrammet för konsumentsäkerheten och resultatavtalet med 
Tukes. Planen ska ses över varje år.

1.2  Tillsynsprogrammets ställning och utvärdering av genomförandet av 
 tillsynsprogrammet

I lagen åläggs kommunen att inom sitt område övervaka att KonSäkL och de bestämmel-
ser och beslut som har utfärdats med stöd av den följs (KonSäkL 11 §). Till Tukes uppgifter 
hör att planera, styra och utveckla övervakningen (KonSäkL 8 §). Eftersom KonSäkL inte 
innehåller detaljerade föreskrifter om hur tillsynen ska genomföras, baserar kommunerna 
sin verksamhet på det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och häl-
soskyddet och det riksomfattande tillsynsprogrammet för konsumentsäkerheten. Lokala 
särdrag inverkar via riskbedömning på den tillsyn som genomförs i respektive kommun.

När detta sektorspecifika tillsynsprogram utarbetades hördes tillsynsenheterna för 
miljö- och hälsoskyddet, ministerierna som styr regionförvaltningsverken (förordningen 
om tillsynsprogram 4 §) samt övriga centrala ämbetsverk. Begäran om utlåtande har 
även sänts till närings-, trafik- och miljöcentralerna, Finlands Kommunförbund, försvars-
makten och Tullen.

Sändlista för begäran om utlåtande:

Regionförvaltningsverken
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Finlands kommunförbund
Jord- och skogsbruksministeriet
Försvarsmakten
Social- och hälsovårdsministeriet
Tullen
Arbets- och näringsministeriet
Finansministeriet
Miljöministeriet
Tillsynsenheterna för miljö- och hälsoskyddet

Genomförandet av detta tillsynsprogram kommer att utvärderas med hjälp av respons 
som inkommit på programmet och genom att följa uppfyllelsen av de mål (kapitel 2–3) 
för utveckling av konsumentsäkerhetstillsynen som ingår i tillsynsprogrammet. Informa-
tion för utvärdering av tillsynsprogrammet erhålls vid kommunernas årliga rapportering 
av tillsynsinformation samt från de kommunala tillsynsplanerna och utvärderingen av 
hur de genomförts.

1.3 Arbetsfördelningen inom konsumentsäkerhetstillsynen

I enlighet med den arbetsfördelning som tillämpas inom konsumentsäkerhetstillsynen 
utför kommunerna huvudsakligen tillsyn över konsumenttjänsters säkerhet inom sitt 
område. Detta innefattar regelbunden tillsyn i enlighet med tillsynskriterierna över konsu-
menttjänstobjekt i kommunens område på basis av riskbedömning, medverkan i tillsyns-
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projekt och behandling av anmälningar, behandling av tillsynsfall i exceptionella situatio-
ner, behandling av tillsynsfall som upptäckts av tillsynsenheten samt övrigt arbete som 
stöder tillsynen. Tillsynen över konsumtionsvarors säkerhet utförs huvudsakligen av Tukes 
och Tullen. På kommunnivå är det dock ändamålsenligt att övervaka lokal tillverkning av 
kosmetika, leksaker och ljusprodukter. Tukes kan be kommunerna om assistans exempelvis 
vid provtagning och eftertillsyn över varor som dragits tillbaka från marknaden.

Arbetsfördelningen är praktiskt motiverad – i Finland sprids konsumtionsvaror huvud-
sakligen över hela landet, varför Tukes och Tullen som har hela Finland som sitt befogen-
hetsområde är bäst ägnade att handla tillsynen över dem. Tjänster produceras däremot 
huvudsakligen lokalt. Kommunerna har befogenhet inom sitt eget område och även den 
bästa kännedomen på lokalplanet om verksamhetsutövarna i området. Fall som rör lo-
kala verksamhetsutövare kan överföras till Tukes om de har karaktären av prejudikat och 
tillsynspraxis för andra motsvarande situationer utformas på basis av dem. Tukes ger vid 
behov även sakkunnigutlåtanden om konsumenttjänster som lett till allvarliga olyckor.

Tukes planerar och styr tillsynen på riksnivå och ordnar utbildning för konsumentsä-
kerhetsövervakare inom region- och lokalförvaltningen samt deltar i det internationella 
samarbetet tillsammans med ANM. Tukes bereder även nationella anvisningar som stöder 
tillsynen. Konsumentverkets tillsynsanvisningar kan fortsättningsvis användas inom kon-
sumentsäkerhetstillsynen vid bedömning av konsumenttjänsters och konsumtionsvarors 
överensstämmelse (KonSäkL 7 §) om inte Tukes har utarbetat en ny tillsynsanvisning om 
saken eller uppdaterat tillsynsanvisningen.

Regionförvaltningsverken styr den tillsyn som kommunerna utför inom sitt område 
och ger utbildning i anslutning till tillsynsprojekt som de organiserar samt vid behov i 
anslutning till andra aktuella tillsynsfrågor som bestäms i det årliga resultatavtalet med 
Tukes. I regionförvaltningsverkens uppgifter ingår även andra uppgifter som specificeras 
i resultatavtalet.

Både kommunerna och regionförvaltningsverken följer inom sitt område utveck-
lingen som rör tillämpningsområdet för konsumentsäkerhetslagstiftningen (nya varor och 
tjänster samt verksamhetsutövare) och inträffade olyckor bl.a. i media. Vid behov inleds 
tillsynsåtgärder i dessa fall.

Tullverket övervakar genom stickprov säkerheten hos konsumtionsvaror som förts in 
från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), s.k. tredje länder. 
I regeringens proposition har det föreslagits att Tullverkets befogenheter skulle kunna 
utsträckas även till varor som importeras till Finland från Europeiska unionens medlems-
stater vid lossning av varupartier i Finland och lagring i samband därmed. 

Tullverket och Tukes verkar i nära samarbete.

1.4 Publicering av och information om programmet

Det riksomfattande tillsynsprogrammet för konsumentsäkerheten är en del av det ge-
mensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet och publi-
ceras som en del av detta och enbart i elektronisk version. Den elektroniska versionen 
är tillgänglig även via konsumentsäkerhetstillsynens extranät och via internet. Uppgifter 
om regionala och riksomfattande tillsynsprojekt och utbildningsdagar som ordnas under 
tillsynsprogramperioden finns på konsumentsäkerhetstillsynens extranät. Extranätet är 
en ”verktygslåda” för konsumentsäkerhetstillsynen som är avsedd för myndigheternas 
bruk och används av kommunernas hälsoinspektörer samt regionförvaltningsverken och 
samarbetsmyndigheterna för konsumentsäkerhetstillsynen. Extranätet är även i övrigt en 
viktig informationskanal om aktuella frågor och instruktioner som rör tillsynen.

Tukes sänder även aktuell information till kommunerna i konsumentsäkerhets-
tillsynens nyhetsbrev och per e-post. För att säkra att informationen går fram är det 
ändamålsenligt att aktuella adressuppgifter för de tjänsteinnehavare som ansvarar 
för konsumentsäkerhetstillsynen har meddelats till Tukes. Det har också visat sig vara 
praktiskt att ha en gemensam e-postadress för kommunens miljö- och hälsoskydd, 
t.ex. hälsotillsyn@kommun.fi, för att brådskande meddelanden säkert ska förmedlas 
till tillsynsenheten även när tjänsteinnehavarna är på semester.
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2 Särskilda temaområden inom 
konsumentsäkerhetstillsynen  

under 2011–2014

Under åren 2011–2014 har konsumentsäkerhetstillsynen tre särskilda temaområden: 

tillägnande och genomförande av de eventuella förändringar som föranleds av 1) 
den konsumentsäkerhetslag som föreslås i regeringens proposition (99/2010)
tillägnande och genomförande av de förändringar som uppdateringen av prio-2) 
riteringarna inom konsumentsäkerhetstillsynen medför
säkrande av resurser för konsumentsäkerhetstillsynen3) 

Dessa tre temaområden bör beaktas vid planeringen av den lokala tillsynen i tillsynsen-
heterna, och sätten på vilka de genomförs skrivs även in i tillsynsplanen. Temaområdena 
beaktas även i resultatavtalen mellan Tukes och regionförvaltningsverken.

2.1 Temaområde: Beaktande och tillämpning av de förändringar som 
 den föreslagna konsumentsäkerhetslagens ikraftträdande medför 
  
Om regeringens proposition godkänns av riksdagen är det viktigt att de förändringar 
som den föreslagna konsumentsäkerhetslagen medför tillägnas och genomförs så snart 
som möjligt. De centrala förändringarna i lagförslaget beskrivs längre fram i texten. 
Tukes kommer även att ge utbildning om de förändringar som den nya lagstiftningen 
medför (information om utbildning publiceras på konsumentsäkerhetstillsynens extranät 
när det kommit närmare information om ett eventuellt godkännande av lagförslaget). 
De förändringar som presenteras nedan sker (om inte något annat särskilt nämns) bara 
om regeringens proposition godkänns i en sådan form att den antagna lagen stöder de 
förändringar som presenteras här.

Definitioner

I stället för produktsäkerhet övergår man till att använda termen konsumentsäkerhet. 
Medan ordet produkt närmast syftar på konsumtionsvaror beskriver begreppet kon-
sumentsäkerhet åskådligare att den allmänna produktsäkerhetsregleringen i Finland 
i dag avser konsumentens säkerhet i vidare bemärkelse än enbart i samband med 
konsumtionsvaror, det vill säga även olika konsumenttjänsters säkerhet. Detta är även 
kongruent med termen ”consumer safety” som används i internationella sammanhang 
och är ett vidare begrepp än produktsäkerhet (”product safety”) som är relaterat till 
konsumtionsvaror. Tukes kommer att använda termen konsumentsäkerhet oberoende 
av om regeringens proposition godkänns.

Definitionen verksamhetsutövare tas i bruk och den täcker de tidigare använda be-
greppen näringsidkare och annan tjänsteleverantör samt begreppen varuleverantör och 
tjänsteleverantör som föreslås i regeringens proposition. Även riskbedömning definieras 
i lagen, och med riskbedömning avses enligt definitionen identifiering av faror samt 
fastställande av riskernas omfattning och bedömning av deras betydelse med tanke på 
säkerheten.

Anmälningsskyldighet 

I förslaget till konsumentsäkerhetslag har det föreslagits att verksamhetsutövare åläggs 
att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten när verksamheten inleds, ändras eller 
upphör, då tjänsten kan vara förenad med betydande risker.  Bakgrunden till det nya 
förfarandet är en önskan att förenhetliga lagen med de övriga lagarna inom miljö- och 
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hälsoskyddet samt kommunernas tillsynsmyndigheters behov av att få information om 
de objekt som ska övervakas. 

Enligt lagförslaget ska följande tjänster omfattas av anmälningsskyldighet:

nöjespark, familjepark, zoo, husdjurspark, tivoli och cirkus1) 
gym2) 
slalomcenter och annan motsvarande pistanläggning3) 
utomhuslekplats och motsvarande inomhuslekplats4) 
skateboardanläggning och cyklingsplats av motsvarande typ5) 
äventyrs-, upplevelse- och naturtjänster och andra motsvarande programtjäns-6) 
ter, om inte den risk som tjänsten är förenad med kan betraktas som liten
klättercenter7) 
ridstall och andra ridtjänster8) 
kartingbana9) 
simhall, utebassäng, spa och badhotell med underhållning10) 
badstrand och vinterbadplats11) 
tatuering, piercing och andra tjänster för kroppsmodifiering12) 
larmtelefon och andra motsvarande tjänster13) 
evenemang som är förenade med en betydande risk som, om risken realiseras, 14) 
kan medföra fara för säkerheten på grund av det stora antalet deltagare eller av 
annat särskilt skäl. 

Enligt motiveringarna i regeringens proposition skulle anmälningsförfarandet vara 
mycket lätt. Den kommunala tillsynsmyndigheten behöver i princip inte vidta åtgärder 
med anledning av anmälan och inte fatta något separat beslut med anledning av den. 
Verksamhetsutövaren behöver inte heller vänta på tillsynsmyndighetens reaktion innan 
han kan börja tillhandahålla en tjänst. God praxis är dock att tillsynsmyndigheten un-
derrättar en verksamhetsutövare som gjort anmälan om att anmälan har tagits emot. 
Klarast och tydligast sker detta med ett s.k. mottagningsbrev, där man samtidigt kan 
ge verksamhetsutövaren handledning om lokala specialförhållanden och hänvisa verk-
samhetsutövaren t.ex. till den tillsyn som finns på internet och till information om hur 
man kan försäkra sig om säkerheten. Tukes kommer att utarbeta en mall för ett sådant 
mottagningsbrev och lägga ut det på extranätet.

Det skulle också vara praktiskt om verksamhetsutövaren kunde göra alla nödvändiga 
anmälningar inom miljö- och hälsoskyddet på en och samma blankett.

Av anmälan ska framgå (6 § 2 mom. i lagförslaget):

tjänsteleverantörens namn, hemort och kontaktuppgifter1) 
den plats där tjänsten utförs2) 
beskrivning av tjänsten3) 
de mest betydelsefulla risker som är förenade med tjänsten och åtgärder som 4) 
vidtagits för att avvärja dem
uppgift om när säkerhetsdokumentet har upprättats och senast uppdaterats.5) 

Tanken är att behandlingen av anmälan i kommunen ska vara avgiftsbelagd. Avgiften 
ska bestämmas i en taxa och kan inte vara större än kostnaderna för behandlingen av 
anmälan (t.ex. kontroll av att anmälan har fyllts i till alla ovan nämnda delar, begäran om 
eventuell komplettering, sändande av mottagningsbrev, införande av uppgifterna i data-
systemet). Det är inte meningen och inte heller möjligt att bedöma tjänstens verkliga 
säkerhet enbart på basis av anmälan. Syftet med anmälningarna är att få information 
om tillsynsobjekten, få objekten införda i datasystemet och därmed få med dem i den 
systematiska tillsynen.

Anmälan till tillsynsmyndigheten ska göras enbart för de tjänster som omfattas av 
anmälningsskyldighet och som börjar tillhandahållas efter den nu föreslagna lagens 
ikraftträdande. Med andra ord skulle man inte behöva göra anmälan om tjänster som 
redan tillhandahålls när lagen träder i kraft, men även dessa tjänsteleverantörer ska 
upprätta ett säkerhetsdokument inom sex månader från ikraftträdandet.
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Säkerhetsdokument

Inom konsumentsäkerhetstillsynen har säkerhetsdokument krävts inom vissa sektorer 
på basis av verksamhetsutövarnas skyldighet att iaktta omsorg enligt den nuvarande 
KonSäkL 3 §. I regeringens proposition har kravet på säkerhetsdokument klart skrivits 
in och krävs för alla tjänster som även berörs av den ovan beskrivna anmälningsskyldig-
heten.

Oberoende av om lagförslaget träder i kraft ska redan verksamma verksamhets-
utövare som tillhandahåller tjänster som föreslås omfattas av anmälningsskyldighet 
upprätta ett säkerhetsdokument. Säkerhetsdokumentets omfattning varierar beroende 
på vilken tjänst som tillhandahålls och i vilken omfattning. Säkerhetsdokumentet kan 
kombineras med den räddningsplan som räddningslagen (468/2003) förutsätter. Det 
har föreslagits att detaljerna i fråga om säkerhetsdokumentet regleras separat genom 
statsrådets förordning om säkerhetsdokumentet för vissa konsumenttjänster (bilaga till 
regeringens proposition).

Även om det i anmälan om att verksamhet inleds eller förändras förutsätts att verk-
samhetsutövaren lämnar uppgifter om upprättandet av ett säkerhetsdokument och den 
senaste uppdateringen av det, antas tillsynsmyndigheten inte i detta sammanhang stifta 
bekantskap med säkerhetsdokumentets innehåll och säkerhetsdokumentet behöver inte 
heller bifogas till anmälan. Säkerhetsdokumenten läses vid behov och i samband med 
inspektionsverksamheten.

Förtydligande och utveckling av de administrativa tvångsmedlen

I regeringens proposition används begreppet administrativa tvångsmedel i stället för 
tillsynsmetoder. Av dessa skulle kommunerna ha möjlighet att använda åläggande om 
korrigerings- eller rättelseåtgärd, temporärt förbud, förbud, avbrytande av verksamhe-
ten, tvångsutförande och åläggande att lämna information samt vite och hot om tvångs-
utförande eller avbrytande. Genom valet av såväl termer, uppbyggnad som innehåll har 
man eftersträvat enhetlighet med motsvarande bestämmelser i livsmedelslagen. 

I lagförslaget ges den kommunala tillsynsmyndigheten och den tjänsteinnehavare/
sektion som är underställd dessa betydligt effektivare möjligheter att använda adminis-
trativa tvångsmedel vid tillsynen över efterlevnaden av lagen. Kommunens fullmäktige 
kan ge den kommunala tillsynsmyndigheten rätt att delegera behörighet till en under-
lydande tjänsteinnehavare eller sektion.

 Även om så inte skulle ha gjorts har en kommunal tjänsteinnehavare enligt lagför-
slaget i brådskande fall rätt att utfärda åläggande om korrigerings- eller rättelseåtgärd, 
utfärda temporärt förbud eller förbud, avbryta verksamheten eller besluta om tvångsut-
förande på verksamhetsutövarens bekostnad.

Enligt regeringens proposition ska tjänsteinnehavaren i brådskande fall där behö-
righet inte har delegerats men administrativa tvångsmedel använts efter sitt beslut 
överföra ärendet för avgörande antingen till kommunens tillsynsmyndighet (åläg-
gande om korrigerings- eller rättelseåtgärd, förbud) eller till Tukes (temporärt förbud, 
avbrytande av verksamheten och tvångsutförande), beroende på vilket administrativt 
tvångsmedel som använts. Även i de situationer där behörighet har delegerats från 
den kommunala tillsynsmyndigheten till en tjänsteinnehavare/sektion i fråga om 
34–38 § och 45 § i lagförslaget, ska tjänsteinnehavarens beslut om temporärt för-
bud, avbrytande av verksamheten och tvångsutförande föreläggas Tukes för slutligt 
avgörande.

De förslagna förändringarna i fråga om administrativa tvångsmedel innebär att en 
kommunal tjänsteinnehavare i brådskande fall snabbt och effektivt kan ingripa om 
fara upptäcks. Enligt KonSäkL (75/2004) är ett temporärt förbud som delegerats till en 
tjänsteinnehavare i praktiken det enda tillvägagångssättet, men i framtiden kan admi-
nistrativa tvångsmedel användas på ett mångsidigt sätt, även permanent förbud, om 
lagförslaget godkänns som sådant.
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Regionförvaltningsmyndigheternas administrativa tvångsmedel

I regeringens proposition har man även förtydligat de administrativa tvångsmedel som 
står till buds för regionförvaltningsverken. Av de administrativa tvångsmedlen skulle 
regionförvaltningsverken ha möjlighet att använda åläggande om korrigerings- eller rät-
telseåtgärd, temporärt förbud, förbud, avbrytande av verksamheten, tvångsutförande 
och åläggande att lämna information samt vite och hot om tvångsutförande eller av-
brytande. Av dessa ska beslut om temporärt förbud, avbrytande av verksamheten och 
tvångsutförande föreläggas Tukes för slutligt avgörande.

Tillsynsmyndigheternas rätt att få information

I 27 § i lagförslaget föreslås att tillsynsmyndigheten ges utvidgad rätt att få information 
som är nödvändig vid tillsynen. 

Enligt den föreslagna bestämmelsen har tillsynsmyndigheterna rätt att av myndig-
heter samt av verksamhetsutövare som berörs av den aktuella lagen och av andra som 
omfattas av skyldigheterna enligt denna lag få den information som är nödvändig för 
verkställande av tillsynen. De sistnämnda kan vara t.ex. sådana utomstående experter 
som anlitas som hjälp vid tillsynen. Dessutom föreslås liknande bestämmelser som i 
livsmedelslagen om myndighetens rätt att på vissa grunder få också sekretessbelagda 
uppgifter, om detta är nödvändigt med tanke på utförandet av tillsynsuppgifter.

Exceptionella situationer

I regeringens proposition med förslag till konsumentsäkerhetslag föreslås att den kom-
munala tillsynsmyndigheten och Tukes åläggs en skyldighet att förbereda sig på excep-
tionella situationer som uppstår vid tillsynen genom att i förväg planera sådana åtgärder 
som behöver vidtas i sådana situationer. I kommunerna är det i praktiken bäst att sköta 
detta genom att i den kommunala tillsynsplanen inkludera anvisningar för exceptionella 
situationer eller hänvisa till deras existens i ett annat dokument.

Kommunernas webbsidor och andra informationskällor som handlar om kon-
sumentsäkerhetstillsyn ska uppdateras så att de överensstämmer med den nya 
lagstiftningen, om regeringens lagförslag godkänns. Hänvisningarna till Konsu-
mentverket som den instans som styr tillsynen ska i varje fall ändras till Tukes, om 
detta ännu inte har gjorts. Säkerhetsteknikcentralens nya namn från och med 2011 
är Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, efter att kemikalietillsynen överförts till 
Tukes från Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården), SYKE 
(Finlands miljöcentral) och Evira (Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tillsynen över 
växtskyddsmedel). Förkortningen Tukes kvarstår.

2.2 Temaområde: Tillägnande och genomförande av de förändringar som 
 uppdateringen av prioriteringarna inom konsumentsäkerhetstillsynen 
 medför

Det andra temaområdet för åren 2011–2014 är tillägnande och genomförande av de 
förändringar som uppdateringen av prioriteringarna inom konsumentsäkerhetstillsynen 
medför.

Tillsynsprogrammet uppdaterar för sin del tillsynskriterierna. Till den del frågor som 
skrivits in i detta tillsynsprogram skiljer sig från de anvisningar som ges i Tillsynskriterier 
för den kommunala produktsäkerhetstillsynen, Konsumentverkets publikationsserie 
5/2006,   f ö l j s   t i l l s y n s p r o g r a m m e t .   De uppdateringar som nu föreslås 
gäller närmast prioriteringarna inom konsumentsäkerhetstillsynen. 

Tillsynskriterierna kommer att ses över i sin helhet under programperioden. Even-
tuella uppdateringar kommer att göras på basis av Tukes tillsynserfarenheter, tillsynsin-
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formation som erhållits från kommunerna och regionförvaltningsverken samt respons 
på tillsynskriterierna. Kommunerna informeras om förändringarna och förändringarna 
beaktas vid uppdateringen av tillsynsprogrammet.

De centrala förändringarna och nya angreppssätten inom prioriteringarna jämfört 
med tillsynskriterierna:

Inomhuslekplatser och larmtelefontjänster är nya prioriteringar•	
När inspektioner utförs enligt olika lagar inom miljö- och hälsoskyddet vid •	
samma inspektionsbesök rekommenderas behovsprövning.
Termerna har förtydligats•	
De genomsnittliga inspektionstiderna för objekt inom prioriteringarna förblir tills-•	
vidare oförändrade, men resorna inräknas inte i inspektionstiden för ett objekt
Sänkt kontrollfrekvens för objekt som en verksamhetsutövare har många av tas •	
upp i kapitel 3.

Inspektionens innehåll definieras i tillsynsprogrammets gemensamma del, likaså princi-
perna för uppbärande av avgifter även i fråga om resor. Det är dock ytterst viktigt att 
beräkna och beakta restiden vid planeringen och beräkningen av hur mycket resurser 
det behövs för konsumentsäkerhetstillsynen. Den genomsnittliga tiden som går åt till 
resor kan variera vid olika tillsynsenheter.

Allmänt taget har det funnits ett tryck på att förlänga de genomsnittliga inspek-
tionstiderna för objekten som hör till prioriteringarna. Att restiderna inte räknas med i 
den genomsnittliga tiden medför därmed inget behov av att förkorta de genomsnittliga 
inspektionstiderna.

Nya prioriteringar

Nya prioriteringar som tillkommit är inomhuslekplatser och larmtelefontjänster, som även 
nämns i förteckningen över objekt som omfattas av den nya anmälningsskyldigheten (se 
kapitel 2.1). Lekplatser som inte är omfattande, t.ex. lekhörnor med leksaker och böcker 
i väntrum på läkarstationer och andra motsvarande platser är inte prioriteringar inom 
konsumentsäkerhetstillsynen och övervakas därför efter behov på basis av en riskbedöm-
ning (tillsyn över områden som inte hör till prioriteringarna). Verksamhetsutövare som 
tillhandahåller larmtelefontjänster eller inomhuslekplatser som egen tjänst omfattas enligt 
regeringens proposition av såväl anmälningsskyldighet som krav på säkerhetsdokument.

När inomhuslekplatser tas med i den systematiska tillsynen börjar man med att 
kartlägga antalet objekt inom tillsynsenhetens område, vilket i framtiden underlättar 
verksamhetsutövarens anmälningsskyldighet. Vid tillsynen kan man till en början i til-
lämpliga delar utnyttja checklistorna för lekplatser samt tivolin och nöjesparker tills 
Tukes utarbetar en särskild checklista för inomhuslekplatser.

När larmtelefontjänster tas med i den systematiska tillsynen börjar man med att kart-
lägga antalet objekt inom tillsynsenhetens område, vilket i framtiden underlättar verksam-
hetsutövarens anmälningsskyldighet. Vid inspektionen av larmtelefontjänster accentueras 
informationen som getts om tjänsten – har användaren av tjänsten och dennas anhöriga 
getts rätt uppfattning om vad tjänsten innefattar:  vem tar emot samtalen som ringts med 
larmtelefonen och bedömer hjälpbehovet, vem kommer till platsen vid behov (ambulans, 
sjukskötare eller annan jourhavande) och hur snabbt kan hjälpen levereras.

Risken som är förbunden med dessa tjänster gäller till stor del konflikten mellan dels 
kundens förväntningar och eventuella hjälpbehov och dels det sätt på vilket tjänsten 
utförs. Vid Tukes håller man på att utarbeta anvisningar för inspektion av larmtelefon-
tjänster.

Kombinerade inspektioner och gemensamma inspektioner

Med kombinerad inspektion avses inom konsumentsäkerhetstillsynen ett tillsynsbesök 
vid vilket samma hälsoinspektör samtidigt inspekterar objektet på basis av två eller flera 
lagar inom miljö- och hälsoskyddet.
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Genom nya samarbetsområden strävar man i ännu högre grad en tidigare efter att 
varje tillsynsenhet ska ha en hälsoinspektör som är specialiserad på konsumentsäker-
hetstillsyn. Efter att tjänsterna blivit mångsidigare har inspektionerna inom konsument-
säkerhetstillsynen också blivit mera krävande än förut, och därför är en kombinerad 
inspektion inte alltid ett realistiskt alternativ t.ex. inom ramen för tidtabellerna.  Kombi-
nerade inspektioner kan utföras om man vid tillsynsenheten anser att det är ett bra sätt 
med avseende på en klok användning av resurserna.

Med gemensam inspektion avses inom konsumentsäkerhetstillsynen en inspektion 
där representanter för flera olika myndigheter inspekterar tillsynsobjektet samtidigt 
vid samma inspektionsbesök. Gemensamma inspektioner som utförs av representan-
ter för flera olika myndigheter kan tillämpas bl.a. vid tillsynen över programtjänster 
och allmänna tillställningar. Att olika myndigheters inspektioner utförs samtidigt har 
ingen betydelse för den inspektionstid som fastställts t.ex. för allmänna tillställningen. 
Tillvägagångssätt som gynnar gemensamma inspektioner av det här slaget är varmt 
att rekommendera. En inspektion som utförs i samarbete mellan olika myndigheter är 
praktisk för alla parter.

Termer som använts om prioriteringarna

Termerna som använts om prioriteringarna har förenhetligats i regeringens proposition 
i förhållande till de termer som använts om objekt som omfattas av anmälningsskyldig-
heten. Termerna för vissa objekt är dock inte alltid entydiga. Ett exempel är familjepark. 
I regeringens proposition jämställs familjeparker med nöjesparker, men för närvarande 
förefallet ordet närmast användas om stora lekparker och invånarparker som bäst skulle 
passa in under lekplatser.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är det namn som används utan den verk-
samhet som tillhandahålls som avgör klassificeringen av objektet. Om t.ex. en familje-
park mera är av typen nöjespark inspekteras den som en nöjespark, annars hör den till 
kategorin lekplatser. Inom konsumentsäkerhetstillsynen inspekteras som badstränder 
även stränder som de facto används som badstränder, även om de enligt definitionerna 
i hälsoskyddslagen inte är badstränder. För dessa ”övriga badplatser” kan kontrollfrek-
vensen på basis av hälsotillsynens riskbedömning ändå vara lägre än för badstränder 
som även övervakas på basis av hälsoskyddslagen.

2.3 Temaområde: Säkrande av resurser för konsumentsäkerhetstillsynen

Säkrande av resurser för konsumentsäkerhetstillsynen var ett temaområde redan åren 
2008–2011. Temat är fortfarande aktuellt. Genom säkrande av resurser strävar man 
efter att tillsynsenheterna har tjänsteinnehavare som är specialiserade på konsument-
säkerhetstillsyn och vars arbetsuppgifter till största delen eller åtminstone i betydande 
utsträckning består av uppgifter inom konsumentsäkerhetstillsynen. Specialisering anses 
eftersträvansvärt med tanke på tjänsteinnehavarnas motivation och tillsynens effektivitet. 
Vid varje tillsynsenhet borde det finnas minst en tjänsteinnehavare som är specialiserad på 
konsumentsäkerhetstillsyn samt en kompetent ersättare för denne. Att säkra resurserna 
för konsumentsäkerhetstillsynen är något man särskilt bör tänka på vid bildandet av sam-
arbetsområden för miljö- och hälsoskyddet, eftersom de nya organisationerna har goda 
möjligheter att utveckla konsumentsäkerhetstillsynen kvantitativt och kvalitativt.

Till säkrandet av resurser hör även att tillsynen är avgiftsbelagd. Vid tillsynsenheterna 
bör man försäkra sig om att det finns förutsättningar att ta ut avgifter för systematisk 
tillsyn och att avgifterna faktiskt tas ut. I den systematiska tillsynen ingår även tillsyns-
projekt när deltagande i dem har beaktats på förhand i den kommunala tillsynsplanen 
eller när ett tillsynsprojekt inriktas på en typ av objekt som man även annars har planerat 
att övervaka. I förordningen (665/2006) föreskrivs om upprättande av en tillsynsplan 
och utvärdering av genomförandet. I samband med utvärderingen av genomförandet 
borde man enligt förordningen bl.a. utvärdera fördelningen av inkomsterna från in-
spektionen.
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I de nya regionförvaltningsverken är resursernas tillräcklighet för uppgifterna inom 
konsumentsäkerhetstillsynen en mycket central faktor. Regionförvaltningsverken har 
redan svårt att klara av uppgifterna i deras nuvarande omfattning, om resurser för kon-
sumentsäkerhetstillsynen inte säkras och om vikariat inte tillsätts snabbt.

Både i kommunerna och vid regionförvaltningsverken finns det ett behov av   ö k 
a d   resurstilldelning till konsumentsäkerhetstillsynen för att man ska kunna sköta de 
lagstadgade tillsynsuppgifterna tillräckligt effektivt utan att äventyra konsumenternas 
säkerhet som användare av de tjänster som övervakas. Enligt tillsynsinformation som 
samlats in från kommunerna är underskottet betydande i förhållande till det beräknade 
tillsynsbehovet.

För att främja ökad resurstilldelning är det viktigt att:
aktivt informera beslutsfattarna (verkets ledning, nämnden, de ledande per-•	
sonerna i kommunen) i samband med utvärderingen av genomförandet av 
tillsynsplanen om orsakerna som påverkat genomförandet, samt jämföra den 
genomförda tillsynen med det tillsynsbehov som grundar sig på riskbedömning
lägga fram färdiga förslag om tjänster och uppgifter som borde tillsättas•	
lägga fram förslag om anslag för genomförande av reaktiv tillsyn•	
lägga fram förslag om utbildningsanslag.•	
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3 Kontroll av egenkontroll inom 
konsumentsäkerhetstillsynen 

3.1 Egenkontroll allmänt

Aktörerna i livsmedelsbranschen har redan i flera år varit tvungna att ha ett dokumen-
terat egenkontrollsystem för att säkra livsmedelssäkerheten. Ett egenkontrollsystem är 
lätt att genomföra även för företag och organisationer som tillhandahåller konsument-
tjänster.

Egenkontrollsystemet för en verksamhetsutövare som tillhandahåller konsument-
tjänster bör beakta åtminstone följande element som ska antecknas i säkerhetsdoku-
mentet:

de personer som svarar för säkerhetsfrågorna;1) 
sådana farliga situationer som kan förutses och deras eventuella följder;2) 
åtgärderna för att förebygga farliga situationer;3) 
instruktionerna med tanke på förutsebara olycks-, faro- och skadesituationer 4) 
enligt 2 punkten;
hur de personer som deltar i tillhandahållandet av tjänsten blivit inskolade och 5) 
utbildade i säkerhetsfrågor samt eventuella krav på kompetens och utbildning;
lokaler, konstruktioner, redskap, rutter, djur, typer av personlig skyddsutrustning 6) 
och andra tillbehör som eventuellt används i samband med tjänsten samt de 
krav som ställs på dessa inklusive service och underhåll;
eventuella begränsningar beträffande tillhandahållandet av tjänsten som beror 7) 
på förhållandena;
det maximala antal kunder som ur säkerhetssynpunkt samtidigt kan delta i tjäns-8) 
ten under olika förhållanden;
åtgärder som är nödvändiga för säkerställande av andra berörda personers 9) 
säkerhet;
hur olika olycks-, faro- och skadesituationer registreras och hur den insamlade 10) 
informationen utnyttjas vid utvecklingen av säkerhetsåtgärderna;
förfarandet för fullgörande av anmälningsskyldigheten enligt 4 § i KonSäkL (8 § 11) 
i konsumentsäkerhetslagen);
hur den information som ingår i planen delges de personer som deltar i tillhan-12) 
dahållandet av tjänsten;
hur de uppgifter som anges i statsrådets förordning om uppgifter som skall 13) 
lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster (613/2004) lämnas till dem 
som deltar i tjänsten och vid behov till dem som berörs av tjänsten samt 
hänsyn till sådan användning av objektet som avviker från det sedvanliga, om 14) 
sådan användning är möjlig.

Säkerhetsdokumentet är ett skriftligt dokument i vilket det utreds hur de ovannämnda 
delområdena inom egenkontrollsystemet har organiserats. När egenkontrollsystemet 
utvecklas ska förändringarna skrivas in i säkerhetsdokumentet. Säkerhetsdokumentet 
ska gås igenom och uppdateras regelbundet.

När egenkontrollen fungerar bidrar den effektivt till att förebygga olyckor, men när 
eventuella olyckor inträffar kan även skadornas omfattning minimeras. Eventuella ris-
ker har skissats upp och kommer inte som en överraskning. För personalen innebär en 
fungerande egenkontroll självsäkerhet: när man vet hur man ska agera i olika situationer 
äventyras säkerheten inte av okunskap eller oklara anvisningar.

Samarbetet med ansvariga aktörer och den ansvariga aktörens egenkontroll un-
danröjer inte behovet av myndighetstillsyn, men när det fungerar väl kan det minska 
behovet av myndighetstillsyn och ger möjlighet att allokera de begränsade myndighets-
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resurserna till de områden där behovet förefaller störst utifrån riskbedömningen. En 
effektiv och trovärdig myndighetstillsyn med inspektioner och vid behov tillgripande av 
administrativa tvångsmedel har en central ställning vid säkrandet av konsumenternas 
säkerhet.

Här finns ännu en del att utveckla inom konsumentsäkerhetstillsynen.

3.2 Kontroll av egenkontroll då samma verksamhetsutövare har flera 
 objekt av samma typ eller samma natur att upprätthålla

Inom konsumentsäkerhetstillsynen finns det situationer där samma verksamhetsutövare 
har flera objekt av samma typ eller samma natur att upprätthålla. I dessa fall är det nöd-
vändigt att känna till situationens särdrag och kunna agera på ett ändamålsenligt sätt i 
förhållande till situationen.

Vanligen är det fråga om objekttyper som är rätt likartade sinsemellan (likadana 
risker) och som den ansvariga aktören har flera av. Exempel på sådana objekt är många 
konsumenttjänster som upprätthålls av kommunerna, t.ex. lekplatser, idrottsplatser och 
badstränder, som alla är många till antalet. Till exempel finns det enligt konsumentsä-
kerhetstillsynens insamling av uppgifter omkring 10 000 lekplatser och knappt 3 000 
badstränder i vårt land. Många av de här objekttyperna hör också till prioriteringarna 
inom konsumentsäkerhetstillsynen.

En utmaning för myndighetstillsynen är bl.a. att antalet objekt som ska övervakas är 
så enormt. Av detta följer att tillsynsmyndigheternas resurser omöjligt räcker till en hel-
täckande tillsyn enligt traditionell modell som betonar en synnerligen detaljerad inspek-
tion av objekten. En dylik inspektionsverksamhet är inte nödvändigtvis ens ändamåls-
enlig. Säkerhetsfaktorer i samband med anordningar och tekniska lösningar är förstås 
viktiga, men det centrala är den övergripande säkerheten vid objektet. Det här innebär 
bl.a. att verksamhetsutövare gör säkerhetsplanering, att personalen har kunskaper i 
och får utbildning om säkerhet och nödsituationer, att underhållet av objektet är orga-
niserat och systematiskt, att användarna får information och att ofog bekämpas. Inom 
konsumentsäkerhetstillsynen används termen egenkontroll för att beskriva de ovan-
nämnda säkerhetsåtgärder genom vilka en verksamhetsutövare fullgör sin omsorgsplikt. 
Viktiga saker med tanke på den övergripande säkerheten t.ex. på en lekplats kan vara 
att området är inhägnat, att porten är barnsäker, att det finns en informationstavla på 
lekplatsen, att service- och städningsbesök görs tillräckligt ofta och att lekredskapen är 
utplacerade på ett säkert sätt.

Checklistorna för enskilda anordningar som lagts ut på konsumentsäkerhetstillsy-
nens extranät är användbara verktyg när man granskar en enskild anordnings säkerhet 
eller överensstämmelse med kraven. När inspektioner utförs borde man emellertid 
komma ihåg att inspektera objektet (t.ex. ett gym) på ovan beskrivet sätt som en helhet 
(en tjänst) på basis av en riskbedömning och inte bara fokusera på att utreda enskilda 
anordningars överensstämmelse med kraven utan även på ovannämnda faktorer (hur 
underhållet är organiserat, ansvariga personer o.s.v.). Många checklistor stöder redan 
detta tänkande (bl.a. checklistorna för badstränder och lekplatser). 

Det är viktigt att upprätthållarna av tillsynsobjekt fås att bära det ansvar som lagen 
ålagt dem i fråga om alla objekt de upprätthåller. Här kan man utnyttja den omstän-
dighet att objekten är likartade. Vid myndighetsinspektioner som håller hög klass och 
baserar sig på en riskbedömning framkommer ”i exempelform” de säkerhetsbrister som 
eventuellt är förbundna med de flesta eller alla objekt av samma typ, om inte den ansva-
riga aktören har upptäckt dem vid sin egenkontroll och vidtagit nödvändiga åtgärder.

Därför är det ändamålsenligt att observationer som gjorts vid tillsynen av enskilda 
objekt i fråga om säkerheten och t.ex. upprätthållarens säkerhetsplanering och -ledning 
utnyttjas även i större utsträckning och att upprätthållaren styrs att beakta faktorerna 
även vid övriga objekt som upprätthålls.
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Ändring av kontrollfrekvensen för objekt inom de prioriteringar där egenkontrol-
len fungerar

När man nått en situation där upprätthållaren av objekt har ett fungerande egenkontroll-
system som har säkrats genom tillsyn kan det för upprätthållarnas objekt räcka med en 
glesare kontrollfrekvens än vad som anges i tillsynskriterierna.  Slutsatsen i fråga om egen-
kontrollens funktion ska basera sig på långvarig uppföljning av verksamhetsutövarens 
egenkontroll. Man ska försäkra sig om egenkontrollens funktion genom inspektioner på 
fältet. Inte ens när egenkontrollen till synes fungerar kan man avstå från fysiska inspek-
tionsbesök vid objekten. Kontrollfrekvenserna som anges i bilaga 1 kan ändras för sådana 
objekt där man försäkrat sig om att en fungerande och högklassig egenkontroll garanterar 
att objekten är säkra.

Upprätthållarna själva ska även läggas till bland objekten. Antalet objekt hålls uppdaterat 
på samma sätt som tidigare. Om det börjar förekomma brister i objekten måste det också 
finnas beredskap att höja kontrollfrekvensen.

3.3 Säkrande av en säker verksamhet redan i planeringsfasen

Man bör samarbeta med verksamhetsutövarna och instruera och motivera dem att bära 
det ansvar som lagen ålagt dem. Säkerhetsaspekter ska beaktas särskilt noga när nya 
anordningar införskaffas, planeras eller byggs eller när befintliga objekt byggs om.

När det gäller införskaffande av nya anordningar är det enklast att undvika fara 
genom att enbart införskaffa anordningar som överensstämmer med bestämmelserna 
och uppfyller kraven i standarderna samt genom att installera anordningarna på ett 
yrkeskunnigt sätt. Vid planering och byggande av helt nya objekt bör man även beakta 
säkerhetsaspekter som är relaterade till objektets läge (t.ex. livliga trafikleder, sjöar och 
vattendrag). Det är viktigt att de aktörer (bl.a. i kommunerna) som planerar, beställer 
och köper anordningar (t.ex. lekplatsutrustning och träningslokalsutrustning) informeras 
om detta.

Härigenom undviker man den mycket oändamålsenliga situation där tillsynsmyn-
digheten kommer till platsen först när t.ex. den nya lekplats- eller träningslokalsutrust-
ningen har installerats. Då kan det visa sig att utrustningen inte nödvändigtvis ens vid 
köptillfället uppfyllde säkerhetskraven eller att utrustning som i sig är rätt konstruerad 
har installerats så att den medför fara för användarna. I det här skedet är det besvärligt 
och dyrt att rätta till saken. Problemen skulle ha kunnat förhindras på ett övergripande 
plan, om aktörerna som köper utrustning resp. ansvarar för planeringen och underhål-
let hade varit medvetna om konsumentsäkerhetslagstiftningens krav och satsat på att 
agera på ett säkerhetsinriktat sätt.  Många gånger innebär detta inte ens extra kostna-
der eller besvär, bara man gör sakerna på rätt sätt och i rätt tid.

Närmotionsplatser

Ett aktuellt fenomen där man särskilt borde uppmärksamma säkerheten innan planerna 
genomförs är närmotionsplatser. I praktiken betyder närmotionsplatser att lekplatstjänsten 
utvidgas mot motion och trivsel även för vuxna, och detta har förverkligats genom att 
redskap för utomhusmotion placerats i anslutning till lekplatsen. När motionsredskap som 
är avsedda för vuxnas utomhusmotion placeras i anslutning till lekplatsutrustning leder 
det dock i praktiken till att även barn använder dessa motionsredskap, och därför borde 
dessa vara säkra på samma sätt som lekplatsutrustningen eller också borde de placeras 
klart avskilt från och på tillräckligt avstånd från lekplatsområdet.

Riksomfattande tillsynsprogram för konsumentsäkerheten för åren 2011–2014



114

När man samarbetar med verksamhetsutövare på förhand för att säkra tjänsternas säker-
het är det bra att komma ihåg att framhålla för verksamhetsutövarna att konsumentsä-
kerhetstillsynsmyndigheterna inte har några förfaranden för godkännande av tjänsterna. 
Det är också befogat att föra fram att det kan uppstå situationer där myndigheten trots 
förhandssamarbetet kan bli tvungen att kräva att verksamhetsutövaren vidtar åtgärder 
för att försäkra sig om säkerheten. Tillsynsmyndighetens uppgift är inte att utfärda 
officiella, detaljerade anvisningar t.ex. om installation av anordningar eller redskap av 
olika slag, utan myndighetens uppgift är att ge information om de säkerhetskrav och 
-anvisningar som ställs på varor och tjänster i konsumentsäkerhetslagstiftningen, för att 
verksamhetsutövaren ska kunna beakta dessa faktorer redan från början.
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4 Inspektion inom 
konsumentsäkerhetstillsynen

Enligt den gällande arbetsfördelningen inom konsumentsäkerhetstillsynen (kapitel 1.3) 
inriktas tillsynen på lokalplanet huvudsakligen på lokala leverantörer av konsumenttjäns-
ter samt tillverkare av kosmetika, leksaker och ljusprodukter. Inom konsumenttjänster 
inriktas tillsynen särskilt på tillsyn över objekt inom de s.k. prioriteringarna.

Objekt inom prioriteringarna är nöjesparker, träningslokaler, gym, slalomcenter, lek-
platser, inomhuslekplatser, skateboardanläggningar, programtjänster, klättercenter/-väg-
gar, ridstall, kartingbanor, simhallar och span, badstränder, vinterbadplatser, tatuering, 
piercing och andra tjänster för kroppsmodifiering, larmtelefontjänster och allmänna 
tillställningar (BILAGA 1).  Övriga objekt övervakas bl.a. på basis av anmälningar och 
riskbedömning vid tillsynsenheten.

Syftet med inspektionen av ett tillsynsobjekt är att försäkra sig om att tjänsteleve-
rantören har sett till att tjänsten inte medför fara för konsumenternas säkerhet och att 
kundernas säkerhet verkligen upprätthålls och utvecklas. Tillsynsmyndighetens uppgift 
är inte att komma på metoder för avvärjande av risker i samband med en tjänst eller en 
vara utan att utreda om det över huvud taget är möjligt att få det inspekterade objektet 
tillräckligt säkert. Det ankommer på verksamhetsutövaren att fundera ut vilka tillväga-
gångssätt som behövs för att trygga säkerheten.

En allmän definition av inspektionens innehåll presenteras i den gemensamma delen 
av det riksomfattande programmet för miljö- och hälsoskyddet. Som inspektion räknas 
vid rapporteringen (insamlingen av uppgifter) av tillsynsinformation inom konsument-
säkerhetstillsynen bara en sådan tillsynsåtgärd över vilken en inspektionsberättelse har 
avfattats. På sidan Modeller (Mallit) på konsumentsäkerhetstillsynens extranät finns ett 
modelldokument för avfattande av inspektionsberättelse jämte anvisningar.

På sidan Arbetsinstruktioner (Työohjeet) på konsumentsäkerhetstillsynens extranät 
finns en allmän anvisning för inspektion av konsumenttjänsters säkerhet. Vid inspektio-
nerna utnyttjas därtill tillsynsanvisningarna för olika typer av tjänsteobjekt, tillsynspraxis 
och checklistor.

Tillsynsanvisningarna finns på Tukes webbplats www.tukes.fi → Konsumentsäkerhet 
→ Material / Anvisningar för konsumentsäkerhetstillsynen.

Skidpister 1995, uppdaterad 2000 och 2006•	
Karting 1997, uppdaterad 2002•	
Kosmetika 2005•	
Simhallar och badinrättningar 1999, uppdaterad 2002•	
Ljusprodukter 2001•	
Programtjänster 2003•	
Ridtjänster 2004•	
Uppgifter som ska lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster 2006.•	

Checklistorna finns på konsumentsäkerhetstillsynens extranät
vinterbadplatser•	
karting•	
forsränningstjänster•	
gym•	
slalomtjänster•	
lekplatser•	
terrängskidspår•	
programtjänster •	
tivolin och nöjesparker•	
simhallar och badinrättningar•	
badstränder•	
ridtjänster •	
klätterplatser inomhus.•	
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5 Riskbedömning av tillsynsobjekten, 
kontrollfrekvensen samt tidsåtgång för 

inspektionerna

Vid inspektionen av säkerheten vid ett tillsynsobjekt bedöms riskerna som är förbundna 
med tjänsten. Vid Tukes har en preliminär riskbedömning för olika objekttyper gjorts, 
och på basis av den har genomsnittliga kontrollfrekvenser och inspektionstider defi-
nierats för inspektionsobjekten inom konsumentsäkerhetstillsynens prioriteringar. På 
basis av riskbedömningen som utförs vid tillsynsenheten kan kontrollfrekvensen ökas 
eller minskas. I praktiken varierar även tidsåtgången för en inspektion vid olika objekt. 
Kontrollfrekvenserna och inspektionstiderna för objekt som inte hör till prioriteringarna 
definieras med hjälp av riskbedömning som utförs vid tillsynsenheten.

Kontrollfrekvenserna och -tiderna för objekt som hör till prioriteringarna samt den 
arbetstid som behövs för tillsyn över objekt som hör till prioriteringarna och för arbete 
som stöder tillsynen har definierats i publikationen Tillsynskriterier för den kommunala 
konsumentsäkerhetstillsynen (Konsumentverkets publikationsserie 5/2006).

Tillsynskriterierna ger tillsynsmyndigheten ett beräkningssätt för att bestämma de 
minimiresurser som behövs för konsumentsäkerhetstillsynen. Beräkningssättet är tre-
delat och där beaktas

Tillsynsbehov över objekt som hör till prioriteringarna (BILAGA 1),  1) 
grundar sig på

antalet sådana objekt inom tillsynsenhetens område och•	
kontrollfrekvenser och -tider som definierats för prioriteringarna•	

Tillsynsbehovet för objekt som inte hör till prioriteringarna och övrigt arbete som 2) 
stöder konsumentsäkerhetstillsynen, beräknas

på basis av antalet invånare inom tillsynsenheten,•	
behov 1 årsverke / 200 000 invånare•	

Administrativt arbete3) 
en fast andel för varje tillsynsenhet,•	
10 dagsverken.•	

En beräkning av det riksomfattande minimibehovet av resurser för konsumentsäker-
hetstillsynen på basis av de preliminära uppgifterna från insamlingen av uppgifter 2009 
ger vid handen att den kalkylerade miniminivån kan uppnås med en arbetsinsats om 
56,2 årsverken. År 2009 uppgick tillsynsarbetet till 18,6 åv, vilket innebär ett underskott 
på 37,6 åv (66,9 %). Resursbristen är uppenbar vid de flesta tillsynsenheterna. Det är 
oroväckande att underskottet har vuxit från föregående år trots att behovet av ökade 
resurser har lyfts fram under en rad år.

Grunden för tillsynen utgörs av regelbunden tillsyn över objekt inom prioritering-
arna vilka specificerats i tillsynskriterierna. För övriga objekt sker tillsyn på basis av lokal 
riskbedömning. Det övriga arbetet som stöder konsumentsäkerhetstillsynen har också 
stor betydelse: att göra konsumentsäkerhetstillsynens principer bekanta för verksam-
hetsutövarna, skapa samarbetspraxis med näringslivet, intresseorganisationer och andra 
myndigheter samt ge råd och handledning.

Grunderna för riskbedömning som utförs inom konsumentsäkerhetstillsynen finns 
på konsumentsäkerhetstillsynens extranät på sidan Arbetsinstruktioner (Työohjeet) i 
följande dokument:
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Grunderna för riskbedömningsarbetet•	
Bedömning av risker, social- och hälsovårdsministeriets publikation•	
Riskutvärdering vid ett tillsynsobjekt enligt KonSäkL, del 1 och 2.•	

Eftersom objekten inom konsumentsäkerhetstillsynen är så varierande är anvisningarna 
för riskbedömning inga detaljerade modeller för tillvägagångssättet utan snarare råd 
som fungerar som hjälp vid en allsidig kartläggning av riskerna och bedömning av en-
skilda fall. Vid bedömningen av riskerna behövs det en uppfattning om vad som kan 
hända, vilket slags fara det rör sig om, hur sannolikt det är att faran realiseras och hur 
många människor som är i fara. Riskfaktorerna från den allvarligaste till den lindrigaste 
är förlust av liv, bestående handikapp, skada som läks / går över, lindrig skada / litet 
missöde, att någon blir ledsen/chockad samt egendomsrisk. Det gäller också att beakta 
skador som uppkommer efter en längre tid. Det är också bra att komma ihåg att den syn 
på riskerna som läggs fram i media inte alltid är densamma som hos tillsynsmyndigheten 
som utför systematisk riskbedömning.
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6 Styrning av tillsynsprojekten  
och provtagning

Beroende på objekten som ska övervakas är tillsynsprojekten antingen en del av den 
regelbundna tillsynen som hänför sig till prioriteringarna eller tillsyn över objekt som 
inte hör till prioriteringarna. Projekten är tidsmässigt avgränsade och kartlägger och 
förbättrar effektivt säkerhetsnivån i en viss typ av tillsynsobjekt. Vid valet av tema för 
projekten beaktas till exempel nya objekt-/tjänstetyper, faror eller olyckor som inträffat 
inom någon viss objekttyp, förändrad lagstiftning i fråga om objekttypen eller föränd-
ringar i säkerhetsstandarderna. Vid inspektionerna som ingår i ett projekt agerar man 
på samma sätt som annars, det vill säga man använder vid behov tillsynsmetoder för att 
undanröja faror som hotar konsumenterna.

På grund av konsumentsäkerhetstillsynens effektivitet och synlighet förväntas tillsyn-
senheterna aktivt delta i regionala och riksomfattande tillsynsprojekt. Vid regionala pro-
jekt sköts projektstyrningen av det aktuella regionförvaltningsverket. För styrningen av 
riksomfattande projekt svarar Tukes med assistans från regionförvaltningsverken. Inom 
tillsynsprojekten hör i regel ett för ändamålet utarbetat projektmaterial till styrningen. 
Tukes informerar även för sin del om projektstarter och projektresultat.

En lista över 2011 års projekt jämte teman och tidsscheman finns i bilaga 2 till detta 
program. De finns också på konsumentsäkerhetstillsynens extranät på sidan Projekt 
2011. Projekten för 2012, 2013 och 2014 läggs också i sinom tid ut på extranätet.

En tillsynsenhet kan även ensam eller tillsammans med andra tillsynsenheter ordna 
egna tillsynsprojekt. Behovet av ett projekt bedöms med hjälp av riskbedömning. Ett till-
synsprojekt är en bra metod att ingripa mot ett säkerhetsproblem som upptäckts lokalt. 
På konsumentsäkerhetstillsynens extranät finns anvisningar för hur man ordnar ett eget 
projekt: Projekt → Tillsynsenheternas egna tillsynsprojekt.

Eftersom man på lokalplanet huvudsakligen övervakar konsumenttjänsters säker-
het är tillsynen i allmänhet inte förbunden med provtagning. Vid inspektion av lokala 
tillverkare av kosmetika, leksaker och ljusprodukter kan det dock även bli aktuellt med 
provtagning. Dessutom kan Tukes i enstaka fall begära att tillsynsenheterna utför prov-
tagning. De praktiska arrangemangen i samband med detta bestäms från fall till fall. Ett 
besök som enbart gäller provtagning är dock inte en inspektion enligt tillsynskriterierna 
för konsumentsäkerhetstillsynen eller en inspektion som räknas med i insamlingen av 
uppgifter.
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7 Utvärdering av genomförandet av 
tillsynsplanen och rapportering om detta 

samt tidsscheman för utvärdering av 
tillsynsplanen och genomförandet av den

Genomförandet av tillsynsplanen ska behandlas årligen i den nämnd som ansvarar för 
den kommunala konsumentsäkerhetstillsynen eller i något annat kollegialt organ. Ut-
värderingen av genomförandet baserar sig tillsvidare på en tabell som Tukes gjort upp 
för ändamålet och som är förenad med den årliga rapporteringen av tillsynsuppgifter 
(insamlingen av uppgifter) från konsumentsäkerhetstillsynen, och därför kan man vid 
utvärderingen direkt utnyttja tillsynsuppgifterna för året i fråga. Vid utvärderingen bör 
man även beakta genomförandet av temaområdena och faktorer som har att göra med 
kontrollen av tjänsteleverantörernas egenkontroll.

För att underlätta behandlingen i organet och för att förtydliga ärendena är det 
bra att på basis av de ovannämnda rapporterna göra ett kort skriftligt sammandrag av 
utvärderingen av genomförandet, där man ur rapporterna åtminstone lyfter fram de 
punkter som anges i förordningen om tillsynsplaner:

antalet inspektioner enligt typ av tillsynsobjekt1) 
inspektionernas omfattning2) 
antalet provtagningar enligt typ av tillsynsobjekt (inom konsumentsäkerhetstill-3) 
synen vanligen 0, se även kapitel 6)
fördelningen av inkomsterna från inspektionerna4) 

I sammandraget är det även bra att ta upp annat som är väsentligt och aktuellt med 
tanke på tillsynen, t.ex. resursernas tillräcklighet i förhållande till det beräknade behovet 
nu och i framtiden. Det är bra att foga rapporterna till sammandraget. Anvisningar om 
hur utvärderingen ska göras finns även i tillsynsprogrammets gemensamma del. 

Tillsynsenheterna lämnar tabellen över utvärderingen av genomförandet av till-
synsplanen för året före rapporteringsåret, ifylld enligt Tukes anvisningar och godkänd 
av en nämnd, till regionförvaltningsverket i samband med insamlingen av uppgifter 
årligen före utgången av mars månad.  Regionförvaltningsverken fyller i en samman-
dragsblankett över utvärderingarna av genomförandet och lämnar den till Tukes årligen 
före utgången av april månad. Rapporteringspraxis kommer att förändras under denna 
tillsynsprogramperiod genom införandet av YHTI-datasystemet.

Den ett- eller fleråriga tillsynsplan som godkänts av en nämnd, alternativt en jus-
terad/uppdaterad version av den fleråriga tillsynsplanen, lämnas årligen till regionför-
valtningsverket före årets slut enligt vad som anges i förordningen över tillsynsplaner 
(665/2006). Regionförvaltningsverken gör ett sammandrag över tillsynsplanerna till 
Tukes årligen före utgången av mars månad, om man har kommit överens om detta i 
resultatförhandlingarna mellan regionförvaltningsverken och Tukes.

Riksomfattande tillsynsprogram för konsumentsäkerheten för åren 2011–2014



120

8 Utbildningar och personal

8.1 Utbildningar

Information om utbildning som ordnas läggs ut på konsumentsäkerhetstillsynens ex-
tranät på sidan Utbildning (Koulutus). Aktuell information om utbildning läggs ut på si-
dan så snart den är säkerställd och i sinom tid även anvisningar för anmälan till kurserna, 
samt efter kurserna även föreläsningsmaterialet.

8.2 Personal

Uppgifter om sammansättningen av Tukes konsumentsäkerhetstillsynsgrupp och per-
sonalens uppgiftsområden samt telefonnummer finns på sidan Kontaktinformation 
(Yhteystiedot) på konsumentsäkerhetstillsynens extranät. På samma sida finns också en 
länk till kontaktinformation till de tjänsteinnehavare vid regionförvaltningsverken som 
har hand om konsumentsäkerhetstillsynen.
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BILAGA 1. Tillsyn över objekt inom konsumentsäkerhetstillsynens prioriteringar

a) b) c) d) e)

N:o Tillsynsobjekt Behovet av 
tillsynsbesök
(antal/objekt/år)

Bedömning av 
tidsåtgången 
(medeltal) för ett 
tillsynsbesök inkl. 
förberedelser, 
pappersarbete, (h)

Inspektionstid på 
årsnivå /objekt 
(dagsverken)

Konsumenttjänster

1.1 Nöjes- /temapark, tivoli, cir-
kus, zoo eller husdjurspark

 1 8 1,1

1.2 Gym, träningslokal  0,33 4 0,2

1.3 Slalomcenter och annan mot-
svarande pistanläggning 

 1 8 1,1

1.4 Lekplats eller lekpark, 
invånarpark

0,5 4 0,3

1.5. Inomhuslekplatser 
– inomhuslekplatser som 
egen tjänst

1 5 0,7

1.6 Skateboardanläggning och 
cyklingsplats av motsvarande 
typ 

0,5 3 0,2

1.7 Programtjänster 0,5 6 0,4

1.8 Klättercenter/-vägg, annan
än föreg. punkt

0,5 5 0,3

1.9 Ridstall och andra ridtjänster 0,5 6 0,4

1.10 Kartingbana 0,5 6 0,4

1.11 Simhall/utebassäng/spa/
motsvarande

1 5 0,7

1.12 Badstrand 1 2 0,3

1.13 Vinterbadplats 1 2 0,3

1.14 Tatuering, piercing och andra 
tjänster för kroppsmodifiering

0,33 2 0,1

1.15 Larmtelefontjänst och andra 
motsvarande tjänster

0,33 4 0,2

1.16 Allmänna tillställningar 0,5 *) 3 0,2

Konsumtionsvaror

2.1 Tillverkare av ljusprodukter 0,5 3 0,2

2.2 Tillverkare av leksaker 0,5 4 0,3

2.3 Tillverkare av kosmetika 0,5 6 0,4

*) Kalkylmässigt inspekteras vartannat mera betydande allmänna tillställningen.
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BILAGA 2. Tillsynsprojekt inom konsumentsäkerhetstillsynen 2011

Nationellt tillsynsprojekt 2011 

Basketkorgars och fotbollsmåls säkerhet på allmänna bollspelsområden

Regionala tillsynsprojekt 2011

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
skateboardanläggningars säkerhet, juni–augusti•	

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
larmtelefontjänsters tillförlitlighet, september–oktober•	

Regionförvaltningsverket i Lappland
hundspannssafariers säkerhet, december 2010 – mars 2011•	
ridtjänsters säkerhet, maj–september•	

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
simhallars och spans säkerhet, mars–maj•	

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
lekplatsers säkerhet, maj–augusti•	
gyms säkerhet, september–november•	

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
vinterbadplatsers säkerhet, januari–mars•	
sommarlägers säkerhet, juni–augusti•	
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1 Allmänt

Det riksomfattande tillsynsprogrammet för hälsoskyddet är en del av det riksomfattande 
tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet.

Tillsynsprogrammet för hälsoskyddet och de anvisningar för utarbetandet av lokala till-
synsplaner som anges i programmet grundar sig på hälsoskyddslagen (763/1994) och på 
ett gemensamt program för miljö- och hälsoskyddet liksom på gemensamma principer 
och visioner som man enats om i programmet. Närmare bestämmelser om innehållet 
och utarbetandet av det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyd-
det och för de centrala myndigheternas sektorsvisa riksomfattande tillsynsprogram har 
utfärdats genom förordning av statsrådet (664/2006).

De kommunala tillsynsplanerna regleras i statsrådets förordning om kommunala till-
synsplaner för miljö- och hälsoskyddet (665/2006). Det riksomfattande tillsynsprogram-
met för hälsoskyddet styr tillsynen av hälsoskyddet i kommunerna, främjar tillsynens 
planenlighet och kvalitet samt förenhetligar tillsynen.

Detta tillsynsprogram gäller den planenliga tillsyn som avses i hälsoskyddslagen 
under programperioden 2011–2014 och som kommunerna genomför med stöd av 
sina tillsynsplaner. Det riksomfattande tillsynsprogrammet för hälsoskyddet samt de 
kommunala tillsynsplanerna ska enligt hälsoskyddslagen ses över vid behov, dock minst 
vart tredje år. 

Hälsoskyddslagens syfte och uppgift

Syftet med hälsoskyddslagen är att upprätthålla och främja befolkningens och individens 
hälsa. Lagen har också som syfte att förebygga, minska och undanröja sådana faktorer 
i livsmiljön som kan orsaka hälsoproblem. Enligt hälsoskyddslagen har kommunerna 
huvudansvaret för att hälsoskyddet genomförs. 

Innehållet i tillsynsprogrammet för hälsoskyddet bestäms såväl i hälsoskyddslagen 
som i statsrådet förordning om riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyd-
det. I ändringen av hälsoskyddslagen (285/2006, 4 a §) anges de uppgifter som ska ingå 
i Valviras tillsynsprogram för hälsoskyddet: 
 

Ändring av hälsoskyddslagen (285/2006)

Riksomfattande tillsynsprogram (4 a §)

För styrningen och samordnandet av den tillsyn som regleras i denna lag ska Social- och 
hälsovårdens produkttillsynscentral (numera Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 
hälsovården) utarbeta ett riksprogram för hälsoskyddstillsynen (tillsynsprogram). 
Tillsynsprogrammet ska åtminstone innehålla följande:

allmän definition av innehållet i kontrollerna,1) 
grunderna för riskvärderingen av de olika tillsynsobjekten och för hur kontroll-2) 
frekvensen för objekten bestäms,
bedömning av behovet av provtagning jämte anvisningar,3) 
 metoder för utvärdering av de tillsynsplaner som avses i 6 § 2 mom., samt4) 
metoderna för utvärdering av tillsynsprogrammet.5) 
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Målen för tillsynsprogrammet för hälsoskyddet 

Målet är att förenhetliga praxisen vid tillsynen i hela landet och på så sätt ge •	
verksamhetsutövaren en jämlik position i fråga om kontrollernas frekvens och 
kvalitet 

Med prioriteringarna inom tillsynen avser man att tillförsäkra befolkningen en •	
hälsosam livsmiljö genom att inrikta de begränsade resurserna för tillsynen på 
ett effektivt och planmässigt sätt. 

I det gemensamma tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet beskrivs bl.a. förhål-
landet mellan tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet och tillsynsprogrammet för 
hälsoskyddet, avgifterna för tillsynen och målen för en planenlig tillsyn.
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2 Innehåll i kommunernas tillsynsplaner 

Utformningen av tillsynsplanerna för hälsoskyddet regleras i såväl hälsoskyddslagen som 
statsrådets förordning om kommunala tillsynsplaner för miljö- och hälsoskyddet liksom 
i detta tillsynsprogram för hälsoskyddet som har utarbetats av Valvira. I ändringen av 
hälsoskyddslagen (285/2006, 6 §) finns bestämmelser om de uppgifter som ska ingå i 
en kommunal tillsynsplan för hälsoskyddet: 

Ändring av hälsoskyddslagen (285/2006)

Kommunens uppgifter inom hälsoskyddet (6 §)
…
Kommunen ska för regelbunden tillsyn utarbeta och godkänna en tillsynsplan för 
hälsoskyddet (kommunal tillsynsplan) så att tillsynen är av hög kvalitet och regel-
bunden samt förebygger sanitära olägenheter. Tillsynsplanen ska åtminstone innehålla 
följande:

definition av innehållet i kontrollerna,1) 
kontrollfrekvensen för tillsynsobjekten,2) 
provtagning och provundersökning som sker genom kommunens försorg,3) 
utvärdering av tillsynsplanen, samt4) 
godkända laboratorier som tillsynen stödjer sig mot.5) 

Den kommunala tillsynsplanen ska beakta det tillsynsprogram som avses i 4 a §. Tillsyns-
planen skall ses över vid behov, dock minst vart tredje år.
Närmare bestämmelser om innehållet i tillsynsplanerna, de kontroller som ingår i till-
synsplanerna, kontrollfrekvensen för tillsynsobjekten, provtagningen och utvärderingen 
av tillsynsplanerna utfärdas genom förordning av statsrådet.

Nedan går vi närmare igenom de uppgifter som enligt 6 § i ändringen av hälsoskyddsla-
gen (285/2006) ska ingå i de kommunala tillsynsplanerna för hälsoskyddet:

2.1 Definition av innehållet i kontrollerna
 
Av de kommunala planerna för hälsoskyddet ska framgå målet för kontrollerna och deras 
innehåll åtminstone för varje typ av tillsynsobjekt. I kontrollerna ska ingå åtminstone de 
åtgärder som anges i de sektorsvisa riksomfattande tillsynsprogrammen för miljö- och 
hälsoskyddet (SrF 665/2006, 4 §). I definitionen av kontrollerna ska anges vilka åtgärder 
kontrollerna av de olika tillsynsobjekten omfattar och med stöd av vilka lagar åtgärderna 
vidtas (enligt objekt eller typ av objekt), eftersom tillsynen av ett objekt kan stödja sig 
på flera olika lagar inom miljö- och hälsoskyddet. 

Med kontrollerna ska förstås en sådan högkvalitativ heltäckande tillsyn som avses i 
hälsoskyddslagen, det vill säga kontroll av måltillståndet och överensstämmelsen med 
lagstiftningen.

Målet för de tillsynskontroller som avses i hälsoskyddslagen är att undersöka fö-
rekomsten av faktorer som kan orsaka sanitära olägenheter och fara för människors 
hälsa, dvs. om en verksamhet orsakar sanitära olägenheter eller om det förekommer 
sådana faktorer och situationer som kan medföra sanitära olägenheter, och meddela 
behövliga anvisningar, uppmaningar till åtgärder och föreskrifter för att förebygga 
olägenheterna och åtgärda situationen. Kontrollerna bygger vanligen på sensoriska 
observationer och bedömningar samt eventuell mätning och provtagning med tanke 
på fortsatta undersökningar.
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De tillsynsobjekt som avses i hälsoskyddslagen ska kontrolleras tillräckligt ofta och 
på ett sådant sätt att kontrollerna täcker de viktigaste hälsoskyddsaspekterna. I detta 
tillsynsprogram för hälsoskyddet ger Valvira därför närmare anvisningar om kontrollfrek-
venser samt om de frågor gällande tillsyns- och kontrollbesök som bör beaktas och för 
vilkas del man behöver kontrollera att de överensstämmer med kraven. De olika typerna 
av tillsynsobjekt och det allmänna innehållet i kontrollerna av dem beskrivs i bilaga 2.

På Valviras webbsidor finns direktiv för tillsynen av hälsoskyddet med anvisningar 
om tillsynen och modelldokument för tillsynen enligt hälsoskyddslagen (www.valvira.fi/
se sökväg: Styrning och tillsyn → Miljöhälsovård).

Objekt för den planenliga tillsynen 

Det flesta tillsynsobjekt för hälsoskyddslagen kräver antingen myndigheternas godkän-
nande eller är anmälningspliktiga, vilket innebär att hälsoskyddsmyndigheten ska fatta 
beslut med anledning av en ansökan eller en anmälan innan objektet underordnas tillsy-
nen. Efter det blir objektet i fråga föremål för planenlig och regelbunden tillsyn.

Valvira har utarbetat tillämpningsanvisningar för den anmälningsskyldighet som 
avses i 13 § i hälsoskyddslagen beträffande nöjes-, mötes- och inkvarteringslokaler och 
inrättningar i den sociala sektorn. Anvisningarna kan skrivas ut från Valviras webbsidor 
(www.valvira.fi/se sökväg: Styrning och tillsyn → hälsoskydd → Anmälningspliktig verk-
samhet). 

Också sådana tillsynsobjekt som enligt tolkningen av den nuvarande hälsoskyddsla-
gen är anmälningspliktiga, men inte alltid har varit det (exempelvis religiösa föreningars 
lokaler och teatrar), ska underordnas planenlig tillsyn. I fråga om dessa objekt är det 
motiverat att kräva en anmälan om till exempel verksamhetsutövaren byts ut eller det 
sker väsentliga förändringar i lokalerna och/eller verksamheten.

I den planenliga tillsynen ingår en bedömning av kvaliteten på inomhusluften och 
ventilationens tillräcklighet.

2.2 Kontrollfrekvens för tillsynsobjekten 

De kommunala tillsynsplanerna ska utarbetas med hänsyn till behovet av tillsyn över de 
kommunala tillsynsobjekten och de tillsynsresurser som står till förfogande. På detta sätt 
får kommunen för varje tillsynsobjekt klara besked om eventuella resursbrister i förhål-
lande till behovet av tillsyn. 

De tillsynsobjekt som enligt hälsoskyddslagen ska underordnas planenlig tillsyn inde-
las i tre riskklasser utifrån vilka man fastställer den allmänna kontrollfrekvensen för res-
pektive typ av tillsynsobjekt. När kontrollfrekvensen fastställs utgår man från antagandet 
att objektet redan fungerar och att dess verksamhetssätt är kända. När man utarbetar 
tillsynsplaner är det viktigt att iaktta de kontrollfrekvenser som anges i tillsynsprogram-
men, om det är fråga om objekt för vilket det inte har gjorts någon riskbedömning. 
Kontrollfrekvensen för olika typer av objekt anges i bilaga 1.

Utifrån riskbedömningen kan man öka kontrollfrekvensen för de olika objekten i 
den mån det anses nödvändigt eller minska till högst hälften av den objektspecifika 
kontrollfrekvens som anges i tillsynsprogrammet. Det är dock inte motiverat att minska 
tillsynsfrekvensen till hälften om den tillsynsfrekvens som anges i tillsynsprogrammet är 
under 0,5 (tillsyn vartannat år). Även vid en eventuell minskning av tillsynsfrekvensen 
ska de objekt som hör till de prioriterade områdena kontrolleras under den tid som 
prioriteringen i tillsynsprogrammet ligger på dem.

Av tillsynsplanen ska det framgå hur exempelvis riskbedömningen av olika objekt har 
genomförts och hur det påverkar tillsynsfrekvensen. De kommunala tillsynsplanerna ska 
i sådana fall följa tillsynsprogrammets anvisningar och rekommendationer.

Vid riskbedömningen utgår man från de hot mot hälsan som verksamheten orsakar 
eller från de förhållanden som råder i den lokal som är underställd tillsyn och som kan 
orsaka hälsoproblem. I hälsoskyddslagen har man beträffande olika verksamheter och 
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lokaler beaktat riskerna på så sätt att de uppräknade verksamheterna och lokalerna har 
underställts anmälningsplikt (HSkL 13 §) och anläggningar som levererar hushållsvatten 
måste godkännas på förhand (HSkL 18 §).

Vid en jämförelse av riskerna inom olika verksamheten är det viktigt att vid bedöm-
ningen granska åtminstone följande faktorer som har betydelse för riskutfallet, riskhan-
teringen och kontrollfrekvensen för den tillsyn som tillsynsmyndigheterna utför.

Viktiga faktorer med tanke på riskbedömningen är:

Antalet personer och (särskilda) grupper (barn, unga, åldringar, rörelsehindrade, sjuka) • 
som utsätts för risken
Definition av exponeringsfaktorn (sjukdomsalstrare, toxicitet)• 
Exponeringens duration och/eller repetivitet (regelbunden eller tillfällig vistelse)• 
Till exempel exponeringstid: ”1 timme–24 timmar”, ”en gång i månaden”,  • 
fem gånger om dagen”
Speciella objekt för vilka det inte finns några anvisningar eller praxis för tillsynen• 
Resultat från tidigare kontroller, har korrigerande åtgärder vidtagits• 
Överensstämmer verksamheten med beslutet beträffande anmälan eller  • 
godkännande
Verksamhetsutövarens attityd och kompetens, tillgängliga resurser• 
Information och beredskap inför exceptionella situationer• 
Andra faktorer som kan orsaka hälsoproblem• 

På Valviras webbplats (www.valvira.fi/se  sökväg Styrning och tillsyn → Hälsoskydd) 
publiceras regler om tillsyn av hälsoskyddet med anvisningar om bedömningen av till-
synsbehovet.

Tid som används för kontroller

Vid bedömningen av hur lång tid som behövs för kontrollen av olika typer av tillsynsob-
jekt bör man beakta syftet med kontrollen, förberedelser som gjorts inför den, kontrol-
lens innehåll och upprättandet av kontrollprotokoll. I tillsynsplanen bör för varje kontroll 
reserveras minst två timmar, men för mer krävande objekt kan det behövas rentav ett 
eller flera dagsverken.

När man planerar resurserna bör också restiden beaktas, men resorna till och från 
tillsynsobjektet ingår inte i den tid som används för kontrollen.

I bilaga 1 anges i timmar den tid som i genomsnitt används för kontrollerna av olika 
typer av tillsynsobjekt.

2.3 Provtagningar på kommunens initiativ och undersökning av proverna

I tillsynsplanen ska redogöras för de provtagningar som utförs på kommunens initiativ 
och för undersökningen av proverna samt för tillgången till laboratorietjänster på kväl-
lar och veckoslut med tanke på exceptionella situationer, t.ex. vid epidemier som sprids 
via hushållsvatten. Provtagningen ska vara ett led i den regelbundna tillsynen, och i 
tillsynsplanen ska ingå en uppskattning av antalet prover som ska tas i samband med 
myndighetstillsynen. 

Av planen för provtagningar ska framgå de prov som är lagstadgade och vilka krav 
som lagen ställer på laboratorier (statsrådets förordning 1174/2006). Dessutom ska 
anges vilka andra provtagningar som kan ingå i den planenliga tillsynen såväl på ett 
allmänt plan som med stöd av olika lagar. I planen ska beaktas eventuella rikstäckande, 
regionala eller kommunala provtagningsprojekt.
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Tillsynen av hälsoskyddet stödjer sig ofta på provtagning och analys av proverna 
i laboratorier. I hälsoskyddslagen och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den anges mycket noggrant antalet nödvändiga prover och analyser som ska utföras 
på dem. 

Hushållsvatten och badvatten 

Kvalitetskraven och provtagningen när det gäller •	 hushållsvatten regleras i föl-
jande författningar:

SHM:s förordning (461/2000) om kvalitetskrav på och kontrollundersök-
ning av hushållsvatten
SHM:s förordning (401/2001) om kvalitetskrav på och kontrollundersök-
ning av hushållsvatten i små enheter

Kvalitetskraven och provtagningen när det gäller •	 badvatten regleras i följande 
författningar

Bassängvatten•	
SHM:s förordning (315/2002) om kvalitetskrav på och kontroll-
undersökningar av bassängvatten i simhallar och badanlägg-
ningar

Badvatten vid allmänna badstränder•	  
SHM:s förordning (354/2008) om kvalitetskraven och övervak-
ningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder. SHM:s 
förordning (177/2008) om kvalitetskraven och övervakningen i 
fråga om vattnet vid allmänna badstränder tillämpas på tillsynen 
av badstränder som ska rapporteras till EU.

Annan provtagning inom hälsotillsynen

Annan provtagning som gäller den planenliga tillsynen kan enligt behov •	
inriktas exempelvis på egenkontrollen vid städningen av ett tillsynsobjekt 
och på kontrollen av effektiviteten i egen städning genom renhetsprov. 
Beträffande tillsynsobjekten inom hälsoskyddet är det ibland nödvändigt 
att klarlägga till exempel kvaliteten på inomhusluften med olika prover 
och mätningar.

Renhetsprover från exempelvis bastur, tvättrum och toaletter, frisörs-
salonger (utrustning) samt skönhetssalonger och övriga hudvårdslokaler 
(utrustning, textilier) och mikrobiologiska undersökningar av proverna.   

 

Kontroller i samband med provtagning

En provtagning är bara en provtagning, om det inte samtidigt utförs en kontroll •	
över vilken man kan upprätta ett protokoll.
En kontroll kan således omfatta provtagning, men bara en provtagning utan •	
andra tillsynsåtgärder innebär enligt detta programm inte en kontroll.

Laboratorier

I sin tillsynsplan ska kommunen ange vilket av de laboratorier som har godkänts •	
av Evira den anlitar för att undersöka de prover som tagits för myndighetstillsy-
nen. Om proverna tas och lämnas in av en utomstående sakkunnig (provtagare 
som har godkänts av myndigheten), ska hälsoskyddsmyndigheterna skapa ruti-
ner så att de säkert känner till i vilket laboratorium proverna undersöks.
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2.4 Utvärdering av kommunernas tillsynsplaner 
   
Kommunerna ska årligen bedöma utfallet av sina tillsynsplaner. I praktiken är det kol-
legiala organ med ansvar för miljö- och hälsoskyddet som utvärderar planen. För rap-
porten om utfallet av den kommunala tillsynsplanen används en exceltabell som finns på 
Valviras webbsidor www.valvira.fi/se  (sökväg: Styrning och tillsyn → Tillsynsprogram). 
Rapporteringstabellerna och den verbala utvärderingen ska behandlas av det kollegiala 
organet i kommunen. I utvärderingen redogörs för omfattningen av kontrollerna, anta-
let kontroller och prover per typ av tillsynsobjekt och inkomsterna av tillsynen samt hur 
inkomsterna ska användas. Syftet med avgifterna är att trygga resurserna för tillsynen 
av miljö- och hälsoskyddet. Därför är det viktigt att inkomsterna av avgifterna tilldelas 
den enhet som svarar för tillsynen i kommunen.

Vid utvärderingen av tillsynsplanerna kontrolleras i vilken utsträckning den pla-
nerade verksamheten och de planerade kontrollerna har genomförts. Omfattningen 
av tillsynen bedöms per typ av tillsynsobjekt. Omfattningen kan beskrivas genom att 
man till utvärderingen fogar en utredning över antalet genomförda kontroller per typ 
av tillsynsobjekt, en utredning över provtagningarna per typ av tillsynsobjekt och över 
deltagandet i tillsynsprojekt. Vid behov uppger man orsaken eller skälen till att målen 
inte har uppnåtts eller till eventuella avvikelser och redogör för vilka åtgärder som 
krävs för att målen ska uppnås under nästa kontrollperiod.

Andra bedömningskriterier är utfallet av prioriteringarna i detta program och 
tillsynen av egna lokala prioriteringar. Vid utvärderingen är det viktigt att kontrollera 
också den tid som har använts för olika typer av kontroller och objekt och jämföra 
med den planerade tidsåtgången. Vid utvärderingen bör man också uppge antal och 
slag när det gäller de olägenheter som framkommit vid tillsynen samt de kommunala 
myndigheternas åtgärder för att rätta till olägenheterna och återföra situationen till 
lagstadgad nivå.

I synnerhet när det gäller hälsoskyddet kontrollerar man i vilken omfattning det 
föreskrivna antalet prover på hushålls- och badvatten har tagits. Vid utvärderingen 
ges en uppskattning av om resurserna varit tillräckliga i förhållande till tillsynsbehovet 
och den planerade verksamheten, och hur stor del av resurserna som har använts för 
planerade tillsynsuppgifter och hur mycket för andra uppgifter.

Kommunerna ska årligen före slutet av mars året efter planåret skicka en utvärd-
ering av tillsynsplanen som är godkänd av det kollegiala organet inom miljö- och 
hälsoskyddet. Bedömningen görs i en exceltabell som följer med tillsynsprogrammet 
och som skickas elektroniskt till regionförvaltningsverket. Tabellerna kan laddas ner 
från Valviras webbsidor www.valvira.fi/se (sökväg: Styrning och tillsyn → Tillsynspro-
gram).

2.5 Godkända laboratorier som anlitas för tillsynen

Till stöd för tillsynen behöver miljö- och hälsoskyddet laboratorietjänster och framför allt 
exceptionella situationer kräver så gott som utan undantag laboratorieundersökningar. 
Enligt hälsoskyddslagen ska kommunerna i sina tillsynsplaner uppge de laboratorier som 
de anlitar för tillsynen. Laboratorieverksamheten i exceptionella situationer stödjer sig all-
tid på befintliga laboratorier. Laboratorier som undersöker prover som tagits i samband 
med myndighetstillsynen ska vara godkända av Evira och de metoder som laboratoriet 
tillämpar ska vara kontrollerade eller ackrediterade på det sätt som avses i lagen. Evira 
övervakar verksamheten vid de laboratorier som det har godkänt och kontrollerar om-
fattningen av laboratorienätverket. Utländska laboratorier som undersöker prover som 
tagits för myndighetstillsyn i Finland ska vara ackrediterade av ett lokalt ackrediteringsor-
gan och dess metoder ska uppfylla kraven i finländsk lagstiftning. Kommunerna är som 
regel tvungna att konkurrensutsätta de laboratorier som stödjer tillsynen och i detta 
sammanhang förutsätter kommunen att det laboratorium som erbjuder sina tjänster 
också kan anlitas i exceptionella situationer och utanför tjänstetid. I det avtal som ingås 
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med ett laboratorium bör parterna i detalj komma överens om tillvägagångssätt och om 
en eventuell avvikande prissättning av tjänsterna i sådana situationer. När kvalitetskraven 
överskrids ska laboratoriet snarast möjligt informera miljö- och hälsoskyddet på det sätt 
som parterna har enats om på förhand. Kommunen ska också komma överens med 
laboratoriet om en eventuell förmedling av förhandsinformation (till exempel om de 
mikrobiologiska kvalitetskraven överskrids) redan innan de slutliga resultaten är klara.

2.6 Andra frågor som bör beaktas i planen 

Tryggandet av resurser och fördelningen av tillsynen på olika sektorer:
För alla sektorers del ska tillräckligt med tid anslås för planering och grundläg-•	
gande kontroller
Bestämmelser om uppgifterna finns i regelverk på olika nivåer, men all tillsyn •	
måste planeras och genomföras
Nödvändig tid anslås för kontroller och exceptionella situationer utifrån erfaren-•	
het och riskbedömning 
Nödvändig tid anslås för tillsynskontroller till följd av anmälningar, klagomål och •	
begäran om åtgärder

Utöver den regelbundna och planenliga tillsyn som ingår i de kommunala tillsynspla-
nerna ska hänsyn tas också till den övriga tillsyn som avses i hälsoskyddslagen och som 
hör till kommunens uppgifter och för den reservera personella resurser och arbetstid. 
Till sådan annan tillsyn som inte behöver utföras regelbundet hör olika tillsynsfall som 
inte ingår i planen, inspektioner och mätningar som gäller boendehälsa, epidemiutred-
ningar, kundkontakter och anknytandet utredningar och tillsynsåtgärder, behandling 
av anmälningar och ansökningar och beredning av utlåtanden till andra myndigheter. 
Resurser krävs också för uppgiften som expert, rådgivare och handledare i hälsos-
kyddsfrågor liksom för utvecklingen av verksamheten och rapporteringsuppgifter av 
olika slag.

Med tanke på beredskapen inför sådana exceptionella situationer som avses i 8 § i 
hälsoskyddslagen ska reserveras tillräckligt med tid, och planerna kan med fördel utarbe-
tas i samarbete andra myndigheter och inrättningar. De planer som har utarbetats med 
tanke på exceptionella situationer kan fogas till tillsynsplanen eller man kan hänvisa till 
dem i tillsynsplanen. Valvira har upprättat en sådan plan som avses i 8 § i hälsoskyddsla-
gen om tryggande av hushållsvattnets kvalitet i exceptionella situationer www.valvira.fi/
se sökväg: Styrning och tillsyn → hälsoskydd → hushållsvatten) som kommunerna kan 
använda som hjälp när de utarbetar planer för exceptionella situationer.

De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna utför kontroller och utfärdar intyg om 
befrielse från hälsokontroll/om hälsokontroll för fartyg i internationell trafik. Eftersom 
kontrollerna i fråga utförs i hamn eller på begäran av en instans för klarering och spedi-
tion av fartyg, kan de inte anses höra till den planenliga tillsynen. I sina tillsynsplaner ska 
kommunerna dock i mån av möjlighet bereda sig på att utföra sådana kontroller.

Enligt statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehäl-
sovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga (380/2009) ska det 
vart tredje år göras en undersökning av om skolan och studiemiljön är sund och trygg. 
Hälsoskyddsmyndigheterna bör aktivt engagera sig i frågan, så att gemensamma un-
dersökningar tidsmässigt kan inordnas i den planenliga tillsynen. Om de gemensamma 
undersökningar som avses i förordningen uppfyller hälsoskyddslagens krav på kontroller 
(bilaga 2), kan undersökningarna underordnas den planenliga tillsynen och är då också 
avgiftsbelagda.

I kommunikation ingår kundservice, rådgivning och handledning samt information. 
I tillsynsplanen kan ges en beskrivning av hur denna verksamhet har ordnats och vem 
som ansvarar för den. Det är viktigt att man samtidigt beaktar också kommunikationen 
i exceptionella situationer och utser personer som ansvarar för informationen och anger 
deras uppgifter och kontaktuppgifter.
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Med tillsynsplanen ska följa en plan över vilken typ av utbildning personalen ska delta 
i och hur det reserveras medel för utbildningen. Regionförvaltningsverken, de centrala 
ämbetsverken och ministerierna ordnar utbildningsdagar då man behandlar exempelvis 
lagstiftningsreformer och andra aktuella frågor. Införandet av nya samarbetsområden 
har lett till att personalen specialiserat sig, vilket möjliggör en effektivare kompletterings-
utbildning tack vare att utbildningen är planenlig och rätt inriktad.

I tillsynsplanen ska också ges en beskrivning av befintliga register över tillsynsob-
jekt, anknytande utveckling och utbildning samt en uppskattning av kostnaderna för 
utvecklingen.
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3 Prioriteringar inom hälsoskyddet

Med stöd av prioriteringarna inom hälsoskyddet inriktas resurserna planmässigt och med 
hänsyn till risknivån. Samtidigt beaktas de nya uppgifter som lagstiftningen medfört, så-
som kravet på badvattenprofiler. När kommunerna utarbetar sina tillsynsplaner för pro-
gramperioden 2011–2014 ska de särskilt beakta tillsynen av de sanitära förhållandena 
när det gäller objekt som används av barn och ungdomar, inrättningar eller liknande som 
tillhandahåller tjänster för äldre, badstränder som avses i förordning 177/2008, antal 
prover från inrättningar som levererar hushållsvatten och beredskapen inför exceptionel-
la situationer (tabell 1). Åtgärder och tillsyn som inriktar sig på prioriterade objekttyper 
bör inledas eller genomföras vid den tidpunkt som anges i programmet. 

Badvatten

År 2011
För sådana badstränder som avses i förordning 177/2008 ska en badvattenprofil ha 
upprättats senast i början av mars 2011. Den första badvattenklassificeringen ska göra 
när badperioden 2011 är över.

År 2012
Vid tillsynen av de badstränder som avses i förordning 177/2008 bör man beakta att 
informationen till allmänheten ska vara förenlig med SHM:s förordning senast när bad-
perioden 2012 inleds.

Hushållsvatten, programperioden 2011–2014

Tillsynen av hushållsvatten inriktas med hänsyn till den beredskap inför exceptionella 
situationer som enligt SHM:s förordningar (461/2000 och 401/2001) krävs av anlägg-
ningar som levererar hushållsvatten. Vid upprättandet av planer för exceptionella situa-
tioner kan man som hjälp använda Valviras handbok för tryggande av hushållsvattnets 
kvalitet i exceptionella situationer www.valvira.fi/se (sökväg: Styrning och tillsyn → 
hälsoskydd → hushållsvatten).

I prioriteringarna för 2011 och 2012 ingår dessutom att säkerställa att antalet prover 
från de anläggningar som levererar hushållsvatten överensstämmer med bestämmel-
serna. Samtidigt bör man kontrollera att anläggningarna har uppdaterat sina program 
för kontrollundersökning av hushållsvatten. Som hjälp kan man använda Valviras pro-
grammodell för kontrollundersökningar vid vattenverk för anläggningar som levererar 
hushållsvatten www.valvira.fi/se (sökväg: Styrning och tillsyn → hälsoskydd → hushålls-
vatten).

Tillsyn av hälsoförhållanden, programperioden 2011–2014

Under programperioden inriktar hälsoskyddsmyndigheten tillsynen inom hälsoskyddet 
på sådana objekt som används av barn och unga, såsom daghem, skolor, lägercentrum, 
eftermiddagsklubbar och liknande tillsynsobjekt. Som hjälp kan man använda Valviras 
anvisning om anmälningsskyldigheten för inrättningar i socialbranschen. Anvisningen 
kan skrivas ut från Valviras webbsidor www.valvira.fi/se (sökväg: Styrning och tillsyn → 
hälsoskydd → Anmälningspliktig verksamhet) 

Under 2011 och 2012 fokuserar tillsynen också på objekt som tillhandahåller tjänster 
för äldre (Valviras anvisning om inrättningar i socialbranschen).   

Under senare delen av programperioden (2013 och 2014) förflyttas tyngdpunkten i 
tillsynen av hälsoförhållanden allt mer mot inkvarterings- och möteslokaler. Vid tillsynen 
av dessa kan man som hjälp använda Valviras anvisning om anmälningsskyldigheten för 
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nöjes-, mötes- och inkvarteringslokaler www.valvira.fi/se (sökväg: Styrning och tillsyn → 
hälsoskydd → Anmälningspliktig verksamhet). 

Bedömningen av inomhusluftens kvalitet och ventilationens tillräcklighet är ett led i 
tillsynen av de prioriterade områdena (bl.a. objekt som används av barn och ungdomar, 
såsom daghem, skolor, lägercentrum, eftermiddagsklubbar, inkvarterings- och möteslo-
kaler och enheter inom äldreomsorgen).

2011 2012 2013 2014

Objekt Särskilda grunder 
för tillsynen

Särskilda grunder 
för tillsynen

Särskilda grunder 
för tillsynen

Särskilda grunder 
för tillsynen

Badvatten Badvattenprofiler
För sådana badsträn-
der som avses i för-
ordning 177/2008 ska 
en badvattenprofil ha 
upprättats senast i 
början av mars 2011

Badvattenklassifi-
cering
Den första badvatten-
klassificeringen ska 
göra när badperioden 
2011 är över.

Badvattenklassi-
ficering och infor-
mation till allmän-
heten
Informationen till 
allmänheten ska vara 
förenlig med förord-
ning 177/2008 senast 
när badperioden 
2012 inleds

Hushålls-
vatten

Anläggningar 
enligt förordning 
461/2000 som 
levererar hushålls-
vatten:
Upprättande/upp-
datering av planen 
för exceptionella 
situationer

Uppdatering av 
programmet för 
kontrollunder-
sökning av hus-
hållsvatten och 
säkerställande av 
att antalet prover 
överensstämmer 
med förordningen

Anläggningar 
enligt förordning 
461/2000 som 
levererar hushålls-
vatten:
Upprättande/upp-
datering av planen 
för exceptionella 
situationer

Uppdatering av 
programmet för 
kontrollunder-
sökning av hus-
hållsvatten och 
säkerställande av 
att antalet prover 
överensstämmer 
med förordningen

Anläggningar 
enligt förordning 
401/2001 som 
levererar hushålls-
vatten:
Upprättande/upp-
datering av planen 
för exceptionella 
situationer

Anläggningar 
enligt förordning 
401/2001 som 
levererar hushålls-
vatten:
Upprättande/upp-
datering av planen 
för exceptionella 
situationer

Verksam-
het eller 
lokaler med 
anmäl-
ningsplikt

Objekt som an-
vänds av barn 
och ungdomar 
(daghem, skolor, 
läroanstalter, ef-
termiddagsklubbar, 
lägercentrum m.m.)

Ålderdomshem och 
liknande enheter 
inom äldreomsor-
gen

Objekt som an-
vänds av barn 
och ungdomar 
(daghem, skolor, 
läroanstalter, ef-
termiddagsklubbar, 
lägercentrum m.m.)

Ålderdomshem och 
liknande enheter 
inom äldreomsor-
gen

Objekt som an-
vänds av barn 
och ungdomar 
(daghem, skolor, 
läroanstalter, ef-
termiddagsklubbar, 
lägercentrum m.m.)

Inkvarterings- och 
möteslokaler

Objekt som an-
vänds av barn 
och ungdomar 
(daghem, skolor, 
läroanstalter, ef-
termiddagsklubbar, 
lägercentrum m.m.)

Inkvarterings- och 
möteslokaler

Tabell 1. Prioriteringar i det riksomfattande tillsynsprogrammet för hälsoskyddet under pro-
gramperioden 2011–2014
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4 Rapportering
 

De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna och regionförvaltningsverken är skyldiga att 
på begäran utan ersättning tillställa Valvira de övriga uppgifter om kontroller, kontrollåt-
gärder, kontrollpersonal, avgifter samt tillsyn som behövs för styrningen, uppföljningen, 
rapporteringen och statistiken i fråga om tillsynen enligt denna lag (HSkL 47 §).

KKommunerna ska skicka sina utvärderingar av tillsynsplanerna till regionförvalt-
ningsverket på det sätt som anges i de sektorsvisa tillsynsprogrammen (SrF 665/2006, 
8 §). Rapporterna om utfallet av de kommunala tillsynsplanerna ska föras in i en excel-
tabell som bifogas tillsynsprogrammet. Tabellen ska skickas elektroniskt till regionför-
valtningsverket före utgången av mars nästa år. Tabellerna kan laddas ner från Valviras 
webbsidor www.valvira.fi/se (sökväg: Styrning och tillsyn → Tillsynsprogram). 

Uppgifter om anläggningar som levererar mer än 1000 m3 hushållsvatten per dag 
och om badvatten vid badstränder som avses i förordning 177/2008) ska skickas till re-
gionförvaltningsverket. Uppgifterna ska för hushållsvattnens del skickas före utgången 
av mars och för badvattnens del före utgången av september nästa år. För uppgifterna 
används tabeller som finns på Valviras webbsidor www.valvira.fi/se (sökväg: Styrning 
och tillsyn → hälsoskydd → hushålls- eller badvatten). 

Det centraliserade datainsamlingssystemet inom miljö- och hälsoskyddet byggs hela 
tiden ut. När det nya systemet tas i användning kommer det att förändra rapportrutiner-
na. Målet är att uppgifterna om utfallet av 2012 års tillsynsplaner ska kunna ställas till 
region- och centralförvaltningens förfogande via det centraliserade systemet år 2013.

Införandet av ett gemensamt datasystem (KUTI-YHTI) för miljö- och hälsoskyddet 
förutsätter att tillsynsmyndigheterna har tillgång till ett datasystem för tillsynen som är 
kompatibelt med KUTI-YHTI och att uppgifterna om tillsynsobjekten och tillsynen matas 
in i systemet enligt KUTI- och YHTI-klassificeringarna. När det centraliserade datasys-
temet för miljö- och hälsoskyddet är klart kommer utvärderingarna av de kommunala 
tillsynsplanerna och uppgifterna om badvattnen vid sådana badstränder som avses i 
förordning 177/2008 att rapporteras med hjälp av systemet.
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5 Utvärdering av tillsynsprogrammet 

Vid utvärderingen av tillsynsprogrammet utgår man från kommunernas tillsynsplaner 
och utvärderingen av dem samt en utvärdering av regionförvaltningsverkens tillsyns-
planer och utfallet av dem. Utifrån dessa utvärderingar kan man granska styrningen av 
det riksomfattande tillsynsprogrammet för hälsoskyddet och i vilken mån de uppställda 
målen har nåtts.  

Vid utvärderingen av hur tillsynsprogrammet har utfallit kontrolleras i vilken omfatt-
ning den planerade verksamheten och den planenliga tillsyn som avses i hälsoskydds-
lagen har genomförts. Omfattningen av tillsynen på det rikstäckande planet liksom 
utfallet av den lagstadgade provtagningen bedöms enligt typ av tillsynsobjekt. Likaså 
klarläggs deltagandet i tillsynsprojekt.

Vid utvärderingen av tillsynsprogrammet är det också viktigt att undersöka vilka 
mål som inte har uppnåtts och huruvida måluppfyllelsen kan förbättras under nästa 
programperiod om prioriteringarna inom tillsynsprogrammet ändras. Valvira kommer 
tillsammans med regionförvaltningsverken att upprätta en sammandragsrapport om 
erfarenheterna från programperioden och om hur kommunerna har beaktat priorite-
ringarna i tillsynsprogrammen i sina planer och i rapporteringen. Tanken är att regionför-
valtningsverken ska utvärdera kommunernas tillsynsplaner en gång per programperiod 
och upprätta ett sammandrag av utfallet av tillsynsplanerna varje år.
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BILAGA 1. Typer av tillsynsobjekt enligt hälsoskyddslagen, 
kontrollfrekvens och tid som i genomsnitt används för kontrollerna 

Objekt enligt hälsoskyddslagen
(objekt som kräver anmälan/tillstånd)

Risk-
klass

Kontroll-
frekvens/år

Tid som i genom-
snitt används för 
kontroller (h)

13 § 1 
mom. 1

 HSkL 13 § 1 mom. 1 punkten 2–1 0,3–0,2 4

13 § 1 
mom. 2

Allmänna nöjes- och möteslokaler 2–1 0,5–0,2 2–4

Objekt för barn och unga: klubbloka-
ler, ungdomslokaler och lägercentrum, 
eftermiddagsklubbar för barn, inom-
huslekparker för barn

2 0,5–0,3 4

Föreläsningssalar och auditorier på • 
andra ställen än i skolor och läroan-
stalter

1 0,25 3

Teatrar, biografer, opera- och kon-• 
sertsalar, cirkusar, balett- och fest-
lokaler samt andra lokaler inomhus 
avsedda för uppträdanden och 
evenemang

1 0,2 2

Kyrkor, sjömanskyrkor och andra lo-• 
kaler för religiösa föreningar

1 0,2 2

Bingohallar, spelsalar och kasinon, • 
danslokaler och dansestrader

1 0,2 2

Mäss- och kongresscentrum, andra • 
mötes- och festlokaler

1 0,2 2–4

13 § 1 
mom. 2
 

Allmänna inkvarteringslokaler 2–1 0,3–0,2 2–4

Hotell• 1 0,2 4

Bed & breakfast och inkvartering i • 
samband med lantgårdsturism

1 0,2 3

Hostels, såsom vandrarhem, vandrar-• 
hotell, sommarhotell, resandehem/
motell, pensionat

2–1 0,2 3

Stugor på semesteranläggningar och • 
campingplatser

2–1 0,3–0,2 2–4

övrigt semesterboende som tillhanda-• 
hålls på yrkesmässig basis, internat, 
natthärbärgen, flyktingförläggningar 

2–1 0,3–0,2 2–4

13 § 1 
mom. 3

Allmänna bastur 2 1 3
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Objekt enligt hälsoskyddslagen
(objekt som kräver anmälan/tillstånd)

Risk-
klass

Kontroll-
frekvens/år

Tid som i genom-
snitt används för 
kontroller (h)

13 § 1 
mom. 3
 
 
 
 
 

Allmänna simhallar, simbassänger, 
friluftsbad, allmänna badstränder eller 
badanläggningar

3–2 2–1 4–5

simhallar• 3 2–1 5

simbassänger, friluftsbad•  3 2–1 4

badanläggningar• 3 2–1 5

badstränder som avses i förordning • 
177/2008

2 2–1 4

andra allmänna badstränder (också • 
vinterbadplatser)

2 2–1 4

13 § 1 
mom. 4

Skydd och inhägnader eller liknande 
för djur på detaljplaneområde 

1 0,3–0,25 4

13 § 1 
mom. 5
 
 
 

Skolor eller läroanstalter  2–1 0,3 5

grundskolor• 2–1 0,3 5

gymnasier, universitet, medborgar-• 
institut

1 0,3 5

olika läroanstalter på mellanstadiet• 1 0,3 5

13 § 1 
mom. 5

Dag-, barn- eller ålderdomshem och 
liknande

2 0,5–0,3 5

Daghem, lokaler för barndagvård • 
och förskoleundervisning

2 0,5–0,3 5

Lek- och eftermiddagsverksamhet • 
för barn, eftermiddagsklubbar

2 0,5–0,3 5

Barnhem, skolhem och andra lik-• 
nande enheter inom barnskyddet

2 0,5–0,3 5

Ålderdomshem och liknande enheter • 
inom äldreomsorgen

2 0,5–0,3 5

13 § 1 
mom. 5

Övriga enheter inom den sociala 
sektorn

2 0,5–0,3 5

Objekt för särskilda grupper, institutio-• 
ner för utvecklingsstörda, institutioner 
som avses i lagen om missbrukarvård 
och andra liknande

2 0,5–0,3 5

13 § 1 
mom. 5

Herrfrisörer, damfriseringar 1 0,2 3

13 § 1 
mom. 5

Skönhetssalonger eller andra platser 
för hudbehandling eller hudvård, 
solarier

2–1 0,5–0,3 3

13 § 1 
mom. 5

Allmänna gym eller motionssalar 1 0,3–0,25 4

13 § 1 
mom. 5

Begravningsplatser eller gravplatser 1 0,2 3

13 § 1 
mom. 5

Andra anläggningar och lokaler där 
den verksamhet som bedrivs kan 
orsaka användaren hälsoproblem

2–1 0,5–0,3 3–5
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Objekt enligt hälsoskyddslagen
(objekt som kräver anmälan/tillstånd)

Risk-
klass

Kontroll-
frekvens/år

Tid som i genom-
snitt används för 
kontroller (h)

18 § Anläggningar som levererar hushålls-
vatten 

(minst 5000 användare eller över 
1000 m3/d)

3  2–1 8

18 § Anläggningar som levererar hushålls-
vatten

(minst 50 men under 5000 använ-
dare eller minst 10 men under  
1000 m3/d)

eller andra objekt som avses i förord-
ning 461/2000

3 2–1
0,5*

(*om 
bara dist-
ribution)

8

19 § Anläggningar som levererar hushålls-
vatten

(under 50 användare eller under  
10 m3 /d) eller andra objekt som 
avses i förordning 401/2001

2 1–0,5*
(*om 

bara dist-
ribution)

6

Vid bedömningen av den tid som i genomsnitt används för kontrollen av varje typ av 
tillsynsobjekt bör man beakta syftet med kontrollen, förberedelserna inför kontrollen, 
kontrollens innehåll samt upprättandet av inspektionsberättelse. Valvira har utarbetat 
tillämpningsanvisningar för den anmälningsskyldighet som anges i 13 § i hälsoskyddsla-
gen i fråga om nöjes-, mötes- och inkvarteringslokaler och anläggningar på det sociala 
området. Hälsoskyddsmyndigheterna ska meddela beslut om anmälan innan objektet 
underordnas tillsyn. Efter det underställs objektet planenlig och regelbunden tillsyn. 
Anvisningarna kan skrivas ut från Valviras webbsidor www.valvira.fi/se (sökväg: Styrning 
och tillsyn → hälsoskydd → Anmälningspliktig verksamhet)

Riskklasser 

Till riskklass 3 hör objekt i fråga om vilka det är sannolikt att verksamheten kan orsaka 
hälsoproblem, exempelvis om antalet personer som utsätts för exponering är stort, verk-
samheten är känslig för störningar, effekterna på hälsan är betydande, exponeringstiden 
är lång (hög risk).

Till riskklass 2 hör objekt i fråga om vilka det är möjligt att verksamheten kan orsaka 
hälsoproblem eller problem med trivseln (medelhög risk).

Till riskklass 1 hör objekt i fråga om vilka det är sannolikt att verksamheten inte orsakar 
några hälso- eller trivselproblem, exempelvis om aktiviteterna är få och begränsade, 
antalet personer som utsätts för exponering är litet, hälsoeffekterna är obetydliga, verk-
samheten inte är känslig för störningar, exponeringstiden är kort (låg risk).

Kontrollfrekvens 

 2 två gånger per år
 1 en gång per år
 0,5 vartannat år
 0,3 en gång per tre år
 0,25 en gång per fyra år
 0,2 en gång per fem år
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BILAGA 2. Allmänt innehåll i kontrollerna av olika typer av tillsynsobjekt

Typ av objekt Vid kontrollerna ges akt på:

HSkL 13 § 1 mom. 1  
punkten (arbetslokaler)

överensstämmer verksamheten med den anmälan som gjorts • 
och beslutet om den
har missförhållanden som konstaterats vid tidigare kontroller • 
åtgärdats
närheten till bebyggelse, antalet invånare, i vilken mån invå-• 
narna är utsatta för störningar
vilken typ av verksamhet det är fråga om, verksamhetens kon-• 
tinuitet
vilka olägenheter (buller, damm, lukt) verksamheten eventuellt • 
orsakar
allmän prydlighet• 
har konstruktioner och ytor hållits i gott skick• 
ventilation• 
lämpar sig lokalerna för avsett syfte• 
kvaliteten på det hushållsvatten som används• 
hantering och förvaring av kemikalier• 
hur avfallshanteringen är ordnad• 

Allmänna nöjes- och  
möteslokaler

överensstämmer verksamheten med den anmälan som gjorts • 
och beslutet om den
har missförhållanden som konstaterats vid tidigare kontroller • 
åtgärdats
allmän prydlighet, städprogram och städredskap• 
har konstruktioner och ytor hållits i gott skick• 
tvätt- och omklädningsrum• 
toaletter och andra utrymmen där man vistas• 
kvaliteten på inomhusluften och ventilationen• 
buller som verksamheten orsakar• 
antal kunder• 
lämpar sig lokalerna för avsett syfte• 
vilken typ av verksamhet som bedrivs• 
kvaliteten på det hushållsvatten som används• 
hur avfallshanteringen är ordnad• 

Allmänna  
inkvarteringslokaler

hotell• 
vandrarhem och annan • 
inkvartering
lägercentrum eller  • 
liknande inkvarterings-
objekt

överensstämmer verksamheten med den anmälan som gjorts • 
och beslutet om den
har missförhållanden som konstaterats vid tidigare kontroller • 
åtgärdats
allmän prydlighet, städprogram och städredskap• 
har konstruktioner och ytor hållits i gott skick• 
utrustningsnivå• 
inkvarteringslokaler, allmänna utrymmen, toaletter, tvättrum • 
och bastur
kvaliteten på inomhusluften och ventilationen• 
buller som verksamheten orsakar• 
antal kunder• 
lämpar sig lokalerna för avsett syfte• 
vilken typ av verksamhet som bedrivs• 
kvaliteten på det hushållsvatten som används• 
hur avfallshanteringen är ordnad• 
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Typ av objekt Vid kontrollerna ges akt på:

Allmänna simhallar, sim-
bassänger, friluftsbad eller 
badanläggningar

simhallar• 
simbassänger, friluftsbad• 
badanläggningar och  • 
vattenparker

överensstämmer verksamheten med den anmälan som gjorts • 
och beslutet om den
har missförhållanden som konstaterats vid tidigare kontroller • 
åtgärdats
personalens hygienkompetens i fråga om bassängvatten• 
programmet för kontrollundersökning och genomförandet av • 
det
rapportering av resultat och avvikelser till hälsoskyddsmyn-• 
digheten
har åtgärder vidtagits på grund av avvikelserna• 
uppföljning av att kraven på bassängvattenkvaliteten• 
är resultaten av vattenkvalitetsundersökningarna tillgängliga • 
för kunderna
hur utrustningen för vattenrening fungerar, underhåll och drift-• 
kontroll av utrustningen
ventilationen och kvaliteten på inomhusluften• 
allmän prydlighet och städrutiner• 
bastur och tvättrum• 
inredningens och ytornas skick• 
hur avfallshanteringen är ordnad• 
hantering och förvaring av kemikalier• 

antal kunder och bokföringen av dem• 

Allmänna badstränder
badstränder som avses i • 
förordning 177/2008
andra allmänna  • 
badstränder

överensstämmer verksamheten med den anmälan som gjorts • 
och beslutet om den
har missförhållanden som konstaterats vid tidigare kontroller • 
åtgärdats
städning och avfallshantering på badstränderna• 
allmänna toaletter och omklädningsrum• 
är resultaten av vattenkvalitetsundersökningarna tillgängliga • 
för kunderna på anslagstavlor
förbudstavlor där hundar och andra husdjur förbjuds att vistas • 
på badstranden
risker för badvattenkvaliteten• 
antal besökare• 
badvattenklassificering och badvattenprofiler för badstränder • 
som avses i förordning 177/2008
information• 

beredskap för exceptionella situationer• 

Skydd och inhägnader och 
liknande för djur på detalj-
planeområde

överensstämmer verksamheten med den anmälan som gjorts • 
och beslutet om den
har missförhållanden som konstaterats vid tidigare kontroller • 
åtgärdats

har inhägnaderna, motionsplatserna och omgivningen hållits • 
i prydligt skick
hantering av gödsel, urin och foder• 
har konstruktionerna hållits i gott skick och är ändamålsenliga • 
med tanke på djurarten i fråga
olägenheter (buller, lukt, skadedjur) som verksamheten orsa-• 
kar
risken för kontamination av hushålls- eller badvatten• 

djurarter och antal djur• 
avstånd till rågrannar• 
annan användning av kringliggande område och känslighet • 
för störningar
närheten till brunnar för hushållsvatten• 
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Typ av objekt Vid kontrollerna ges akt på:

Skolor och läroanstalter
grundskolor• 
gymnasier, universitet, • 
medborgarinstitut
olika läroanstalter på  • 
mellanstadiet

överensstämmer verksamheten med den anmälan som gjorts • 
och beslutet om den
har missförhållanden som konstaterats vid tidigare kontroller • 
åtgärdats
allmän prydlighet och konstruktionernas skick och underhåll• 
städprogram och städredskap• 
toaletter• 
tvätt- och omklädningsrum• 
belysning• 
inomhusluftens kvalitet och ventilationens tillräcklighet• 
lokalernas lämplighet för syftet i fråga• 
typen av verksamhet som bedrivs• 
kvaliteten på det hushållsvatten som används• 
buller, dam och lukt som verksamheten orsakar• 
hantering och förvaring av kemikalier• 
hur avfallshanteringen är ordnad• 
gårdsplaner• 

antal elever och om lokalerna räcker till för elevantalet i fråga• 

Daghem, familjedaghem 
eller gruppfamiljedaghem, 
lokaler för förskoleunder-
visning

överensstämmer verksamheten med den anmälan som gjorts • 
och beslutet om den
har missförhållanden som konstaterats vid tidigare kontroller • 
åtgärdats
allmän prydlighet och konstruktionernas skick och underhåll• 
städprogram och städredskap• 
toaletter• 
tvätt- och omklädningsrum• 
klädhantering• 
belysning• 
ventilation• 
inomhusluftens kvalitet• 
lokalernas lämplighet för syftet i fråga• 
kvaliteten på det hushållsvatten som används• 
buller• 
avfallshantering• 
gårds- och lekområden• 

antal barn och huruvida lokalerna räcker till för barnantalet i • 
fråga

Ålderdomshem, servicehus 
och annan boendeservice

överensstämmer verksamheten med den anmälan som gjorts • 
och beslutet om den
har missförhållanden som konstaterats vid tidigare kontroller • 
åtgärdats
allmän prydlighet och konstruktionernas skick och underhåll• 
städprogram och städredskap• 
toaletter• 
tvätt- och omklädningsrum• 
belysning• 
ventilation• 
inomhusluftens kvalitet• 
lokalernas lämplighet för syftet i fråga• 
kvaliteten på det hushållsvatten som används• 
buller• 
avfallshantering• 
gårdsområden• 

antal kunder• 
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Typ av objekt Vid kontrollerna ges akt på:

Herrfrisörer, damfriseringar överensstämmer verksamheten med den anmälan som gjorts • 
och beslutet om den
har missförhållanden som konstaterats vid tidigare kontroller • 
åtgärdats
typ av verksamhet som bedrivs• 
verksamhetens kontinuitet• 
olägenheter (buller, damm, lukt) som verksamheten eventuellt • 
orsakar
allmän prydlighet och städrutiner• 
redskapens renlighet och prydlighet• 
handhygien• 
arbetskläder• 
tvättrum• 
toaletter• 
konstruktionernas skick och underhåll• 
ventilationens tillräcklighet• 
lokalernas lämplighet för syftet i fråga• 
kvaliteten på det hushållsvatten som används• 
hantering och förvaring av kemikalier• 
hur avfallshanteringen är ordnad• 

Skönhetssalonger och andra 
platser för hudbehandling 
eller hudvård, solarier

överensstämmer verksamheten med den anmälan som gjorts • 
och beslutet om den
har missförhållanden som konstaterats vid tidigare kontroller • 
åtgärdats
typ av verksamhet som bedrivs• 
verksamhetens kontinuitet• 
olägenheter (buller, damm, lukt) som verksamheten eventuellt • 
orsakar
allmän prydlighet och städrutiner• 
redskapens renlighet och prydlighet• 
handhygien• 
arbetskläder• 
tvätt- och omklädningsrum• 
toaletter• 
konstruktionernas skick och underhåll• 
ventilationens tillräcklighet• 
lokalernas lämplighet för syftet i fråga• 
kvaliteten på det hushållsvatten som används• 
hantering och förvaring av kemikalier• 
hur avfallshanteringen är ordnad• 

får kunderna nödvändig specialinformation och de anvisningar • 
de behöver

Allmänna gym och  
motionssalar

överensstämmer verksamheten med den anmälan som gjorts • 
och beslutet om den
har missförhållanden som konstaterats vid tidigare kontroller • 
åtgärdats
lokalernas och redskapens prydlighet och renlighet samt ser-• 
vice och underhåll av dem
ventilation• 
städrutiner• 
tvätt- och omklädningsrum• 
toaletter• 
avfallshantering• 
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Typ av objekt Vid kontrollerna ges akt på:

Begravningsplatser överensstämmer verksamheten med den anmälan som gjorts • 
och beslutet om den
har missförhållanden som konstaterats vid tidigare kontroller • 
åtgärdats
förvaring av lik• 
täckning av gravar• 
allmänna toaletter• 
allmän prydlighet• 
hur avfallshanteringen är ordnad• 
olägenheter (buller, damm, lukt, risk för kontamination av hus-• 
hållsvatten, risk för kontamination av badvatten) som verk-
samheten orsakar

(grundvattenförhållanden i området)• 

Andra anläggningar och 
lokaler där den verksamhet 
som bedrivs kan orsaka 
användaren hälsoproblem

överensstämmer verksamheten med den anmälan som gjorts • 
och beslutet om den
har missförhållanden som konstaterats vid tidigare kontroller • 
åtgärdats
kontrollverksamheten bestäms av typen och omfattningen • 
av verksamheten (antal personer som utsätts för exponering, 
exponeringsfaktorer)
typ av verksamhet som bedrivs• 
verksamhetens kontinuitet• 
olägenheter (buller, damm, lukt) som verksamheten eventuellt • 
orsakar
allmän prydlighet• 
konstruktionernas skick och underhåll• 
ventilation• 
lokalernas lämplighet för syftet i fråga• 
kvaliteten på det hushållsvatten som används• 
hantering och förvaring av kemikalier• 
hur avfallshanteringen är ordnad• 
får kunderna nödvändig specialinformation och de anvisningar • 
de behöver

Anläggningar som levererar 
hushållsvatten

minst 5000 användare • 
eller hushållsvatten pro-
duceras över 1000 m3/d

överensstämmer verksamheten med den anmälan som gjorts • 
och beslutet om den
har missförhållanden som konstaterats vid tidigare kontroller • 
åtgärdats
program för kontrollundersökning och utfallet av programmet • 
samt bedömning av undersökningsresultaten
personalens hygienkompetens i fråga om bassängvatten• 
kontroll av vattentäkter och områdena kring dem• 
planer och beredskap för exceptionella situationer• 
driftkontroll vid anläggningen• 
lokalernas prydlighet och skick• 
konditionen hos vattentäkternas konstruktioner och nätverket • 
av täkter samt uppföljning av konditionen
saneringar• 
användning och lagring av kemikalier• 
information som vattenkvalitet• 
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Typ av objekt Vid kontrollerna ges akt på:

Anläggningar som levererar 
hushållsvatten 

50–5000 användare eller • 
hushållsvatten produceras  
10–1000 m3/d 
andra objekt som avses i • 
förordning 461/2000

överensstämmer verksamheten med den anmälan som gjorts • 
och beslutet om den
har missförhållanden som konstaterats vid tidigare kontroller • 
åtgärdats
program för kontrollundersökning och utfallet av programmet • 
samt bedömning av undersökningsresultaten
personalens hygienkompetens i fråga om bassängvatten• 
kontroll av vattentäkter och områdena kring dem• 
planer och beredskap för exceptionella situationer• 
driftkontroll vid anläggningen• 
lokalernas prydlighet och skick• 
konditionen hos vattentäkternas konstruktioner och nätverket • 
av täkter samt uppföljning av konditionen
saneringar• 
användning och lagring av kemikalier• 
information som vattenkvalitet• 

Anläggningar som levererar 
hushållsvatten 

under 50 användare eller • 
hushållsvatten produceras 
under 10 m3/d 
andra objekt som avses i • 
förordning 461/2000 

överensstämmer verksamheten med den anmälan som gjorts • 
och beslutet om den
har missförhållanden som konstaterats vid tidigare kontroller • 
åtgärdats
tillämpas samma som ovan• 
verksamhetens omfattning (företag i livsmedelsbranschen, • 
allmän eller kommersiell verksamhet)
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1 Allmänt

Riksprogrammet för övervakning av tobakslagen (nedan tillsynsprogrammet) är ett till-
synsprogram enligt lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976, 
nedan tobakslagen). Programmet styr kommunernas tillsyn över tobakslagens verk-
ställighet och främjar överlag en systematisk och högklassig tillsyn. Det förenhetligar 
också tillsynspraxis i hela landet, varvid alla verksamhetsidkare kan behandlas lika inom 
tillsynen.

Tillsynsprogrammet är en del av det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och 
hälsoskyddet. Tillsynsprogrammet och den styrning av de kommunala tillsynsplanerna 
som sker med dess hjälp bygger på det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och 
hälsoskyddet och de principer och ståndpunkter som där fastslås.

Enligt 14 § 3 momentet i tobakslagen ska tillsynsprogrammet innehålla åtminstone 
följande:

allmän definition av innehållet i kontrollerna;1) 
grunderna för riskvärderingen av de olika tillsynsobjekten och för hur kontroll-2) 
frekvensen för objekten bestäms;
bedömning av behovet av provtagning jämte anvisningar;3) 
metoder för utvärdering av de kommunala tillsynsplaner som avses i 14 a § 3 4) 
momentet; samt
metoderna för utvärdering av tillsynsprogrammet.5) 

I överensstämmelse med 5 § i statsrådets förordning om riksomfattande tillsynspro-
gram för miljö- och hälsoskyddet (664/2006, nedan förordningen om tillsynsprogram) 
behandlar tillsynsprogrammet också den genomsnittliga inspektionstiden för olika typer 
av tillsynsobjekt, styrningen av provtagningsverksamheten och tillsynsprojekten samt 
anvisningar om rapportering.

Tillsynsprogrammet ses över vid behov, dock minst vart tredje år. Den 1 oktober 
2010 träder en ändring (698/2010) av tobakslagen i kraft. Den bygger på regeringens 
proposition 180/2009 rd och ändrar lagens officiella namn till tobakslagen. De nya 
tillsynsuppgifter för kommunerna som lagen för med sig behandlas nedan i kapitel 11.
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2 Kommunernas uppgifter enligt 
tobakslagen 

Enligt 14 a § 1 momentet i tobakslagen övervakar kommunen inom sitt område att 
lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas. Inom kommunens 
område sköts uppgifterna enligt tobakslagen av ett organ som utses av kommunen. 
Kommunfullmäktige kan besluta att organet kan överföra behörighet på en tjänstein-
nehavare som lyder under det. Organet har dock inte rätt att överföra sin behörighet i 
fråga om godkännandet av tillsynsplanen på en underlydande tjänsteinnehavare.

Enligt 17 § 1 momentet i tobakslagen ska kommunen på eget initiativ eller på ba-
sis av gjorda anmälningar förrätta inspektioner av lagrings- och försäljningsplatser för 
tobaksprodukter samt övervaka hur tobaksprodukter och rökdon säljs och hålls synligt 
framlagda vid försäljningsdisken, egenkontrollen av försäljningen av tobaksprodukter 
och rökdon, reklam och annan säljfrämjande verksamhet som gäller tobaksprodukter 
och rökdon samt iakttagandet av rökförbud och rökrestriktioner inom sitt verksamhets-
område. Om det i samband med en inspektion eller på annat sätt konstateras att det 
förekommer verksamhet som strider mot bestämmelserna ska kommunen enligt 17 
§ 2 momentet förbjuda denna verksamhet. Beroende på situationen kan kommunen 
också anmäla detta antingen till allmänna åklagaren eller Tillstånds- och tillsynsverket 
för social- och hälsovården (nedan Valvira).

Enligt 10 b § 1 momentet i tobakslagen får tobaksprodukter säljas eller på annat sätt 
överlåtas endast om den kommun där försäljningsplatsen ligger har beviljat ett detalj-
handelstillstånd. Då det gäller försäljning av tobaksprodukter i kommunikationsmedel 
beviljas tillståndet enligt 10 § 2 momentet dock av hemkommunen för den som ansöker 
om tillståndet.

Enligt 14 § 2 momentet i tobakslagen styr Valvira regionförvaltningsverken och kom-
munerna i deras skötsel av de uppgifter som med stöd av denna lag ankommer på dem. 
Enligt 14 § 6 momentet styr regionförvaltningsverket inom sitt verksamhetsområde 
kommunerna i verkställigheten av tobakslagen och de bestämmelser och föreskrifter 
som utfärdats med stöd av den.
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3 Utarbetande av tillsynsplaner

Enligt 14 a § 3 momentet i tobakslagen ska kommunen för regelbunden tillsyn utarbeta 
och godkänna en plan för övervakningen av tobakslagen (kommunal tillsynsplan) så 
att tillsynen är av hög kvalitet och regelbunden samt förebygger sanitära olägenheter. 
Utarbetandet av tillsynsplanen styrs av tobakslagen samt statsrådets förordning om 
kommunala tillsynsplaner för miljö- och hälsoskyddet (665/2006, nedan förordningen 
om tillsynsplaner). Enligt 14 a § 4 momentet i tobakslagen ska den kommunala tillsyns-
planen också beakta det riksomfattande tillsynsprogrammet.

Enligt 14 a § 3 momentet ska den kommunala tillsynsplanen innehålla åtminstone 
följande:

definition av innehållet i kontrollerna;1) 
kontrollfrekvensen för tillsynsobjekten;2) 
provtagning och undersökning som sker genom kommunens försorg;3) 
utvärdering av tillsynsplanen; samt4) 
laboratorier som tillsynen stödjer sig mot.5) 

I 3 § i förordningen om tillsynsplaner bestäms noggrannare om vad som ska anges 
i tillsynsplanen: inspektionernas innehåll, kontrollfrekvensen för tillsynsobjekten eller 
för olika typer av tillsynsobjekt, den genomsnittliga inspektionstiden, provtagning och 
provundersökning som sker genom kommunens försorg samt utvärdering av tillsyns-
planen.

I tillsynsplanen ska anges sådan regelbunden övervakning av tobakslagen som det är 
möjligt att planera på förhand. Regelbunden övervakning kan gälla t.ex.:

rökförbud och rökrestriktioner;•	
försäljningsställen för och försäljning av tobaksprodukter;•	
försäljning av rökdon;•	
placering av tobaksautomater; samt•	
reklam och annan säljfrämjande verksamhet för tobak, tobaksprodukter,  •	
tobaksimitationer och rökdon.

Kommunen bör reservera tillräckliga arbetstids- och personresurser förutom för den 
regelbundna tillsynen också för övrig övervakning av tobakslagen. Sådan övrig övervak-
ning kan gälla olika oväntade övervakningsfall som inte kan förutses i tillsynsplanen, t.ex. 
klagomål över tobaksförsäljning till minderåriga, förseelser mot detaljhandelstillståndet, 
tobaksreklam eller andra brott mot rökförbud. Också de kommunala myndigheternas 
verksamhet i egenskap av experter på tobakslagen samt behandlingen av ansökningar 
om detaljhandelstillstånd kräver resurser.

Enligt 8 § 1 momentet i förordningen om tillsynsplaner ska den tillsynsplan som 
kommunen godkänt för följande år lämnas till regionförvaltningsverket före utgången 
av kalenderåret. Enligt 14 § 6 momentet i tobakslagen ska regionförvaltningsverket 
utvärdera kommunernas tillsynsplaner.

Tillsynsplanen ska ses över vid behov, dock minst vart tredje år.
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4 Inspektion

4.1  Riskbedömning av tillsynsobjekten, kontrollfrekvens och den tid 
 inspektionerna kräver

Syftet med inspektioner enligt tobakslagen är att klargöra om inspektionsobjektets 
lokaler och verksamhet motsvarar de krav som lagen ställer. Om det i samband med en 
inspektion eller på annat sätt konstateras att det förekommer verksamhet som strider 
mot bestämmelserna ska kommunen enligt 17 § 2 momentet förbjuda denna verksam-
het. Enligt 20 § 2 momentet i tobakslagen kan ett förbud förenas med vite eller hot om 
att åtgärden utförs på den försumliges bekostnad. Övriga eventuella åtgärder är enligt 
33 a § en skriftlig anmärkning och varning, som kan utgöra en grundval för återkallande 
av detaljhandelstillståndet för tobaksprodukter.

Verkställigheten av tobakslagen kan övervakas parallellt med annan tillsyn över miljö- 
och hälsoskyddet i tillsynsobjektet. Det är således naturligt att till exempel i samband med 
annan lagenlig inspektion av miljö- och hälsoskyddet i en livsmedelsaffär eller kiosk också 
övervaka tobaksförsäljningen och reklamförbudet enligt tobakslagen samt försäljningen 
av preparat för substitutionsbehandling med nikotin. Inspektionen kan också försöka 
klarlägga om det i inspektionsobjektet förekommer lagstridig försäljning av munsnus. 
Observationer om detta anmäls till polisen. Eftersom snus lätt blir skämd och därför för-
varas i kylanläggningar avsedda för livsmedelsförvaring kan säljförbudet övervakas t.ex. i 
samband med en inspektion på basis av livsmedelslagen. I vissa inspektionsobjekt enligt 
hälsoskyddslagen, såsom daghem och skolor, är det dessutom ofta motiverat att i sam-
band med en inspektion enligt hälsoskyddslagen också inspektera att tobakslagen följs.

Kommunen bör kartlägga de tillsynsobjekt enligt tobakslagen vilka faller inom ramen 
för regelbunden tillsyn samt bedöma de risker de är förknippade med. Faktorer som 
ökar risken är t.ex.:

tidigare förseelser i tillsynshistorien eller på annat sätt ådagalagd negativ eller •	
likgiltig attityd gentemot tobakslagens bestämmelser
bristande egenkontroll•	
försäljningsställets läge i närheten av skolor eller andra ställen som är populära •	
bland minderåriga
vissa tidpunkter (t.ex. minderårigas försök att köpa tobaksprodukter brukar öka •	
på hösten efter skolstarten)
stort antal människor och eventuella riskgrupper (barn, unga, funktionsnedsatta, •	
sjuka) som exponeras för tobaksrök

Tillsynsplanen uppgörs i proportion till behovet. Den objektspecifika kontrollfrekvensen 
kan på basis av en riskanalys höjas efter behov eller sänkas på sin höjd till hälften av 
den kontrollfrekvens som tillsynsplanen fastslår för denna typ av objekt. En sänkning av 
antalet inspektioner till hälften är emellertid inte motiverad då den kontrollfrekvens som 
fastslås i tillsynsplanen är mindre än 0,5 inspektioner per år (dvs. en inspektion vartan-
nat år). Trots en eventuell sänkning av kontrollfrekvensen bör de objekt som definieras 
som prioriteringar i tillsynsprogrammet granskas under den period de har denna priori-
tetsstatus. Av tillsynsplanen ska framgå hur t.ex. den objektspecifika riskbedömningen 
ordnats i kommunen och hur den påverkat kontrollfrekvensen.

Vid bedömningen av den genomsnittliga inspektionstiden för en viss typ av tillsyns-
objekt bör man beakta inspektionens syfte, förberedelserna, inspektionens innehåll 
samt uppgörandet av en inspektionsberättelse. I resursplaneringen ska dessutom också 
resetiden beaktas, men i inspektionstiden medräknas resorna till och från tillsynsobjektet 
däremot inte. För en inspektion bör man i tillsynsplanen reservera minst två timmar, men 
mer krävande objekt kan kräva rentav ett dagsverke.

Bilaga 1 visar en tabell över kontrollfrekvensen för typer av objekt enligt tobakslagen 
samt de genomsnittliga inspektionstiderna.
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4.2 Inspektionsobjekt

4.2.1 Inspektion av försäljning av och reklam för tobaksprodukter

Vid minutförsäljningsställen för tobaksprodukter inspekteras försäljningen av tobakspro-
dukter och rökdon och frågor som gäller detaljhandelstillståndet, egenkontrollen samt 
eventuell reklam för tobak, tobaksprodukter, rökdon och tobaksimitationer. Inspektio-
nerna görs enligt den bifogade inspektionsblanketten och dess detaljerade anvisningar 
(bilaga 2). På samma gång är det ändamålsenligt att också inspektera försäljningen av 
nikotinpreparat. För partiaffärer som förutom partiförsäljning också bedriver minutför-
säljning av tobaksprodukter gäller samma bestämmelser som för övriga minutförsälj-
ningsställen. För övriga partiaffärer ges separata inspektionsanvisningar.

Inspektion av tobaksförsäljning

Vid minutförsäljningsställen för tobaksprodukter inspekteras om de följer 10 b § i to-
bakslagen. Enligt lagrummet ska den som säljer tobaksprodukter i minut ha ett detalj-
handelstillstånd. Tillståndet innehåller de väsentliga uppgifterna och bör finnas synligt 
för kunderna vid varje försäljningsdisk. Dessutom ska tobaksprodukterna vara placerade 
så att försäljaren fortlöpande kan övervaka köpsituationen. Inspektionen ska också sä-
kerställa att antalet försäljningsdiskar vid försäljningsstället motsvarar de uppgifter som 
tillståndsinnehavaren tidigare meddelat till kommunen.

Tobaksprodukternas minutförsäljningsförpackningar bör överensstämma med be-
stämmelserna i 7 § i tobakslagen. Med undantag för cigarrer får tobaksprodukter säljas 
endast i minutförsäljningsförpackningar. Förpackningarnas minimistorlek enligt tobak-
slagen är 30 g rulltobak, 20 cigarretter eller 10 cigarriller. Tobaksprodukter får inte, med 
undantag för cigarrer, säljas i minutförsäljningsförpackningar som innehåller mindre 
förpackningar eller som kan delas upp i mindre förpackningar.

Tobaksprodukternas minutförsäljningsförpackningar bör vara försedda med tryckta 
märkningar enligt 7 § i tobakslagen samt social- och hälsovårdsministeriets förordning 
om märkningen på minutförsäljningsförpackningar för tobaksprodukter och om mäng-
den skadliga ämnen och mätmetoder samt om provningslaboratorier (641/2002, nedan 
förordningen om förpackningsmärkningar). Särskild uppmärksamhet bör fästas vid att de 
s.k. allmänna varningstexterna är tryckta på den mest synliga ytan på samtliga minutför-
säljningsförpackningar för tobaksprodukter. Med förpackningens mest synliga yta avses 
dess största yta som normalt också är den som kunden primärt ser. Varningarna får inte 
täckas och deras synlighet får inte heller på annat sätt försämras vid försäljningstillfället.

Vid inspektionerna bör man också kontrollera att förbudet i 7 a § i tobakslagen efter-
följs. Enligt lagrummet får texter, namn, varumärken och figurativa märken eller andra 
märken som ger intrycket att en viss tobaksprodukt är mindre skadlig än andra inte 
användas på tobaksprodukters förpackningar. Till exempel uttrycken ”light”, ”mild” 
och ”låg tjärhalt” (”low tar”) är således förbjudna. På förpackningen får inte heller 
påstås att produkten är brandsäker. Dessa inskränkningar gäller också det sätt på vilket 
tobaksprodukter läggs fram i butikerna.

Enligt 10 § 2 momentet i tobakslagen, som träder i kraft 1.10.2010, ska personer 
som säljer tobaksprodukter i regel ha fyllt 18 år. Detta behandlas närmare i kapitel 11.

Inspektionsblanketten samt detaljerade anvisningar för inspektion av försäljningsstäl-
len för tobak ingår i bilaga 2.

Inspektion av egenkontroll

Enligt 10 § 1 momentet i tobakslagen får tobaksprodukter och rökdon inte i närings-
verksamhet säljas eller på annat sätt överlåtas till en person som inte har fyllt 18 år. 
Lagrummet skärps 1.10.2010 så att inte bara försäljning i näringsverksamhet, utan all 
överlåtelse av tobaksprodukter – med andra ord också förmedling – till personer under 
18 år är förbjuden. Detta behandlas närmare i kapitel 11.
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En näringsidkare som säljer tobaksprodukter eller rökdon ska på egen bekostnad 
göra upp och genomföra en plan för egenkontroll varmed överlåtelse av tobaksproduk-
ter eller rökdon till en person som inte har fyllt aderton år förhindras. Vid inspektion av 
egenkontrollen av försäljningen av tobaksprodukter och rökdon bör man fästa särskild 
uppmärksamhet vid att försäljningsdiskarna och tobaksautomaterna är försedda med 
ett klart synligt meddelande enligt 11 § i förordningen om åtgärder för inskränkande av 
tobaksrökning (225/1977, nedan tobaksförordningen):

”Förbjudet att sälja tobak till personer under 18 år. Tobaken är beroendeframkallande 
och skadlig för hälsan.”

Av planen för egenkontroll ska framgå om detta meddelande om försäljningsförbud 
framlagts så synligt att personer som handlar över försäljningsdisken utan besvär kan se 
den. Detaljerade anvisningar för inspektion av egenkontroll ges i bilaga 2.

Inspektion av tobaksreklam 

Enligt 8 § i tobakslagen är reklam och indirekt reklam och annan säljfrämjande verk-
samhet för tobaksprodukter, tobak, rökdon och tobaksimitationer förbjuden. Enligt 
en lagändring som träder i kraft 1.10.2010 är också reklam för tobakssurrogat, t.ex. 
örttobak som inte innehåller tobaksplanta, förbjuden. Reklamförbudet i 8 § gäller även 
försäljningsställen, varför reklam, indirekt reklam och annan säljfrämjande verksamhet i 
butikerna är helt förbjuden. Vid försäljningsställena bör man därför alltid kontrollera att 
reklamförbudet iakttas för samtliga tobaksprodukter (bl.a. cigarretter, cigarrer, piptobak 
och tuggtobak), rökdon, tobaksimitationer (t.ex. chokladsötsaker som liknar cigarrett-
askar) och – fr.o.m. 1.10.2010 – tobakssurrogat. I synnerhet sådan reklam och säljfräm-
jande verksamhet som riktar sig till minderåriga och andra s.k. svaga konsumentgrupper 
bör uppmärksammas. 

Detaljerade anvisningar för inspektion av reklam i butiker ges i bilaga 2.

Inspektion av partiaffärer

Sådana partiaffärer för tobaksprodukter som inte bedriver minutförsäljning av tobaks-
produkter behöver inte ett detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter. Däremot är också 
de skyldiga att uppgöra en plan för egenkontroll. Vid partiaffärens försäljningsställe 
behöver dock det anslag om försäljningsförbud som avses i 11 § i tobaksförordningen 
inte finnas synligt, eftersom skyldigheten att hålla anslaget synligt avgränsas till endast 
minutförsäljningsställen.

Butiksreklam är förbjuden också i partiaffärer. Tobaksprodukter som säljs i partiaf-
färer bör uppfylla kraven i 7–7 a § i tobakslagen, vilka beskrivs noggrannare nedan.

I bilaga 2 ingår anvisningar för inspektion av partiaffärer.

Arbetsfördelningen mellan Valvira och kommunerna inom övervakningen av 
tobaksreklam

Både Valvira och kommunerna övervakar att förbudet i 8 § i tobakslagen mot försäljning 
och säljfrämjande iakttas. Arbetsfördelningen beror i stor utsträckning på om kommu-
nen har möjligheter att med egna åtgärder tillräckligt effektivt förhindra lagstridig reklam 
eller om verksamheten är så omfattande att den kräver ett ingripande på riksnivå.

Kommunen övervakar att tobakslagens förbud mot reklam och säljfrämjande inte 
bryts inom dess område. Kommunen ska särskilt övervaka att företagarna inom dess 
område följer förbudet. Till exempel illegal reklam i lokaltidningar och gratispublikatio-
ner som delas ut på orten kan ofta hindras effektiv med anmärkningar från kommunen. 
Ifall den lagstridiga verksamheten inte avslutas frivilligt kan kommunen enligt 17 § 2 
momentet i tobakslagen förbjuda den och förena förbudet med vite.

En förutsättning för effektiv tillsyn är att Valvira så fort som möjligt informeras om 
sådan reklam och säljfrämjande verksamhet som uppenbarligen bedrivits i bred skala. 
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Den kommunala tillsynsmyndigheten bör därför omedelbart meddela Valvira om sådana 
observationer. Samtidigt bör tillsynsmyndigheten redogöra för var och när verksamhe-
ten förekommit och ge eventuella upplysningar om vem som står bakom eller beställt 
verksamheten.

Valvira kan vidta åtgärder enligt tobakslagen ifall den lagstridiga verksamheten 
bedrivits i hela landet eller på flera kommuners eller regionförvaltningsverks område 
samtidigt. De som beställer eller genomför dylika omfattande kampanjer är vanligen en 
tillverkare, en importör eller en partiförsäljare av tobaksprodukter och rökdon. Valvira 
kan dessutom avgöra ett enskilt tillsynsfall i en enda kommun, om fallet förutsätter en 
ny tolkning av tobakslagen. Valvira följer reklamens och säljfrämjandets utveckling och 
effekter och ger vid behov tolkningsanvisningar för att på så vis få till stånd gemen-
samma principer och en gemensam tillsynspraxis i hela landet.

Reklamen och säljfrämjandet förändras oavlåtligt. Därför är det omöjligt att i tillsyns-
planerna förutse alla olika former för denna verksamhet.

4.2.2 Övervakning av rökförbud och rökrestriktioner

Med inspektioner säkerställs att rökförbuden enligt 12 § 1 momentet i tobakslagen iakt-
tas. Enligt lagrummet är rökning förbjuden  

i lokaler avsedda för daghemsbarn och skolelever och på sådana utomhusområ-1) 
den som huvudsakligen är avsedda för personer som inte fyllt 18 år;
i lokaler som är reserverade för allmänheten och kunderna vid ämbetsverk, 2) 
myndigheter och liknande offentliga inrättningar;
vid offentliga tillställningar som arrangeras i lokaler;3) 
i lokaler på allmänna kommunikationsmedel; samt4) 
i gemensamma samt för allmänheten och kunder avsedda lokaler på en arbets-5) 
plats, om inte annat bestäms i tobakslagen.

Om en näringsidkare tillåter tobaksrökning i sin förplägnadsrörelses serveringsutrymme 
utomhus eller inom något annat utomhusområde som är i hans besittning, ska han enligt 
12 § 2 momentet i tobakslagen se till att tobaksrök inte sprider sig till förplägnadsrörel-
sens lokaler genom öppna fönster, dörrar eller andra öppningar eller via ventilationen.

Restauranger kan inspekteras under normal tjänstetid ifall det inte är fråga om en 
kvälls- eller nattrestaurang. Inspektionsblanketten för restauranger och andra förpläg-
nadsrörelser inklusive en förklaringsdel ingår i bilaga 3. Blanketten kan i tillämpliga delar 
användas för inspektioner också av andra ställen än restauranger.

Om en innehavare av lokaler och allmänna kommunikationsmedel och arrangörer av 
offentliga tillställningar i överensstämmelse med 13 § i tobakslagen tillåter tobaksrök-
ning i ett för ändamålet reserverat rum eller i en del av lokalen eller utrymmet, bör man 
kontrollera att tobaksrök inte kan sprida sig till de utrymmen där rökning är förbjuden. 
För rökning får dock inte ett särskilt rum eller annat utrymme ordnas i anslutning till en 
lokal som främst används av personer som inte har fyllt 18 år.

Enligt 17 § i tobakslagen ska kommunen på eget initiativ eller på basis av gjorda 
anmälningar övervaka att rökförbuden och rökrestriktionerna följs inom dess område. 
Kommunen har således en allmän befogenhet att övervaka att samtliga rökförbud i 
12 § i tobakslagen iakttas. Dessutom övervakar arbetarskyddsmyndigheterna och po-
lisen enligt 14 b § i tobakslagen att förbud mot och begränsning av rökning iakttas i 
arbetsplatsernas gemensamma och allmänna samt för publiken avsedda lokaler. Polisen 
övervakar att förbuden och begränsningarna iakttas också på allmänna tillställningar 
som ordnas inomhus.

Rökförbuden och rökrestriktionerna utvidgas i den nya tobakslagen som träder i 
kraft 1.10.2010. Detta behandlas närmare i kapitel 11.
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4.3 Inspektionsmetoder 

Vid inspektionsbesök enligt tobakslagen görs bedömningar primärt med hjälp av sin-
nesintryck. Man kan konstatera att det finns tobaksrök i luften om den syns, luktar eller 
känns. Om den person som utför inspektionen har en sjukdom eller ett besvär som 
påverkar luktsinnet kan det dessutom vara nödvändigt att utreda tobaksrökens sprid-
ning med en så kallad spårröksundersökning. En sensorisk bedömning av tobaksrök är 
emellertid att rekommendera, eftersom vårt luktsinne upptäcker röken känsligare än 
mätinstrument.

I oklara och stridiga fall kan tillsynsmyndigheten efter egen prövning ta ett luftprov 
genom att pumpa in luft genom en provtagare. För att kommunernas tillsynsresurser ska 
användas så ändamålsenligt som möjligt är det viktigt att tillgripa aktivprovtagning en-
dast i exceptionella situationer. Provtagning med en aktivprovtagare förutsätter att den 
nödvändiga apparaturen införskaffas t.ex. från Arbetshälsoinstitutet och att personalen 
lär sig att använda den. Vid provtagning följer tillsynsmyndigheterna Arbetshälsoinsti-
tutets anvisningar.   
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5 Om tillsynsavgifter

Enligt 25 a § 1 momentet i tobakslagen ska kommunen hos en näringsidkare ta ut en 
avgift enligt en av kommunen godkänd taxa för kontroller (inspektioner) och provtag-
ning som ingår i den kommunala tillsynsplanen. För övervakningen av försäljningen av 
tobaksprodukter uppbärs dock ingen avgift. Avgiftsbelagd är också övervakning av att 
bestämmelser som utfärdats på basis av en inspektion som ingår i tillsynsplanen följs i 
de fall då dessa bestämmelser utfärdats på grund av försummelser.

Enligt 25 a § 2 momentet i tobakslagen ska kommunen hos den som ansöker om 
tillstånd att sälja tobaksprodukter ta ut en avgift för detaljhandelstillståndet enligt den 
taxa som kommunen godkänt. Dessutom ska kommunen hos innehavaren av ett detalj-
handelstillstånd för varje försäljningsdisk ta ut en årlig övervakningsavgift enligt kommu-
nens fastställda taxa. Avgiften täcker kostnaderna både för den övervakning som ingår i 
planen och för annan övervakning av försäljning, inklusive övervakningsåtgärder.

Grunderna för avgifterna och taxorna avgörs av kommunen. Kommunen ska dock 
fastställa avgifterna så att de motsvarar högst de faktiska kostnaderna för åtgärderna. 
Med undantag för övervakningen av försäljningen av tobaksprodukter kan avgifterna 
tas ut först då kommunen har en tillsynsplan som godkänts av ett kommunalt organ 
och som bildar grundvalen för inspektionerna.
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6 Tillsynsprojekt

Tillsammans med regionförvaltningsverken styr och övervakar Valvira de riksomfattande 
tillsynsprojekt enligt tobakslagen som anger riktlinjerna också för den kommunala tillsy-
nen. Dessutom kan regionförvaltningsverken genomföra egna regionala tillsynsprojekt. 
Om tillsynsprojekten informeras särskilt.

Tillsynsprojekten kan inbegripa bl.a. inspektioner, mätningar och provtagning. I 
kommunens tillsynsplan bör tid och resurser reserveras för genomförande av de årliga 
tillsynsprojekten. De riksomfattande och regionala tillsynsprojekten är en del av kom-
munernas planmässiga och regelbundna tillsyn. De gör den kommunala tillsynen koor-
dinerad och effektiv.
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7 Prioriteringar i övervakningen av 
tobakslagen under tillsynsperioden

Enligt 13 b § i tobakslagen kan tobaksrökning i restaurangers eller andra förplägnads-
rörelsers lokaler tillåtas endast i separata rökrum som godkänts för tobaksrökning. 
Tobaksrök får i så fall inte sprida sig till det område där tobaksrökning är förbjuden. Det 
är förbjudet att servera och inta mat och dryck i rökrum. Resultaten från Valviras och 
kommunernas restaurangövervakningsprojekt åren 2007–2009 visar att det är viktigt 
att ingripa i problemen på restauranger med rökrum, bl.a. för att hindra tobaksrökens 
spridning utanför rökrummet och åtgärda bristfällig skyltning. I övervakningen av rök-
förbuden och rökrestriktionerna 2011 prioriteras därför restauranger och andra förpläg-
nadsrörelser med ett separat rökrum godkänt av byggnadstillsynsmyndigheterna.

Tobakslagens syfte är att minska exponeringen för tobaksrök inom alla åldersgrup-
per. Det effektivaste sättet att minska tobakens skadliga effekter är dock att begränsa 
antalet nya rökare. I praktiken börjar många röka redan innan de uppnått laglig ålder 
för att köpa tobak. Det är just i den åldern de förebyggande åtgärdernas hälsofräm-
jande helhetseffekt är störst. Inom övervakningen av rökförbuden och rökrestriktionerna 
åren 2012–2014 prioriteras därför skolor och andra läroanstalter samt sådana i 12 § i 
tobakslagen avsedda lokaler som är populära bland barn och unga (t.ex. församling-
arnas klubblokaler). I den ändring av tobakslagen som träder i kraft 1.10.2010 har 
rökförbuden i läroanstalterna specificerats så att rökning är förbjuden i lokalerna vid 
läroanstalter som ger grundläggande utbildning, yrkesutbildning och gymnasieutbild-
ning och deras elevhem samt på utomhusområden som används av dessa. Rökning är 
i genomsnitt vanligare bland yrkesläroanstalternas elever, och därför kan man förmoda 
att det utvidgade rökförbudet även på utomhusområden kommer att påverka i synner-
het dem. Det är dock viktigt att välja ett tillräckligt mångsidigt urval olika läroanstalter 
som tillsynsobjekt.

Inom övervakningen av försäljningsställen prioriteras åren 2011–2012 frågor som 
gäller detaljhandelstillstånd samt försäljningsställen i närheten av skolor och andra 
läroanstalter. Prioriteringen kan efter kommunens prövning utvidgas till att gälla också 
andra sådana försäljningsställen för tobaksprodukter som är populära bland barn och 
unga. I övervakningen 2012–2014 prioriteras det förbud mot att hålla tobaksproduk-
ter synliga i detaljaffärer som träder i kraft 1.1.2012. Förbudet behandlas närmare i 
kapitel 11.
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Verksamhetsår 2011 2012 2013 2014

Rökförbud och  
-re strik tioner

Rökrum• Skolor o.a.  • 
läroanstalter
Andra lokaler • 
populära bland 
barn och unga

Skolor o.a.  • 
läroanstalter
Andra lokaler • 
populära bland 
barn och unga

Skolor o.a.  • 
läroanstalter
Andra lokaler • 
populära bland 
barn och unga

Försäljning av och 
reklam för tobaks-
produkter och rökdon 
samt reklam för 
tobaksimitationer  
och tobakssurrogat

Detaljhandels-• 
tillstånd för  
tobaksprodukter
Försäljnings- • 
ställen nära  
skolor o.a.  
läroanstalter

Detaljhandels-• 
tillstånd för 
tobaksprodukter 
samt hur tobaks-
produkter hålls 
framlagda i de-
taljhandelsaffärer
Försäljningsstäl-• 
len nära skolor 
o.a. läroanstalter

Hur tobakspro-• 
dukter hålls 
framlagda i 
detaljhandelsaf-
färer

Hur tobakspro-• 
dukter hålls 
framlagda i  
detaljhandels- 
affärer
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8 Utvärdering av  
de kommunala tillsynsplanerna

Kommunen ska årligen utvärdera sin tillsynsplan. Utvärderingen sker i ett organ som har 
många medlemmar och ansvarar för miljö- och hälsoskyddet. Resultaten från utvärde-
ringen av tillsynsplanen utnyttjas i utvecklingen av den lokala tillsynen över miljö- och 
hälsoskyddet och i arbetet på nya planer. Utvärderingen bör beskriva inspektionernas 
omfattning, deras antal per typ av tillsynsobjekt samt hur inkomsterna från tillsynen 
fördelats. 

I utvärderingen granskas hur täckande verksamheten inklusive inspektionerna varit. 
Detta utvärderas för alla typer av tillsynsobjekt. Konkret sker det genom att man till 
utvärderingen exempelvis fogar en utredning av antalet faktiska inspektioner per typ 
av tillsynsobjekt och av deltagandet i tillsynsprojekt. Vid behov antecknas orsaker eller 
motiveringar till eventuellt ouppnådda mål eller eventuella avvikelser samt de åtgärder 
som krävs (t.ex. beslut, förändringar i resurserna eller verksamheten, precisering av 
prioriteringarna) för att målen ska kunna uppnås nästa period.

Övriga utvärderingskriterier är dels hur prioriteringarna i tillsynsprogrammet, dels hur 
de egna lokala prioriteringarna omsatts i praktiken. Det är också klokt att i utvärdering-
en studera den tid som de olika typerna av inspektioner krävt och jämföra den med den 
planerade tidsanvändningen. Dessutom kan mängden och arten av upptäckta brister 
anges, liksom också de kommunala myndigheternas åtgärder för att avhjälpa dem.

I utvärderingen kan också ingå en bedömning av resursernas tillräcklighet i förhål-
lande till behovet och den planerade verksamheten samt av hur resurserna fördelats 
mellan förhandsplanerade uppgifter och andra uppgifter. Också personalresursernas 
fördelning mellan tillsyn enligt olika lagar bör specificeras.

Regionförvaltningsverken styr övervakningen av tobakslagen inom sina respektive 
områden. De utvärderar också kommunernas tillsynsplaner enligt tobakslagen och följer 
planernas genomförande.
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9 Rapporteringsanvisningar

Då den årliga utvärderingen av tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet god-
känts i det ansvariga kommunala organet med många medlemmar ska kom-
munen skicka den till regionförvaltningsverket senast i mars efter det år planen 
gällde.

Enligt 28 a § 1 momentet i tobakslagen är den kommunala tillsynsmyndigheten 
samt regionförvaltningsverket skyldiga att på begäran utan ersättning tillställa Valvira de 
övriga uppgifter om kontroller (inspektioner), kontrollåtgärder, kontrollpersonal, avgifter 
samt tillsyn som behövs för styrningen, uppföljningen, rapporteringen och statistiken i 
fråga om tillsynen enligt tobakslagen. Tillsynsmyndigheterna ska lämna dessa uppgifter 
på det sätt som Valvira bestämmer.

Meningen är att regional- och centralförvaltningen år 2013 ska få uppgifterna om 
utfallet av det föregående årets tillsynsplaner via ett centraliserat system. För att detta 
ska vara möjligt är det viktigt att tillsynsenheterna matar in tillsynsuppgifterna i sina 
informationssystem enligt de s.k. YHTI- och KUTI-klassificeringarna. Utvärderingarna 
av 2011 års tillsynsplaner rapporteras till regionförvaltningsverken i elektronisk form. 
Rapporteringstabellen kan laddas ner på följande webbadress: http://www.valvira.fi/se/
styrning_och_tillsyn/tillsynsprogram/tobak 

Rapporteringstabellerna sänds till regionförvaltningsverket i elektronisk form som 
separata bilagor.
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10 Utvärdering av tillsynsprogrammet

De kommunala tillsynsplanerna och kommunernas utvärderingar av dem bildar ut-
gångspunkten för utvärderingen av tillsynsprogrammet. Regionförvaltningsverkens 
utvärderingar av de kommunala tillsynsplanerna inom sina respektive områden bildar 
grundvalen för utvärderingen av tillsynsprogrammet.

Utifrån kommunernas och regionförvaltningsverkens utvärderingar är det möjligt 
att granska hur väl tillsynsprogrammet styr övervakningen och i vilken mån de mål som 
sattes upp i programmet har uppnåtts. I utvärderingen av tillsynsprogrammet granskas 
på vilket sätt tillsynsplanerna beaktat det riksomfattande tillsynsprogrammet och dess 
prioriteringar. Samtidigt görs en bedömning av hur täckande den regelbundna övervak-
ningen av tobakslagen har varit i kommunerna.

Det är också viktigt att studera varför målen eventuellt inte uppnåddes och om 
de i nästa programperiod kan uppnås bättre t.ex. genom annorlunda prioriteringar. 
Valvira uppgör tillsammans med regionförvaltningsverken en sammandragsrapport 
över erfarenheterna från programperioden och över hur kommunerna beaktat tillsyns-
programmets prioriteringar i sina tillsynsplaner och rapporteringen om dem. Målet är 
att regionförvaltningsverken ska utvärdera kommunernas tillsynsplaner en gång under 
programperioden samt årligen göra ett sammandrag av utfallet. 
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11 Ändringar i tobakslagen  
som träder i kraft 1.10.2010

Riksdagen godkände i juni 2010 en ändring av tobakslagen (698/2010), som träder 
i kraft 1.10.2010. Ändringen bygger på regeringens proposition 180/2009 rd. Nedan 
redogörs för de nya tillsynsuppgifter som lagändringen för med sig.

Försäljning av tobaksprodukter

Enligt 10 § 1 momentet, som träder i kraft 1.10.2010, får tobaksprodukter inte säljas 
eller på annat sätt överlåtas till den som inte har fyllt 18 år. Det nya är att också sådan 
försäljning eller överlåtelse av tobaksprodukter till minderåriga som inte sker inom nä-
ringsverksamhet nu är förbjuden. Därmed är t.ex. förmedling av tobaksprodukter till 
minderåriga förbjuden. Därför ska man vid inspektionerna säkerställa att den som säljer 
tobaksprodukter inte medvetet tillåter förmedling av tobak till minderåriga. Försäljning 
av rökdon till personer under 18 år är däremot också efter lagändringen förbjuden en-
dast inom näringsverksamhet.

Personer som säljer tobaksprodukter ska enligt 10 § 2 momentet ha fyllt 18 år. Också 
yngre personer får dock sälja tobaksprodukter, om försäljningen sker under övervakning 
av en person som har fyllt 18 år. Denna övervakning kan inte anses fullgjord om den 
övervakande myndiga personen inte är närvarande i säljögonblicket eller om han eller 
hon inte direkt kan se försäljningen t.ex. bakom flera kassor.

Enligt 10 a § 2 momentet är det förbjudet att sälja tobaksprodukter från automat. 
Det lagrummet träder emellertid i kraft först 1.1.2015.

Reklam

Enligt 8 a § i tobakslagen, som träder i kraft 1.1.2012, är det förbjudet att ha tobaks-
produkter och deras varumärken synliga vid detaljförsäljning av tobaksprodukter. Detta 
förbud mot att hålla tobaksprodukter synligt framlagda tillämpas dock inte på sådana 
försäljningsställen med egen ingång som huvudsakligen säljer tobaksprodukter och 
rökdon och där de tobaksprodukter som säljs inte kan ses utanför försäljningsstället. 
Trots förbudet får en detaljförsäljare av tobaksprodukter på begäran av den som köper 
tobaksprodukter visa honom eller henne en tryckt varukatalog med bilder på förpack-
ningarna för de tobaksprodukter som finns till detaljförsäljning på försäljningsstället. 
Detaljförsäljaren får också på begäran av köparen ge honom eller henne en tryckt 
förteckning över tobaksprodukterna och deras priser. Närmare bestämmelser om varu-
katalogens och förteckningens innehåll och utformning utfärdas genom en förordning 
av social- och hälsovårdsministeriet.

Till skillnad från övriga reklamförbud kommer ansvaret för övervakningen av förbu-
det mot att hålla tobaksprodukter synligt framlagda att vila enbart på de kommunala 
myndigheterna, eftersom Valviras befogenhet i frågor som gäller detta förbud inskrän-
ker sig till att ge råd åt kommuner och verksamhetsidkare.

I 8 § 1 momentet i tobakslagen, som träder i kraft 1.10.2010, ingår ett explicit för-
bud mot tobakssponsring. Med tobakssponsring avses sådant offentligt eller privat bi-
drag till ett evenemang, en verksamhet eller en person med syftet eller med den direkta 
eller indirekta verkan att främja försäljning av en tobaksprodukt.

Reklam för tobakssurrogat förbjuds i 8 § 1 momentet, och i 9 § förbjuds s.k. extra 
förmåner eller uppbindning i samband med tobakshandel.

Rökförbud och rökrestriktioner

Rökförbuden utvidgas och preciseras i 12 § 1 momentet i tobakslagen, som träder i kraft 
1.10.2010. Enligt lagrummet är rökning förbjuden
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i lokaler för familjedagvård medan familjedagvården pågår, i daghemslokaler 1) 
och på deras utomhusområden samt i sådana lokaler och på sådana utom-
husområden vid anstalter där vård meddelas med stöd av barnskyddslagen 
(417/2007) eller mentalvårdslagen (1116/1990) som är avsedda för personer 
som inte fyllt 18 år;
i lokalerna vid läroanstalter som ger grundläggande utbildning, yrkesutbildning 2) 
och gymnasieutbildning och deras elevhem samt på utomhusområden som 
används av dessa; 
i lokaler som är reserverade för allmänheten och kunderna vid ämbetsverk, 3) 
myndigheter och liknande offentliga inrättningar; 
vid offentliga tillställningar som arrangeras i lokaler; 4) 
i gemensamma samt för allmänheten och kunder avsedda lokaler på en arbets-5) 
plats, om inte annat bestäms i tobakslagen. 
i lokaler på allmänna kommunikationsmedel;6) 
i gemensamma och för allmänheten avsedda lokaler i bostadsaktiebolags eller 7) 
andra bostadssammanslutningars bostadsfastigheter; 
under skyddstak och på läktare vid offentliga tillställningar som anordnas på ut-8) 
omhusområde och på andra platser som direkt är avsedda för publiken som ska 
följa tillställningen och där deltagarna vistas stillastående eller stillasittande.

Rökförbuden utvidgas till familjedaghem. Rökning är förbjuden även i familjedagvårda-
rens privata hem medan där finns barn i vård. I daghemslokaler och på deras utomhus-
områden är rökning alltid förbjuden. Rökning är förbjuden också i sådana lokaler och på 
sådana utomhusområden vid anstalter där vård meddelas med stöd av barnskyddslagen 
eller mentalvårdslagen som är avsedda för personer som inte fyllt 18 år.

Rökning är förbjuden i alla lokaler vid läroanstalter som ger grundläggande utbild-
ning, yrkesutbildning och gymnasieutbildning och deras elevhem samt på utomhusom-
råden som används av dessa. En förutsättning för rökförbud är således inte längre att 
läroanstaltens lokaler är avsedda för elever eller att dess utomhusområde huvudsakligen 
används av personer som inte fyllt 18 år.

Rökning är förbjuden i gemensamma och för allmänheten avsedda lokaler i bostads-
aktiebolags eller andra bostadssammanslutningars bostadsfastigheter. Med detta avses 
t.ex. trappuppgångar och de boendes gemensamma lokaler, såsom vind, cykelkällare, 
andra förvaringsutrymmen, klubblokaler, bastu och tvättstuga. Bostadssammanslut-
ningar har redan tidigare i sina ordningsstadgor kunnat förbjuda rökning i sina gemen-
samma och allmänna lokaler. I 12 § 3 momentet i tobakslagen fastläggs dessutom en 
praxis enligt vilken ett bostadsaktiebolag eller en annan bostadssammanslutning kan 
förbjuda tobaksrökning på gemensamma utomhusområden i närheten av byggnadens 
friskluftsintag, på lekområden för barn och på gemensamma balkonger som innehas av 
bolaget eller sammanslutningen.

Rökning har redan tidigare varit förbjuden vid offentliga tillställningar som ordnas 
inomhus. Nu utvidgas förbuden till att gälla också under skyddstak och på läktare vid 
offentliga tillställningar som anordnas på utomhusområde och på andra platser som 
direkt är avsedda för publiken som ska följa tillställningen och där deltagarna vistas stil-
lastående eller stillasittande. Rökning är förbjuden på utomhusläktare och under skydds-
tak medan t.ex. idrottstävlingar, matcher, filmförevisningar eller teater- och operaföre-
ställningar pågår. Rökning är förbjuden även vid andra allmänna utomhustillställningar 
där deltagarna eller publiken vistas på sina egna sitt- eller ståplatser. Valvira publicerar 
hösten 2010 anvisningar om rökförbud vid allmänna utomhustillställningar.

Enligt 13 § i tobakslagen, som träder i kraft 1.10.2010, kan sådana innehavare av 
lokaler och allmänna kommunikationsmedel och arrangörer av offentliga tillställningar 
som avses i 12 § 1 momentet punkterna 3–6 tillåta tobaksrökning i ett för ändamålet 
reserverat rum eller i en del av lokalen eller utrymmet under förutsättning att tobaksrök 
inte kan sprida sig till de utrymmen där tobaksrökning är förbjuden. För tobaksrökning 
får dock inte ett särskilt rum eller annat utrymme ordnas i anslutning till en lokal som 
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främst används av personer som inte har fyllt 18 år. I daghem och familjedagvård, vid 
anstalter där vård meddelas med stöd av barnskyddslagen eller mentalvårdslagen samt 
vid läroanstalter som ger grundläggande utbildning, yrkesutbildning och gymnasieut-
bildning kan rökning således inte tillåtas i särskilda rökrum eller i en lägenhet eller en del 
av ett utrymme, trots att tobaksröken inte skulle sprida sig till andra rum.
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BILAGA 1. Kontrollfrekvens enligt typ av objekt enligt tobakslagen samt 
genomsnittlig inspektionstid

Typ av objekt enligt tobakslagen Årlig kontrollfrekvens Genomsnittlig 
inspektionstid (h)

Rökförbud och -restriktioner

Restaurang eller annan förplägnads-
rörelse med separat rökrum (2011)

1 4

Samtliga förplägnadsrörelser (både med 
och utan rökrum)

0,3 4

Daghems och läroanstalters lokaler och 
utomhusområden

0,3 3

Anstalter som med stöd av barnskydds-
lagen eller mentalvårdslagen vårdar 
minderåriga

0,3 3

Lokaler som är reserverade för allmän-
heten och kunderna vid ämbetsverk, 
myndigheter och liknande offentliga 
inrättningar

0,3 2

Försäljning, reklam och synlighet

Detaljhandelstillstånd (även partiaffärer 
med minutförsäljning)

0,25 4

Partiaffärer för tobaksprodukter, ej 
minutförsäljning

0,5 4

Försäljningsställen för tobaksprodukter 
och rökdon samt tobaksautomater nära 
läroanstalter där merparten av eleverna 
är under 18 år

0,5 4

Försäljningsställen för tobaksprodukter 
och rökdon samt tobaksautomater nära 
hobby- och klubblokaler och andra 
populära ställen som huvudsakligen 
besöks av personer under 18 år

0,3 4

Tobaksautomater på andra ställen  
(se de två föregående)

0,2 2,5

Reklam för tobaksprodukter, rökdon, 
tobaksimitationer tobakssurrogat i 
butiken samt framläggandet av  
tobaksprodukterna

0,5 2
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BILAGA 2. Inspektionsblankett för försäljningsställe för tobaksprodukter

INSPEKTION AV FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE FÖR TOBAK

Inspektörens kontaktuppgifter       

Namnet på detaljhandels- 
tillståndets innehavare        

FO-nummer         

Försäljningsställets tillstånds- 
nummer          
 
Försäljningsställets namn        

Försäljningsställets adress        

Postnummer      Postanstalt     

Telefon          

Ansvarspersonens namn (gäller även tobaksautomater: placeringslokalens ägare/innehavare/
ansvariga skötare/anställd med ansvar för skötseln)  

           

Ansvarspersonens ställning 
i företaget          
 
Ansvarspersonens telefonnummer     Fax     

Ansvarspersonens e-postadress       

Personer som deltog i inspektionen 
            

            

            

Inspektionsdatum          

GRUND FÖR INSPEKTIONEN

  Inspektion med stöd av den kommunala tillsynsplanen enligt tobakslagen
  Annan tillsynsinspektion inom miljö- och hälsoskyddet
  Inspektion på basis av anmälan/klagomål
  Uppföljande inspektion
  Inspektion inom tillsynsprojekt

TYP AV OBJEKT

  Livsmedelsaffär    Trafikmedel
  Kiosk     Tobaksautomat
  Bensinstation    Partiaffär (blankettens punkter 1 och 4–11)
  Varuhus      Annat, vad     
  Restaurang/café
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1. PLAN FÖR EGENKONTROLL 
 (10 § 2 mom. tobakslagen, SHM:s förordning om egenkontroll 99/2009) 
  Ja    Nej 

1.1  Har objektet en skriftlig plan för egenkontroll av tobaksförsäljningen .....	 
1.2  Har planen för egenkontroll uppgjorts och genomförts i 
 överensstämmelse med SHM:s förordning ...............................................	 
1.3  Framgår det av planen för egenkontroll var det i 11 § i tobaks-
 förordningen avsedda anslaget om försäljningsförbud (se punkt 2) 
 satts upp så att kunderna utan svårighet kan se det ................................	 

2. ANSLAG OM FÖRSÄLJNINGSFÖRBUD VID MINUTFÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN 
 (10 § 1 mom. tobakslagen, 11 § tobaksförordningen)    

  Ja  Nej

2.1  Säljer objektet tobaksprodukter/rökdon till minderåriga ..........................	 
2.2  Finns det vid disken ett anslag med texten: ”Förbjudet att sälja tobak 
 till personer under 18 år. Tobaken är beroendeframkallande och 
 skadlig för hälsan” ...................................................................................	 
2.3  Är anslaget synligt framlagt så att kunderna lätt kan se det ....................	 

3. DETALJHANDELSTILLSTÅND FÖR TOBAKSPRODUKTER (10 b § tobakslagen) 

  Ja  Ei

3.1  Är tobaksprodukterna placerade så att försäljaren fortlöpande 
 kan övervaka köpsituationen ...................................................................	 
3.2  Överensstämmer antalet försäljningsdiskar och deras placering med 
 de uppgifter som tidigare getts åt myndigheterna  ..................................	 
3.3  Är detaljhandelstillståndet framlagt vid försäljningsdisken ......................	 
3.4  Är detaljhandelstillståndet framlagt så att kunderna kan se det ..............	 

4. MINUTFÖRSÄLJNINGSFÖRPACKNINGAR FÖR TOBAKSPRODUKTER 
 (7–7 a § tobakslagen, 1–8 § tobaksförordningen)

  Ja  Nej

4.1  Cigarretter och andra tobaksprodukter säljs i minutförsäljnings
 förpackningar ...........................................................................................	 
4.2  Tobaksprodukter säljs endast i minutförsäljningsförpackningar med 
 den i tobakslagen fastslagna minimängden av ifrågavarande 
 tobaksprodukt ..........................................................................................	 
4.3  Är minutförsäljningsförpackningarna för tobaksprodukter och övriga 
 använda försäljningsförpackningar i minutförsäljningen försedda med 
 varningstexter enligt 1–4 § i SHM:s förordning om förpacknings-
 märkningar (641/2002):
 a) allmänna varningstexter .......................................................................	 
 b) kompletterande varningstexter ............................................................	 
4.4  Har cigarrettförpackningarna märkningar om skadliga ämnen 
 (tjära, nikotin, kolmonoxid) ......................................................................	 
4.5  Är tobaksprodukterna märkta med ett partinummer eller liknande 
 på ett sådant sätt att platsen och tiden för tillverkningen kan fastställas ...	 
4.6  Är märkningarna tryckta så att de inte kan lösgöras 
 eller på annat sätt avlägsnas....................................................................	 
4.7  Är märkningarna tryckta så att övriga texter på förpackningen/bilder  
 på förpackningen/öppnandet av förpackningen inte på något sätt  
 täcker/river söner märkningarna/gör dem otydliga/på annat sätt gör  
 dem svårlästa ...........................................................................................	 
4.8  Om varningstexterna eller märkningarna på andra tobaksprodukter än 
 cigarretter är fästa med klister, är det möjligt att lösgöra dem ................	 
4.9  Är cigarrer som säljs separat försedda med vederbörliga 
 förpackningsmärkningar ..........................................................................	 
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4.10  Används det på tobaksprodukternas förpackningar uttryck, 
 benämningar, varumärken eller visuella eller andra symboler enligt 
 vilka tobaksprodukten är brandsäker eller mindre skadlig än andra ........	 

5. TOBAKSFÖRSÄLJARENS ÅLDER (10 § 2 mom. tobakslagen) 
  Ja  Nej

5.1  Har den som säljer tobaksprodukter fyllt 18 år ........................................	 
5.2  Ifall försäljaren inte fyllt 18 år, sker försäljningen under övervakning 
 av en myndig person ................................................................................	 

6. TOBAK SOM ANVÄNDS ORALT, DVS. MUNSNUS (10 a § tobakslagen) 
  Ja  Nej

6.1  Säljer, överlåter eller förvarar objektet eller låter det förvara tobak 
 som används oralt ....................................................................................	 

7. TOBAKSAUTOMAT 
 (10 b § 5 mom., 11 § tobakslagen, 11 § tobaksförordningen)

  Ja  Nej

7.1  Sker försäljningen från tobaksautomat under övervakning ......................	 
7.2  Är automaten placerad så att den fortlöpande kan övervakas .................	 
7.3  Är automaten försedd med följande meddelande: ”Förbjudet att 
 sälja tobak till personer under 18 år. Tobaken är beroendeframkallande 
 och skadlig för hälsan.”............................................................................	 
7.4  Är anslaget synligt framlagt så att kunderna lätt kan se det ....................	 
7.5  Är detaljhandelstillståndet framlagt vid tobaksautomatena ....................	 
7.6  Är detaljhandelstillståndet framlagt så att kunderna kan se det ..............	 

8. REKLAM OCH INDIREKT REKLAM OCH ANNAN SÄLJFRÄMJANDE VERKSAMHET  
 FÖR TOBAK, TOBAKSPRODUKTER, RÖKDON OCH TOBAKSIMITATIONER  
 (7 a § 3 mom., 8–9 § tobakslagen) 
  Ja  Nej

8.1  Finns det reklam för tobaksprodukter eller rökdon i objektet ...................	 
8.2  Finns det indirekt reklam i objektet (t.ex. Marlboro-kläder, Camel-skor) ..	 
8.3  Är produkterna framlagda på ett reklammässigt sätt ...............................	 
8.4  Används i framläggandet av produkterna uttryck, benämningar, 
 varumärken eller visuella eller andra symboler enligt vilka tobaks-
 produkten är brandsäker eller mindre skadlig än andra ...........................	 
8.5  Är prismärkningarna på produkterna reklammässiga...............................	 
8.6  Har rökdonen bildmaterial som väcker särskilt barns intresse ..................	 
8.7  Har tobaksprodukter, rökdon, tobaksimitationer eller tobakssurrogat 
 placerats i omedelbar närhet av produkter som intresserar minderåriga ....	 
8.8  Finns det reklammässiga meddelanden om försäljningsförbud eller 
 försäljningsförbud som appellerar till minderåriga ...................................	 
8.9  Har tobak, tobaksprodukter eller tobaksimitationer, rökdon eller 
 tobakssurrogat kopplats samman med försäljning eller överlåtande 
 av andra produkter eller med andra tjänstern ..........................................	 
8.10  Annat, vad                                                                                              

9. PARTIFÖRSÄLJNING AV TOBAKSPRODUKTER (10 d § tobakslagen) 
  Ja  Nej

9.1  Säljer partiaffären tobaksprodukter i minut .............................................	 
9.2  Säljer partiaffären tobaksprodukter endast till andra partiaffärer för 
 återförsäljning eller till sådana detaljhandlare som har ett detalj- 
 handelstillstånd ........................................................................................	 
9.3  TKontrollerar partiaffären att detaljhandlaren har ett gällande  
 detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter ...............................................	 
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10.  TOBAKSLAGENS VERKSTÄLLIGHET Ja  Nej

TOBAKSLAGEN VERKSTÄLLS (FÖRSÄLJNING AV OCH REKLAM FÖR TOBAK) .....	 

11.  DEN KOMMUNALA MYNDIGHETENS ÅTGÄRD FÖR ATT STOPPA LAGSTRIDIG  
 VERKSAMHET (17 § 2 mom., 20 § 2 mom. och 33 a § tobakslagen)

Givna anvisningar och uppmaningar att upphöra med den lagstridiga verksamheten:

   

   

   

   

Tidpunkt för när den lagstridiga verksamheten ska vara avslutad:

   

  Beslut om förbud mot lagstridig verksamhet har meddelats.
  Beslutet har förenats med vite/hot om tvångsutförande.
  En skriftlig anmärkning/varning om lagstridig verksamhet har getts.

11.  FORTSATTA ÅTGÄRDER:

 7, 7 a, 8, 9, 10, 10 b, 11 §: Uppföljande inspektion
 10, 10 b, 11 §: Anmälan till allmänna åklagaren
 7, 7 a ja 8–9 §: Anmälan till Valvira
 8 §:n 1 mom., 10 §:n 1 mom. ,10 b § 3 mom.: Återkallande av detaljhandelstillstånd; 
 33 a § 1 och 2 mom. tobakslagen (för viss tid/permanent)
 7, 7 a ja 10 a §: Återkallande av detaljhandelstillstånd; 33 a § 3 mom. tobakslagen 
 (permanent)

Tidpunkt för den uppföljande inspektionen

   

Tilläggsuppgifter 

   

Underskrift av en representant för objektet Inspektörens underskrift

   

Namnförtydligande Namnförtydligande
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ANVISNINGAR OM INSPEKTION AV EGENKONTROLL/FÖRSÄLJNING/
REKLAM

1. Inspektion av planen för egenkontroll (punkt 1 i blanketten)

Enligt 10 § 2 momentet i tobakslagen ska en näringsidkare som säljer tobaksprodukter 
eller rökdon på egen bekostnad göra upp och genomföra en plan för egenkontroll var-
med överlåtelse av tobaksprodukter eller rökdon till en person som inte har fyllt aderton 
år förhindras. Enligt 10 b § 2 momentet är en godtagbar plan för egenkontroll en av 
förutsättningarna för beviljande av detaljhandelstillstånd

Näringsidkaren kan uppgöra planen själv eller utgå från Valviras modell och komplet-
tera den med nödvändiga uppgifter. Modellen för egenkontroll och de viktigaste upp-
gifterna om hur planerna genomförs presenteras i Valviras handbok ”Egenkontroll av 
tobaksförsäljning”, som kan laddas ner på adressen: http://www.valvira.fi/se/databank/
publikationer_och_anvisningar/tobak

Social- och hälsovårdsministeriet har gett en förordning om egenkontrollen av de-
taljhandelsförsäljningen av tobaksprodukter och rökdon (99/2009, nedan förordningen 
om egenkontroll), som trädde i kraft 1.4.2009. Planen för egenkontroll ska enligt för-
ordningen innehålla:

uppgifter om den person som är ansvarig för egenkontrollen;•	
en förteckning över produktgrupper som omfattas av egenkontrollen;•	
en utredning om hur inskolningen av nya arbetstagare genomförs i början av •	
anställningsförhållandet samt om hur repetitionen av alla arbetstagares kun-
nande genomförs minst varje år;
förfaringssätt för hur försäljarna handleds i att agera i enlighet med lagen i olika •	
situationer som hänför sig till försäljning av tobaksprodukter och rökdon;
förfaringssätt med vilka näringsidkaren och den ansvariga personen för egen-•	
kontroll följer efterlevnaden av anvisningarna;
en plan över uppgörande av planen för egenkontroll och utvärdering och ut-•	
vecklande av det årliga genomförandet av egenkontrollen och planen för egen-
kontroll; samt
en utredning om att det anslag som avses med 11 § i tobaksförordningen har •	
placerats så att det är lätt synligt för kunderna vid försäljningsplatsen för to-
baksprodukter.

Planen för egenkontroll kan även göras i elektronisk form och den kan kombineras med 
livsmedelslokalens andra planer för egenkontroll. Planen för egenkontroll ska vara till-
gänglig som en helhet för arbetstagarna vid försäljningsplatsen.

Enligt 3 § i förordningen om egenkontroll ska åtminstone följande bokföras i planen 
för egenkontroll:

utförd inskolning av nya arbetstagare samt repetition av alla arbetstagares kun-•	
nande;
genomförda kontroller av åldern och dess resultat samt problem vid försäljning-•	
en i samband med kontroller av åldern och misstankar om förmedling;
åtgärder som vidtagits med anledning av problemsituationer (förfalskade id-•	
bevis, hotfullt beteende, kundklagomål) eller myndighetskontroller, och
uppföljning av verkställigheten av egenkontrollen och dess resultat och årliga •	
utvärdering och utveckling av egenkontrollen. 

Uppgifterna ska förvaras det innevarande och det därpå följande kalenderåret.
Om näringsidkaren inte uppgör eller följer en plan för egenkontroll kan kommunen 

förena kravet på fullgörande av skyldigheterna med vite. Den som i strid med 10 § 1 mo-
mentet i tobakslagen säljer eller på annat sätt mot ersättning överlåter eller förmedlar 
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tobaksprodukter till en person som inte har fyllt 18 år ska enligt 31 c § i tobakslagen för 
brott vid försäljning av tobak dömas till böter. Anmälan om försäljning till minderåriga 
görs direkt till allmänna åklagaren eller polisen, inte till Valvira. Med stöd av 33 a § i 
tobakslagen kan ett detaljhandelstillstånd återkallas för viss tid eller permanent på grund 
av försäljning till minderåriga.

2. Inspektion av lagstadgade anslag om försäljningsförbud (punkt 2 i blanketten)

Vid inspektion av egenkontrollen av försäljningen av tobaksprodukter och rökdon bör 
man fästa särskild uppmärksamhet vid att försäljningsdiskarna och tobaksautomaterna 
är försedda med ett tydligt synligt anslag enligt 11 § i tobaksförordningen:

”Förbjudet att sälja tobak till personer under 18 år. 
Tobaken är beroendeframkallande och skadlig för hälsan.”

På försäljningsställena ska man särskilt kontrollera att anslaget är tydligt syn-
ligt. Det är det då texten kan läsas utan svårighet.

Exempelvis en stor och synlig F-18-märkning ersätter inte det lagstadgade 
anslaget. Bland unga som närmar sig 18 års ålder och i synnerhet bland pu-
bertetsunga är märkningen F-18 på olika dekaler och skyltar snarare ägnad att 
väcka ett intresse för de produkter märkningen syftar på. Därigenom kan märk-
ningen ses som en säljfrämjande åtgärd som strider mot tobakslagen.

Den uppmaning att visa id-bevis som ofta finns bredvid anslaget om försälj-
ningsförbud (”Du som är ung, var beredd att styrka din ålder”) rekommenderas 
men är inte lagstadgad. En separat skylt med en uppmaning om att förete id-
bevis ersätter således inte det lagstadgade anslaget om försäljningsförbud och 
bör därför helst placeras bredvid det.

Försäljningsställena vill ofta visa separata skyltar med F-18 eller uppmaningar 
att förete id-bevis då inspektörerna ska inspektera om det i tobaksförordningen 
avsedda anslaget om försäljningsförbud är synligt framlagt. Varken meddelan-
den om försäljningsförbud eller andra skyltar får utformas reklammässigt eller 
på något annat sätt som särskilt väcker minderårigas intresse. En tumregel är att 
det lagstadgade anslaget om försäljningsförbud är syns tydligt då det är skrivet 
med en teckengrad som är minst lika stor som den största teckengraden i even-
tuella frivilliga eller andra skyltar, t.ex. skylten om att visa id-bevis.

3. Inspektion av försäljningen av tobaksprodukter (punkterna 3–5 i blanketten

Inspektion av att bestämmelserna om detaljhandelstillstånd följs

Enligt 10 b § 1 mom. i tobakslagen får tobaksprodukter säljas eller på annat sätt överlå-
tas endast om den kommun där försäljningsplatsen ligger har beviljat ett detaljhandels-
tillstånd. Partiförsäljning av tobaksprodukter förutsätter inte ett sådant tillstånd, men 
tobaksprodukter får i partihandel enligt 10 d § i tobakslagen säljas endast till andra 
partiaffärer för återförsäljning och till innehavare av ett i 10 b § avsett detaljhandelstill-
stånd. Om en partiaffär också säljer tobaksprodukter direkt till konsumenter bör den 
således ha ett detaljhandelstillstånd.

Den ändring av tobakslagen genom vilken tillstånd krävs för detaljhandel med to-
baksprodukter trädde i kraft 1.4.2009. I lagen ingick dock en övergångsbestämmelse 
enligt vilken näringsidkare som hade lämnat in en ansökan om detaljhandelstillstånd 
under perioden 1.4–30.6.2009 fick fortsätta försäljningen ända till 31.3.2010 eller till 
dess att kommunen fattat beslut om tillståndet. Från och med 1.4.2010 har kravet på 
detaljhandelstillstånd gällt samtliga som idkar detaljhandel med tobaksprodukter, med 
andra ord även de som lämnade in sin ansökan under övergångstiden.

Registret över detaljhandelstillstånd (Itella InProcess) administreras av Valvira och 
kommunerna. I registret lagras alla väsentliga uppgifter om detaljhandelstillstånden, och 
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varje försäljningsställe har ett eget tillståndsnummer med vilket både försäljningsstället 
och tillståndet kan identifieras. Det är viktigt att anteckna tillståndsnumret i inspektions-
blanketten.

Särskilt viktigt är det att observera att tobaksprodukterna enligt 10 b § 1 momentet 
i tobakslagen ska placeras så att försäljaren fortlöpande kan övervaka köpsituationen. 
Kravet på fortlöpande övervakning bör således beaktas i övervakningsarrangemangen 
och i placeringen av försäljningsdiskar för tobaksprodukter på försäljningsstället.

Med köpsituation avses valet, betalningen och mottagandet av produkten. Således 
betraktas alla sådana situationer där kunden väljer tobaksprodukter t.ex. från hyllan, 
betalar vid kassan eller tar emot tobaksprodukterna som en del av köpsituationen. Det 
innebär att t.ex. försäljaren vid kassan fortlöpande ska kunna se kunder då dessa köper 
tobaksprodukter. Det måste också hela tiden finnas en försäljare vid kassan. Under 
pauser måste disken därför antingen stängas, eller också måste någon annan försäljare 
tillfälligt bemanna kassan.

Dessutom ska man kontrollera att antalet försäljningsdiskar vid försäljningsstället 
motsvarar de uppgifter som tillståndsinnehavaren tidigare meddelat till kommunen. 
Med antalet försäljningsdiskar avses det maximala antalet samtidigt öppna kundbe-
tjäningsdiskar med egen kassa där tobaksprodukter överlåts åt kunder. Som försälj-
ningsdisk betrakas alla sådana självständiga kundbetjäningsdiskar där tobaksprodukter 
överlåts och där kunderna kan betala för dem. Antalet försäljningsdiskar påverkar den 
årliga inspektionsavgiftens storlek och behovet av tillsyn.

Enligt 10 b § 5 momentet i tobakslagen ska försäljningstillståndet hållas framlagt för 
kunderna vid försäljningsdisken. Det tillstånd som kommunen sände tillsammans med 
beslutet om att tillståndet hade beviljats och som innehåller de viktigaste uppgifterna 
om tillståndet ska finnas framlagt vid varje försäljningsdisk.

Om näringsidkaren låter bli att lämna sådana väsentliga uppgifter som avses i 10 b 
§ 3 momentet i tobakslagen, till exempel antalet försäljningsdiskar eller förändringar 
i sammanslutningens firma, kan kommunen utan ersättning återkalla detaljhandelstill-
ståndet enligt de villkor som anges i 33 a § i tobakslagen. Dessutom är försäljning av 
tobaksprodukter utan detaljhandelstillstånd och all försäljning av tobaksprodukter eller 
rökdon till minderåriga enligt 31 c § i tobakslagen ett straffbart brott vid försäljning av 
tobak.  

Inspektion av tobaksprodukternas minutförsäljningsförpackningar

Tobaksprodukter får säljas eller på annat sätt överlåtas endast i sådana minutförsälj-
ningsförpackningar som avses i 7 och 7 a § i tobakslagen. Cigarrer får dock säljas 
separat.

Med en ändring av tobakslagen (984/2008, trädde i kraft 1.10.2009) fastslogs 
minimistorlekar för minutförsäljningsförpackningar för tobaksprodukter. Enligt 7 § 1 
momentet i tobakslagen är förpackningarnas minimistorlekar 30 gram rulltobak, 20 
cigarretter eller 10 cigarriller. Tobaksprodukter får inte, med undantag för cigarrer, säljas 
i minutförsäljningsförpackningar som innehåller mindre förpackningar eller som kan 
delas upp i mindre förpackningar.

Syftet med lagändringen var att gallra bort små cigarrettförpackningar från markna-
den och förhindra lansering av nya, mindre minutförsäljningspackningar för rulltobak, 
eftersom de är typiska då unga personer börjar röka eller vill testa tobaksprodukter.

Dessutom bör man minnas brandsäkerhetskraven för cigarretter. Sedan 1.4.2010 
måste alla cigarretter som säljs i Finland uppfylla brandsäkerhetskraven för s.k. själv-
slocknande cigarretter, varvid risken minskar för att en ovarsamt hanterad cigarrett 
orsakar en eldsvåda. Enligt 7 a § 2 momentet i tobakslagen får det dock på minutför-
säljningsförpackningar för tobaksprodukter inte finnas text som hävdar att produkten 
är brandsäker eller som ger intrycket att produkten är ofarlig eller säkrare än andra 
motsvarande produkter.

Minutförsäljningsförpackningar för tobaksprodukter och andra tobaksförpackningar 
som används inom detaljhandel ska vara försedda med följande anteckningar: 
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varningar på finska och svenska för de men för hälsan som tobaken vållar•	
uppgifter på finska och svenska om halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid •	
som uppstår vid rökning av en cigarett, och
uppgifter som behövs för identifikation och spårning av produkten.•	

I SHM:s förordning om förpackningsmärkningar (641/2002) ingår detaljerade bestäm-
melser om märkningen på minutförsäljningsförpackningar för tobaksprodukter. Enligt 
förordningens 1 § ska varje minutförsäljningsförpackning för tobaksprodukter förses 
med en av följande allmänna varningstexter: ”Rökning kan döda” eller ”Rökning skadar 
allvarligt dig själv och personer i din omgivning”. Varningstexten ska tryckas på minut-
försäljningsförpackningens mest synliga yta och på alla yttre omslag som förekommer 
vid minutförsäljning av produkten, med undantag av genomskinliga ytteromslag. Den 
allmänna varningstexten ska täcka minst 32 procent av utsidan av den yta på vilken den 
trycks.

Därtill ska förpackningarna enligt förordningens 2 § förses med en av fjorton alter-
nativa kompletterande varningstexter. Varningstexten skall tryckas på minutförsäljnings-
förpackningens andra mest synliga yta och på alla yttre omslag som förekommer vid 
minutförsäljning av produkten, med undantag av genomskinliga ytteromslag. Den ska 
täcka 45 procent av den yttre yta på vilken den trycks.

Med förpackningens mest synliga yta avses dess största yta som normalt också är 
den som kunden primärt ser.

Dessutom finns särskilda bestämmelser om märkningar på minutförsäljningsför-
packningar eller förpackningarnas ytor i fråga om tobaksprodukter som används oralt 
(3 § förordningen om förpackningsmärkningar), cigarrer (7 § 1 mom. tobakslagen) 
och sådana andra tobaksprodukter än cigarretter där den mest synliga ytan på minut-
försäljningsförpackningar är över 75 cm2 (4 § förordningen om förpackningsmärk-
ningar).

I 7 § 1 momentet i tobakslagen tillåts försäljning av enskilda cigarrer under förut-
sättning att de är försedda med behöriga anteckningar. Valvira anser att cigarrer som 
säljs separat i restauranger och andra förplägnadsrörelser för konsumtion på platsen inte 
behöver ha varningstexter om de säljs från förpackningar som har dessa texter. I annan 
detaljhandel med enskilda cigarrer ska cigarrerna däremot vid överlåtelsen till kunden 
förses med varningstexter enligt 7 § 3–4 momentet i tobakslagen. Detta kan göras 
t.ex. så att cigarren överlåts till köparen i en påse försedd med varningstexterna. Vid 
försäljning av separata cigarrer ska varningstexterna vara så stora att de utan svårighet 
kan läsas.

Också användning av en annan minutförsäljningsförpackning som en ”produktikon” 
utan varningstexter är en säljfrämjande åtgärd som strider mot tobakslagen.

Om en innehavare av ett detaljhandelstillstånd på försäljningsstället säljer, förvarar 
eller låter förvara tobaksprodukter som strider mot 7 eller 7 a § i tobakslagen kan kom-
munen utan ersättning återkalla detaljhandelstillståndet med stöd av 33 a § 3 momentet 
i tobakslagen. Om märkningarna på förpackningarna inte motsvarar bestämmelserna 
i 7 § 1–3 momentet eller 7 a § 1 och 2 momentet är det fråga om försäljning av pro-
dukter som strider mot tobakslagen, för vilket bötesstraff kan utmätas enligt 31 d § i 
tobakslagen.

Brister i förpackningsmärkningar kan anmälas till Valvira, som med stöd av 18 § 2 
momentet 1 punkten i tobakslagen kan förbjuda den som tillverkar eller importerar 
tobaksprodukter eller rökdon eller någon annan näringsidkare att i näringsverksamhet 
sälja eller på annat sätt överlåta en produkt, om tobaksprodukten eller dess minutför-
säljningsförpackning strider mot bestämmelserna i 7 § 1–3 momentet.

Kontroll av försäljarens ålder

Enligt 10 § 2 momentet i tobakslagen, som trädde i kraft 1.10.2010, ska personer som 
säljer tobaksprodukter ha fyllt 18 år. Också yngre personer får dock sälja tobaksproduk-
ter, om försäljningen sker under övervakning av en person som har fyllt 18 år.
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Det avgörande är vem som överlåter tobaksprodukten åt köparen. Den ovan avsedda 
övervakningen kan inte anses fullgjord om den övervakande myndiga personen inte är 
närvarande i säljögonblicket eller om han eller hon inte direkt kan se försäljningen t.ex. 
bakom flera kassor.

4. Tobak för oralt bruk (punkt 6 i blanketten)

Enligt 10 a § i tobakslagen är det förbjudet att importera, sälja eller på annat sätt över-
låta tobak som är avsedd för oralt bruk Försäljning av snus som dras upp i näsan och 
tuggtobak är tillåten. Försäljning av örtsnus är tillåten, om snuset inte innehåller växten 
nicotiana. Produkten ska då uppfylla livsmedelslagens krav. Reklam för tobak för oralt 
bruk, nässnus och tuggtobak är förbjuden. Också reklam för örtsnus är förbjuden, ef-
tersom tobakslagens reklamförbud också gäller tobaksimitationer. 

Om en innehavare av ett detaljhandelstillstånd på försäljningsstället säljer, förvarar 
eller låter förvara tobak eller snus för oralt bruk kan kommunen utan ersättning återkalla 
detaljhandelstillståndet med stöd av 33 a § 3 momentet i tobakslagen. För försäljning 
av munsnus kan dessutom enligt 31 c § i tobakslagen utdömas ett bötes- eller fängel-
sestraff för brott vid försäljning av tobak.

5. Tobaksautomat (punkt 7 i blanketten)

Enligt 11 § tobakslagen får tobaksprodukter och rökdon säljas från automat endast 
under övervakning. Automaten ska vara placerad så att den fortgående kan övervakas 
För övervakningen svarar placeringslokalens ägare, innehavare, ansvariga skötare eller 
någon annan anställd som fått det i uppdrag.

Försäljning av tobaksprodukter från automat förutsätter ett detaljhandelstillstånd 
enligt 10 b § i tobakslagen. För tobaksautomater gäller dessutom bestämmelsen i 10 b 
§ 5 momentet i tobakslagen om att hålla försäljningstillståndet framlagt samt bestäm-
melsen i 11 § i tobaksförordningen om ett anslag om försäljningsförbud.

6.  Reklam, indirekt reklam och annan säljfrämjande verksamhet för tobak,    
 tobaksprodukter, rökdon och tobaksimitationer (punkt 8 i blanketten)

Enligt 8 § 1 momentet i tobakslagen är reklam, indirekt reklam och annan säljfrämjande 
verksamhet för tobaksprodukter, tobak, rökdon och tobaksimitationer förbjuden. Också 
reklam för tobakssurrogat förbjuds i den ändring av 8 § som träder i kraft 1.10.2010. 
Butiksreklam för dessa produkter är helt förbjuden. I 2 § i tobakslagen ingår en närmare 
definition av vilka produkter reklamförbudet gäller.  

Produkter som berörs av reklamförbudet:

Med tobak avses enligt 2 § 1 momentet 1 punkten i tobakslagen njutningsmedel 
som är tillverkat av eller innehåller blad, stjälkar eller stammar av tobaksväxter (ni-
cotiana)

Med tobaksprodukter avses enligt 2 § 1 momentet 3 punkten produkter som helt 
eller delvis är tillverkade av tobak (nicotiana), genetiskt modifierad eller ej, och 
som är avsedda att rökas, snusas, sugas på eller tuggas Således är t.ex. cigarret-
ter, cigarrer, näs- och munsnus, örtcigarretter och vattenpipstobak som innehåller 
tobak samt tuggummin och motsvarande produkter som innehåller tobak tobaks-
produkter.

Med rökdon avses enligt 2 § 1 momentet 4 punkten i tobakslagen ett tillbehör eller 
redskap avsett huvudsakligen för rökning eller förberedelse av rökning. Rökdonen 
förtecknas i 2 § 1 momentet 4 punkten samt i social- och hälsovårdsministeriets 
beslut om rökdon (1158/1999).
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Tobaksimitationer är enligt 2 § 1 momentet 5 punkten i tobakslagen produkter som 
till formen har en nära likhet med en tobaksprodukt eller ett rökdon, men som inte 
innehåller tobak eller dess surrogat. Tobaksimitationer är således t.ex. sötsaker som 
utseendemässigt efterliknar cigarretter. Det är viktigt att notera att man med stöd 
av tobakslagen kan ingripa endast i reklam för, men inte i försäljning av tobaksimi-
tationer.

Med tobakssurrogat avses enligt 2 § 1 momentet 2 punkten i tobakslagen njut-
ningsmedel som till användningssättet motsvarar tobak, men som inte innehåller 
tobak. Exempel på tobakssurrogat är vattenpips- och annan örttobak och örtsnus 
som inte innehåller tobak. Det är viktigt att notera att man med stöd av tobakslagen 
kan ingripa endast i reklam för, men inte i försäljning av tobaksimitationer.

Placering och framläggande av produkter är reklammässig i bland annat följande fall:
En enskild produkt eller produktgrupp separeras från de övriga på en egen hylla, •	
eller deras synlighet framhävs på något sätt.
Tobaksprodukter eller rökdon har placerats i omedelbar närhet av barnproduk-•	
ter eller produkter som huvudsakligen intresserar personer under 18 år, såsom 
sötsaker, serietidningar o. dyl. (vid bedömningen ska försäljningsställets storlek 
beaktas).
Priset på en enskild produkt framhävs på något sätt.•	
Tobaksprodukternas namn eller andra symboler finns synliga någon annanstans •	
än på minutförsäljningsförpackningarna.
På försäljningsstället används meddelanden med reklammässiga paroller.•	
De lagstadgade varningstexterna på minutförsäljningsförpackningarna är täckta.•	
Varningstexternas synlighet i köpsituationen är försämrad på något annat sätt.•	
F-18 skyltas stort och synligt för att fånga minderårigas uppmärksamhet.•	
Den lagstadgade förbudstexten med varning om beroende har trängts i bakgrun-•	
den eller dess text är mindre än på övriga skyltar eller i F-18-märkningarna.
I framläggandet av tobaksprodukter används uttryck som ger intryck av att en •	
produkt ä mindre skadlig än andra (t.ex. ”light”, ”mild”, ”endast 8 mg tjära” 
eller ”lättare cigarriller”).

Som indirekt reklam betraktas särskilt säljfrämjande åtgärder för tobak, tobaksprodukter, 
rökdon och tobaksimitationer i samband med reklam för andra produkter eller så att en 
annan produkt på något annat sätt förmedlar en bild av en viss tobaksprodukt (t.ex. re-
klam i skyltfönster eller lokaltidning för skor av märket Camel eller kläder av märket Marl-
boro Classics). Som annat säljfrämjande betraktas alla åtgärder som syftar till att skapa 
eller främja konsumtionen av och efterfrågan på tobak, tobaksprodukter och rökdon. 
Sådana åtgärder är t.ex. reklammässigt framläggande av tobaksprodukter eller försäljning 
av tobaksprodukter till rabatterat pris.

Produktuppgifter får ges endast till dem som köper tobaksprodukter. Att lämna pro-
duktuppgifter på det sätt som avses i 8 § 3 momentet i tobakslagen betraktas som för-
bjudet säljfrämjande, ifall uppgifter lämnas till andra än dem som deltar i försäljningen 
av tobaksprodukterna. Med dem som deltar i försäljningen avses de personer som fattar 
beslut om inköp. T.ex. kassaförsäljarna hör inte till denna grupp. 

Reklamförbudet gäller också partiförsäljningsställen.

9 § i tobakslagen förbjuder anknytning av tobak, tobaksprodukt, tobaksimitation, rök-
don och fr.o.m. 1.10.2010 även tobakssurrogat till försäljning eller överlåtelse av andra 
produkter eller till utförande av tjänster.

Om en innehavare av ett detaljhandelstillstånd gör reklam för eller på annat sätt 
främjar försäljningen av tobaksprodukter eller rökdon i strid med 8 § 1 momentet i 
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tobakslagen kan kommunen utan ersättning återkalla detaljhandelstillståndet enligt 
villkoren i 33 a §. Den som bryter mot 7 a § 3 momentet, 8, eller 9 § kan dömas till böter 
för förseelse vid marknadsföring av tobak.

En förutsättning för effektiv tillsyn är att Valvira fortast möjligt meddelas om up-
penbart lagstridig reklamkampanj eller säljfrämjande verksamhet för eller försäljning 
av tobaksprodukter i en eller flera kommuners eller regionförvaltningsverks område. 
Därför ska den person som svarar för den kommunala tillsynen genast anmäla en sådan 
iakttagelse till Valvira.

7.  Den kommunala myndighetens åtgärd för att stoppa lagstridig verksamhet samt   
 fortsatta åtgärder (punkterna 10–11 i blanketten)

Den kommunala myndigheten kan från fall till fall avgöra om det är en tillräcklig på-
följd för en förseelse mot tobakslagen att konstatera det skedda, ge vägledning och 
uppmana den försumlige att rätta till situationen. Om det inte anses vara tillräckligt är 
ett förbud och vite möjliga åtgärder för att få ett slut på den lagstridiga verksamheten. 
Genom en ändring av tobakslagen (984/2008) tillades dessutom skriftlig anmärkning 
och varning som nya medel för kommunen att ingripa i verksamhet som strider mot 
tobakslagen.

Enligt 17 § 2 momentet i tobakslagen ska kommunen förbjuda verksamhet som 
strider mot bestämmelserna. Kommunen kan förena förbudet eller uppmaningen med 
vite eller hot om tvångsutförande. Vite föreläggs alltid då det anses nödvändigt för 
att ett förbud ska iakttas. Vitets storlek fastställs i proportion till affärsverksamhetens 
omfattning, den nytta som försummelsen gett samt hur allvarlig försummelsen varit 
(t.ex. upprepad överlagd lagstridig verksamhet). Det är ändamålsenligt att fastställa ett 
så högt vitesbelopp att fortsatt lagstridig verksamhet inte är ett ekonomiskt lönsamt 
alternativ. Hotet om tvångsutförande kan med stöd av 20 § 2 momentet i tobaksla-
gen utfärdas i samband med förbudet. Hot om tvångsutförande utfärdas ifall det är 
sannolikt att uppenbart lagstridig verksamhet kommer att fortsätta trots förbudet. Då 
kommunen förbjuder verksamhet som strider mot bestämmelserna kan den enligt 17 § 
2 momentet i tobakslagen anmäla detta

till allmänna åklagaren, om det är fråga om ett förfarande som strider t.ex. mot •	
10, 10 b, 10 d eller 11 §,
till Valvira, om det är fråga om ett förfarande som strider mot t.ex. 7, 7 a, 8 och •	
9 §.

Kommunen kan anmäla försummelser mot tobakslagens bestämmelser till allmänna 
åklagaren utan en särskild tidsgräns om den anser att detta är motiverat.

8. Partiaffär för tobaksprodukter

För partihandel med tobaksprodukter krävs inte detaljhandelstillstånd. Enligt 10 d § i 
tobakslagen får dock tobaksprodukter i partihandel säljas utan detaljhandelstillstånd 
endast till andra partiaffärer för återförsäljning och till innehavare av ett i 10 b § avsett 
detaljhandelstillstånd. En partiaffär får således i sin partihandel sälja tobaksprodukter 
endast till 1) en annan partiaffär som säljer produkterna vidare och 2) till innehavare 
av ett detaljhandelstillstånd. Syftet med lagrummet är att säkerställa att alla som säljer 
tobaksprodukter i minut har ett detaljhandelstillstånd, som i sin tur förutsätter en god-
tagbar plan för egenkontroll av försäljningen samt sådana arrangemang för övervakning 
av försäljningen som befunnits fungerande.

Det är partiaffärens skyldighet att kontrollera att detaljhandlare som köper tobaks-
produkter har ett gällande detaljhandelstillstånd för försäljning av dem. För att ta reda 
på det kan partiaffären söka uppgifter om detaljhandelstillståndet direkt i sitt kassasys-
tem, förutsatt att partiaffären matat in uppgifter om detaljhandelssystem i systemet. 
Partiaffären kan också anlita det offentliga registret över detaljhandelstillstånd för to-
baksprodukter på Valviras webbsidor: http://tupakkarekisteri.valvira.fi/?lang=se.
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En partiaffär kan ha skäl att misstänka att en köpare som utger sig för att vara en 
annan partiaffär de facto inte är det. Då ska partiaffären till exempel med hjälp av FO-
numret försäkra sig om att den inte bryter mot den skyldighet varom bestäms i 10 d § i 
tobakslagen. Det är viktigt att notera att den som i partihandel säljer eller på annat sätt 
överlåter tobaksprodukter till någon annan än en partiaffär eller en innehavare av detalj-
handelstillstånd enligt 31 c 4 § i tobakslagen gör sig skyldig till ett straffbart brott.

En partiaffär måste ansöka om detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter om den 
säljer sådana produkter direkt till konsumenter, t.ex. sin egen personal, eller till närings-
idkare som köper sådana produkter i små mängder för eget bruk. Även om en partiaffär 
har ett detaljhandelstillstånd är partiförsäljning av tobaksprodukter tillåten endast till de 
köpare som nämns i 10 d § i tobakslagen.

Återkallande av detaljhandelstillstånd

Enligt 33 a § 1 momentet i tobakslagen kan kommunen utan ersättning återkalla ett i 10 
b § avsett detaljhandelstillstånd för viss tid om innehavaren av detaljhandelstillståndet, 
trots att kommunen eller en annan tillsynsmyndighet gett en skriftlig anmärkning eller 
varning eller trots ett påfört bötesstraff

gör reklam för tobaksprodukter eller rökdon eller bedriver annan verksamhet 1) 
som främjar försäljningen av dessa i strid med 8 § 1 momentet;
i strid med 10 § 1 mom. säljer eller på annat sätt överlåter tobaksprodukter eller 2) 
rökdon i näringsverksamhet;
låter bli att lämna sådana väsentliga uppgifter som avses i 10 b § 3 momentet.3) 

En förutsättning för återkallande av detaljhandelstillståndet är således att kommunen 
eller en annan tillsynsmyndighet har gett tillståndsinnehavaren en skriftlig anmärkning 
eller en varning eller att innehavaren påförts bötesstraff för någon av förbrytelserna i 
punkterna 1–3 och trots detta fortsätter med sin lagstridiga verksamhet.. 

Kommunen kan återkalla detaljhandelstillståndet permanent ifall den skriftliga an-
märkningen eller varningen inte lett till att de i 1 momentet avsedda bristerna avhjälpts 
och lagöverträdelsen upprepas eller begås uppsåtligen eller även som en helhet betrak-
tad är grov. Upprepning förutsätter inte nödvändigtvis att t.ex. lagstridig försäljning av 
tobak till minderåriga fortsatt efter en anmärkning eller varning, utan försäljningen kan 
ha varit upprepad också då man bedömer den på andra sätt.

Dessutom kan kommunen med stöd av 33 a § 3 momentet i tobakslagen utan 
ersättning permanent återkalla detaljhandelstillståndet om dess innehavare på försälj-
ningsstället säljer, förvarar eller låter förvara tobaksprodukter som enligt 10 a § inte får 
importeras, säljas eller på annat sätt överlåtas (munsnus) eller som strider mot 7 eller 7 
a § tobakslagen (bestämmelserna om minutförsäljningsförpackningar). Det är inte den 
skriftliga anmärkningen, varningen eller bötesstraffet som utgör förutsättningen för 
återkallandet, utan kommunen kan återkalla detaljhandelstillståndet om den på försälj-
ningsstället observerat produkter som strider mot dessa bestämmelser.

Återkallande av detaljhandelstillstånd blir aktuellt i sådana fall då en näringsidkare 
visat sig olämplig för försäljning av tobaksprodukter och då det främsta syftet med 
påföljden är att förebygga de skador som den lagstridiga försäljningen orsakar. Enligt 
proportionalitetsprincipen bör försäljningsförbud inte användas som primär påföljd vid 
sporadiska försummelser som skett trots ett välfungerande system för egenkontroll. Då 
kommunen överväger alternativa påföljder ska den dessutom i enlighet med propor-
tionalitetsprincipen beakta den sammantagna effekten av olika påföljder, dvs. den s.k. 
sanktionskumulationen.

I vissa fall är en skriftlig anmärkning och varning enligt tobakslagen en förutsättning 
för återkallande av detaljhandelstillstånd. Detta bör beaktas vid inspektionerna, efter-
som det med tanke på näringsidkarens rättsskydd måste vara klart när det är fråga om 
en sådan skriftlig anmärkning eller varning som utgör en förutsättning för återkallande 
av detaljhandelstillståndet och när det åter är fråga om ett förbud eller någon lindrigare 
påföljd (t.ex. uppmaning). Om man vid en inspektion observerar till exempel att närings-
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idkaren brutit mot reklamförbudet bör man ge en skriftlig anmärkning eller varning om 
man senare vill kunna åberopa denna förbrytelse som en förutsättning för återkallande 
av detaljhandelstillståndet. En skriftlig anmärkning kan vid inspektionen till exempel 
antecknas i inspektionsprotokollet, men det bör finnas en klar anteckning i protokollet 
om att anmärkningen getts (t.ex. redan i rubriken).
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BILAGA 3. Inspektionsblankett för förplägnadsrörelser

Rökning helt förbjuden eller separat rökrum

 
Inspektörens kontaktuppgifter       

Namnet på detaljhandels- 
tillståndets innehavare        

FO-nummer         

Försäljningsställets tillståndsnummer       

Försäljningsställets namn och adress        

Ansvarspersonens namn och adress        

Ansvarspersonens ställning i företaget      

Ansvarspersonens telefonnummer    Fax      

Ansvarspersonens e-postadress       

Personer som deltog i inspektionen       

           

Datum och klockslag för inspektionen        

Objektets utnyttjandegrad (%)        

1. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN  

  Café, kaffebar 
  Matrestaurang, café-restaurang (matställe)
  Pub, öl- och drinkbar  
  Krog och dansrestaurang
  Nattklubb)  
  Personalmatsalar o. dyl.
  Annat, vad          

UTSKÄNKNINGSAREALEN  m2

2. HANDLINGAR ELLER HJÄLPMEDEL SOM ANVÄNTS VID INSPEKTIONEN ELLER  
FÖRE DEN 

  Ventilationsritningar 
  Spårrök  
  Aktivprovtagare
  Passivprovtagare 
  Annat, vad          

  Ventilationsritningar eller hjälpmedel användes inte

 Ritningar och bygghandlingar för rökrummet (byggnadstillståndet inkl. bilagor)
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3. RESTAURANGEN HAR TOTALFÖRBUD MOT RÖKNING

  Ja  Nej    Ej kontrollerat

3.1  Restauranglokalen är rökfri och uppvisar inga spår av rökning................	  
3.2  Rökförbudet iakttas under inspektionena ................................................	  
3.3  Restaurangen har korrekta och synliga rökförbudsskyltar ........................	  
3.4  Sprider sig tobaksrök från uteserveringen eller annat utomhusområde 
 som restaurangägaren förfogar över genom öppna fönster, dörrar 
 eller andra öppningar eller via ventilationen in i restauranglokalen ........	  

4. RESTAURANGEN HAR ETT I 13 b § I TOBAKSLAGEN AVSETT RÖKRUM

  Ja  Nej    Ej kontrollerat

4.1  Serveringsutrymmets rökfrihet
 4.1.1  Serveringsutrymmena är rökfria och uppvisar inga spår 
  av rökning ......................................................................................	   
 4.1.2  Rökförbudet iakttas under inspektionen ........................................	  
 4.1.3  Restaurangen har korrekta och synliga rökförbudsskyltar .............	  
 4.1.4  Sprider sig tobaksrök från uteserveringen eller annat 
  utomhusområde som restaurangägaren förfogar över genom 
  öppna fönster, dörrar eller andra öppningar eller via 
  ventilationen in i restauranglokalen ..............................................	  

4.2  Rökrum
 4.2.1  Rökrummet har godkänts av byggnadstillsynsmyndigheten ...........	  
 4.2.2  Rökrummet är korrekt märkt ..........................................................	  
 4.2.3  Sprider sig tobaksröken från rökrummet till den 
  övriga restauranglokalen ................................................................	  
 4.2.4  Serveras det i rökrummet, tar kunderna med sig mat och dryck dit 	  
 4.2.5  Ordnas det andra sysslor i rökrummet (spel, tv o. dyl.) ...................	 
 4.2.6  Förekommer det arbete i rökrummet utöver nödvändiga sysslor 
  som hänför sig till ordningen, brandsäkerheten och den allmänna 
  säkerheten ......................................................................................	  
 4.2.7  Städas rökrummet först efter en grundlig vädring ..........................	  
 4.2.8  För rökrummet finns en plan för egenkontroll som visar hur 
  rökrummets funktionsduglighet säkerställs och hur ordningen och 
  förhållandena i rökrummet kan övervakas utifrån ..........................	 
	 4.2.9  Är rökrummet eller frånluftskanalen försett med en fast 
  mätanordning med vilken frånluftsflödet i rummet kan 
  kontrolleras från utsidan .................................................................	  
 4.2.10  Har man utarbetat en plan för användning och underhåll 
  av rökrummet .................................................................................	  

5. TOBAKSLAGENS VERKSTÄLLIGHET UNDER INSPEKTIONEN   Ja  Nej

TOBAKSLAGEN VERKSTÄLLS (RÖKFÖRBUDEN OCH 
-BEGRÄNSNINGARNA) ......................................................................................	 
 
ANDRA SÄRSKILDA OBSERVATIONER (T.EX. SÄRDRAG I VERKSAMHETEN) 

    

    

GIVNA ANVISNINGAR OCH UPPMANINGAR FÖR ATT KORRIGERA OBSERVERADE BRISTER
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TIDEN DÅ BRISTERNA SENAST SKA VARA KORRIGERADE

   

   

   

TIDPUNKT FÖR DEN UPPFÖLJANDE INSPEKTIONEN

   

Ort och datum

   

Underskrift av en representant för objektet Inspektörens underskrift

   

Namnförtydligande Namnförtydligande

INSPEKTIONSBLANKETT / TILLSYNSUPPGIFTERNA MEDDELAS FÖR KÄNNEDOM
  Arbetarskyddsmyndighet
  Byggnadstillsynsmyndighet
  Utskänkningstillståndsmyndighet
  Polisen

FÖRKLARINGAR
Uppgifter om objektet
   Försäljningsställets namn och adress, tillståndsnummer, ansvarsper-

sonens namn, telefonnummer och ställning i företaget, namn och 
FO-nummer för detaljhandelstillståndets innehavare samt en bes-
krivning av verksamheten Företags- och organisationsnumret (FO-
numret) är ett nummer som myndigheterna ger företag och orga-
nisationer. Det består av sju siffror, ett bindestreck och ett kont-
rolltecken enligt modellen 1234567-8. FO-numret identifierar ett 
företag eller en organisation.

Uppgifter om inspektionen
    Personer som deltagit i inspektionen, tidpunkt för inspektio-

nen (datum och klockslag) och objektets utnyttjandegrad. 
Utnyttjandegraden är en uppskattning av hur stor del av kundplat-
serna som är i bruk under inspektionen (%).

Serveringsutrymme
   Med serveringsutrymme avses den del av förplägnadsrörelsens 

areal som är reserverad för intagande av mat och dryck.

PUNKTERNA
2    Tillsynsmyndigheternas bedömning av hur rökförbuden och rök-

restriktionerna realiserats bygger i regel på en sensorisk bedöm-
ning. Under inspektionen eller före den kan man som hjälpmedel 
använda t.ex. ventilationsritningar, spårrök eller spårämnesprovta-
gare samt ritningar och bygghandlingar för rökrummet (byggnad-
stillståndet inkl. bilagor).
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3.3, 4.1.3 ja 4.2.2 Skyltar som anger rökförbud och rökrum ska vara innehållsligt en-
tydiga och till sin storlek och placering klart synliga för människor 
som kommer in i eller vistas i rummen.

4   Ett rökrum i en restaurang ska vara godkänd av byggnadstillsyns-
myndigheten och svara mot bestämmelserna i SHM:s förordning 
(964/2006) och statsrådets förordning (963/2006) samt andra re-
levanta författningar. Vid inspektionen av planen för egenkontroll 
för rökrummet kan man som hjälpmedel använda SHM:s handbok 
om rökrum. Den ger också information om märkningar av rökrum 
(kapitlen 4 och 5).

   Enligt 3 § i SHM:s förordning skall rökrummet eller frånluftskanalen 
förses med en fast mätanordning med vilken frånluftsflödet i rum-
met kan kontrolleras från utsidan. Enligt 4 §:n i förordningen skall 
man utarbeta en plan för användning och underhåll av rökrummet. 
Av planen skall framgå konstruktionsvärdena, vad som skall kont-
rolleras och underhållas samt hur ofta underhållet ska ske. Planen 
skall fogas till planen för egenkontroll av rökrummet och till fas-
tighetens bruks- och underhållsanvisning.

   Enligt lagen ska brott mot bestämmelserna om byggande och un-
derhåll av samt reparations- och ändringsarbeten i rökrum anmälas 
till byggnadstillsynsmyndigheterna. Då dessa myndigheter får en 
anmälan från tillsynsmyndigheten för tobakslagen bör de under-
söka eventuella konstruktionsfel och tekniska fel och kräva att de 
repareras. Byggnadstillsynen ställer sitt krav till fastighetens ägare.

   Brott mot bestämmelserna om rökrummet anmäls till de myndighe-
ter som ansvarar för utskänkningstillstånd (13 e § tobakslagen). 
Ifall personalen arbetar i rökrummet görs en anmälan till arbetars-
kyddsmyndigheterna. Om rökrummet är förknippat med brister 
som trots uppmaningar inte korrigeras kan den kommunala tillsyns-
myndigheten enligt tobakslagen förbjuda användningen av rökrum-
met (17 § tobakslagen). Den kommunala tillsynsmyndigheten för 
tobaksfrågor kan vid behov begära ett utlåtande om rökrummets 
tekniska funktionsduglighet av byggnadstillsynsmyndigheten.

Övriga observationer
   Bland övriga observationer antecknas t.ex. näringsidkarens och per-

sonalens attityd mot tobakslagens förpliktelser, särdrag i verksam-
heten samt observationer som gäller arbetarskyddet.

Givna anvisningar  I åtgärdsförslag och anvisningar ska det nämnas om förplägnadsrö-
relsen inte uppfyller förpliktelserna enligt tobakslagen och vilka 
åtgärder som bör vidtas med anledning av dessa brister. Om kor-
rigeringar inte görs enligt den uppmaning som utfärdats i inspek-
tionsberättelsen kan kommunen besluta att förbjuda verksamhe-
ten. Beslutet kan vid behov förenas med vite eller hot om tvångsut-
förande.

Tidsgräns  Tiden inom vilken de föreslagna åtgärderna ska vidtas. Myndigheten 
bör göra en uppföljande inspektion av platsen och konstatera si-
tuationen. Myndigheten kan också kräva att näringsidkaren inom 
utsatt tid lämnar in en redogörelse för de åtgärder som vidtagits för 
att säkerställa att tobakslagens bestämmelser iakttas. Enligt 17 § 2 
momentet i tobakslagen kan kommunen dock anmäla försummel-
ser mot tobakslagens bestämmelser till allmänna åklagaren utan en 
särskild tidsgräns om den anser att detta är motiverat.

Uppföljande inspektion
   Avtalad tidpunkt för uppföljande inspektion. Myndigheten säkers-

täller genom en uppföljande inspektion att de föreslagna åtgärder-
na vidtagits och att tobakslagens förpliktelser uppfylls.
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1 Inledning

1.1 Programmets syfte och rättsliga grund

Syftet med Livsmedelssäkerhetsverket Eviras nationella program för tillsynen över dju-
rens hälsa och välfärd och de veterinärtjänster som kommunerna anordnar (EHO) är att 
effektivisera och förenhetliga verksamheten hos de tillsynsmyndigheter som står under 
Eviras ledning. Målet är att genom ökad planmässighet främja tillsynens effektivitet 
och kvalitet genom att handleda tillsynsmyndigheterna i utarbetandet av tillsynsplaner 
för genomförande av tillsynen. Man vill i synnerhet skapa en enhetlig tillsynspraxis för 
hela landet, och försäkra sig om att verksamhetsutövarna får en likvärd ställning inom 
tillsynen. Programmet innehåller dessutom allmänna mål för tillgången på veterinär-
tjänster och deras kvalitet, samt för de inspektioner, provtagningar och andra åtgärder 
som ingår i tillsynen. Genom programmet vill man säkerställa, att aktörerna reserverar 
tillräckligt mycket person- och andra resurser för tillsynsuppgifter och veterinärtjänster 
i hela landet.

Programmets rättsliga grunder ingår i 8 § i veterinärvårdslagen (765/2009) och 1 § 
i statsrådets förordning om veterinärvården (1031/2009). Enligt bestämmelserna ska 
Livsmedelssäkerhetsverket höra kommunerna och regionförvaltningsverken vid utar-
betandet av det riksomfattande programmet. Det ska framgå av det riksomfattande 
programmet, vilka delar av programmet som bygger sig på skyldigheter som fastställts 
i lagstiftningen och vilka delar som är riktgivande. 

Bestämmelser om tillsynen inom veterinärvårdslagens tillämpningsområde ingår 
också i livsmedelslagen (23/2006), lagen om djursjukdomar (55/1980), lagen om djur-
sjukdomar som med lätthet sprider sig (488/1960), djurskyddslagen (247/1996), lagen 
om transport av djur (1429/2006), lagen om medicinsk behandling av djur (617/1997) 
och lagen om verkställighet av systemet med gårdsstöd (557/2005). ). 

De lagstadgade kraven i programmet är skrivna i textrutorna

1.2 Förhållandet till andra program

Programmet för tillsyn över djurens hälsa och välfärd utgör en del av det riksomfattande 
programmet för tillsynen över miljöhälsovården och den fleråriga nationella plan för 
tillsynen över livsmedelskedjan (VASU) som bygger på EU:s förordning nr 882/2004.   

Målsättningen för det riksomfattande programmet för tillsynen över miljöhälsovår-
den är att förbättra och förenhetliga de centrala ämbetsverkens (Evira, Valvira Tukes) 
ledning av i synnerhet de kommunala tillsynsmyndigheterna samt att styra kommunerna 
i utarbetandet av riskbaserad tillsynsplan för hela miljöhälsovården. Man vill också för-
enhetliga tillsynspraxisen inom miljöhälsovården i hela landet.

Det riksomfattande programmet för tillsynen över miljöhälsovården innehåller de 
sektorvisa tillsynsprogram om vilka stadgas i de lagar om miljöhälsovård som definieras 
i folkhälsolagen (66/1972): hälsoskyddslagen (763/1994), livsmedelslagen (23/2006), la-
gen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004), kemikalielagen 
(744/1989), kemikalielagen (744/1989), tobakslagen (693/1976) och veterinärvårdsla-
gen (765/2009). Genom de sektorvisa tillsynsprogrammen styr man myndigheterna att 
utarbeta tillsynsplaner, i vilka målsättningen är att beakta regeringsprogrammet samt 
ministeriernas och de centrala ämbetsverkens linjedragningar och strategiska mål för 
miljö- och hälsovården samt prioriteringarna vid genomförandet av tillsynen.
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I enlighet med kontrollförordningen (EG) nr 882/2004 utarbetar Evira under hörande 
av andra myndigheter en flerårig nationell plan för kontroll av livsmedelskedjan (VASU), 
vars målsättningar bygger på förvaltningsområdets, JSM:s och Eviras strategier och de 
nationella sektorvisa strategierna. Inom ramen för VASU anges och definieras strategiska 
mål för genomförandet och verkningarna av tillsynen, centrala åtgärder, insatsområden 
och projekt som behövs för förverkligande av de strategiska målen. Tillsynsstrategin 
inkluderar också linjedragningar för utarbetande av sektorvisa tillsynsprogram och 
planer.  

1.3 Allmänt om veterinärvårdssystemet och dess uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet leder och övervakar i egenskap av högsta myndighet 
verkställandet och iakttagandet av bestämmelserna om veterinärvård. Livsmedelssä-
kerhetsverket Evira leder och övervakar i egenskap av centralförvaltningsmyndighet att 
bestämmelserna verkställs och iakttas. Regionförvaltningsverket svarar åter för verkstäl-
landet och iakttagandet av tillsynen inom sitt eget område. Regionförvaltingsverken 
utför också själva tillsyn över veterinärvården, bland annat EU-djurskyddsinspektioner, 
tvärvillkorsövervakning och tillsyn över lagstiftningen om medicinsk behandling av djur, 
samt kritiska djurskyddsuppgifter, antingen på eget initiativ eller på begäran av kommu-
nens tillsynsmyndighet. Regionförvaltningsverket ansvarar för beredskapen med tanke 
på djursjukdomar i regionen, och deltar i bekämpningen då fall av allvarliga djursjukdo-
mar yppar sig med hjälp av specialutbildade beredskapsveterinärer. 

På lokalnivå ansvarar kommunen, samkommunen eller samarbetsområdet för miljö-
hälsovården för planeringen och genomförandet av veterinärvården. För bekämpning av 
djursjukdomar och för sådana uppgifter i fråga om djurskydd som kommunalveterinären 
utfört och som hör till statens ansvarsområde betalar staten ersättning till kommunerna 
för de faktiska kostnader som uppgifterna ifråga medför. 

Kommunerna står också för en stor del av veterinärtjänsterna, såsom de grundläg-
gande veterinärtjänster som är tillgängliga vardagar och den akuta veterinärhjälp som är 
tillgänglig under alla tider på dygnet, vilka anges i veterinärvårdslagen. Veterinärvårds-
lagens centrala mål är att utöka den förebyggande veterinärvården, och kommunerna 
ska bland annat som en del av de grundläggande veterinärtjänsterna ordna med före-
byggande hälsovård för produktionsdjur i en omfattning som motsvarar efterfrågan på 
hälsovårdstjänster.

Privat veterinärvård kompletterar utbudet av tjänster med fokus på främst mindre 
djur och hästar, och inkluderar också veterinärtjänster på specialistnivå. Också kommu-
nerna kan tillhandahålla sådana tjänster om de så önskar.

Omkring två tredjedelar av de cirka ettusen årsverken som sammanlagt används för 
miljöhälsovård i kommunerna avsätts för den livsmedelstillsyn, tillsyn över djurens hälsa 
och välmående och de veterinärtjänster som ingår i miljö och hälsovården.
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2 Verksamhetsmiljön

2.1  Förändringar i verksamhetsmiljön

I och med revideringen av veterinärvårdslagen i november 2009 har staten börjat köpa 
tjänster i anslutning till myndighetstillsynen över djurens hälsa och välfärd av kommu-
nerna. Målsättningen är att dra en tydligare gräns mellan myndighetstillsynen och ve-
terinärtjänsterna. I handledningen inför verkställigheten av lagen har man därför starkt 
betonat vikten av att nya heltidtjänster för tillsynsveterinärer inrättas i kommunerna. 
Staten tillhandahåller ”öronmärkta” pengar för ändamålet, och systemet är permanent 
stadfäst genom lag. I och med lagreformen inrättades 15 nya tjänster för tillsynsvete-
rinärer vid regionförvaltningsverken, och samtidigt överflyttades de ursvalsbaserade 
EU-djurskyddsinspektionerna samt tvärvillkorsövervakningen i fråga om veterinärvården 
från kommunerna till regionförvaltningsverken. Dessutom är det meningen att de kom-
munala tillsynsmyndigheterna lättare ska börja få hjälp av regionförvaltningsverken för 
skötseln av kritiska djurskyddsuppgifter.

De senaste åren har frågorna kring tillsynen över i synnerhet djurens välfärd och 
tillsynens funktion och tillförlitlighet varit i fokus i samhällsdebatten, och i det sam-
mananhanget har den nya veterinärvårdslagens betydelse för en effektivare tillsyn och 
en avgränsning av veterinärtjänsterna från tillsynen lyfts fram. Också kommissionen har 
uppmärksammat frågan i sina inspektioner. År 2010 har företagen inom köttindustrin 
börjat med eget kvalitetsarbete för djurens välfärd. I framtiden kommer konsumenternas 
etiska val också att i allt högre grad styra debatten om djurens välbefinnande. 

En fungerande tillsyn förutsätter tillräcklig kompetens hos inspektörerna, rätt foku-
serade riskbaserade inspektionsbesök, enhetliga och effektiva åtgärder ifall missförhål-
landen upptäcks samt att de korrigerande åtgärderna utförs fullt ut. 

Tillsynen bör också innehålla uppföljning av kontrollbesöken, rapportering och ana-
lys av kontrollresultaten, systematisk övervakning och en effektivare informationsgång 
mellan myndigheterna. En förutsättning för en mer enhetlig, systematisk och effektiv 
tillsyn är därför att tillsynens gemensamma datasystem och register används effektivare 
också på lokalnivå. Ett av statsförvaltningens datastrategiska mål är att utveckla de 
elektroniska tjänsterna till att gälla all myndighetsverksamhet. 

Behovet av veterinärtjänster påverkas av den fortsatta minskningen av antalet pro-
duktionsdjur och av att produktionen koncentreras till allt större enheter. Den förebyg-
gande hälsovården för produktionsdjur får allt större betydelse, och utvecklingen innebär 
också utmaningar för tillsynen över djurens hälsa och välmående. Antalet sällskapsdjur 
ökar hela tiden. Sällskapsdjuren har i dagens samhälle fått rollen av familjemedlemmar, 
och det ställs hela tiden allt större förväntningar och krav på veterinärtjänsterna för 
sällskapsdjur. Hästnäringen har en viktig roll som konsument av veterinärtjänster, både 
som yrkes- och som hobbyverksamhet. 

Totalreformerna av lagen om djursjukdomar och djurskyddslagen kommer inom de 
närmaste åren att omforma tillsynens verksamhetsmiljö. Veterinärtjänsterna kommer för 
sin del att påverkas av revideringen av bestämmelserna om användning och överlåtelse 
av läkemedel.
 
2.2  Samarbetsområde för miljöhälsovården

Kommunerna sköter sina uppgifter i anslutning till miljöhälsovården inom ramen för 
kommunala samarbetsområden för miljöhälsovård, antingen allena eller tillsammans 
med andra kommuner, och verkställer där självständigt de tillsynsplaner som ingår i 
tillsynsprogrammen. Enligt statsrådets principbeslut av år 2003 och revideringen av 
beslutet av år 2007 har antalet kommunala tillsynsenheter minskat klart medan deras 
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storlek har ökat i motsvarande. I mars 2010 handhades tillsynen över miljöhälsovården i 
landet av 120 kommunala tillsynsmyndigheter. Enligt den lag om samarbetsområden för 
miljö- och hälsoskyddet (410/2009) som trädde i kraft i juni 2009 väntas antalet enligt 
målsättningen fram till år 2013 minska ytterligare till 50-85 enheter, med enheter om 
minst 10 personer under samma ledning. Genom att samla resurserna till tillräckligt stora 
tillsynsenheter möjliggörs bland annat en specialisering av personalen samtidigt som 
man säkerställer att det inte uppkommer jäv i fråga om tillsynsuppgifterna.

Dessutom förutsätts enligt veterinärvårdslagen att kommunerna ordnar med jour-
tjänst för akut veterinärhjälp inom ett jourområde som motsvarar en eller flera eko-
nomiska regioner eller ett eller flera landskap, med en skild jour för smådjur och en 
centraliserad kontaktservice för varje jourområde. 

I programmet avses med kommun en enskild kommun, en kommunal enhet för 
miljöhälsovården eller ett samarbetsområde för miljöhälsovården.
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3 Regionala planer  
och kommunernas planer

Regionförvaltningsverket ska utarbeta en regional plan över de veterinärtjänster 
som kommunerna ordnar med samt över anordnandet av tillsyn över djurens hälsa 
och välmående i sitt område. Planen ska innehålla regionala mål för tillgången och 
kvaliteten på veterinärtjänster samt uppgifter om inspektioner, provtagningar och 
andra åtgärder som ingår i tillsynen. Det riksomfattande programmet ska beaktas 
i den regionala planen. Planen utvärderas och ses över vid behov, dock med minst 
tre års mellanrum.

Kommunen ska utarbeta en plan för de veterinärtjänster som den ordnar samt för 
hur tillsynen över djurens hälsa och välbefinnande ordnas på kommunens område. 
Planen ska innehålla uppgifter om sättet att producera veterinärtjänster, tillgången 
och kvaliteten på samt dimensioneringen av tjänsterna samt uppgifter om inspek-
tioner, provtagningar och andra åtgärder som ingår i tillsynen. Vid planeringen av 
hur tjänsterna ska dimensioneras ska de tjänster beaktas som privata veterinärtjäns-
teproducenter tillhandahåller på kommunens område. Det riksomfattande program-
met och den regionala planen ska beaktas i kommunens plan. Kommunens plan ska 
utvärderas och ses över vid behov, dock med högst tre års mellanrum. Regionförvalt-
ningsverket styr utarbetandet av kommunala planer och övervakar att de genomförs 
samt utvärderar utfallet av dem.

I regionförvaltningsverkets plan beskrivs regionförvaltningsverkets egna tillsynsobjekt, 
tillstånds- och godkännandeförfaranden, planering och genomförande av kontroller, 
provtagning, administrativa tvångsmedel samt styrningen av den tillsyn som kom-
munalveterinärerna utför. Dessutom beskrivs uppföljningen av och rapporteringen om 
verkställandet av den tillsyn som utförs av regionförvaltningsverket och kommunalve-
terinärerna.  

Regionförvaltningsverket ska i sin plan beskriva hur verket övervakar och bedömer 
de kommunala veterinärtjänster tillgänglighet, kvalitet och verksamhetsförutsättningar, 
bland annat verksamhetslokalernas och instrumentens ändamålsenlighet samt upprätt-
hållandet och utvecklingen av personalens yrkeskompetens.

I den kommunala planen ska kommunen beskriva hur man organiserat skötseln av 
de tillsynsuppgifter i fråga om djurens hälsa och välfärd som kommunalveterinären har 
tillförordnats. Särskilt beskrivs tillsynsobjekten, godkännandeförfarandena, planeringen 
och genomförandet av inspektionerna, provtagningen, de administrativa tvångsmedlen 
samt uppföljningen av och rapporteringen om tillsynen (se kap. 11). 

Kommunen ska påvisa i sin plan, att veterinärtjänsterna har ordnats i enlighet med 
veterinärvårdslagens krav.

Kapitel 4-12 innehåller närmare anvisningar om innehållet i den regionala planen och 
kommunens plan. Det som gäller innehållet i regionförvaltningsverkets plan är skrivet 
med röd font. Det som gäller innehållet i kommunens plan är skrivet med blå font.
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4 Resurser  

Enligt artikel 4 i kontrollförordningen ska den behöriga myndigheten se till att den 
offentliga kontrollen i alla led av produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan 
är effektiv och ändamålsenlig och att den offentliga kontrollen och skyldigheten att 
utföra kontroll sköts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Kapitel 8 innehåller mål för tillgången och kvaliteten på de veterinärtjänster kommu-
nerna ordnar med.

4.1 Kartläggning av resursbehov

Kommunen ska innan tillsynsplanen utarbetas kartlägga resursbehovet för att utreda 
behovet av tillsyn och tjänster. Kartläggningen ska göras med hjälp av blanketten ”Kart-
läggning av resursbehov” (bilaga 2) som ingår som bilaga till detta tillsynsprogram. 
Blanketten finns också i elektronisk form. Blanketten ska inlämnas till regionförvaltnings-
verket som en bilaga till tillsynsplanen och de uppdaterade versionerna av planen. 

4.2 Personresurser, ansvarsområden och arbetsfördelning

Regionförvaltningsverket ska i sin tillsynsplan ange hur många årsverken som finns 
tillgängliga för tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande och för styrning och ledning 
av tillsynen, och bedöma om resurserna räcker för att utföra den tillsyn som förutsätts 
enligt EU:s tillsynsförordning.

Kommunen ska visa i sin tillsynsplan, att enheten har en tillräckligt stor, kompe-
tent personal för att uppfylla resursbehovet enligt kartläggningen. Genom att bilda 
samarbetsområden för miljöhälsovården går det att fördela arbetsuppgifterna mellan 
tjänsteinnehavarna och utbilda specialister på miljö- och hälsovård. Man ska fästa sär-
skild vikt vid att tillsynsuppgifter inte utförs av personer som har en fast kundrelation 
till det tillsynsobjekt det är fråga om. Kommunen ska beakta kommunalveterinärernas 
ansvarsområden och arbetsfördelning i sin plan..

Kommunerna ska i första hand försöka sköta tillsynsuppgifterna genom att inrätta 
tillsynsveterinärtjänster inom samarbetsområdena för miljöhälsovården.

Det behövs i många fall också annan personal än veterinärer för att kunna ordna 
med ändamålsenliga veterinärtjänster. Smådjurskliniker, och i synnerhet för jourtjänster 
särskilt inrättade för veterinärbehandling av smådjur, behövs yrkeskunniga assistenter/
djurskötare, liksom också för anordnande av den centraliserade kontaktservicen. För-
utom assistenter/djurskötare ska i kommunens plan också ingå de personresurser som 
reserverats för instrumentvård, städning, kontorstjänster och andra stödfunktioner.    

4.3 Säkerställande av personalens kompetens

Enligt artikel 6 i kontrollförordningen ska den behöriga myndigheten se till att samt-
lig personal som utför offentlig kontroll håller sig uppdaterade på sina respektive 
kompetensområden och vid behov får regelbunden vidareutbildning.

I 18 § i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) bestäms, att en utövare av 
veterinäryrket är skyldig att upprätthålla och utveckla den yrkesskicklighet som ut-
övningen av yrket förutsätter samt att göra sig förtrogen med de bestämmelser och 
föreskrifter som gäller yrkesutövningen. Varje utövare av veterinäryrket skall av sin 
arbetsgivare beredas möjlighet att delta i behövlig yrkesinriktad fortbildning.
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Regionförvaltningsverket ska i sin tillsynsplan beskriva, hur man ser till att den egna 
personalen hålls ajour och fortutbildas. Dessutom ska planen beskriva hur regionalför-
valtningsverket övervakar att kommunens tillsynspersonal och den personal som utför 
veterinärtjänster hålls ajour och fortutbildas. Det ska särskilt visas på vilket sätt region-
förvaltningsverket säkerställer, att regionförvaltningens och kommunernas tillsynsmyn-
digheter har tillräcklig och ändamålsenlig kännedom om förvaltningsförfarandena.

Kommunen ska i sin plan beskriva, hur kommunen, innan ett arbetsförhållande 
inleds, säkerställer att den personal som rekryteras har tillräcklig kompetens. Dessutom 
beskrivs hur man säkerställer, att man inte ger sådana arbetsuppgifter som enligt lag 
ska utföras av en veterinär åt andra än veterinärer.  

Till exempel förutsätts för utlämnande av läkemedel från mottagningen alltid vete-
rinärens beslut om detta.

Kommunen ska i sin plan visa hur man säkerställer att kommunens tillsynsmyndighe-
ter har tillräcklig och ändamålsenlig kännedom om förvaltningsförfarandena. Planen ska 
innehålla en flerårig plan för fortbildningen av kommunens veterinärvårdspersonal. 

Enligt det gemensamma nationella tillsynsprogrammet för miljöhälsovården borde 
personalen inom miljö- och hälsovården få delta i yrkesmässig fortbildning under minst 
åtta dagar per år. 

4.4 Privat serviceutbud

Enligt 10 § i veterinärvårdslagen ska kommunen vid planeringen av hur tjänsterna 
ska dimensioneras beakta de tjänster som privata veterinärtjänsteproducenter till-
handahåller på kommunens område. Enligt 11 § i lagen måste kommunen ordna 
med grundläggande veterinärtjänster som är tillgängliga vardagar under tjänstetid 
för andra husdjur än nyttodjur bara, om sådana tjänster inte annats finns tillgängliga 
inom samarbetsområdet.  

Enligt 13 § i veterinärvårdslagen ska kommunen ordna med akut veterinärhjälp 
som är tillgänglig under alla tider på dygnet för husdjur som finns på kommunens 
område.

Kommunen kan med stöd av 17 § i veterinärvårdslagen ingå avtal med en privat ve-
terinärtjänsteproducent om produktion av de grundläggande veterinärvårdstjänster 
och akuta veterinärhjälp som ligger på kommunens ansvar.

Om kommunen inte själv ordnar med grundläggande veterinärvårdstjänster på varda-
gar för andra husdjur än nyttodjur, ska kommunen visa i sin plan, att grundläggande 
veterinärtjänster annars finns tillgängliga för de aktuella djuren i tillräcklig omfattning 
och utan avbrott. Om kommunen inte själv ordnar med akut veterinärhjälp på vardagar 
för andra husdjur än nyttodjur, ska kommunen ha ett avtal med en privat veterinär-
vårdstjänsteproducent om att akut veterinärhjälp vid behov kan fås i en omfattning som 
motsvarar behovet.

När kommunen kartlägger behovet av resurser för hälsovårdstjänster för produk-
tionsdjur ska kommunen beakta de hälsovårdsavtal som ingåtts med privata tjänste-
producenter.
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5 Informationssystem

Tillsynen över djurs hälsa och välfärd stöds av flera informationssystem och register som 
har anknytning till varandra. Vid import och handel på den inre marknaden används 
dessutom systemet TRACES..

TRACES (Trade Control and Expert System) är ett webbaserat system som upprätthålls 
av kommissionen, och som är utvecklat för att trygga möjligheten att spåra och över-
vaka levande djurprodukter och djur i handeln på den inre marknaden och vid import 
från länder utanför EU. Via systemet skickas ett elektroniskt hälsointyg vid handel på 
den inre marknaden. Men hjälp av TRACES kan man följa med och spåra försändelser, 
och handelsparterna kan få information om kontroller av aktuella försändelser och deras 
resultat. Dessutom innehåller programmet en karta som kan användas för att göra upp 
den ruttplan som behövs vid transport av levande djur, samt den gemenskapstillsyn som 
enligt gällande regelverk krävs vid handel med levande djur och animaliska produkter 
på den inre marknaden eller import från tredje land. TRACES-systemet används både av 
myndigheter (kommun- och länsveterinärer) och företag.

Veterinärmedicinförvaltningens informationssystem (ELITE) är ett tillsynsredskap som 
jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa, regionförvaltnings-
verken, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Lantbrukets Datacentral Ab och Evira 
använder och med vilket man upprätthåller förvaltningsområdet grundläggande register 
och information om vidtagna myndighetsåtgärder. Systemet togs stegvis i bruk under 
året 2002. I Elite ingår veterinärregistret, registret över djurbilsförare, djurförmedlare 
och läkemedelspreparat samt systemet för beställning av öronmärken för får och getter. 
Dessutom registreras i Elite tjänsteförrättningar, sjukdomsfall, program för sjukdomsbe-
kämpning (MV, CAE och Scrapie), tvärvillkorskontroller, tillståndsbelagda eller anmälda 
djurhållningsställen samt spärrbestämmelser. Elite använder samma kundregister och 
register över djurhållningsställen som lantbruksförvaltningen och via nötkreaturen ges 
också insyn i nötkreatursregistret. De tekniska lösningar som använts för att bygga upp 
ELITE måste förnyas. I samband med helhetsutredningen kartläggs också vissa förbätt-
ringar som krävs i programmets användbarhet. I samband med detta tar man också 
upp behovet av att ansluta Eite till systemen över tillsynsobjekt och kunduppgifter och 
till djurregistret, vaccinationsregistret och kartprogrammet Kartturi för att underlätta 
informationshanteringen vid sjukdomsfall. Man har också som mål att kommunalvete-
rinärerna i framtiden ska använda Elite som dagligt arbetsredskap. 

Tillämpningen för djurens välbefinnande (Elvis) är ett datasystem för lagring och 
rapportering av de resultat från EU-djurskyddsinspektioner som ska rapporteras till 
kommissionen. Tillämpningen togs i bruk 2007. Elvis är en webbläsartillämpning som 
använder sig av kund- och gårdsbruksregistret samt Elite. De huvudsakliga användarna 
av Elvis är länsveterinärerna. I totalrevideringen av Elite kommer man att ta ställning till 
om alla funktioner som har att göra med tillsynen över djurens välbefinnande flyttas över 
till Elite, varvid Elvis tas ur bruk.

Karttillämpningen Kartturi underlättar adminstrationen av åtgärder för bekämpning 
av djursjukdomar som lätt sprider sig. Enligt bestämmelserna ska en skydds- och över-
vakningszoner upprättas runt ett konstaterat smittoställe. Med hjälp Kartturi-program-
met upprättas skyddszonerna, och de gårdar inom zonen som har djur som är känsliga 
för smitta tas fram. Förflyttning av djur som är känsliga för sjukdomen och produkter 
som fås av dem ut från zonen och inom zonerna begränsas, och övervakningen av 
förekomst av sjukdomen på gårdarna effektiviseras. Tidigare användes för inrättande 
av skyddszoner samma kartapplikation som för växtodlingens skifteskartor, men den 
kommer man nu att ta ur bruk. För Kartturi-tillämpningen har skapats ett eget material 
bestående av tillsynsobjekt, och programmet tas i bruk hösten 2010. Kartturi kommer 
främst att vara i länsveterinärernas användning. 
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Vaccinationsregistret är ett register över vaccinationer av främst nötkreatur, får och 
getter, som är avsett för administration av uppgifterna om de vaccinationer som förut-
sätts av myndigheterna bland annat under en eventuell epidemi av blåtunga.  I registret 
insamlas updaterade uppgifter om alla vaccinationer som getts åt djuren för att man ska 
kunna följa med hur stor del av djuren som vaccinerats och hur vaccineringen framskri-
der. Vaccinationsregistret kan vid behov utvidgas till att också gälla andra djur. Vaccina-
tionsregistret kommer att användas av Evira, länsveterinärerna, kommunalveterinärerna 
och deras assistenter samt av djurhållarna.  

Målet med det projekt för utveckling av det allmänna djurregistret som startades 
år 2006 är att upprätta ett djurregistersystem där djuruppgifter anmäls med hjälp av 
enhetliga program. Tanken är att uppgifterna på ett vettigt sätt ska kunna utnyttjas 
av djurhållarna, myndigheterna och andra berörda parter. Uppgifterna i det allmänna 
djurregistret utnyttjas bl.a. för bekämpning av djursjukdomar och administrationen av 
jordbruksstöden. Registrets första del, registret över får och getter, togs i bruk år 2008. 
Registret över får och getter fungerar som ett webbaserat bläddringsprogram på Eviras 
webbplats. Det allmänna djurregistret har deifinierats att innehålla system också för svin, 
hästar, nötkreatur och fjäderfä. Dessa kommer att läggas ut under de närmaste åren. 
Det allmänna djurregistret innehåller också gränssnittstjänster för överföring av upp-
gifter från och till kontaktgrupper. Det allmänna djurregistret används av djurhållarna, 
djurförmedlarna, slakterierna, ELY-centralerna, länsveterinärerna, Tike, JSM och Evira. 

Tillämpningen Svinregistret har varit i bruk sedan år 2002. Överföringen av registret 
till det allmänna djurregistret har påbörjats våren 2009. Arbetet med svinregistret fort-
sätter 2010-2011. Till registret anmäls köp och försäljning av svin, förflyttning av svin 
mellan djurhållningsställen samt antalet svin och djurdödligheten per svinhållningsställe. 
Uppgifter som registreras i fråga om förflyttningen av svin är bl.a. datum för förflytt-
ningen, märkningsidentifikation för den grupp som förflyttas, djurtyp samt antal svin.

Nötkreatursregistret har grundats år 1995 och fungerat i sin nuvarande form se-
dan år 2003. Nötkreatursregistret är Finlands första officiella individuella djurregister. 
Till ett djurs individuella uppgifter hör dess eu-identifikation, födelsetid, uppgifter om 
djurhållningsställe, ras, kön, uppgifter om ägare mm. Dessutom anmäler slakterierna 
och förmedlarna uppgifter om slakt och förmedling till nötkreatursregistret. Ett öppet 
gränssnitt till nötkreatursregistret (NAVRA) öppnades år 2007. Via det kan destruerings-
anläggningarna anmäla om destruering av insamlade nötkreatur, vilket säkerställer spår-
barheten för vartenda nötkreatur. Det går att bläddra i nötkreatursregistrets uppgifter 
via bl.a. följande tillämpningar: Stödtillämpningen, Elite. Vipu-tjänsten, ID-tillämpningen 
och Naseva. Också nötkreatursregistret kommer att bli en del av det allmänna djurre-
gistret.

Tillämpningen för ID-övervakning används för upprätthållande av uppgifter rörande 
tvärvillkorskontrollerna i fråga om märkning och registrering av djur. Tillämpningen 
för ID-övervakning finns i anslutning till Stödtillämpningen och Elite-datasystemen. Av 
registren använder tillämpningen för ID-övervakning registren över får och getter, nöt-
kreatur, svin, djurhållare, kunder, inspektionsobjekt och djurförmedlare. Tillämpningen 
ID-övervakning används vid ELY-centralerna, regionförvaltningsverken, Evira och JSM.

Tillämpningen Djurhållarregistret är Eviras egen tillämpning avsedd för registerföring 
över djurhållare. I tillämpningen registreras alla hållare av får, nötkreatur, svin och getdjur 
samt värphönshus som levererar ägg till försäljning. Också hållande av andra fjäderfän, 
duvor och påfåglar ska anmälas till registret senast inom april 2011. I tillämpningen 
registreras också djurhållningsplatserna, och tillämpningen skapar de märkningssignum 
som djurhållarna behöver. Vid följande uppdatering kommer registret att kompletteras 
med uppgifter för implementering av skyddsdirektivet för broilrar, tillsynen över återan-
vändningen av biprodukter inom arten på pälsdjursfarmer samt registrering av platser 
för utfodring av vilda djur med kadaver. Djurhållarregistret används av Evira, länsveteri-
närerna, ELY-centralerna samt kommunens landsbygdsmyndigheter. Från och med våren 
2010 har också kommunalveterinärerna kunnat ansöka om rätt att bläddra i registret 
över djurhållare och djurhållningsplatser.

Nationellt program för tillsynen över djurens hälsa och välfärd samt över veterinärtjänster som kommunerna anordnar 2011–2014



198

Tillsynsmyndigheternas extranet-nätverk är ett slutet nätverk för interaktivt informa-
tionsutbyte mellan tillsynsmyndigheterna, som motsvarar tillsynens behov och möjliggör 
en effektivare kommunikation och produktion av tillsynstjänster än vad som nu är möj-
ligt. Generellt förbättrar extranet-nätverk kommunikationen till och samarbetet mellan 
de definierade målgrupperna. Extranätet kan användas för att förenkla och försnabba 
utarbetandet av anvisningar, utlåtanden och tolkningar, minska mängden e-post, särskilt 
antalet bilagda filer, ersätta svårhanterliga e-postlistor och underlätta informations-
gången och informationssökningen. Målet är att hösten 2010 få igång extrenet för 
Eviras tillsynsmyndigheter och organisera underhållet av webbtjänsten så att den blir ett 
användbart och praktiskt redskap som tillsynsmyndigheterna kan använda aktivt i sin 
kommunikation. Man har som mål att möjliggöra och utveckla den elektroniska skötseln 
av ärenden inom hela veterinärvårdssektorn. 

Förutom de datasystem som myndigheterna använder har aktörerna också egna 
uppföljningssystem som de använder.

Naseva är ett system för uppföljning av hälsovården på nötkreatursgårdar som upp-
rätthålls av Föreningen för bekämpning av djursjukdomar (ETT). Det är en bläddrarba-
serad webbtillämpning som används av nötkreatursgårdarna, veterinärerna och andra 
samarbetspartner såsom mejerierna, slakterierna och rådgivningen. I Naseva sparas 
hälsovårdsåtgärderna på de gårdar med mjölkkor och nötköttsproduktion, som ingått 
hälsovårdsavtal. I anvisningarna för den nationella djurhälsovården har man på nationell 
nivå fastställt de hälsovårdsåtgärder som ska utföras på nötgårdar. Med hjälp av Naseva 
kan man följa med vilka hälsovårdsbesök som gjorts på gårdarna samt hur väl de natio-
nella målen gällande hälsovården har uppfyllts. Inom mjölk- och nötköttsproduktionen 
är målen bl.a. frihet från BVD, salmonella och ringorm, förebyggande sjukdomsbe-
kämpning, bemästrande av läkemedelsrester, djurs välmående samt en god mjölk- och 
köttkvalitet. Veterinärerna och producenterna kan utnyttja Naseva för sin bokföring över 
läkemedel och behandlingar, och producenterna för att förmedla kedjeinformation. 

Sikava som är ett system för uppföljning av hälsovården på svingårdar är en blädd-
rarbaserad webbtillämpning, som används av svingårdarna, veterinärerna och andra 
samarbetspartner inom sektorn, såsom slakterierna och rådgivningen. Registret upprätt-
hålls av ETT rf. Sikava har koordinerat slakteriernas olika system för hälsoklassificering 
av svingårdar till ett centralt nationellt register. Systemet gör det möjligt att i realtid följa 
upp svingårdarnas status i fråga om hälsoklassificering och ändringar av klassificeringen, 
samt att följa med sjukdomssituationen på svingårdarna och de läkemedel som getts 
åt svin och orsakerna till läkemedelsbehandlingen, förmedling av kedjeinformation och 
tillhandahåller dessutom ett stort utbud av information för olika användargrupper. På 
basis av uppgifterna om hälsoklassificering i registret kan slakterierna planera sina djur-
transporter och sin slakt så att friska svin inte smittas av sjuka svin.. 

Regionförvaltningsverket ska beskriva i sina tillsynsplaner, hur man tänker se till att 
de datasystem och djurregister veterinärförvaltningen förfogar över effektivt används 
som hjälpmedel vid tillsynen. Av planen ska framgå att det säkert finns tillräckliga resur-
ser och tillräcklig kompetens också för användningen av datasystemen.  

Kommunen ska beskriva i sin tillsynsplan, hur man tänker se till att de datasystem 
och djurregister veterinärförvaltningen förfogar över effektivt används som hjälpmedel 
vid tillsynen.  Av planen ska framgå att det säkert finns tillräckliga resurser och tillräcklig 
kompetens också för användningen av datasystemen.
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6 Samarbete och kommunikation

Enligt förvaltningslagen (434/2003) ska en myndighet inom ramen för sin behörig-
het ge sina kundet råd i anslutning till skötseln av ett förvaltningsärende samt svara 
på frågor och förfrågningar som gäller uträttandet av ärenden. Inom ramen för sin 
behörighet och i den omfattning ärendet kräver skall varke myndighet på andra 
myndigheters begäran bistå dessa i skötsel av en förvaltningsuppgift, och även i 
övrigt sträfa efter att främjas amarbetet mellan myndigheterna. Om handräckning 
mellan myndigheterna föreskrivs särskilt.
 Lagen om djursjukdomar och djurskyddslagen innehåller bestämmelser om de 
olika myndigheternas skyldigheter i fråga om anmälningar och samarbete vid fall av 
djursjukdomar och i djurskyddsfall.

Enligt kontrollförordningen ska de behöriga myndigheterna iaktta stor öppenhet i 
sin verksamhet. Allmänheten har rätt till insyn i de behöriga myndigheternas tillsyns-
verksamhet, i uppgifter rörande deras effektivitet samt i tillsynsrapporterna.   

Kommunikationens principer ska vara pålitlighet, öppenhet, opartiskhet och snabbhet. 
Anvisningar om kommunikationen och beskrivningen av kommunikationen i tillsyns-
planen ingår i kapitel 12 i det riksomfattande programmet för tillsynen över miljöhälso-
vård.

6.1 Samarbete mellan myndigheter och information

I regionförvaltningsverkets plan ska ingå en beskrivning över informationsgången 
och samarbetet mellan regionförvaltningens veterinärmyndigheter och kommunernas 
veterinärmyndigheter samt centralförvaltningens myndigheter. Det ska också ingå en 
beskrivning av samarbetet med och kommunikationen mellan regionförvaltningen och 
andra myndigheter såsom polisen, räddningsmyndigheterna och ELY-centralen. Kom-
munikationen i särskilda situationer behöver inte beskrivas, eftersom den beskrivs i den 
nationella/regionala beredskapsplanen. Dessutom beskrivs i regionförvaltningsverkets 
plan vilka förfaranden som används vid kontakterna med hälsomyndigheterna vid fall 
av zoonooser, hur man håller kontakt med kontaktgrupper och aktörer inom branschen 
som exempelvis mejerier och slakterier. Det ska beskrivas vilka personer som ansvarar för 
kommunikationen och vilka informations- och kommunikationskanaler som används.

I kommunens plan beskrivs vilka personer som ansvarar för kommunikationen och 
informationen och vilka kanaler som används. Dessutom beskrivs kontakterna till regi-
onförvaltningsverket och andra lokala myndigheter såsom polis och hälsomyndigheter.  

6.2 Kommunikationen i specialsituationer

I regionförvaltningsverkets plan kan man referera till den nationella/regionala bered-
skapsplanen i fråga om kommunikationen i specialsituationer.

I kommunens plan kan man hänvisa till kommunens beredskapsplan i fråga om kom-
munikationen i specialsituationer.
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7 Avgifter

Bestämmelser om arvode och ersättningar för tillsyn av djurens hälsa och välfärd och för 
kommunala veterinärtjänster finns i kapitel 5 i veterinärvårdslagen och i 3 § i statsrådets 
förordning om veterinärvården.  

Kommunens tillsynsmyndighet (en nämnd med flera medlemmar eller motsvarande 
instans) ska fastställa storleken på de klinikavgifter och de avgifter för tjänster utförda av 
den centraliserade kontaktcentralen som eventuellt uppbärs av kommunen. Vid faststäl-
landet av klinikavgifterna ska klinikens utrustningsnivå beaktas. Om kommunen köper 
praktiktjänster av privata veterinärtjänsteproducenter ska kommunens tillsynsmyndighet 
bekräfta i köpeavtalet, att tjänsteproducenten av husdjurens ägare eller innehavare tar 
ut högst den avgift som framgår av tjänsteproducentens anbudshandlingar. 

Enligt 22 § i veterinärvårdslagen får kommunen delta i de kostnader som grundläg-
gande veterinärtjänster och akut veterinärhjälp förorsakar ägaren till eller innehavaren 
av ett djur. För att försäkra sig om att ett sjukt djur inte blir utan vård på grund av 
kostnader som beror på resor och för att trygga kommuninvånarnas jämlika rättigheter 
som konsumenter av lagstadgad basservice, borde kommunerna fastställa en viss själv-
riskandel för resekostnaderna (den del av kommunalveterinärens besöksavgift som är 
beroende av resan samt kilometerersättningarna) och subventionera kostnaderna för 
veterinärtjänsterna till den del de överstiger självriskandelen. Varje kommun har enligt 
lagen möjlighet att själv besluta om sina subventioner, men det rekommenderas att 
beslutet ska gälla hela samarbetsområdet. 

De avgifter som kommunens tillsynsmyndigheter fastställt ska ingå i kommunens 
plan.
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8 Genomförande av tillsynen

Målsättningen för tillsynen över djurens hälsa och välfärd är att implementera de mål 
som fastställts i lagstiftningen om djursjukdomar, djurskyddslagstiftningen ovh lagstift-
ningen om medicinsk behandling av djur och lagarna om bekämpning av djursjukdomar 
som med lätthet sprider sig samt i lagen om verkställighet av systemet med gårdsstöd.

Tillsynen över djurs hälsa och välfärd genomförs på regional och på lokal nivå. Det 
ska finnas tydligt definierade ansvarsområden och uppgifter för tillsynens olika nivåer. 
Dessutom ska myndigheterna och aktörerna handla i gott samarbete. Vid styrningen 
av tillsynen vill man eftersträva ett riskbaserat urval, dock med beaktande av lagstift-
ningens krav. Tillsynen genomförs både i form av förhandsplanerade kontroller och 
genom kontroller som grundar sig på misstanke. En del av tillsynsobjekten kan ingå i 
överenskomna tillsynsprojekt, som genomförs inom verksamhetsområdet för en eller 
flera regionförvaltningsverk. Till den förhandsplanerade tillsynen hör bland annat den 
urvalsbaserade tillsynen, såsom EU-djurskyddsinspektioner och tvärvillkorskontroller. 
EU-djurskyddsinspektionerna i djurskydd och vissa delar av tvärvillkorsövervakningen 
görs från och med år 2010 endast av länsveterinärerna. I fråga om den urvalsbaserade 
övervakningen är det ändamålsenligt att samma inspektör också sköter om tillsynen 
över de korrigerande åtgärderna.

Vid genomförande av tillsynen beaktas de mål för tillsynen som ingår i Eviras tillsyns-
strategi. Syftet med Eviras tillsynsstrategi för år 2009-2013 är att främja effekterna och 
resultaten av den tillsyn som ingår i Eviras verksamhetsområde genom att säkerställa 
genomförandet av de målsättningar och projekt som fastställts för hela tillsynskedjan. 

De strategiska målen för tillsynen i hela tillsynskedjan är, att:

•	 tillsynen	fungerar	på	ett	exemplariskt	sätt	i	hela	tillsynskedjan
•	 tillsynen	är	 resultatgivande,	 effektiv,	 enhetligt	och	 riskbaserat	 inriktad	 

 i hela landet
•	 kompetensen	inom	tillsynen	ligger	på	en	hög	nivå
•	 tillsynen	är	kundvänlig	och	högklassig
•	 kommunikationen	inom	tillsynen	är	effektiv	och	förutsägande
•	 laboratorieverksamheten	och	 informationshanteringen	 stöder	 effektivt	 

 tillsynen, och att
•	 man	litar	på	tillsynen	och	värdesätter	den

8.1 Projekt

Syftet med de projekt som tagits med i det riksomfattande programmet är att stöda 
verkställandet av ny lagstiftning och delvis också lagstiftning som varit längre i kraft och 
de centrala nationella mål som uppställts för dessa områden.

De projekt som prioriteras bland regionförvaltningsverkens lagstadgade uppgifter 
gäller alla regionförvaltningsverk och väljs ut bland de lagstadgade uppgifter som in-
satsområden för respektive år.

Målsättningen för de projekt i vilka regionförvaltningsverken kan delta enligt behov 
är att utveckla styrningen av tillsynen och/eller tillsynsmetoderna. Så många regionsför-
valtningsverl och kommuner som möjligt förväntas delta i projekten. 

Insatsområdena och projekten inom tillsynen över djurens hälsa och välmående 
uppdateras årligen. Insatsområdena och projekten för år 2011 presenteras i bilaga 1 till 
detta program.
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8.2 Tillsyn över djurhälsan

8.2.1 Beredskap för djursjukdomar

Beredskapen inför risken för spridning av djursjukdomar som med lätthet sprider sig 
är en central del av tillsynen över djurhälsan. För att sjukdomsfallen ska upptäckas i 
ett tidigt skede, åtgärder för att bemästra dem snabbt sättas in, för att kunna välja 
kostnadseffektiva åtgärder utan att riskera resultatet av sjukdomsbekämpningen och 
snabbt få tillgång till de redskap som behövs krävs en omfattande förhandsplanering, 
anskaffningar, ingående av avtal, aktiv informationsspridning, utbildning av aktörer och 
praktisk träning. Det är också skäl att förhandsplanera hur den övriga veterinärvården 
fungerar och personresurserna fördelas i en undantagssituation. Förberedelser för un-
dantagssituationer görs på alla nivåer av veterinärvården 

Evira skickar de nationella beredskapsplanerna till kommissionen och utarbetar 
detaljerade verksamhetsföreskrifter för länsveterinärerna med tanke på djursjuk-
domar som lätt smittar. Enligt de särskilda bestämmelserna för olika djursjukdomar 
förutsätts dessutom att länsveterinären utarbetar en regional beredskapsplan åt-
minstone med tanke på mul- och klövsjuka (jord- och skogsbruksministeriets beslut 
om bekämpning av mul- och klövsjuka 5/VLA/95), klassisk svinpest (jord- och skogs-
bruksministeriets förordning om bekämpning av klassisk svinpest nr 22/VLA/2002), 
vesikulär svinsjuka (jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning 
av vesikulär svinsjuka nr  31/VLA/95 och högpatogen aviär influensa (jord- och 
skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av högpatogen aviär influensa 
1/VLA/2008). Enligt EU:s regelverk ska dessutom beredskapsplaner har utarbetats 
för afrikansk svinpest (Rådets direktiv 60/2002/EG) samt blåtunga (Rådets direktiv 
2000/75/EG) samt för vissa andra exotiska djursjukdomar

Med hjälp av planerna säkerställs att man vid behov har tillgång till utrymmen, personal 
och alla de instrument och förnödenheter som behövs för att snabbt och effektivt utrota 
sjukdomen. Regionförvaltningsverkens beredskapsplaner med tanke på sjukdomar som 
lätt sprider sig uppdateras årligen för varje verksamhetsställe och skickas före slutet av 
januari till Eviras enhet för djurens hälsa och välfärd. Syftet med uppdateringen är att 
säkerställa, att varje verksamhetsställe som hör till regionförvaltningsverket alltid så ett 
djursjukdomsfall inträffar har tillräckliga utrymmen och tillräcklig utrustning till sitt förfo-
gande, och att kontaktuppgifterna och uppgifterna om tillgängliga resurser är uppdate-
rade. EU-regelverket förutsätter dessutom, att man har uppgjort beredskapsplaner med 
tanke på afrikansk svinpest (Rådets direktiv 60/2002/EG) och blåtunga (Rådets direktiv 
2000/75/EG) och för vissa andra exotiska djursjukdomar. 

Kommunalveterinären svarar i kommunens område för verkställigheten och tillsynen 
över efterlevnaden av lagen om djursjdukdomar och de bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den. Kommunen ska se till att det ordnas förutsättningar för att sköta 
de tillsynsuppgifter som fastställts för kommunalveterinärerna i lagen om djursjuk-
domar och lagen om bekämpning av djursjukdomar som med lätthet sprider sig 
(488/1960). 

Av kommunerna förutsätts inte direkt att särskilda verksamhetsanvisningar ska ha utar-
betats, men enligt artikel 4 i kontrollförordningen ska de behöriga myndigheterna har 
färdiga beredskapsplaner och vara beredda att genomföra sådana planer i nödsituatio-
ner. Kravet gäller således också kommunernas behöriga myndigheter.

Länsveterinärerna har rätt att vid behov förordna att en kommunalveterinär verkar 
också i en annan kommuns område inom regionförvaltningsverkets verksamhetsom-
råde, och Evira har motsvarande rättighet beträffande alla veterinärer för hela landets 
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del. En del av kommunalveterinärerna har utsetts till beredskapsveterinärer som har fått 
tilläggsutbildning om bekämpning av smittosamma djursjukdomar. Länsveterinären för 
en förteckning över beredskapsveterinärerna i hans eller hennes verksamhetsområde. 
Det är ändamålsenligt att beredskapsveterinärernas kompetens utnyttjas i första hand 
i fall av djursjukdomar, och att de vid behov deltar i arbetet med bekämpning av djur-
sjukdomar. Vid misstanke om sjukdom och i ett tidigt skede av ett sjukdomsutbrott 
anlitas primärt tjänste- och beredskapsveterinärerna i det egna regionförvaltnings-
verkets verksamhetsområde. Regionförvaltningsverket kan, beroende på fallets allvar 
och omfattning, be Evira förordna att beredskapsveterinärer eller länsveterinärer från 
andra regionförvaltningsverks verksamhetsområden deltar i bekämpningsarbetet mot 
sjukdomen. Regionförvaltningsverkets beredskapsplan ska innehålla en plan över hur 
veterinärvården tryggas i verkets verksamhetsområde ifall en sjukdom bryter ut. I kom-
munernas planer ska gärna också beaktas vilka vikariearrangemang som behövs för att 
säkerställa att veterinärvården fungerar i sådana fall.

Varje regionförvaltningsverk ska se till att beredskapsveterinärernas kompetensnivå 
fortgående bibehålls. Den länsveterinär som ansvarar för beredskapsfrågor ska ordna 
med beredskapsutbildning under minst två arbetsdagar så, att så många beredskapsve-
terinärer som möjligt har möjlighet att delta i utbildning under åtminstone en arbetsdag. 
Regionförvaltningsverken ska på förhand skicka en plan till Evira över de utbildningsda-
gar och beredskapsövningar som anordnas under året. 

Regionförvaltningsverken ska dessutom se till, att också andra kommunalveterinärer 
än beredskapsveterinärerna har tillräcklig kunskap om sjukdomsbekämpning och de 
befintliga beredskapsplanerna. 

Evira anordnar årligen en riksomfattande utbildningsdag för beredskapsveterinä-
rerna, en s.k. beredskapsdag. Alla beredskapsveterinärer ska årligen ha möjlighet att 
delta i någon av beredskapsutbildningarna. 

I regionförvaltningsverkens beredskapsplaner ska beskrivas, på vilket sätt man sä-
kerställer att de regionala beredskapsplanerna är uppdaterade och skickas in till Evira 
inom föreskriven tid. I Eviras anvisning nr 15809/2 (1.8.2010) beskrivs minimiinnehållet 
i den regionala beredskapsplanen. Dessutom beskrivs i den regionala planen för veteri-
närvården antalet beredskapsveterinärer, deras eventuella specialkompetens och deras 
placering i området. I den regionala planen beskrivs dessutom hur man säkerställer att 
det på kommunal nivå finns tillräcklig kännedom om de beredskapsplaner som finns, 
och att nivån på beredskapsplaneringen, inbegripet vikariearrangemangen, är tillräcklig i 
kommunen. I den regionala planen beskrivs också hur man säkerställer den årliga utbild-
ning som anordnas med tanke på sjukdomar som lätt sprider sig och att utbildningen 
når dem det berör. I planen för den regionala veterinärvården ska dessutom beskrivas, 
vilka uppgifter inom veterinärvården som är så nödvändiga, att skötandet av dem ska 
säkerställas också under den tid bekämpningsåtgärder mot djursjukdomar genomförs, 
och hur skötseln av uppgifterna säkerställs. 

I kommunens plan ska beskrivas, hur man säkerställer att nödvändiga veterinärvårds-
uppgifter sköts i undantagssituationer. I kommunen plan beskrivs de personresurser 
som finns tillgängliga för beredskapen för djursjukdomar, och de vikariearrangemang 
som krävs med beaktande av djurhållningsställena och djurmängden i området. I kom-
munens plan ska dessutom beskrivas hur beredskapsplanerna utarbetas och uppdateras 
på kommunnivå och hur den tillhörande utbildningen säkerställs.

 

8.2.2 Misstanke om och fall av djursjukdom

De smittsamma djursjukdomarna delas enligt lagen in i djursjukdomar som skall 
bekämpas och övriga djursjukdomar. De djursjukdomar som ska bekämpas enligt 
lag indelas vidare i djursjukdomar som med lätthet sprider sig, farliga djursjukdomar 
och djursjukdomar som ska övervakas. Tjänsteveterinären ansvarar för bekämp-
ningsåtgärderna mot djursjukdomar som ska bekämpas enligt lag. Om åtgärderna 
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för bekämpning av vissa djursjukdomar som enligt lagen ska bekämpas har stadgats 
genom särskilda bestämmelser enligt lagen om djursjukdomar. Om skyldigheten att 
anmäla om förekomsten av vissa andra djursjukdomar än sådana som enligt lagen 
ska bekämpas bestäms i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmed-
elsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om 
djursjukdomar 28.11.1995/1346. 

En misstanke om att en smittsam djursjukdom förekommer uppstår i regel på två sätt, 
antingen på basis av kliniska symptom eller förändringar i nyckeltalen för produktionen 
hos ett djur eller en grupp av djur på en gård, eller på basis av prov som analyserats i 
laboratorium. Veterinären bedömer utifrån sin yrkeskompetens, om det är fråga om en 
misstanke, som bör verifieras genom ytterligare undersökningar. Ibland besluter Evira 
om tagandet av ytterligare prov. Trots att Finlands situation gällande djursjukdomar är 
utmärkt i fråga om de flesta djursjukdomar som ska bekämpas, kan i synnerhet den 
ökande internationella djurhandeln och övriga trafiken snabbt ändra situationen, så det 
är skäl att hålla tröskeln för misstanke om sjukdom på en tillräckligt låg nivå. När en 
smittosam djursjukdom konstateras ska man säkerställa att de åtgärder som behövs för 
att förhindra smittospridning verkställs effektivt, att en epidemiologisk undersökning 
och eftervård samt samarbete med näringslivet utförs för att minimera skadorna och 
förhindra ny smitta.

I regionförvaltningsverkets plan ska beskrivas hur man säkerställer att de lagstad-
gade- och övriga anmälningarna fås in av veterinärerna samt vilka åtgärder som vidtas 
om anmälningarna saknas. Dessutom beskrivs de åtgärder som vidtas med anledning av 
inkomna anmälningar. De åtgärder som vidtas vid misstanke om eller fall av djursjukdom 
beskrivs, i synnerhet beträffande systemen för anmälning och informationshanteringen 
i anslutning till epidemiologiska undersökningar.

I kommunens plan beskrivs anmälningsförfarandet till veterinärvården och till tjäns-
temännen inom hälsovården. 

8.2.3 Övervakningen av zoonooser

Vissa djursjukdomar kan också smitta människor och göra att människan blir sjuk, t.ex. 
salmonella och vissa typer av influensa. Människor kan också smitta djur. För att för-
hindra spridningen av sådana s.k. zoonooser måste samarbetet med hälsovården löpa 
friktionsfritt. Tillsynen över zoonooser som sprids via animaliska livsmedel beskrivs i 
programmet för riksomfattande livsmedelstillsyn (EVO).

Om kommunalveterinärens skyldighet att anmäla om förekomst av någon av de 
separat uppräknade zoonooser till den hälsocentralläkare som ansvarar för be-
kämpning av smittsamma sjukdomar på hans verksamhetsområde bestäms i 7 a § 
i jord- och skogsbruksministeriets beslut om djursjukdomar som ska bekämpas och 
om anmälan om djursjukdomar.

I regionförvaltningsverkets plan beskrivs kontakterna och informationsöverföringen mel-
lan veterinärvårdens tjänstemän och andra hälsovårdsmyndigheter och säkerställs, att 
kommunalveterinärens skyldighet att anmäla om vissa zoonooser till andra hälsovårds-
myndigheter tas i beaktande i den veterinärvårdsplan som kommunen utarbetar.

8.2.4 Hälsokontrollprogram

För vissa djursjukdomar som enligt lag ska bekämpas har man genom speciallag-
stiftning fastställt en miniminivå för de kontroller som ska utföras inom ett hälso-
kontrollprogram. Till dessa särskilt reglerade hälsokontrollprogram hör exempelvis 
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kontrollprogrammen för maedi-visna samt scrapie hos får och getter, salmonellaö-
vervakningsprogrammen för höns, broilrar och kalkoner samt kontrollprogrammet 
för tuberkulos hos hägnade hjortdjur. Också exempelvis anläggningar som exporte-
rar fjäderfä ska genomföra ett separat hälsokontroll- och provtagningsprogram.  

I hälsokontrollprogrammen ingår regelbundna besök på djurhållningsställena, provtag-
ning eller uppföljning av provtagningen. Gårdsbesökens frekvens är mestadels beroende 
av djurhållningens syfte eller hälsoklassificeringen eller antalet djur på djurhållningsstäl-
let, som till exempel i fråga om maedi-visna.  

De hälsokontrollprogram som nu är i kraft presenteras i bilaga 3. Närmare beskriv-
ningar av kontrollprogrammen för olika sjukdomar och ersättandet av olika kostnader 
för respektive sjukdom ingår i veterinärlagstiftningen.

Antalet djurhållningsställen och det lagstadgade minibehovet av övervakning av dem 
ska beaktas vid beräkningen av de resurser som krävs för genomförandet av hälsokon-
trollprogrammen enligt regionförvaltningsverkets och kommunens planer.  

Myndigheternas tillsynsförfaranden och resursbehov för hälsokontrollprogrammen

I regionförvaltningsverkets plan ska beskrivas, hur man ser till att gårdarna ansluter sig 
till hälsokontrollprogrammen för maedi-visna och scrapie hos får och getter och hur 
provtagningen genomförs med beaktande av gårdarnas maedi-visna-status på alla 
gårdar med över 20 tackor eller getter samt genom att jämföra antalet kontrollbesök 
med antalet djurhållningsställen och djur enligt djurregistren. Också tillsynen över de 
långvariga spärrbestämmelser som utfärdas på grund av scrapie beskrivs. I regionför-
valtningsverkets plan ska dessutom beskrivas efterhandskontrollen av BSE-uppföljningen 
på basis av registeruppgifter. I regionförvaltningsverkets plan ska också beskrivas hur 
man säkerställer att kommunalveterinärens regelbundna kontrollbesök och provtag-
ning genomförs på alla höns-, kalkon- och broilergårdar som omfattas av det nationella 
programmet för salmonellakontroll. På motsvarande sätt beskrivs hur programmet för 
hälsokontroll av hägnade hjortdjur genomförs. De godkända exportanläggningarna för 
fjäderfä uppräknas i en förteckning och det beskrivs hur kontrollen av de regelbundna 
inspektionerna och undersökningarna i dem genomförs. Det beskrivs också vilka åtgär-
der som vidtas vid försummelser.

I kommunens plan uppräknas de djurhållningsställen inom verksamhetsområdet som 
berörs av programmen för hälsokontroll. I planen beskrivs bokföringen över de gårdar 
som anslutit sig till programmen och hur de dokument som hänför sig till programmen 
för hälsokontrollen administreras. Man planerar också hur genomförandet av besöken 
säkerställs med hänsyn till djurhållningsställenas status och frekvensen för gårdsbesö-
ken. I fråga om programmet för kontroll av salmonella hos höns beskrivs dessutom hur 
man följer med att den provtagning företagaren gör följer med bestämmelserna och 
hur man administrerar anmälningarna om flockarnas ankomst. I planen ska också anges 
hur man säkerställer att man får in anmälningar om alla hemslaktade nötkreatur som 
överskrider åldersgränsen och att alla nötkreatur som uppfyllt åldersgränsen och ska 
användas till livsmedel testas för BSE. Dessutom beskrivs vilka åtgärder som vidtas ifall 
ett program för hälsokontroll inte genomförs enligt bestämmelserna.

8.2.5 Kontroll av vattenbruksdjurens hälsa   

Fiskproven och kontrollen av anläggningarna vid vattenbruksföretag görs enligt de av 
EU godkända VHS-programmen (på restriktionsområden), programmen för tilläggsga-
rantier (sjukdomarna BKD, IPN, SVC och Gyrodactylus salaris) samt delvis på basis av 
risk. Evira är skyldigt att rapportera om implementeringen av kontrollprogrammen till 
jord- och skogsbruksministeriet och EU. Programmen kan ändras t.ex. på grund av att 
sjukdomssituationen förändras eller om det kommer nya sjukdomar på listan över sjuk-
domar som ska övervakas. Evira skickar årligen ett separat instruktionsbrev till regionför-
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valtningsverken, där man ger närmare anvisningar om det kommande årets inspektioner 
och provtagningar. Instruktionen innehåller lagstadgade krav samt rekommendationer.

I tabell 1 presenteras den riksomfattande planen för tillsyn över vattenbruksanlägg-
ningar, i vilken delvis har beaktats risken att genom verksamheten få eller sprida smitta. 
Om det inte föreligger någon särskild risk sker övervakningen enligt tabellen. 

I regionförvaltningsverkets plan bör anläggningarna i förvaltningsverkets område 
klassificeras enligt bilaga 4 och instruktioner om övervakningen ges enligt den. Region-
förvaltningsverken ska göra en sammanställning över lokala riskfaktorer, som Evira kan 
beakta vid utformandet av den riskbaserade tillsynen. 

I kommunens plan kartlägger kommunalveterinären eventuella risker för anlägg-
ningarna i hans område och informerar länsveterinärerna om dem. Om det finns vat-
tenbruksanläggningar i området ska kommunen också ange i sin plan att det finns en 
tjänsteveterinär i området som är insatt i vattenbruksanläggningarnas verksamhet. 

Syftet vid kontrollerna är att den övervakande veterinären bekantar sig med anlägg-
ningens funktion och dess risker, särskilt utgående från den beskrivning över egenkon-
trollen som anläggningen utarbetat. Anläggningarnas egenkontroll ska granskas, och 
man ska tillsammans med företagaren försöka utveckla den. Syftet är också att motivera 
veterinärerna att effektivera tillsynen över fiskodlingen genom bättre insikter i ämnet 
(bör beaktas i planerna för fortbildning).

Vid inspektionerna används den blankett som Evira utarbetat för ändamålet. Kom-
munalveterinären skickar en kopia av blanketten till regionförvaltningsverket. Region-
förvaltningsverket följer med och styr tillsynen och genomförandet av provtagningen 
i sitt område och rapporterar årligen om genomförandet av tillsynen till Evira inom en 
angiven tidtabell.

I kommunens plan beaktas bland annat följande faktorer som anses ökar risken för 
smittospridning till eller från anläggningen:

•	 anläggningar	som	hämtar	material	från	havsområden	till	insjöområdet
•	 anläggningar	som	har	hämtat	fisk/rom	från	andra	länder	inom	de	3	senaste	 

 åren
•	 en	anläggning	i	havsområdet	som	ligger	inom	5	kilometers	avstånd	från	 

 ett renseri
•	 anläggningar	kring	övre	loppen	av	Vuoksen	och	Kemi	älv,	under	100	km
     från Rysslands gräns
•	 anläggningar	som	haft	bristfällig	kontroll,	bokföring	osv.	under	tidigare	års	
     kontroller

Om någon av de ovan nämnda riskfaktorerna förekommer vid en anläggning ökas an-
talet inspektionsbesök enligt bilaga 4. med en klass (minsti vart fjärde år > vart tredje år 
> vartannat år > högst varje år). Efter att risken eliminerats återgår man till provtagning 
enligt tabellen. Vilka anläggningar som övervakas på basis av riskanalys, provtagningen 
och provtagningsfrekvenserna för dem planeras skilt i varje regionförvaltningsverk. Even-
tuella riskfaktorer och anläggningar som övervakas kartläggs årligen.

8.2.6 Duvslag

I de duvslag från vilka duvor sänds till tävlingar eller utställningar skall alla duvor som 
hålls i duvslaget årligen vaccineras mot Newcastle sjuka för att förhindra spridning av 
sjukdomen. Vaccineringen kan utföras av en kommunalveterinär eller någon annan 
veterinär. Uppgifterna om vaccineringarna ska skickas till länsveterinären. För att 
kontrollera att skyldigheten att vaccinera fåglarna har iakttagits kan länsveterinären 
bestämma att kommunalveterinären genom ett kontrollbesök på den plats där täv-
lingen eller utställningen hålls ska kontrollera vaccinationsintyget för varje fågel som 
deltar i utställningen eller tävlingen.  Brev-, utställnings- och prydnadsduvor ska vara 
registrerade före 30.4.2010.
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Med tanke på beredskapen för djursjukdomar bör kommunens tillsynsmyndighet ha 
kännedom över djurhållningsställen med registrerade hobbyfåglar.

I regionförvaltningsverkets plan beskrivs, på vilket sätt regionförvaltningsverket ser 
till att kravet på vaccinations iakttas och årligen rapporterar om saken till Evira. 

8.2.7 Uppföljning av övriga sjukdomar

Evira begär årligen prov för uppföljning av sjukdomar enligt en separat plan. Största 
delen av de prov som begärs bygger på gemenskapslagstiftningen, och Evira är skyldigt 
att rapportera om genomförandet av uppföljningsprogrammen till jord- och skogs-
bruksministeriet och EU. Evira skickar ett separat brev till regionförvaltningsverken om 
genomförandet av uppföljningsprogrammen i de fall då programmen inte förutsätts en-
ligt nationell lagstiftning. Sådana uppföljningsprov som begärs separat årligen är bland 
annat prov från gårdar och slakterier för undersökning av fågelinfluensa.

I regionförvaltningsverkets plan ska beskrivas, hur man ser till att uppföljningsproven 
blir tagna inom utsatt tid och hur man följer med hur provtagningen framskrider.

I kommunens plan beskrivs hur man ser till att proven blir tagna inom utsatt tid, vem 
som ansvarar för genomförandet av provtagningen, hur man följer med hur provtag-
ningen framskrider, hur uppgifterna sparas och hur informationen om provtagningsför-
loppet skickas till regionförvaltningsverket.

Evira ger ut en anvisning över granskningarna av och de undersökningar som krävs 
i fråga om djur som förs till lantbruksutställningar. Instruktionen innehåller lagstadgade 
krav samt rekommendationer.  

I regionförvaltningsverkets plan bör beskrivas, hur man ser till att de lagstadgade 
kraven uppfylls vid djurutställningar.

8.2.8 Artificiell förökning av djur    

Artificiell fortplantning av nötkreatur regleras av jord- och skogsbruksministeriets 
förordning om djurhälsokrav gällande tjursperma (6/VLA/2004) jämte ändringar 
samt av jord- och skogsbruksministeriets cirkulär nr 1/94 om hälsokrav gällande 
embryon av nötkreatur jämte ändringar. Om kravet på tillstånd för seminverksamhet 
som omfattar svin stadgas i lagen om hudjursavel och om det därtill knutna länsve-
terinärens godkännande bestäms i 7 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om 
förutsättningar för utövande av artificiell reproduktion av djur  (22/00)  På basis av 
dessa bestämmelser godkänner länsveterinären en tjurstation, en plats för insamling 
av sperma av finsk boskap, en teststation, ett isoleringsstall på en tjurstation, ett 
spermalager, en embryoproduktionsgrupp och en embryoinsamlingsgrupp förutsatt 
att deras utrymmen och verksamhet uppfyller de fastställda kraven. Länsveterinären 
sänder godkännandet för kännedom till Evira, som registrerar aktörerna. I bestäm-
melserna fastställs minimikraven för tillsynsfrekvensen för tjurstationer, teststationer 
och för tillsynen över embryoproduktionsgrupper och embryoinsamlingsgrupper. 
Tillsynsresultaten rapporteras årligen till Evira.

Artificiell reproduktion av svin regleras genom jord- och skogsbruksministeriets 
förordning om djurhälsokrav gällande försöksstationer för svin, galtstationer och 
galtsperma (2/VLA/2007) jämte ändringar. Om kravet på tillstånd för seminverk-
samhet som omfattar svin stadgas i lagen om hudjursavel och om det därtill knutna 
länsveterinärens godkännande bestäms i 7 § i jord- och skogsbruksministeriets 
beslut om förutsättningar för utövande av artificiell reproduktion av djur  (22/00)  
Hälsokontrollen vid försöksstationerna och galtstationerna är anknuten till hälso-
vårdssystemet Sikava. De svin som skickas till försöksstationer och galtstationer 
ska härstamma från svinstall som hör till specialnivån inom Sikava-programmet, 
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eller annars visa att de uppfyller kraven för specialnivån.  Länsveterinären godkän-
ner ursprungsgårdarna, försöksstationerna, karantänerna och galtstationerna i sitt 
verksamhetsområde, ifall deras utrymmen och verksamhet uppfyller de fastställda 
kraven. Länsveterinären sänder godkännandet för kännedom till Evira, som registre-
rar aktörerna. I lagstiftningen fastställs miniminivån för tillsynen över verksamheten. 
Tillsynsresultaten rapporteras till Evira.

Artificiell reproduktion av hästar regleras genom jord- och skogsbruksministeriets 
förordning om krav på verksamheten vid hästseminstationer (41/VLA/2006) och 
av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på behandling av och kva-
liteten på embryon och äggceller från hästdjur (8/VLA/1998) jämte ändringar. Om 
de tillstånd som krävs för artificiell reproduktion bestäms i hästhushållningslagen 
(20.8.1993/796) och det beslut om förutsättningar för utövande av artificiell re-
produktion av djur (22/00) som jord- och skogsbruksministeriet utfärdat med stöd 
av den. En embryogrupp ska innan verksamheten inleds ha gjort en anmälan om 
den för registrering hos Evira. Till anmälan bifogas kommunalveterinärens intyg 
över att embryogruppen har inspekterats, och av intyget bör framgå namnet på 
embryogruppens ansvarige veterinär. Kommunalveterinären i den kommun där en 
embryogrupp är verksam ska inspektera embryogruppen för registrering av denna 
samt övervaka att embryogruppen iakttar de krav som ställs på den. Kommunalve-
terinären ska inspektera gruppens verksamhetsställe minst en gång om året.  Den 
första inspektionen skall företas innan tillstånd för verksamheten beviljas och em-
bryoöverföring inleds.

I regionförvaltningsverkets plan ska beskrivas hur tillsynen över den artificiella fortplant-
ningen av nötkreatur, svin och hästar genomförs.

I kommunens plan ska beskrivas genomförandet av de tillsynsåtgärder över embryo-
transplantationer hos hästar som hör till kommunalveterinärens ansvarsområde.

8.2.9 Animaliska biprodukter

8.2.9.1 Godkännande av anläggningarna i biproduktsbranschen

Enligt europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 (biproduktsför-
ordningen) ska anläggningar som bearbetar, lagrar och bortskaffar biprodukter vara 
godkända av en behörig myndighet. Dessutom ska myndigheten regelbundet utför 
inspektioner i och tillsyn över de godkända anläggningarna. Tillsynsmyndigheterna 
för varje anläggningstyp har fastställts i JSM:s förordning nr 850/2005. Länsveteri-
närerna godkänner mellananläggningar, oleokemiska anläggningar, andra förbrän-
ningsanläggningar än sådana som verkar på gårdar och vissa tekniska anläggningar. 
Kommunalveterinärerna godkänner lagringsanläggningar där det lagras tekniska 
produkter, fodercentraler på gårdar, förbränningsanläggningar i anslutning till jord-
bruksföretag och vissa tekniska anläggningar. Om godkännandet och återkallandet 
av godkännandet av en anläggning ska genast anmälas till Evira, Över granskning-
arna för godkännande ska upprättas en inspektionsberättelse.

8.2.9.2 Tillsyn över anläggningarna

Om kontrollfrekvensen i anläggningar som godkänts enligt biproduktsförordningen be-
stäms bl.a. i ministeriets ovan nämnda förordning 850/2005. Förutom de anläggningar 
de själva godkänt ska kommunerna och regionförvaltningsverken också övervaka verk-
samheten i vissa av de anläggningar som Evira godkänt. Över inspektionsbesöken ska 
upprättas en inspektionsberättelse.

Gemensamt riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet för åren 2011–2014



209

Länsveterinären: 
övervakar de mellananläggningar han godkänt genom inspektioner två gånger •	
om året; förbrännings- och oleokemiska anläggningar en gång om året och 
tekniska anläggningar vart tredje år
övervakar av Evira godkända bearbetningsanläggnigar för kategori 1- och 2-ma-•	
terial en gång om året
övervakar av Evira godkända bearbetningsanläggnigar för kategori 1- och 2-ma-•	
terial genom att en gång om året delta i Eviras inspektionsbesök

Kommunalveterinären:
övervakar anläggningar han godkänt med stöd av biproduktsförordningen en •	
gång om året
deltar vid behov i länsveterinärens inspektioner•	
övervakar av Evira godkända anläggningar med undantag av bearbetningsan-•	
läggningar för kategori 1- och 2-material, lagringsanläggningar och biprodukts-
avdelningar vid slakterier
övervakar de två sistnämnda anläggningstyperna med undantag av de ovan •	
nämnda anläggningar som Evira godkänt genom att delta i inspektion en gång 
om året
övervakar i sitt verksamhetsområde de andra ställen där animaliska biprodukter •	
transporteras, hanteras, används eller destrueras.

De resurser som krävs inom regionförvaltningsverken och kommunerna för tillsy-
nen över anstalterna är beroende av antalet och arten av anstalter i området.  På den 
lista över godkända anläggningar i biproduktsbranschen som Evira upprätthåller på 
sin webbsida finns en uppdaterad förteckning över godkända anläggningar och deras 
placering. De anstalter som ska inspekteras under det pågående året kan plockas från 
listan och beaktas i tillsynsplanen för följande år.  Man bör vara beredd på att följa upp 
korrigeringarna av de brister som konstaterats vid inspektionerna. 

I regionförvaltningsverkets planer bör man vara beredd på att följa upp att kommu-
nerna fullföljer sitt åliggande gällande tillsynen av anstalterna.     

8.2.9.3 Nedgrävning av biprodukter

Hela kadaver av idisslare, svin, fjäderfä och pälsdjur, biprodukter av kategori 2 och 3 
från hemslakt, slaktplatser och småskaliga styckningsanläggningar och vissa andra 
biprodukter som avses i 4 § i JSM 1374/2004 får bortskaffas genom nedgrävning på 
s.k. avlägsna områden. Företagaren ska på förhand anmäla till den lokala kommunal-
veterinären om sin avsikt att gräva ner döda idisslare och andra än hela kadaver. 

Kommunalveterinären ska inom sitt område se till att han får anmälningarna. Vid behov 
ska kommunalveterinären även övervaka att aktörerna utför den bokföring över ned-
grävda biprodukter som krävs, och inspektera den biprodukt som bortskaffas, platsen 
där nedgrävningen görs och de redskap som används, utifrån de inkomna anmälning-
arna. Kommunalveterinären ska föra en förteckning över anmälningarna och skicka ett 
sammandrag av dem för kännedom till länsveterinären, varje år före slutet av januari. 
Dessutom ska det övervakas på insamlingsområdet att biprodukterna bortskaffas enligt 
bestämmelserna.

Länsveterinären ska se till att han får årssammandragen av kommunerna. Dessutom 
ska länsveterinären se till att idisslare endast grävs ner på avlägsna områden. Samman-
drag av kommunernas årssammandrag skickas till Evira före slutet av februari. 

För att säkerställa att aktörerna handlar enligt bestämmelserna ska kommunen i sin 
tillsynsplan ange, hur man följer med det sätt på vilket gårdar i dess område och andra 
aktörer bortskaffar sina biprodukter. Kommuner i avlägsna områden ska definiera en 
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målsättning för antalet inspektioner av nedgrävning och bokföring av nedgrävningar. 
Inspektionerna ska i första hand riktas till de gårdar där det på basis av tidigare inspek-
tioner eller uppgifter från djurförteckningar finns tecken på att bestämmelserna inte 
efterlevats. Dessutom ska det anges i tillsynsplanen hur man ingriper vid konstaterade 
brott mot efterlevnaden av bestämmelserna och hur man ser till att verksamheten sköts 
korrekt i fortsättningen.

I regionförvaltningsverkets plan ska anges hur och med vilken frekvens man säker-
ställer att tillsynen över bortskaffandet av biprodukter genomförs i insamlingsområdets 
kommuner. I tillsynsplanen ska beaktas hur man säkerställer inkommander av årliga 
rapporter från kommunerna och på basis av rapporterna utarbetar sammanfattningar 
till Evira inom den tidtabell som anges i bestämmelserna.

8.2.9.4 Aktörer som använder obearbetade biprodukter

Då användandet av oarbetade biprodukter, för ändamål som biproduktsförord-
ningen och JSMf 850/2005 tillåter, skall aktören göra en skriftlig anmälan till kom-
munalveterinären inom vars verksamhetsområde biprodukterna används. I frågan 
om utfodring av vilda djur skall anmälan göras årligen, i annat fall är en engångs-
anmälan tillräcklig. 

I slutet av år 2010 kommer man att inom ramen för registret över djurhållare att ta i 
bruk ett register över platser för utfodring med kadaver, där man registrerar anmäl-
ningarna om att påbörja utfodring med kadaver och de aktörer som utför verksam-
heten. Aktören inlämnar en ifylld anmälningsblankett om saken till kommunalveteri-
nären, som omedelbart matar in uppgifterna i registret över platser för utfodring med 
kadaver. Utfodringsplatsen får ett officiellt nummer. Om kommunalveterinären inte 
kan utföra registreringen, skickas anmälan till regionförvaltningsverket, där uppgif-
terna inregistreras.  

Vid utfodring av vilda djur ska man vid varje utfodringstillfälle anmäla till kommunal-
veterinären i den kommun där kadavren samlas in och i den kommun där de används 
innan biprodukterna förs till utfodringsplatsen. Kommunalveterinären i den kommun 
där kadavren utfodras bör förbjuda användningen av biprodukterna om materialet 
innehåller läkemedelrester eller är behäftat med smitta.  

Den kommun inom vars område biprodukterna insamlas ska vid behov inspektera 
biprodukterna före användningen. Dessutom ska kommunalveterinären vid behov göra 
inspektionsbesök på de platser där biprodukterna används. Den övervakande myndig-
heten har dessutom skyldighet att följa med användningen av jaktlicenser för björn, så 
att material av kategori 2 inte används för utfodring då björnjakt pågår i området.  

I den kommunala planen beaktas de åtgärder som förutsätts för ibruktagandet av 
registret över platser för utfodring med kadaver. Dessutom ska det finnas en plan för 
verksamheten i sådana fall då användningen av material avsett för utfodring med ka-
daver inte kan tillåtas. I planen ska ingå en målsättning för antalet inspektioner på plats 
och granskningar på basis av bokföringen. Inspektionerna ska i första hand riktas till 
sådana aktörer som på basis av tidigare verksamhet uppvisar tecken på att inte efter-
leva bestämmelserna. Sammanställningen av och rapporteringen om de ovan nämnda 
anmälningarna om användning och påbörjande av användning av andra obearbetade 
biprodukter till regionförvaltningsverken ska beaktas i planen.

I regionförvaltningsverkets plan beaktas de åtgärder som förutsätts för ibruktagan-
det av registret över platser för utfodring med kadaver. Dessutom ska det säkerställas 
att anmälningarna om användning och påbörjande av användning kommer in från 
kommunerna och att utarbetandet av sammandrag av uppgifterna från kommunerna 
till Evira sker inom den tidtabell som anges i bestämmelserna.

Gemensamt riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet för åren 2011–2014



211

8.2.10 Märkning och registrering av djur

8.2.10.1 Tillsynen över märkning och registrering av djur

Hållare av nötkreatur, svin, får och getter samt värphöns ska innan djurhållningen 
inleds registrera sig som djurhållare hos landsbygdsnäringsmyndigheten i sin egen 
kommun. Hållande av andra fjäderfän, duvor samt påfåglar ska anmälas till registret 
senast före slutet av år 2011.
 En person som yrkesmässigt säljer eller köper nötkreatur, svin, får eller getter ska 
dessutom registrera sig som djurförmedlare hos regionförvaltningsverket. Fiskod-
lingar ska registrera sig i vattenbruksregistret. 

Om märkningen och registreringen av nötkreatur, svin, får och getter samt om 
identifieringen av fjäderfä och vissa andra fåglar har utfärdats djurslagsspecifika 
anvisningar.  

Syftet med tillsynen över djurens märkning och registrering är att följa med de animaliska 
livsmedlen från produktionskedjans början till dess slut. För att konsumenten ska kunna 
vara säker på att en produkt är säker ska livsmedelsproduktionen vara genomskinlig och 
produkten kunna spåras ända till dess startpunkt. Också om en djursjukdom bryter ut är 
det väsentligt att veta var varje djur har varit, för att de smittade djuren bättre ska kunna 
spåras och avskiljas från andra djur.  

Övervakning av märkning och registrering av djur görs på gårdar med nötkreatur, 
svin, får och getter. Den årliga övervakningsskyldigheten gäller minst 5 procent av alla 
djurhållare som har nötkreatur, svin, får och getter.  Sammanlagt övervakas ca 1200 
gårdar per år. Kontrollerna på gårdarna utförs av ELY-centralernas inspektörer. 

Regionförvaltningsverkets länsveterinärer ansvarar för slutledningarna av tillsynen 
samt över eventuella påföljder som påförs gårdarna till följd av kontrollerna. För koor-
dineringen av planeringen, ledningen och genomförandet av tillsynen över märkningen 
och registreringen av djur ansvarar Eviras enhet för djurens välfärd och hälsa. De gårdar 
som valts ut för övervakning införs efter urvalet centraliserat i ID-övervakningstillämp-
ningen, och därifrån via ELY-centralerna för en grundläggande kontroll, varefter de går 
vidare till regionförvaltningsverkens länsveterinärer för utlåtande. I övervakningstillämp-
ningen kan man följa med hur tillsynen framskrider i fråga om alla de gårdar som valts 
ut för kontroll, och härigenom också se till att kontrollerna slutförs.

Urvalet av de gårdar som väljs ut för kontroll av märkning och registrering av djur 
görs på basis av riskanalys. För varje urval görs en särskild definition av urvalet, där risk-
grunderna och viktningarna för urvalet framgår. Samplingen för urvalet utförs av Tikes 
stödteam för tillsynen på basis av de definitioner och viktningar de fått. Urvalen för 
tillsynen över märkningen och registreringen görs i stor utsträckning i samarbete med 
Landsbygdsverket (Mavi). 

8.2.10.2 Genomförande av tillsynen

Över varje kontrollbesök upprättas ett protokoll. ELY-centralen registrerar genast upp-
gifterna i protokollet i datasystemet (ID-tillämpningen), så att länsveterinärerna har 
möjlighet att ge sina utlåtanden om övervakningen, samt i fråga om största delen av 
kontrollerna en tvärvillkorsbedömning innan stödbetalningarna inleds. ELY-centralen 
arkiverar protokollet i original tillsammans med eventuella bilagor. Länsveterinären kan 
vid behov förordna att det görs en kontroll i efterhand på plats.

Regionförvaltningsverket ska i sin plan se till att slutledningarna av alla de kontrol-
ler av gårdar som valts ut för övervakning av märkning och registrering av djur ges och 
kontrollerna slutförs inom en månad efter att ELY-centralens kontrollbesök på gården 
har gjorts.
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8.2.11 Import och veterinär gränskontroll

Levande djur och animaliska produkter som importeras från länder utanför EU anländer 
alltid til Finland via en veterinär gränskontrollstation, där de underkastas en veterinär 
gränskontroll. Vanligen föranleder de importerade partierna inga åtgärder på regional 
eller lokal nivå. I vissa fall krävs för import en särskild kontroll i efterhand på desti-
nationsorten. Detta gäller till exempel hästar som importeras från Ryssland och vissa 
kanaliserade biprodukter.  

Länsveterinärerna får via programmet TRACES information om partier av djur och 
produkter som importeras från tredje land och som på grund av risk för djursjukdomar 
ska kontrolleras särskilt på destinationsorten. Länsveterinären ska utgående från den in-
formation han fått utföra nödvändiga åtgärder för att förhindra spridning av djursjukdom 
(informera den övervakande kommunalveterinären, vid behov granska partiet på destina-
tionsorten, isolera partiet, utföra provtagning och annat som krävs enligt lagen.

I regionförvaltningsverkets plan ska beskrivas förfarandena vid behandlingen av TRA-
CES-anmälningar och åtgärderna på grund av anmälningarna. Dessutom beskrivs förfa-
randesättet ifråga om sådana importpartier som kan misstänkas vara behäftade med risk 
för djursjukdom, eller om man misstänker att ett parti importerats på olaglig väg.

I kommunens plan beskrivs beredskapen på lokal nivå inför situationer, där regionför-
valtningsverket meddelar, att ett djur- eller produktparti som misstänks innebära risk för 
djursjukdom anländer till orten, eller om man misstänker att ett djur- eller produktparti 
importerats på olaglig väg.

8.2.12  Handel på den inre marknaden och utförsel av levande djur och animaliska  
  produkter som inte ska användas som livsmedel

Importörer och exportörer av vissa djur och produkter på den inre marknaden re-
gistrerar sig eller ansöker om importtillstånd hos Evira. 

Evira skickar uppgifterna om registreringen och importtillstånden jämte anvisningar till 
regionförvaltningsverket i det ifrågavarande området och i vissa fall också till kommu-
nalveterinärerna eller andra övervakande tjänsteveterinärer. Registreringarna och im-
porttillstånden ska registreras vid regionförvaltningsverket och kommunen, och det ska 
särskilt beaktas för vilka djur eller produkter de är avsedda och om registreringarna gäller 
införsel eller utförsel på den inre marknaden. Många företag har flera registreringar el-
ler importtillstånd, men en registrering gäller bara en produkt eller endast införsel eller 
utförsel på den inre marknaden. Registreringen är i kraft till sluter av januari följande 
kalenderår, importtillståndet är i kraft i ett år räknat från det datum då det beviljats.

De flesta av Eviras anvisningar för handel på den inre marknaden finns också på 
Eviras webbplats. Anvisningarna kan läsas där, särskilt i de fall då registrering eller im-
porttillstånd inte krävs. Det finns också instruktioner i veterinär- och EU-lagstiftningen. 
I oklara fall ska man vända sig till länsveterinären eller Evira. Ett importparti får inte 
godkännas vid granskningen eller ett exportparti skickas iväg om inte tjänsteveterinären 
är absolut säker på att villkoren uppfylls. 

8.2.12.1 Handel på den inre marknaden

Vid handel på den inre marknaden är importören skyldig att i fråga om vissa djur 
och produkter skicka en förhandsanmälan till Evira om det parti som importeras. 

Evira skickar per e-post förhandsanmälningarna till det ifrågavarande regionförvaltnings-
verket. Länsveterinären ska från fall till fall skicka förhandsanmälningarna vidare till de 
övervakande tjänsteveterinärerna, om de inte själva övervakar det aktuella partiet, och 
anteckna detta i samband med registreringen, kontrollera att registreringen är av rätt 
kategori och i kraft. 
 

Gemensamt riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet för åren 2011–2014



213

De importerade partierna ska åtföljas av ett hälsointyg som beviljats av tjänste-
veterinären i ursprungslandet enligt TRACES-systemet och/eller andra dokument. 
Importören är skyldig att kontrollera varje importerat parti. Om bestämmelseplatsen 
står under daglig övervakning av en tjänsteveterinär, utförs kontrollen av den tjäns-
teveterinär som övervakar slakteriet eller djurhållningsplatsen, på en seminstation 
för nötkreatur eller svin eller ett spermalager för nötkreatur utförs kontrollen av 
stationsveterinären. Om det förekommer brister i detta är importören skyldig att 
anmäla om saken till den övervakande tjänsteveterinären. Tjänsteveterinären kan 
utföra de kontroller som avses i 17 § i Jord- och skogsbruksministeriets förordning 
977/2007. Dessutom kan importören på eget initiativ be veterinären granska pro-
duktiondjur som importeras (t.ex. ETT:s villkor)

Målsättningen är att minst en försändelse, helst den första, årligen granskas av varje 
importör, i synnerhet av nya importörer. Om det påträffas brister görs vid behov nya 
kontroller. Evira ger länsveterinärerna utbildning om tillsynen och de brister som upp-
täckts i den på länsveterinärdagarna. Alla länsveterinärerna informeras om bristerna för 
att tillsynen ska kunna fokuseras på dem. Inom varje regionförvaltningsverks område 
fästs uppmärksamhet vid exempelvis gårdarnas storlek och antalet och slaget av djur 
som importeras och djur som redan finns där. Kontrollerna riktas på basis av riskanalys 
särskilt till sådana partier av produktionsdjur, som importeras från ett nytt land och/eller 
eller land med en mycket annorlunda status gällande djursjukdomar, samt om importö-
ren inte iakttar ETT:s krav. 

Rapporteringen om importerade partier som kontrollerats av tjänsteveterinären sker 
genom att fylla i övervakingsdelen dvs. del III i hälsointyget i TRACES-systemet. 

Målsättningen är att man för varje importör fyller i övervakningsdelen, åtminstone för 
det första parti som importeras varje kalenderår, och om det görs flera kontroller, också 
för andra partier. I övervakningsdelen kan man registrera de brister som uppräckts, 
till exempel fel i hälsointyget. Övervakningsdelen kan fyllas i också om det inte upp-
täcks några brister och även på basis av enbart en dokumentkontroll via TRACES. Om 
destinationsplatsen står under daglig kontroll av en tjänsteveterinär (t.ex. ett slakteri, 
utförsellkonntroller av levande djur vid gränskontrollstationen i Vaalimaa vid export av 
transitpartier till Ryssland) fylls övervakningsdelen i TRACES-systemet i för alla partiers 
del. I så fall kontrolleras alla partier av tjänsteveterinären. Vid kontrollen granskar man 
omsorgsfullt, att partiet, identifikationsmärkningarna och dokumenten uppfyller de 
fastställda kraven.

Det är bra att varje år granska, att aktörens importförteckning motsvarar kraven i 20 
§ i JSMf 977/2006. På exempelvis seminstationer för nötkreatur eller svin och lager för 
sperma av nötkreatur sker granskningen i samband med kontrollen av anläggningarna. 
När det gäller vissa tilläggsgarantier och frihet från vissa sjukdomar tas prov från alla 
importerade djur enligt Eviras anvisningar (t.ex. bluetongue inom två vardagar efter 
importen). Kontrollerna behöver ändå inte rapporteras till TRACES för alla partiers del. 

I regionförvaltningsverkets plan beskrivs förfarandena vid och beredskapen för situa-
tioner då ett anlänt parti inte uppfyller villkoren för import. 

I kommunens plan beskrivs förfarandena vid och beredskapen för situationer då ett 
anlänt parti inte uppfyller villkoren för import.

Avvisade partier (numera också administrativa beslut om sällskapsdjur) anmäls till 
Evira. Beslut om sådana åtgärder förutsätter också att man kontaktar myndigheterna i 
avsändarlandet. 

Genomförandet av givna beslut följs alltid upp, t.ex. genom att man kontrollerar att 
djuren har skickats tillbaka till ursprungslandet eller avlivats. Uppföljningen görs t.ex. 
med hjälp av handräckning av tullen och i samarbete med myndigheterna i ursprungs-
landet.  
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Regionförvaltningsverket ska beskriva hur det ser till att hälsointygen över enskilda 
importpartier som kommer till dess område samt kontrollerna av dem följs upp i TRACES. 
Regionförvaltningsverket ska också beskriva, hur man ser till att tjänsteveterinärerna och 
företagarna får tillräcklig utbildning och rådgivning i användningen av TRACES-systemet 
(t.ex. genom att delta i den årliga Traces-utbildning som Evira anordnar).  

Alla kommunalveterinärer använder inte ännu TRACES-systemet eller är inte ännu 
tillräckligt vana eller motiverade att använda det. Om kommunalveterinären inte själv 
har möjlighet att använda TRACES-systemet kan han be länsveterinären att föra in 
kontrollresultatet i systemet för hans räkning. Kommunalveterinärerna rekommenderas 
använda TRACES-systemet för att följa med händelserna i sitt område, även om de inte 
själva har behov av att utfärda TRACES-hälsointyg. Länsveterinärerna har det huvudsak-
liga ansvaret för att följa med Traces-intygen.

8.2.12.2 Export på den inre marknaden

Tjänsteveterinären granskar partiet före avsändandet enligt Eviras anvisningar. Även 
det att registreringen är gjord och att den är i kraft för partiet i fråga om det krävs. 
Tjänsteveterinären utfärdar på basen av granskningen ett hälsointyg, som innehåller 
den ifrågavarande djurartens och produktens uppgifter.

Vid export inom den inre marknaden ska exportören be den övervakande tjänste-
veterinären granska de djur som ska exporteras enligt bilaga I i Ea 4 (undantag icke 
kommersiell export av hundar, katter, illrar och fretter, för vilka kontrollerna och 
handlingarna i samband med exporten kan utföras också av någon annan än en 
tjänsteveterinär). 

Det är i regel exportörens uppgift att fylla i del I av hälsointyget, veterinären kontrol-
lerar och rättar vid behov den av exportören ifyllda delen I. Om exportören inte ännu är 
registrerad i TRACES-systemet, ansvarar den kontrollerande tjänsteveterinären förutom 
för att fylla i hälsointyget (del II) också för ifyllandet av hälsointygets del I. I så fall ska 
exportören ge honom de uppgifter som behövs för att upprätta intyget. Åtgärderna 
utförs på exportörens bekostnad.

Hälsointyg för registrerade hästar behöver inte nödvändigtvis upprättas i TRACES-
systemet, men det rekommenderas ändå att man fyller i uppgifterna i Traces. Under 
vissa förutsättningar behöver registrerade hästar inte hälsointyg för tävlingsresor i 
Norden. Ett intyg kan också införas i Traces av en annan tjänsteveterinär. Den tjänste-
veterinär som utfört kontrollen är ändå den som stämplar och undertecknar det intyg 
som åtföljer försändelsen. Det är bra att årligen granska den exportförteckning som 
importören enligt Ea 4 6 § ska föra.

Tjänsteveterinären ska följa med den eventuella respons som ges om partiet i mot-
tagarlandet och reagera på den. T.ex. övervakning av Traces-hälsointyg dvs. genom att 
fylla i del III via Traces-systemet.

8.2.12.3 Export till länder utanför EU

Exportören ber tjänsteveterinären utföra inspektionen och utreda exportvillkoren. 
Man måste noga försäkra sig om att mottagarlandets villkor för export uppfylls. 

Det rekommenderas att de fastställda kriterierna eller det färdiga hälsointyget har skick-
ats från mottagarlandets myndigheter till Evira eller jord- och skogsbruksministeriet. Om 
mottagarlandet inte skickar ett färdigt hälsointyg, och ett sådant inte finns från tidigare 
(på Evira kan man fråga om intyg för tidigare, motsvarande exporter), utarbetar expor-
tören ett hälsointyg på en av Evira uppgjord botten enligt mottagarlandets villkor. Evira 
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och mottagarlandets myndigheter godkänner intyget och det slutliga intyget skickas 
alltid till Evira för kännedom. Tjänsteveterinären och Evira kontrollerar tillsammans, om 
exportvillkoren kan uppfyllas ifråga om det djur eller den produkt som ska exporteras. 
Om villkoren inte kan uppfyllas, kan JSM tillsammans med Evira förhandla med mot-
tagarlandet om kraven. Exportintygen för export till Ryssland ska beställas från Evira. 
Endast tjänsteveterinären kan utarbeta och beställa exportintyg. I fråga om levande 
djur utförs kontrollerna och ifylls intygen vanligen av kommunalveterinären, i fråga om 
könsceller och embryon av nötkreatur och svin av länsveterinären. Exportören svarar för 
åtgärdernas kostnader.

Förutom med Ryssland har man på EU-nivå också förhandlat om en harmonisering 
av exportvillkoren med bl.a. USA och Kanada. Då kommenterar Evira exportvillkoren och 
utfärdar ett eventuellt färdigt intyg, om detta redan har överenskommits. 

8.3 Tillsyn över djurens välfärd
         
Med tillsynen över djurens välbefinnande avses den djurskyddstillsyn som bygger på 
djurskyddslagen, djurtransportlagen, djurtransportförordningen samt de bestämmelser 
som grundar sig på dessa. De regionala och lokala djurskyddsmyndigheternas uppgift 
är att övervaka att djur sköts, behandlas, används och transporteras enligt djurskydds-
bestämmelserna. 

Kommunalveterinären och polisen övervakar att djurskyddslagen, djurtransportlagen 
och djurtransportförordningen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem 
iakttas på kommunens område. Efterlevnaden av djurskyddslagen och de bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den övervakas i kommunens område dessutom av den tjäns-
teinnehavare (hälsoinspektör) som sköter hälsoskyddsövervakningen i kommunen. 

Tillsynsmyndigheter är också besiktningsveterinärerna inom slakteriernas och slakt-
platsernas områden och gränsveterinärerna inom gränsövergångsställenas, utreseplat-
sernas och de veterinära gränskontrollstationernas områden.

I regionförvaltningsverken svarar länsveterinärerna för tillsynen över djurskydds- och 
djurtransportlagstiftningen.

Utöver det kan också regionförvaltningsverket på de villkor man fastställt eller lag-
stiftningen ställer bevilja en djurskyddstillsynsutövare rätt att utföra djurskyddsinspektio-
ner på andra djurhållningsplatser än de som omfattas av hemfriden (se 8.3.4).

Efterlevnaden av den gällande djurskyddslagstiftningen övervakas genom djur-
skyddsinspektioner. Om det upptäcks vid en inspektion, att bestämmelserna om 
djurskydd har överträtts, vidtar djurskyddsmyndigheten de tvångsåtgärder som 
lagstiftningen förutsätter.

Om djurskyddsmyndigheten har skäl att misstänka, att bestämmelserna om djur-
skydd har överträtts och när han fattar ett djurskyddsbeslut är han skyldig att genast 
göra en anmälan om ärendet till polisen. 

I regionförvaltningsverkets övervakningsplan ska beskrivas hur man ser till att nödvän-
diga tvångsmedel vidtas om man upptäcker förfaranden som strider mot djurskyddsbe-
stämmelserna. I planen beskrivs hur dokumenten om djurskyddsinspektionerna förvaras. 
Dessutom beskrivs i planen på vilket sätt regionförvaltningsverket säkerställer, att de 
förordnanden som getts har verkställts inom utsatt tid. Enligt planen ska man också vara 
beredd på att följa med, att djurskyddsförseelser polisanmäls. Regionförvaltningsverket 
ska beskriva i sin plan, hur man har berett sig på att vidta de omedelbara åtgärder för 
att trygga ett djurs välbefinnande som avses i 44 § i djurskyddslagen, och hur man vid 
behov ordnar med det vitesförfarande som avses i 43 § i djurskyddslagen.

I kommunens övervakningsplan ska beskrivas hur man ser till att nödvändiga tvångs-
medel vidtas om man upptäcker förfaranden som strider mot djurskyddsbestämmel-
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serna. I planen beskrivs hur dokumenten om djurskyddsinspektionerna förvaras. I kom-
munens tillsynsplan ska också beskrivas hur man på lokal nivå säkerställer, att utfärdade 
förordnanden förverkligas inom utsatt tid och att djurskyddsförseelser anmäls till poli-
sen. Dessutom beskrivs i kommunens plan hur man på lokal nivå är beredd att ordna 
med djurens välbefinnande i de brådskande fall som avses i 44 § i djurskyddslagen.

8.3.1 Djurskyddsinspektion som grundar sig på misstanke

Om det finns anledning att misstänka att ett djur sköts, behandlas eller används i 
strid med djurskyddslagen eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med 
stöd av den, har regionförvaltningsverket, kommunalveterinären, den tjänsteinne-
havare som utövar tillsyn över hälsoskyddet i kommunen, polisen och djurskyddsö-
vervakaren rätt att verkställa inspektion. Den som verkställer en inspektion har rätt 
att få tillträde till de utrymmen där djuren hålls och att utan ersättning ta de prov 
som behövs för inspektionen. Vid inspektionen inspekteras förutom själva djuren 
och djurhållningsplatsen samt förhållandena där också den föda, dryck, utrustning 
och redskap som är avsedda för djuren.

Det görs årligen ca 3000 djurskyddsinspektioner som grundar sig på misstanke. En 
inspektion på grund av misstanke utförs oftast av kommunens tjänsteveterinär. På begä-
ran av den lokala djurskyddsmyndigheten kan ansvaret för en inspektion och beslut om 
svårare djurskyddsuppgifter överföras från kommunen till länsveterinären. Kommunen 
kan också begära att ärendet överförs till regionförvaltningsverket till exempel om en 
aktör har underlåtit att iaktta upprepade förbud eller förordnanden som han tildelats, 
och det finns behov av att förena förbudet eller förordnandet med vite eller hot om 
tvångsåtgärd. Kommunen kan också be att ärendet ska överflyttas till regionförvalt-
ningsverket om det till exempel finns flera djur på inspektionsobjektet för vilka det finns 
behov av att vidta i 44 § i djurskyddslagen nämnda omedelbara åtgärder för att trygga 
djurens välbefinnande.

Kommunen ska i sin plan se till att de resurser som reserverats för djurskyddsarbete 
är tillräckliga. Dessutom ska det anges i planen, hur man i kommunen har avskilt djur-
skyddsinspektionsarbetet från veterinärernas övriga uppgifter, särskilt med beaktande 
av jävsfrågan.

Regionförvaltningsverket ska beskriva i sin plan på vilket sätt myndigheterna överva-
kar och leder kommunernas djurskyddsövervakning. Dessutom ska regionförvaltnings-
verket beskriva hur djurskyddstillsynen förverkligas i svåra fall, då den lokala djurskydds-
myndigheten anhåller om att uppgifterna överförs till regionförvaltningsverken. Vid 
handhavandet av svårare djurskyddsfall ska kriterierna för att ta sig an en djurskydds-
uppgift vara enhetliga i alla regionförvaltningsverk. Regionförvaltningsverket ska också 
beskriva hur det säkerställer att uppgifterna om alla inspektioner som utförts registreras 
i informationssystemet Elite inom utsatt tid. Av planen ska framgå hurdan utbildning 
om djurens välbefinnande och/eller tillsynen över den som regionförvaltningsverket an-
ordnar för kommunalveterinärerna, andra myndigheter samt eventuellt för producenter 
och djurägare.

8.3.2 EU-djurskyddsinspektioner på gårdarna

Evira och regionförvaltningsverket får för tillsynen över djurskyddslagen och med 
stöd av den utfärdade bestämmelser följs eller för fullgörande av skyldigheter 
enligt ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland eller då Europeiska 
gemenskapens lagstiftning förutsätter detta förordna tjänsteveterinärer att utföra 
utredningar och undersökningar i sådana djurhållningsenheter där djur hålls för 
idkande av näring. 
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För att övervaka att direktiven och förordningarna om djurens välbefinnande iakttas på 
djurhållningsenheter utförs bl.a. EU-djurskyddsinspektioner. Målet är att årligen granska 
ca 1,5 procent av alla kalv- och 3 procent av alla svingårdar, 7 procent av de djurhåll-
ningsenheter där man håller värphöns, ca 7 procent av gårdarna med ankor och gäss, 
2 procent av get- och fårgårdarna samt 5 procent av pälsfarmerna, dvs. sammanlagt ca 
750 gårdar. En del av de gårdar som granskas väljs ut från gårdsregistret genom slumpvis 
urval, utan misstanke om brott mot djurskyddsbestämmelserna, en del väljs ut genom 
riskbaserat urval. Inspektionerna utförs av regionförvaltningsverkens länsveterinärer. Re-
gionförvaltningsverket ska registrera de utförda EU-inspektionerna och djurskyddsbeslu-
ten i tjänsten Djurens välmående (Elvis) före slutet av januari året efter inspektionsåret.

I regionförvaltningsverkets plan beskrivs hur EU-djurskyddsinspektionerna utförs 
och på vilket sätt ämbetsverket säkerställer att den tillsynsskyldighet som fastställts för 
regionförvaltningsverket uppfylls, och att inspektionerna och uppgifterna registreras i 
informationssystemet inom utsatt tid.

8.3.3 Granskning av tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet utan misstanke

Inspektioner kan göras också utan misstanke om överträdelse av djurskyddslagen 
på sådana platser, där verksamheten förutsätter ansökan om sådant tillstånd som 
avses i djurskyddslagen hos regionförvaltningsverket eller anmälan till regionförvalt-
ningsverket. Sådana platser är till exempel cirkusar, djurgårdar och –utställningar, 
djuraffärer, smådjurshotell, stora kennlar samt trav- och ridstall, viltdjursfarmer och 
produktionsfarmer för kött, ägg eller avelsdjur. Utan misstanke får inspektioner 
också utföras vid djurtävlingar och andra motsvarande tillställningar. 

Målsättningen är att tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet ska granskas årligen. 
Alla utförda inspektioner registreras i Elite-systemet.  

Regionförvaltningsverket ska i sin plan beskriva, hur tillståndsförfarandena för den 
tillståndspliktiga verksamheten förverkligas, och hur anmälningarna om den anmäl-
ningspoliktiga verksamheten behandlas.

Regionförvaltningsverket ska i sin plan beskriva, hur mycket tillstånds- och anmäl-
ningspliktig verksamhet som finns i dess område, och hur den tillstånds- och anmäl-
ningspliktiga verksamhet som bedrivs i området övervakas. Om det inte är möjligt att 
övervaka den tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheten årligen, ska en regional 
riskbedömning av verksamheten göras. Dessutom ska det beskrivas hur man ser till att 
uppgifterna om alla utförda kontroller så fort som möjligt registreras i datasystemet 
Elite.

Kommunen ska i sin plan beskriva, hur mycket tillstånds- och anmälningspliktig 
verksamhet som finns i dess område, och hur den tillstånds- och anmälningspliktiga 
verksamhet som bedrivs i området övervakas.

8.3.4 Djurskyddsövervakare

Djurskyddsinspektioner på basis av misstanke samt inspektioner av tillstånds- och 
anmälningspliktig verksamhet utan misstanke utförs förutom av djurskyddsmyndig-
heterna också av djurskyddsövervakare bemyndigade av regionförvaltningsverken. 
Enligt djurskyddslagen (247/1996) kan regionförvaltningsverket på de villkor som 
det föreskriver bevilja rätt att i egenskap av djurskyddsövervakare verkställa in-
spektioner åt den som genom sin utbildning eller genom praktisk erfarenhet har 
förvärvat tillräcklig förtrogenhet med den djurart som är föremål för inspektionen 
och de djurskyddskrav som ställs på djurhållningen av arten. Dessutom förutsätts 
att personen har genomgått Livsmedelssäkerhetsverkets djurskyddsövervakarkurs 
om utförande av djurskyddsinspektioner. En av regionförvaltningsverket befull-
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mäktigad djurskyddsövervakare har rätt att göra djurskyddsinspektioner på andra 
djurhållningsställen än sådana om omfattas av hemfriden. Vid inspektion av platser 
som omfattas av hemfriden kan djurskyddsövervakaren ändå bistå myndigheten 
inom ramen för sin inspektionsrätt. Om djurskyddsövervakaren upptäcker sådana 
missförhållanden i djurhållningen, som förutsätter förbud, förordnanden eller bråd-
skande åtgärder som avses i djurskyddslagen, ska djurskyddsövervakaren kontakta 
djurskyddsmyndigheterna.

Regionförvaltningsverket ska i sin plan beskriva, hur man säkerställer djurskyddsöver-
vakarnas kompetens vid bemyndigandet av djurskyddsövervakare. Dessutom ska det 
beskrivas i planen, på vilket sätt regionförvaltningsverket styr och leder djurskyddsöver-
vakarnas arbete, och hur övervakarna rapporterar om sina inspektioner till regionför-
valtningsverket.

8.3.5 Djurtransporter 

Om det finns skäl att misstänka, att djur transporteras i strid mot bestämmelserna 
om djurtransporter har polisen, kommunalveterinären och regionförvaltningsverket 
rätt att inspektera djurtransporten. Vid inspektion av en djurtransport har myndig-
heten rätt att också inspektera transportutrustningen.
Gränsveterinärer och besiktningsveterinärer inspekterar djurtransporter i sina verk-
samgetsområden också utan misstanke om överträdelse av bestämmelserna.

Evira och regionförvaltningsverket får för tillsynen över att djurtransportförordningen 
och djurtransportlagen följs eller för fullgörande av skyldigheter enligt ett internatio-
nellt avtal som är förpliktande för Finland eller då Europeiska gemenskapens lagstift-
ning förutsätter detta förordna tjänsteveterinärer att inspektera djurtransporter.

Regionförvaltningsverkets länsveterinärer och slakteriernas besiktningsveterinärer 
utför de så kallade EU-djurtransportinspektioner som förutsätts i djurtransportför-
ordningen.
 De djurskyddsinspektioner som EU förutsätter att utförs vid djurtransporter görs 
både vid på- oah avlastningsställena och under transporten. Djurtransporterna 
inspekteras på vägen av länsveterinärer och polisen, och av besiktningsveterinären 
vid slakteriet när djurtransportbilarna anländer till avlastningsställena. Man försöker 
årligen inspektera 2-4 procent av djurtransporterna. Inspektionen och dess fortsatta 
åtgärder utförs på samma sätt som vid EU-inspektionerna på gårdarna.  
  

Regionförvaltningsverket ska i sin tillsynsplan beskriva det förfarande som iakttas vid 
beviljandet av tillstånd att transportera djur samt intyg om godkännande samt kompe-
tensintyg. 

Regionförvaltningsverket ska beskriva i sin tillsynsplan på vilket sätt ämbetsverket 
ser till att lagstiftningen om djurtransporter iakttas i dess verksamhetsområde. Av till-
synsplanen ska framgå bland annat omfattningen av tillsynen över djurtransporter, hur 
övervakningen riktas på basis av riskanalys, och hur verksamhetsområdets besiktnings-
veterinärer instrueras. 

I regionförvaltningsverkets plan beskrivs, hur ämbetsverket ser till att den övervak-
ningsskyldighet i fråga om EU:s djurtransportinspektioner som fastställts för regionför-
valtningsverkets uppfylls, och att uppgifterna från inspektionerna registreras i datasys-
temen inom utsatt tid.
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8.3.6 Slakterier och småskaliga slakterier  

Evira och regionförvaltningsverket får för tillsynen över djurskyddslagen, djur-
transportförordningen och djurtransportlagen och med stöd av dessa utfärdade 
bestämmelser följs eller för fullgörande av skyldigheter enligt ett internationellt avtal 
som är förpliktande för Finland eller då Europeiska gemenskapens lagstiftning förut-
sätter detta förordna tjänsteveterinärer att utföra utredningar och undersökningar i 
slakterier och på slaktplatser (små slakterier).

Även utan misstanke om verksamhet som strider mot djurskyddsbestämmelserna 
har besiktningsveterinärer rätt att verkställa inspektion i alla förvaringsutrymmen 
för djur inom ett slakteri- eller slaktplatsområde. Slakteriernas besiktningsveterinärer 
är anställda vid Evira, men vid små slakterier fungerar kommunalveterinärer som 
besiktningsveterinär. Besiktningsveterinärerna har rätt att också kontrollera djur-
transporter som anländer till slakteriet (se 8.3.5) 

Utöver djurskyddsövervakningen i slakteriet ska besiktningsveterinären om hon el-
ler han misstänker att bestämmelser i djurskyddslagstiftningen har överträtts vid 
en djurhållningsenhet som levererar djur till slakt, ska han eller hon anmäla detta 
till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde djurhållningsenheten 
är belägen. Då kan länsveterinären förordna den lokala kommunalveterinären att 
utföra en inspektion på det ifrågavarande djurhållningsstället.

Regionförvaltningsverket ska beskriva i sin tillsynsplan hur djurskyddsövervakningen 
i slakterier och små slakterier och ledningen av tillsynen har ordnats och hur mycket 
resurser som används för detta. Dessutom beskrivs hur man handlar ifall det kommer 
anmälningar från besiktningsveterinärerna om eventuella djurskyddsproblem i djurhåll-
ningsstället.

Kommunen ska beskriva i sin tillsynsplan hur djurskyddsövervakningen i små slakte-
rier har organiserats och hur mycket resurser som används för det.

8.3.7 Tillsyn över försöksdjursverksamhet

Försöksdjursverksamheten regleras genom lagen om försöksdjursverksamhet (62/2006) 
och för djurhållningens del också djurskyddslagen (247/1996). Lagarna bygger på EU:s 
direktiv nr 86/609/EEG. Regionförvaltningsverket är den behöriga myndighet som ad-
ministrerar tillstånd för och övervakar försöksdjursverksamheten. Tillstånd för djurförsök 
beviljas av djurförsöksnämnden, vars föredragnings- och stödfunktioner handhas av 
regionförvaltningsverket i södra Finland. I den här planen behandlas inte de uppgifter 
som tillhör försöksdjursnämnden eller regionförvaltningsverket för södra Finland. Evira 
har inga styrnings- eller tillsynsuppgifter inom försöksdjursverksamheten.

Tillståndsförvaltning

Tillstånd för utövande av försöksdjursverksamhet söks hos det regionförvaltningsverk 
inom vars verksamhetsområde verksamhetsidkaren har sin hemort. Regionförvaltnings-
verket beviljar tillstånd, om sökanden förfogar över lämpliga kolaker, anordningar och 
redskap och har behörig personal för ändamålet. Dessutom ska veterinärvården för 
verksamheten ha ordnats som sig bör. 

Regionförvaltningsverket ska inspektera och godkänna de lokaler som är avsedda 
för försöksdjursverksamhet som avses i ansökan innan de tas i bruk. Om sökandens 
försöksdjursverksamhet är omfattande eller sker på flera olika verksamhetsställen kan 
regionförvaltningsverket bevilja ett mer allmänt tillstånd för bedrivande av försöksdjur-
sverksamhet. Villkoren för tillståndet för bedrivande av verksamhet är att sökanden 
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sa ansöka om särskilt godkännande av verksamhetsställena och att kopior av alla till-
ståndshandlingar lätt ska kunna fås på varje verksamhetsställe. På det sättet behöver 
sökanden inte upprepade gånger beviljas nya, ersättande tillstånd för bedrivande av 
verksamhet. Sådana aktörer är till exempel stora universitet och centralämbetsverk. Om 
verksamheten är småskalig eller tydligt begränsas bara till utförandet av enkla försök, 
kan sökanden beviljas ett begränsat tillstånd som bara gäller utförande av försök av 
en viss typ. Uppgifterna om beviljade tillstånd för försöksdjursverksamhet och godkän-
nande av verksamhetsställen sparas i Elite-systemet, som också fungerar som register 
över verksamhetsställen med försöksdjursverksamhet.

Övervakning

Tillsynen över försöksdjursverksamheten och djurförsöken hör till regionförvaltnings-
verkens uppgifter. Jord- och skogsbruksministeriet har haft som mål att försöksdjurs-
verksamheten, förutom de granskningar som hänför sig till misstanke om missförhål-
landen, dessutom ska övervakas genom regelbundna årskontroller. För tillsynen över 
försöksdjursverksamheten och djurförsöken samt för kontroll inför godkännandet av 
nya verksamhetslokaler har år 2010 utarbetats en förnyad kontrollblankett. Som minimi-
krav för förvaringsförhållandena för andra än produktionsdjur används de kriterier som 
fastställts i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försöksdjursverksamhet (36/
VLA/2006) samt minimikraven för produktionsdjur enligt djurskyddslagen.

För att förenhetliga kontrollerna antecknas i granskningsprotokollet förutom upp-
täckta missförhållanden också de saker som är i ordning. För att korrigera brister eller 
missförhållanden kan regionförvaltningsverket utfärda förbud eller föreläggande och vid 
behov effektivera dem med hot om vite. Regionförvaltningsverket kan också avbryta ett 
djurförsök eller avliva eller förelägga att djuren avlivas omedelbart, om avvikelsen från 
bestämmelserna eller tillståndsvillkoren är väsentliga. Misstanke om brott mot bestäm-
melserna eller tillståndsvillkoren anmäls till polisen. Om bestämmelser inte har brutits, 
kan regionförvaltningsverket ge handledning. Uppgifterna om de inspektioner som 
gjorts registreras i Elite-systemet.

Regionförvaltningsverket ska i sin tillsynsplan beskriva tillstånds- och övervaknings-
förfarandena i fråga om försöksdjursverksamheten samt hur uppgifterna registreras i 
Elite-systemet.

8.4 Tillsyn över läkemedelsbehandling av djur

8.4.1  Tillsyn över veterinärers användning, utlämnande och förskrivning av och  
 bokföring över läkemedel

Enligt 19 § i lagen om utövning av veterinäryrket svarar regionförvaltningsverket för 
tillsynen över veterinärerna i sitt verksamhetsområde. I läkemedelslagen (395/87) 
föreskrivs om veterinärers rätt att överlåta läkemedel (95 a § - 95 c §) Enligt 95 c § 
mom. 3 ingår bestämmelser om det förfarande som ska tillämpas när en veterinär 
bryter mot eller missbrukar sin rätt att skaffa och utlämna läkemedel i lagen om 
utövning av veterinäryrket. Dessutom svarar enligt 6 § i lagen om medicinsk behand-
ling av djur (617/97 ändr.) regionförvaltningsverket inom sitt verksamhetsområde 
för verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av den aktuella lagen och de 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den.
 Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning och utlämnan-
de av läkemedel för behandling av djur (6/VLA/2009) ska veterinärerna till region-
förvaltningsverket inlämna ett hälsovårdsavtal, en årligen ajourförd hälsovårdsplan 
och en rapport över utlämnade läkemedel som de lämnar ut läkemedel till produk-
tionsgårdar med tanke på kommande sjukdomsfall. I jord- och skogsbruksministe-
riets förordning om förskrivning av läkemedel och medicinskt foder för behandling 
av djur (7/VLA/2009) bestäms om veterinärernas skyldighet att inlämna en kopia 
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av läkemedelsförskrivningen till det regionförvaltningsverk inom vars område pro-
duktionsgården ligger. Likaså ska veterinären per halvår inlämna kopior av recept på 
bedövningsmedel som de förskrivit för seminologer som utför embryotransplanta-
tioner till det regionförvaltningsverk som godkänt embryoinsamlingsgruppen.

Endast Evira eller regionförvaltningsverket kan granska mottagnings-, undersöknings- 
och vårdutrymmena samt journalhandlingarna hos en utövare av veterinäryrket. Evira 
anordnar årligen kontroller baserade på riskbaserat urval, där regionförvaltningsverken 
medverkar enligt vad som överkommits i resultatförhandlingarna. Dessutom utför 
regionförvaltningsverken kontroller baserade på misstanke i sina egna områden. Vid 
den riskbaserade tillsyn som Evira anordnar inom varje regionförvaltningsverks område 
granskas 3-4 procent av områdets praktiserande veterinärer.  

Regionförvaltningsverken ger handledning åt utövarna av veterinäryrket och gör 
vid behov en upprepad granskning eller kontrollerar på annat sätt att de brister som 
konstaterats vid granskningen har korrigerats. Om de konstaterade förseelserna är av 
den arten att man måste ingripa i veterinärens rätt att bedriva sitt yrke, om hans arbets-
förmåga eller yrkeskompetens måste utredas eller om han måste tilldelas en varning, 
överförs ärendet med stöd av lagen om utövning av veterinäryrket till Evira.

I regionförvaltningsverkets tillsynsplan ska beskrivas hur tillsynen över utövarna av 
veterinäryrket genomförs i regionförvaltningsområdets verksamhetsområde. Om regi-
onförvaltningsverket inte deltar i Eviras tillsyn baserad på urval genom riskanalys, ska 
det framgå av tillsynsplanen, hur den riskbaserade övervakningen verkställs och hur risk-
grunderna definieras. I fråga om kontroller som baserar sig på misstanke beskrivs, i vilka 
slags fall granskningar görs. Det kan till exempel vara fråga om angivelse eller sakers om 
upptäckts vid andra inspektionsbesök. I tillsynsplanen beskrivs också hur tillsynen över 
korrigerande åtgärder förverkligas och i hurdana fall regionförvaltningsverket överför 
ärendet för behandling hos Evira.

8.4.2  Tillsyn över användning av läkemedel och läkemedelsbokföring på  
 produktionsgårdar

Enligt 6 och 7 § i lagen om medicinsk behandling av djur får övervakningen av 
användningen av läkemedel och läkemedelsbokföringen på en produktionsenhet 
utföras av regionförvaltningsverket eller av en veterinär som regionförvaltningsver-
ket förordnat för uppgiften. Veterinären i fråga står under regionförvaltningsverkets 
ledning och övervakning. Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas 
på veterinären när han eller hon utför övervakningsuppdraget.

Inspektioner över användning av läkemedel och läkemedelsbokföring på produktions-
gårdar görs om det påträffas positiva fynd i det nationella programmet för kontroll av 
främmande ämnen, om det påträffas ett positivt råvaruparti i produktionsanläggningens 
egenkontroll eller om det finns något annat skäl till att misstänka missbruk i fråga om 
användningen av läkemedel för djur på en produktionsgård. Utöver dessa kontrol-
ler kommer man vid de resultatförhandlingar som förs med regionförvaltningsverken 
överens om kontroller baserade på urval genom riskanalys. Urvalet görs vid regionför-
valtningsverket på basis av lokala uppgifter. Kontrollerna riktas varje år till olika slag av 
produktionsdjur. Evira utarbetar en anvisning för kontrollen, där man beaktar särdragen 
i medicineringen inom den aktuella produktionsinriktningen. Vid dessa inspektioner 
granskas förutom läkemedelsbokföringen också praxisen för märkningen av djur under 
medicineringen och karenstiden samt läkemedlens förvaring. Det beräknas att det i 
medeltal åtgår 0,8 personarbetsdagar för att utföra en inspektion. 
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Den som utför inspektionen kan ge produktionsgården anvisningar för att korrigera 
brister som upptäckts. Regionförvaltningsverket kan utfärda förbud och föreskrifter i 
de fall som nämns i 27 §. Om läkemedelsbrott bestäms i 36 §. För läkemedelsbrott kan 
göras en begäran om förundersökning. Om förseelsen med tanke på helheten är ringa, 
har tillsynsmyndigheten rätt att efter prövning låta blir att anmäla den till förundersök-
ningsmyndigheten. Om läkemedelsbrott bestäms i kapitel 44 § 5 i strafflagen (39/1889). 
I fråga om läkemedelsbrott görs alltid en förundersökningsbegäran till polisen eller tul-
len.

Kontrollen av produktionsgårdarnas läkemedelsbokföring ingår i tvärvilkorsövervak-
ningen (kapitel 8.5) som den del av tillsynen över djurens välmående. Den granskning 
som görs i detta sammanhang är mindre omfattande än den ovan nämnda inspektionen 
av användningen av läkemedel och läkemedelsbokföring.

I regionförvaltningsverkets tillsynsplan ska beskrivas, hur tillsynen av användningen 
av läkemedel och läkemedelsbokföringen på produktionsgårdarna genomförs i regi-
onförvaltningsverkets verksamhetsområde. Om regionförvaltningsverket inte deltar i 
Eviras tillsyn baserad på urval genom riskanalys, ska det framgå av tillsynsplanen, hur 
den riskbaserade övervakningen verkställs och hur riskgrunderna definieras. I fråga om 
kontroller som baserar sig på misstanke beskrivs, i hurdana fall granskningar görs. I 
tillsynsplanen beskrivs också, hur regionförvaltningsverket handlar om det konstateras 
missförhållanden, hur instrueringen sker och i vilka fall en begäran om förundersökning 
inlämnas. I tillsynsplanen beaktas också, när det på basis av en inspektion på en produk-
tionsgård görs en granskning av veterinären på basis av misstanke.

8.5 Stödövervakning

En central del av den gemensamma jordbrukspolitiken är de så kallade tvärvillkoren, 
som är bindande för jordbrukarna. Iakttagandet av dessa villkor är en förutsättning för 
utbetalning av EU:s direktstöd och de av EU delvis finansierade stödformerna miljöstöd, 
kompensationsbidrag och stöd för djurens välbefinnande.

Tvärvillkoren är indelade i fyra villkorsområden, av vilka Evira i Fastlandsfinland 
ansvarar för två:1. tillsyn över folkhälsa, djurhälsa och växtskydd samt 2. tillsyn över 
djurens välbefinnande. För Eviras del innefattar tvärvillkorskontrollerna märkning och 
registrering av djur, växtskyddsmedel, hormoner, foder, livsmedel (förbjudna ämnen, 
läkemedelsrester, rester av växtskyddsmedel, hygien i byggnader för mjölkproduktion, 
hygien i byggnader för äggproduktion och salmonellaövervakning på gårdar med 
fjäderfä), bekämpning av TSE, anmälning om djursjukdomar samt övervakning över 
djurens välbefinnande. 

Av de gårdar som ansökt om EU:s direkta och delfinansierade stöd ska årligen minst 
en procent dvs. ca 250 gårdar övervakas. Märkningen och registreringen av djur över-
vakas på minst 5 procent av gårdarna dvs. på ca 900 nötkreatursgårdar, 120 svingårdar 
och 120 gårdar med får och getter. 

Regionförvaltningsverken ansvarar för följande uppgifter i anslutning till tvärvill-
korsövervakningen (en del av uppgifterna hör till livsmedelstillsynens område):

Fatta slutsatser av ID-övervakningen, efter att ELY-centralens inspektör har utfört 
gårdskontrollen.

Livsmedelstillsyn
Salmonellaövervakning på fjäderfägårdar•	
hygienen i byggnader med mjölk- och äggproduktion•	
förbjudna ämnen (hormonprov och prov av andra förbjudna ämnen)•	
rester (läkemedel och växtskyddsmedel)•	

Övervakning av djursjukdomar
anmälningsskyldighet•	
bekämpning av TSE vid import/export•	
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Övervakning av djurens välbefinnande
nötkreatur•	
svin•	
värphöns•	
får•	
getter•	
övriga produktionsdjur (hjortar, strutsfåglar, hästar, bison, ankor, myskänder, •	
gäss, kalkoner, pälsdjur)

Övervakningen görs på gårdar som valts ut och genom utvidgad övervakning på basis 
av inspektioner på grund av eventuella angivelser samt bl.a. följande kontroller:     

EU-djurskyddsinspektioner.•	
kontroller av mjölkhygien•	
salmonellaövervakning•	
hygien i byggnader där man producerar ägg, •	
övervakning enligt programmet för övervakning av främmande ämnen•	
övervakning enligt programmet för övervakning av växtskyddsmedelsrester•	
kontroll av läkemedelsbokföring•	

Kommunens myndigheter (kommunalveterinärerna och kommunens livsmedelstillsyns-
myndigheter) ska vid den grundläggande kontrollen upprätta tillräckligt noggranna 
protokoll för att kontrollen ska kunna utvidgas till tvärvillkorskontroll. Kommunens 
myndigheter ska också skicka in protokollen över den grundläggande kontrollen till re-
gionförvaltningsverken tillräckligt snabbt för att utvidgningarna ska kunna verkställas.

Kontrollerna ska göras enligt de årliga övervakningsanvisningarna. Man ska se till att 
de veterinärer som utför kontrollerna får kontinuerlig utbildning.

I regionförvaltningsverkets plan ska beskrivas hur tvärvillkorskontrollerna görs och 
resultaten registreras i datasystemet inom utsatta tider enligt övervakningsanvisningarna 
så, att man för de urvalsbaserade kontrollerna tillämpar Eviras tidtabell, och att också 
de kontroller som på basis av den grundläggande kontrollen och angivningar utvidgas 
till tvärvillkorskontroller görs alltid vid behov.  

I kommunens plan beskrivs hur man ser till att regionförvaltningsverket tillräckligt 
snabbt får tillräckliga uppgifter om de grundläggande kontroller, där man upptäckt 
eventuella försummelser av tvärvillkorsindikatorer som hör till regionförvaltningsverkens 
ansvar. 
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9  Verkställande av veterinärtjänster

De veterinärtjänster som kommunen ordnar med eller anskaffar som köpta tjänster 
måste vara lämpliga ur veterinärmedicinsk synpunkt. Kommunerna ska följa med till-
gången och kvaliteten på samt dimensioneringen av tjänsterna som inom ramen för 
miljöhälsovårdens kvalitetskontroll.

9.1 Grundläggande veterinärtjänster

Kommunen / samarbetsområdet för miljöhälsovården ska ordna med grundläg-
gande veterinärtjänster som är tillgängliga vardagar under tjänstetid för husdjur 
som kommuninvånarna och sammanslutningar med hemort i kommunen håller. För 
andra husdjur än nyttodjur ska dock tjänsterna ordnas bara, om sådana tjänster inte 
annars finns tillgängliga inom samarbetsområdet.

För alla nyttodjur som hålls inom kommunens område ska kommunen inom ramen 
för de grundläggande veterinärtjänsterna se till att en veterinär som kan besöka 
djurhållningsplatserna är tillgänglig på vardagar under tjänstetid. 
     
Enligt veterinärvårdslagens definition är nyttodjur husdjur som hålls för jordbruk el-
ler annan näringsverksamhet eller utnyttjas för arbetsprestationer som människan 
behöver. 

Nyttodjur är enligt förarbetena till lagen inte djur som används som sällskap eller för 
hobby- eller tävlingsändamål.

När det gäller akut veterinärhjälp avgränsar veterinärvårdslagen kundkretsen så att 
t.ex. ägare av fritidsbostäder vars officiella hemkommun är en annan blir utanför. Lagen 
hindrar ändå inte kommunen att erbjuda tjänster också till andra än den egna kommu-
nens invånare eller samfund, om det finns resurser för det och tjänsterna för utomstå-
ende inte försvagar tillgången på tjänster för den egna kommunens invånare.

En kommun är inte skyldig att ordna med grundläggande veterinärtjänster för andra 
husdjur än nyttodjur till den del att det inom samarbetsområdet finns privata veterinärer 
eller veterinärstationer som kan tillfredsställa behovet av tjänster. Kommunen ska i sin 
egen veterinärvårdsplan kunna visa, att det hela tiden finns tillgång till ett tillräckligt 
stort utbud av privata veterinärtjänster av tillräckligt god kvalitet, om kommunen inte 
själv ordnar med grundläggande veterinärtjänster för alla husdjur. Kommunen ska ha 
beredskap att sköta också andra än nyttodjur, om det privata serviceutbudet visar sig 
vara otillräckligt eller upphör. Indelningen i nyttodjur och icke-nyttodjur kan vara proble-
matisk och lämna rum för tolkning särskilt när det gäller hästar. I praktiken är det skäl 
för kommunen att vara beredd på att producera grundläggande veterinärtjänster för alla 
hästar i dess område, om det inte är säkert att det finns ett privat serviceutbud. 

I motiveringarna till veterinärvårdslagen har som nyttodjur klassats slädhundar som 
används inom turismnäringen, ridskolornas hästar, djur som används inom handi-
kappvården, ledhundar och sådana djur inom primärproduktionens näringsliv som för 
att garantera en fortsatt yrkesmässig verksamhet i princip kan ersättas med ett annat 
likvärdigt djur.

Kommunen kan om den så önskar ordna med mer omfattande grundläggande ve-
terinärtjänster, än vad miniminivån enligt veterinärvårdslagen förutsätter. Det är skäl att 
beakta områdets näringsstruktur vid planeringen av servicen i samarbetsområdet.

Vid bildandet av samarbetsområden för miljö- och hälsovården har en av de centrala 
målsättningarna varit att få en bra arbetsfördelning mellan veterinärerna och den övriga 
personalen, samt att möjliggöra och stödja specialisering. Detta bör beaktas förutom 
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då tillsynsuppgifterna avgränsas från praktiken, också i den inbördes arbetsfördelningen 
på praktiken och genom att avgränsa tidsbeställda hälsovårdsuppgifter från den akuta 
veterinärvården.

9.1.1 Innehåll

Med grundläggande veterinärtjänster avses veterinärtjänster som ges på grundval av 
veterinärmedicinsk allmän undersökning eller klinisk undersökning på djurhållnings-
platsen eller på en vanlig veterinärmottagning. 

Enligt motiveringarna till lagen är grundläggande veterinärtjänster sådana veterinärtjäns-
ter som är nödvändiga för förebyggande av sjukdomar som smittar från djur till män-
niskor samt tjänster som kan motiveras med produktionsekonomiska, epidemiologiska 
eller djurskyddsmässiga orsaker.

9.1.1.1 Telefonrådgivning

Kommunen ska ordna en möjlighet för djurägarna att få veterinärrådgivning om hus-
djurens hälsa och sjukdomar samt om djurhållning och välbefinnande också per telefon. 
Rådgivningen om ej akuta fall kan begränsas till en viss tidpunkt som meddelas åt 
kunderna.  Telefonrådgivningen kan vara avgiftsbelagd och avgiften kan vara högre 
utanför tjänstetid. Avgifterna ska ändå vara på en rimlig nivå och fastställas i proportion 
till avgifterna för telefontjänster för andra kommunala bastjänster.  

Det ska ändå vara möjligt att under tjänstetid få rådgivning om servicen från ett av-
giftsfritt telefonnummer. Även anmälningar om misstanke om smittosamma sjukdomar 
och anmälningar om eventuella problem rörande djurens välbefinnande borde kom-
muninvånarna kunna göra på tjänstetid till ett avgiftsfritt telefonnummer.   

9.1.1.2 Sjukvård

Den sjukvård som ingår i de grundläggande veterinärtjänsterna är grundläggande 
undersökning av kliniskt sjuka djur, bedömning av vårdbehov och vård eller remiss till 
fortsatt vård. Till grundläggande veterinärtjänster hör också kirurgiska ingrepp till den 
del man med grundläggande veterinärutbildning kan utföra operationer i vanliga mot-
tagningslokaler, vårdutrymmen och djurstall utan specialinstrument. Till de operationer 
som ingår i de grundläggande veterinärtjänsterna hör exempelvis avlägsnande av främ-
mande föremål från nötkreatur och löpmagsoperationer samt pyometraoperationer på 
hundar. I synnerhet vid operationer av smådjur borde det finnas assisterande personal 
närvarande på mottagningen. Kejsarsnitt se 9.3.1

9.1.1.3 Hälsovård

De grundläggande veterinärtjänsterna ska riktas framför allt till förebyggande verksam-
het för att bibehålla och främja djurens hälsa och välbefinnande. Hälsokontroller av 
olika husdjur hör till de grundläggande veterinärtjänsterna. Vaccinationer, avmaskning, 
sterilisation och kastrering av katter samt kastrering av hundar hör till de normala grund-
läggande veterinärtjänsterna, liksom också undersökningar och vård som hänför sig till 
fertiliteten hos idisslare, svin och hästar. Kommunen är ändå inte skyldig att ordna med 
veterinärer för praktikuppgifter som kräver specialkompetens eller –utbildning. Att ordna 
med veterinärer för seminstationer för nötkreatur, svin eller hästar eller företag som 
arbetar med rehabilitering av djur hör inte heller till den grundläggande veterinärvård 
som kommunen ska stå för. I den lagstadgade grundläggande veterinärvården ingår inte 
seminverksamhet för ett enda djurslag.

9.1.1.4 Avlivning av djur

Avlivning av husdjur och vilda djur som hämtats till veterinärmottagningen av  djur-
skyddsmässiga skäl samt avlivning av husdjur på grund av sjukdom eller på ägarens 
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begäran hör till de grundläggande veterinärtjänsterna. Kostnaderna för avlivning av vilda 
djur kan debiteras av regionförvaltningsverket ur anslagen för veterinärvård.

9.1.1.5 Intyg

Konstaterande och fastställande av husdjurs hälsotillstånd på basis av allmän klinisk un-
dersökning med tanke på exempelvis försäkringsbolag, export, import eller handel på 
den inre marknaden ingår i de grundläggande veterinärtjänsterna.

9.2 Förebyggande hälsovården för produktionsdjur

Kommunen ska inom ramen för de grundläggande veterinärtjänsterna ordna med 
hälsovårdstjänster för de husdjur för vilka det finns ett riksomfattande hälsovårds-
program och ett ändamålsenligt uppföljningssystem för verkställandet av program-
met. Det finns för närvarande två sådana program, Naseva för nötkreatursgårdar 
och Sikava för svingårdar.

Tjänsten ”terveydenhuolto” för produktionsdjur upprätthåller och främjar djurs hälsa 
och välmående och förbättrar för sin del livsmedelssäkerheten. Med hjälp av ett fung-
erande hälsovårdssystem kan man effektivt förhindra och följa upp förekomst av smit-
tosamma sjukdomar och produktionssjukdomar på gårdarna. Det samarbete mellan 
branschen och myndigheterna som görs inom ramen för hälsovården kompletterar 
myndigheternas sjukdomsbekämpande åtgärder. Programmet utgår ifrån att djuren på 
de gårdar som ingår i programmet mår bra, att läkemedel används kontrollerat och att 
läkemedel inte används för att hjälpa upp brister i djurmiljön.

Förutom för nötkreatur och svin har hälsovårdsprogram utarbetats också för andra 
husdjur som renar, får, pälsdjur och fiskar. För dem finns det åtminstone inte ännu några 
riksomfattande hälsovårdsprogram och uppföljningssystem. Man håller också på med 
at utveckla hälsovården för hästar. Kommunen kan om den så önskar ta hänsyn till den 
lokala näringsstrukturen och ordna med hälsovårdstjänster för husdjuren enligt behov.

Kommunen ska visa i sin plan på vilket sätt man har sett till att hälsovårdstjänsterna 
motsvarar efterfrågan. I planen uppges den procentuella andelen nöt- och svingårdar 
som ingått hälsovårdsavtal av alla gårdar med nötkreatur och svin i området. Vid uträk-
ningen av den procentuella andelen ska man också beakta eventuella privata tjänster.

9.2.1 Behovet av hälsovårdstjänster

De viktigaste hälsovårdsavtalen är Naseva-avtalet för nötgårdar och Sikava-avtalet för 
svingårdar. I början av år 2010 hade redan över hälften av nötgårdarna ett Naseva-avtal 
och ca 90 % av svingårdarna ett Sikava-avtal. 

En gård har ofta ekonomiskt viktiga produktionsavtal, där ett av villkoren är att ingå 
ett hälsovårdsavtal med en veterinär och låta utföra de hälsovårdsbesök som avtalet 
förutsätter i tid och i överenskommen omfattning. Förbindelserna är ofta av stor eko-
nomisk betydelse, och kan till exempel höja det producentpris mejeriet eller slakteriet 
betalar med flera procent. 

För att få stöd för djurens välbefinnande ska gården också ingå ett hälsovårdsavtal 
med en veterinär och låta veterinären utföra regelbundna hälsovårdsbesök på gården. 
Omkring var tredje nötgård och var femte svingård får stöd för djurens välbefinnande. 
Stödet för djurens välbefinnande kommer sannolikt att i framtiden bli ännu viktigare och 
en stödform som allt fler gårdar kommer att få.

Genom att delta i hälsovården och dess uppföljningssystem kan produktionsgårdarna 
lättare uppfylla också det krav på kedjeinformation som förutsätts enligt primärproduk-
tionsförordningen (134/2006). Enligt den ska producenten innan han skickar djuren till 
slakteriet inlämna uppgifter om bland annat läkemedelsbehandling och sjukdomar hos 
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djuren som kan påverka livsmedelssäkerheten. Största delen av mejerierna förutsätter 
att anmälan görs via det elektroniska uppföljningssystemet (Sikava eller Naseva).

Enligt Nasevas villkor ska veterinären avlägga ett hälsovårdsbesök på nötgården 
minst en gång om året. Inom ramen för Sikava ska minst fyra hälsovårdsbesök om året 
avläggas på gårdar med gris- eller integrerad produktion. Vid ett av besöken uppda-
teras hälsovårdsplanen. På gårdar med slaktsvin avläggs minst ett hälsovårdsbesök per 
uppfödningsomgång eller fyra hälsovårdsbesök om året, om svinstallet har omgångs-
uppfödning i skilda avdelningar.

Vid hälsovårdsbesöken lägger veterinären märke till förhållandena och hälsotillstån-
det. Man går också igenom de viktigaste rutinerna för djurens skötsel och de punkter 
som är kritiska ur produktionssynpunkt. Vid hälsovårdsbesöken ser man över hur häl-
sovårdsprogrammet genomförts, gårdens läkemedelsbokföring och journalerna över 
orsakerna till utmönstring av djur och sjukfrekvens. Dessutom granskas produktionsen-
hetens åtgärder för skydd mot smittosamma djursjukdomar. 

Tillgången till djurhälsovård är ofta avgörande med tanke på husdjursgårdens in-
komstbildning, redan på grund av produktpriserna och lantbruksstöden. Den viktigaste 
orsaken till behovet av hälsovårdstjänster är ändå att producenten vill anlita en veterinär 
som är insatt i häslovård som specialist inför olika avgöranden i besättningen. Målsätt-
ningen för gården är ett bättre ekonomiskt resultat, genom bättre hälsa och välmående 
för djuren. Systemen Naseva och Sikava håller som bäst på att utvecklas mot att bli 
hälsovårdsprogram för produktionen.

Efterfrågan på hälsovårdstjänster ökas också av undantagen av bestämmelserna för 
överlåtande av vissa läkemedel. Förutom de gårdar som hör till Naseva eller Sikava kan 
också fjäderfägårdar som producerar avelshöns och en del av uppfödningsgårdarna/
hönsgårdarna i produktionsledet ingå hälsovårdsavtal och förbinda sig att ta emot två 
hälsovårdsbesök årligen. Detta bör beaktas i kommuner med stor fjäderfäproduktion.

9.2.2 Resursbehovet för hälsovårdsarbete

Runt 90 procent av svingårdarna har redan i nästan tio år hört till Sikava.  Antalet nöt-
kreatursgårdar inom Naseva har under de senaste åren fördubblats med ett till två års 
intervaller och är nu över hälften av gårdarna. Den pågående trenden tillsammans med 
livsmedelsindustrins, producentorganisationernas och statsförvaltningens gemensamma 
mål tyder på att Naseva inom de närmaste åren kommer att omfatta nästan alla nötkrea-
tursgårdar på samma sätt som Sikava nu omfattar nästan alla svingårdar. Hälsovårdspla-
nen och hälsovårdsavtalet behöver inte alltid upprättas av samma veterinär.

 Både veterinärerna och jordbrukarna kommer under de närmaste åren att behöva 
flera dagars fortutbildning i hälsovårdsfrågor, till exempel om uppföljningen av sjukdo-
mar på besättningsnivå och bedömningen av djurens välbefinnande. För deltagande i 
kompletterande utbildning – vilket är obligatoriskt enligt lagen om utövning av vete-
rinäryrket – ska också reserveras en del av veterinärens arbetstid. Dessutom kan det 
vara ändamålsenligt att en del av veterinärernas arbetstid reserveras för utbildning av 
djurägare och –skötare i området.

9.3 Akut veterinärhjälp

9.3.1 Innehåll

Kommunen ska ordna med akut veterinärhjälp som är tillgänglig under alla tider på 
dygnet för husdjur som finns på kommunens område.

I den akuta vetrinärhjälpen ingår veterinärmedicinsk allmän undersökning av ett djur 
som insjuknat plötsligt och åtminstone vårdåtgärder av förstahjälpstyp. Som akut vete-
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rinärhjälp räknas bland annat behandling av kalvningsförlamning hos kor, konservativ 
behandling av kolik hos hästar, behandling av akuta inflammationer och smärttillstånd 
hos husdjur, sår som måste sys samt behandling av chock, förlossningshjälp och kirur-
giska ingrepp som måste vidtas för att rädda ett djurs liv, till den del operationerna kan 
utföras med grundläggande veterinärutbildning i vanliga mottagningsutrymmen och 
djurstall utan specialinstrument. Kejsarsnitt ska kunna utföras på hundar, katter och 
idisslare, om inte operationspatienterna snabbt kan skickas till en vårdplats för fortsatt 
vård på en tillräckligt nära belägen ort.

Vid benbrott hos smådjur ska utföras en omedelbar immobilisation. Avlivning av 
husdjur och vilda djur som hämtats till veterinärmottagningen på djurskyddsmässiga 
grunder ingår i den akuta veterinärhjälpen. 

Målsättningen för den akuta veterinärhjälpen är att den ska fungera som första 
hjälp, för behandling i fall där djurets hälsa och välbefinnande är hotat, och säkerställa 
att patientens tillstånd inte oskäligt färsämras i väntan på de tjänster som är tillgängliga 
under tjänstetid. 

Om kommunen inte själv ordnar med grundläggande veterinärtjänster för andra 
husdjur än nyttordjur med den motiveringen, att den i sin plan för veterinärvården har 
påvisat att det finns tillräckligt med privata grundläggande veterinärtjänster som oav-
brutet är tillgängliga inom samarbetsområdet, ska kommunen ändå ordna med akut 
veterinärhjälp på vardagar också för andra än nyttodjur. Alternativt ska kommunen ha 
ett avtal med en privat tjänsteproducent för att säkerställa att akut veterinärhjälp alltid 
säkert finns att få i samarbetsområdet.

9.3.2 Akut veterinärhjälp utanför tjänstetid

Kommunen ska ordna med jourtjänst för akut veterinärhjälp som behövs utanför 
tjänstetid i samarbete med andra kommuner inom ett jourområde som motsvarar 
en eller flera ekonomiska regioner eller ett eller flera landskap. 

Med ekonomisk region menas de ekonomiska regioner som avses i regionutveck-
lingslagen (602/2002) och med landskap de landskap som avses i statsrådets förord-
ning om landskapen (147/1999). Bildandet av de jourområden som aves i veterinär-
vårdslagen är obligatoriskt för kommunerna, och regionförvaltningsverket har en viktig 
roll i uppbyggnaden av nya jourområden. Målet bör vara att organisera jourtjänsten 
så att den omfattar ett område som är minst lika stort som ett landskap. Under över-
gångsperioden och i exceptionella förhållandena kan jourområdet få motsvara en 
ekonomisk region. 

Den akuta veterinärhjälpen inom jourområdet ska ordnas så att små husdjur som 
utan svårigheter kan transporteras till veterinärmottagningen i huvudsak vårdas av 
annan personal än sådana husdjur där veterinärhjälpen förutsätter att en veterinär 
besöker djurhållningsplatsen. Från detta krav får man dock avvika i ett jourområde 
där djurtätheten är låg eller där små husdjur som utan svårigheter kan transporteras 
till veterinärmottagningen utgör en liten andel av alla husdjur som hålls inom jour-
området, eller när det av andra särskilda skäl är motiverat. 

En avvikelse från kravet på uppdelning av jourtjänsten bör motiveras för regionförvalt-
ningsverket, som avgör om en avvikelse är möjligt på basis av de framlagda motivering-
arna. Jourtjänsten kan uppdelas också tidvis, enligt efterfrågan och genom remissför-
faranden. I så fall säkerställs genom avtal, att de smådjur som man inte kan eller hinner 
vårda i en samjour, kan skickas till en särskild smådjursjour. Avståndet till klinik för 
remission måste vara måttligt.
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Dejoureringen för djursjukdomar som lätt sprider sig sköts utanför tjänstetid på 
regionförvaltningsverkens försorg och omfattar hela landet, så att två länsveterinärer 
alltid dejourerar samtidigt – den ena i området östra och norra Finlands och den andra 
i området södra och västra Finland.

Namnet och numret på den länsveterinär som för tillfället dejourerar ges av Eviras 
automatiska telefonsvarare 020 77 24340.

9.3.4.1 Jour för stora djur

Målsättningen bör vara att ha jourområden som är minst lika stora som ett landskap, 
och som bildas i samråd med samarbetsområdena för miljöhälsovården. Inom jourom-
rådet ska finnas tillräckligt många jourdistrikt för stordjur med beaktande av de lokala 
förhållandena. Det är inte ändamålsenligt att fastställa några fasta gränser för distrikten, 
utan alla jourer ska ha hela landskapet som verksamhetsområde. Då kan de veterinärer 
som dejourerar samtidigt jobba tillsammans i team, och den dejour som finns närmast 
kan i princip alltid skickas ut dit hjälp behövs. Om någon av jourveterinärerna blir tvung-
en att utföra en mer tidskrävande åtgärd kan de andra veterinärerna i området överta 
ansvaret för hans eller hennes eventuella andra uppgifter. De dejourerande veterinärerna 
har möjlighet att konsultera varandra, och i riktigt svåra fall kan man vid behov skicka 
flera veterinärer till platsen.

Om möjligt borde man sträva efter att inrätta några jourställen som är specialiserade 
på hästar och som kunde betjäna geografiskt stora områden. Kommunerna kunde 
komma överens med dessa jourställen om ordnandet av vård för hästar.

9.3.4.2 Jour för smådjur

Målsättningen är att på landskapsnivå koncentrera jouren för smådjur till ett ställe. När 
alla kommuner i landskapet deltar i finansieringen av jouren för smådjur har man möjlig-
het att utrusta jourstället med ändamålsenliga utrymmen, instrument och personal eller 
köpa tjänsten av en privat tjänsteproducent. Särskilt i stora städer är arbetsmängden 
vid smådjursjourerna stor, och vid dimensioneringen av tjänsterna gäller det att avsätta 
tillräckligt många tjänster för veterinärer och assistenter.

När ett gemensamt jourställe för smådjur etableras i ett landskap är det skäl att 
dimensionera och utrusta jourstället över lagens miniminivå så, att där går att utföra 
operationer som exempelvis operationer för att avlägsna främmande föremål och tarm-
vredsoperationer. Röntgen- och ultraljudsanläggningar och tillräcklig laboratorieutrust-
ning bör ingå i utrustningen. 

9.3.4.3 Centraliserad kontaktservice

För varje jourområde ska det ordnas med en centraliserad kontaktservice. 

Syftet med den centraliserade kontaktservicen är att effektivisera veterinärjourens 
arbete genom att koncentrera de samtal som gäller veterinärtjänster till ett ställe, 
från vilket kunden kan vägledas vidare till jourmottagningen eller till en veterinär som 
kallas till djurhållningsstället. Vid behov kan personalen vid kontaktcentralerna också 
ger råd om skötseln och i mindre brådskande fall be kunden ringa veterinären under 
tjänstetid. 

Personalen vid den centraliserade kontaktservicen behöver inte alltid vara en veteri-
när, bara den annars har tillräcklig sakkännedom. Utbildade och erfarna smådjursskötare 
har ofta den kunskap som smådjur som behövs. I fråga om stora djur är det svårare att 
hitta personal med motsvarande kompetens, och tröskeln för att förena samtal till den 
dejourerande veterinären bör hållas på tillräckligt låg nivå. Att sålla ut onödiga samtal 
och sådana samtal som inte har med jourtjänsten att göra underlättar ändå för den 
dejourerande veterinären att orka med sitt arbete.
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Vid organiseringen av jouren för stora djur kan man utnyttja modern GPS-teknik 
för att från kontaktpunkten styra den närmaste dejourerande läkaren till det ställe där 
hjälpen behövs. 

Att inrätta kontaktpunkter utan samband med den övriga jourverksamheten är 
ingen realistisk idé, om inte jourverksamheten kan inlemmas som en del av det allmänna 
alarmcentralsystemet. Den naturliga platsen för kontaktcentralen är i samband med 
landskapets gemensamma jour för smådjur. I så fall borde personresurserna dimensio-
neras så, att det skulle finnas tillräckligt många djurskötare för att också sköta kontakt-
servicen. Kostnaderna kunde fördelas mellan kommunerna enligt samma principer som 
kostnaderna för jouren för smådjur.  

Den centraliserade kontaktservicen kan betjäna flera jourområden tillika och tjänsten 
kan vara avgiftsbelagd för kunderna.

Kommunen ska i sin plan hur man ordnar med akut veterinärhjälp under tjänstetid 
och utanför tjänstetid med beaktandet av kravet på att särskilja jouren för smådjur från 
jouren för stora djur och kravet på en centraliserad kontaktservice.

9.4 Mål för tjänsternas tillgänglighet och kvalitet

Om säkerställandet och uppföljningen av tjänsternas kvalitet se kap. 10.

9.4.1 Tidsbeställning

Djurets ägare eller innehavare ska om hon eller han så önskar kunna reservera tid för ett 
veterinärbesök i djurhållningsstället, för att hämta ett smådjur till mottagningen eller vid 
behov föra en häst till ett ställe där vårdåtgärder kan utföras på ett säkert sätt. När det 
finns flera praktiserande veterinärer i ett samarbetsområde borde kunden i icke-akuta 
fall i mån av möjlighet ha frihet att själv välja vilken veterinär hon eller han vill anlita. 

Tidsbeställningarna borde koncentreras till ett ställe i samarbetsområdet, och verk-
samheten organiseras så, att en viss veterinär eller vissa veterinärer vissa dagar ansvarar 
för behandlingen av akutfallen medan största delen av veterinärerna koncentrerar sig 
på mottagning efter tidsbeställning. Det skulle också gynna veterinärernas orkande 
och göra det lättare att kombinera arbete med privatliv om de arbetsdagar som karak-
täriseras av oregelbundna tider ett oförutsägbart innehåll begränsas till de dagar då 
veterinären har hand om akutfallen. 

De praktiserande veterinären bör också reservera tid för telefontjänst, då de bland 
annat kan svara på kundernas ringbud.

Kommunen ska i sin plan beskriva hur arbetsfördelningen inom veterinärtjänsten till 
vardags är fördelad mellan tidsbeställningstjänster och akuthjälp.

9.4.2 Tillgänglighet

Den som behöver grundläggande veterinärtjänster och akut veterinärhjälp ska ha 
tillgång till dem inom skälig tid och på skäligt avstånd med beaktande av de geo-
grafiska förhållandena.

Om hjälpbehovet inte är akut ska ett sjukbesök eller mottagningstid kunna ordnas inom 
en vecka efter beställningen. Icke-akuta hälsovårds- och massarbetsbesök samt sådana 
operationer av friska djur som beskrivs i punkt 9.1.1.3 ska utanför semestersäsongen 
kunna reserveras inom under tre veckor och under semestersäsongen inom under sex 
veckor efter tidsbeställningen. Om kunden vill anlita någon viss veterinär kan vänteti-
derna vara längre. Kriteriet för en god servicenivå kan i befolkningsrika områden anses 
vara att de grundläggande veterinärtjänsterna ordnas så, att största delen av kunderna 
får service inom ett avstånd på femtio kilometer.

Resurserna för akut veterinärvård måste dimensionernas så, att hjälp kan fås inom 
tre timmar under alla tider på dygnet i 90 procent av fallen. Jourområdena ska alltså 
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dimensioneras så, att den dejourerande veterinärens resa från djurhållningsstället eller 
djurägarens resa till smådjurskliniken i 90 procent av fallen är under hundra kilometer. 
Undantag från den här avståndsregeln kan göras i landskapen Kajanaland och Lappland 
och i skärgårdskommunerna.

Det rekommenderas att kommunerna deltar i resekostnaderna för sjukbesök och 
hälsovårdsbesök enligt vad som bestäms i 22 § i veterinärvårdslagen. En subventionering 
kan motiveras med principen om kommuninvånarnas jämställdhet som konsumenter av 
lagstadgade bastjänster och med djurskyddsaspekter.

Frågan om subventioner behandlas separat i kapitel 7. 

9.5 Lokaler

Om kommunen ordnar med grundläggande veterinärjänster och akut veterinärhjälp 
genom att själv producera tjänsterna helt eller delvis, ska kommunen ordna med de 
lokaler och redskap som behövs för tjänsterna med beaktande av veterinärvårdsla-
gen och sina skyldigheter som arbetsgivare enligt arbetarskyddslagen, kommunens 
plan samt antalet och de olika slag av djur som hålls på kommunens område.

Läkemedl ska enligt lagen kunna förvaras i ändamålsenliga temperaturer. Det ska 
finnas ett låsbart utrymme för läkemedel som räknas som narkotika. 
 

Det ska finnas skilda förvaringsutrymmen för läkemedel som ska förvaras i rumstempe-
ratur, i svalare temperatur och i kylskåpstemperatur.

Samarbetsområdets målsättning är att förlägga veterinärernas gemensamma mottag-
nings- och kontorsutrymmen på ett ställe där de geografiska avstånden till kunderna inte 
blir för stora (jfr 9.4.2). Till de utrymmen som behövs hör kontorslokaler, varma garage och 
tillräckliga lagerutrymmen. Det ska också finnas ändamålsenliga utrymmen för rengöring 
och torkning av instrument, skrymmande praktikutrustning och skyddskläder. 

För hästar ska det i samarbetsområdet finnas tillgång till en tvångsspilta eller mot-
svarande konstruktion där undersöknings- och vårdåtgärder kan utföras utan risk för 
arbets- eller patientsäkerheten. I samband med den ska det finnas utrymmen där häs-
tarna kan läggas omkull på ett säkert sätt.

Socialutrymmen med tvättrum och vilorum för personalen hör till varje verksamhets-
ställe. Vid de verksamhetspunkter där det ordnas med jourverksamhet i samarbetsom-
råden ska det ordnas med ändamålsenliga utrymmen där den jourhavande veterinären 
och vikarien kan bo. Om man har ordnat med ett bra boende är det också lättare att 
få vikarier.

Om utrymmena används som mottagning för smådjur, ska där finnas ett väntrum, 
tillräckligt många behandlings- och operationsrum och dessutom utrymmen som är 
lämpliga för tvätt av patienter.

Kommunen ska se till att lokalerna dagligen städas och hålls i ordning och också 
sköta om avfallshanteringen, där också bortskaffande av utgångna läkemedel och be-
gagnade sprutor, nålar, mm. ingår. 

Det ska ordnas med ändamålsbevakning och inbrottsskydd för lokalerna.

9.6 Redskap och instrument

En praktik för stordjur ska vara utrustad med ultraljudsapparat med rektalgivare, redskap 
för omkulläggning av hästar, tandvårdsinstrument och betäckningslinor, bultpistol och 
alla instrument som behövs för normal förlossningshjälp, grundläggande veterinärtjäns-
ter och akut kirurgisk veterinärhjälp.

Normala skyddskläder och –skodon samt specialutrustning för provtagning av smit-
tosamma djursjukdomar och zoonoser inklusive provtagnings- och förpackningsmaterial 
ingår också i utrustningen.
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En praktik för smådjur ska vara utrustad med ultraljudsapparat, elektrotom, djurvåg, 
ställbara behandlings- och operationsbord samt armaturer. Dessutom ska där finnas 
alla normala undersökningsredskap och instrument. Det ska också finnas en frysbox för 
förvaring av döda/avlivade smådjur.

En enskild smådjursjour som är gemensam för en ekonomisk region eller ett land-
skap ska ha en utrustning som fyller tillräckligt hög standard, och ha åtminstone röntgen 
apparatur och tillräcklig laboratorieutrustning, med bland annat apparatur för torrke-
misk analys. 

Alla kommunalveterinärer måste ha tillgång till modern ADB-utrustning och pro-
gramvara samt telefon- och dataanslutningar. Man ska gå in för att ordna med data-
baserade system för tidsbeställning och patientkartotek för alla veterinärer i samarbets-
området.

Instrumentdisk och -desinficering bör kunna utföras på plats eller så köps tjänsten 
in som en hämt- och leveranstjänst. Tvätten och torkningen av arbetskläder ska ordnas 
på ett ändamålsenligt sätt.

9.7 Köpta tjänster

Kommunen kan ingå avtal med en privat veterinärtjänsteproducent om produktion 
av grundläggande veterinärtjänster och akut veterinärhjälp. Tjänsteproducenten kan 
vara en fysisk person, en privaträttslig juridisk person eller en läroanstalt. Avtal kan 
inte ingås om handhavandet av tillsynsuppgifter. Tjänsterna ska konkurrensutsättas 
enligt anskaffningslagen.

Kommunen ska ange i sin plan, hur den övervakar kvaliteten på de veterinärtjänster 
som köps in och hur de kundavgifter som anges i anbudshandlingarna efterlevs. Vid 
konkurrensutsättningen av tjänster ska man fästa särskild vikt vid de kvalitetskriterier 
som ingår i offertbegäran.

Betalningar tas separat upp i kapitel 7.
Personresurserna tas separat upp i kapitel 4.
Kvalitetssystemen tas separat upp i kapitel 10.

9.8 Tjänster som överstiger basnivån

9.8.1 Specialveterinärtjänster

Kommunen kan om den vill ordna med specialveterinärtjänster, men detta är ingen 
skyldighet enligt veterinärvårdslagen. Områdets näringsstruktur ska i alla vall beaktas 
vid arbetsfördelningen mellan veterinärerna i samarbetsområdet och vid fortbildningen 
och den kompletterande utbildningen. 

9.8.2 Remitteringsmöjligheter

För hästar och smådjur borde kommunen gå in för att trygga tillgången på krävande 
veterinärtjänster för patienter som behöver krävande fortsatt vård genom att förhandla 
om ett remissförfarande till privata häst- och smådjurskliniker eller universitetets djur-
sjukhus.

9.8.3 Laboratorietjänster

Kommunen ska visa i sin plan, hur man ordnat med inskickandet av mjölkprov, blodprov, 
träckprov, andra vävnads-, sekret- o.a.. prov som ska analyseras samt försändelserna av 
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hela djur som ska obduceras och med att laboratoriesvaren utan dröjsmål tas emot. Det 
ska särskilt anges i planen hur man skickar in smittofarligt material. En del av analyserna, 
t.ex. odling av mastitprov, kan också ordnas på mottagningen, och det finns tillräckligt 
med personal och utrustning för detta.
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10 Ledning

Ledningen av tillsynen har beskrivits i samband med verkställandet av tillsynen i  
kapitel 8.

10.1 Utvärdering av planerna och tillsyn över genomförandet

Kommunens plan godkänns av det kollegiala organ som ansvarar för kommunens miljö- 
och hälsovård. I samband med att den gemensamma tillsynsplanen är det naturligt 
att också godkänna veterinärvårdsplanen, även om detta inte förutsätts särskilt enligt 
veterinärvårdslagen. Enligt lagstiftningen om miljö- och hälsovård förutsätts inte att 
verksamhetsidkarna ska höras om tillsynsplanen, men enligt 41 § i förvaltningslagen bör 
verksamhetsidkarna beredas möjlighet att påverka planen. Kommunen kan tillkännagöra 
anhängiga ärenden på ett sätt som den befinner lämpligt. Det är skäl att också rikta 
meddelandet till de privata leverantörerna av veterinärtjänster. 

Kommunen ska inlämna sin första plan om tillsynen över veterinärtjänster och djurs 
hälsa och välmående till regionförvaltningsverket före 1.11.2011 och därefter alltid 
när planen har uppdaterats, dock med minst tre års intervall. Det är viktigt att både 
tillsynsveterinärerna och de praktiserande veterinärerna deltar i utarbetandet och upp-
dateringen av den kommunala planen.

Kommunen ska första gången utvärdera genomförandet av sin plan i början av år 
2013 och därefter alltid då ett verksamhetsår avslutats och utarbeta en utvärderingsrap-
port över detta. Rapporten godkänna av en behörig nämnd eller annat kollegialt organ, 
som också går igenom de korrigerande åtgärderna. Den godkända rapporten skickas till 
regionförvaltningsverket enligt den tidtabell som ämbetsverket fastställt.

Utvärderingen av genomförandet av kommunens plan utnyttjas vid utvecklandet av 
den lokala tillsynen och veterinärtjänsterna i syfte att säkerställa deras funktion och vid 
utarbetandet av nya planer. Vid utvärderingen ska regionförvaltnigsverket bland annat 
granska:

tillsynens täckning•	
tillgången och kvaliteten på veterinärtjänster•	
antalet inspektioner i förhållande till tillsynsplanen•	
resurserna och samarbetsområdets funktion•	
eventuella brister i verksamheten, samt•	
eventuella inspektioner/auditeringar av verksamheten•	

Regionförvaltningsverket utarbetar årligen en sammanfattande rapport över utvärde-
ringen av genomförandet av tillsynsplanerna för kommunerna i sitt område och skickar 
den till Evira inom en överenskommen tid.

Regionförvaltningsverket levererar den uppdaterade regionala tillsynsplanen till Evira 
årligen enligt en särskilt överenskommen tidsplan. Evira utvärderar tillsynsplanerna i 
samband med sin årliga resultatförhandlingsprocess. Evira följer med regionförvalt-
ningsverkens implementering av tillsynen och dess effektivitet och beaktar resultaten 
vid utvecklandet av det nationella tillsynsprogrammet.

10.2 Utbildning och arbetshandledning

I den regionala tillsynsplanen ingår en beskrivning av utbildningen och arbetshand-
ledningen för kommunernas tillsynsmyndigheter och regionförvaltningsverkets egen 
personal.
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11 Kvalitet

11.1 Auditering

Enligt artikel 4.6 i kontrollförordningen ska medlemsstaten genomföra interna och exter-
na auditeringar av tillsynsmyndigheten. Evira ansvarar på nationell nivå för planeringen 
och koordineringen av auditeringarna samt för auditeringen av verksamheten i sitt eget 
ansvarsområde. På basis av den strategi som fastställts för auditeringen av foder- och 
livsmedelskedjan har en flerårig auditeringsplan utvecklats (2008-2011) för livsmedels-
kedjan, innefattande både foder- och livsmedelssektorn och sektorn för djurens hälsa 
och välbefinnande.

Syftet med auditeringssystemet är att påvisa att tillsynen genomförs i enlighet med 
de krav som fastställts i lagstiftningen och undersöka tillsynens verkningsfullhet, effek-
tivitet och enhetlighet och dessutom identifiera utvecklingsbehovet och styrkorna inom 
tillsynen. Med hjälp av auditeringarna vill man granska bland annat tillsynens verknings-
fullhet, dvs. om man genom tillsynsåtgärderna uppnått önskat resultat.

Evira auditerar regionförvaltningsverkens tillsyn över djurens hälsa och välbefinnande 
i enlighet med den fleråriga auditeringsplanen för livsmedelskedjan.

Regionförvaltningsverken har från och med år 2005 utfört auditeringar av den 
kommunala livsmedelstillsynen. Målet är att utvidga de auditeringar regionförvaltnings-
verken utför till att också omfatta den tillsyn över djurens hälsa och välbefinnande som 
kommunerna anordnar. 

11.2 Insamling av respons

Kommunen ska försöka följa med tillgången på veterinärtjänster med hjälp av regel-
bundna kundenkäter.

11.3 Behandling av klagomål

Kommunen ska ange i sin plan, hur kommunen i sin egenskap av ordnare av tjänster och 
tillsyn och arbetsgivare behandlar eventuella kundreklamationer och ersättningskrav gäl-
lande veterinärvården. Av planen ska framgå kommunens gällande ansvars- och andra 
försäkringar och deras ersättningsbelopp samt förfarandena vid begäran om utlåtanden 
av veterinärmedicinska skadenämnden.

Regionförvaltningsverket ska i sin regionala plan presentera förfarandena vid be-
handlingen av klaganden om förfarandena i fråga om veterinärvården och om överfö-
randet av ärenden till Evira för behandling i sådana fall då ett beslut eventuellt gäller 
restriktioner i fråga om en veterinärs rätt att utöva sitt yrke.  

11.4 Förbättring av verksamheten

Kommunen ska i samband med uppdateringen av planen förbättra den med beaktande 
av kundresponsen, eventuella klaganden och eventuella inspektioner och auditeringar 
utförda av regionförvaltningsverket. Kommunen ska systematiskt registrera de utveck-
lingsbehov som framkommit på ovan nämnda sätt och följa med hur de korrigerande 
åtgärderna framskrider.
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12 Uppföljning och rapportering

Uppföljningen och rapporteringen har blivit allt viktigare i och med informationssam-
hället. Också om tillsynen genomförts väl och omsorgsfullt minskar dess betydelse och 
verkningsfullhet om det finns brister i uppföljningen och rapporteringen. Kommissionen 
har på basis av inspektioner den genomförde i Finland år 2009 påpekat, att Finlands 
problem är dess ineffektivitet när det gäller att fullfölja myndighetsåtgärder.

I de regionala planerna och kommunernas planer ska man därför fästa särskild vikt 
vid beskrivningen av uppföljningen och rapporteringen.   

12.1 Tillsyn över efterlevnaden av utfärdade förordnanden och förbud

I regionförvaltningsverkets plan beskrivs hur regionförvaltningsverket säkerställer full-
följandet av myndighetsåtgärder och eventuella korrigerande åtgärder både i den tillsyn 
ämbetsverket själv utövar och i den tillsyn som kommunerna genomför.

I kommunens plan beskrivs hur man på lokal nivå säkerställer att myndighetsåtgärder 
och eventuella korrigerande åtgärder fullföljs.

12.2 VASU-rapportering

”Anvisning till regionförvaltningsverket om rapporteringen av livsmedelstillsynen och 
tillsynen över djurs hälsa och välmående till Evira” (Eviras anvisning 11007) innehåller de 
blanketter som behövs då regionförvaltningsverket rapporterar om den utförda tillsynen 
till Evira.

För kommunerna har utarbetats en motsvarande anvisning ”Anvisning till kommu-
nen om rapporteringen av livsmedelstillsynen och tillsynen över djurs hälsa och välmå-
ende till regionförvaltningsverket” (Eviras anvisning 11009).

12.3 Rapporter och statistik som begärs av andra myndigheter

berättelser/beslut över djurskyddsinspektioner•	
besök inom hälsoövervakningsprogrammen•	
misstanke om sjukdom•	
sådant tillsynsarbete över djurs hälsa och välmående för vilket kommunen de-•	
biterar staten
årssammandrag o.dyl. som begärs av andra myndigheter•	
dokument om anslutning till hälsokontrollprogram•	
åtgärder gjorda för att kontrollera smittsamma djursjukdomar•	

I regionförvaltningsverkets plan beskrivs hur regionförvaltningsverket följer med hu-
ruvida de ovan nämnda dokumenten anländer från kommunerna inom utsatta tider 
och vid behov ingriper om de utsatta tiderna inte hålls. Dessutom beskrivs huruvida de 
rapporter och sammandrag som hör till regionförvaltningsverkets uppgifter levereras 
inom utsatta tider till Evira och eventuella andra myndigheter. Regionförvaltningsverken 
lämnar årligen i samband med VASU-rapporten till Evira den statistik som behövs för 
uppföljningen av de samhälleliga effektmål som fastställs för regionförvaltningsverken i 
de strategiska resultatavtalen.

I kommunens plan beskrivs, hur man säkerställer att de ovan nämnda handlingarna 
skickas till de behöriga myndigheterna inom utsatt tid.  

12.4 Anmälan om djursjukdomar

se punkt 8.2.2
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12.5 Statistikföring över användningen av veterinärtjänster      

Kommunen ska för att kunna bedöma resursernas tillräcklighet föra statistik över an-
vändningen av de veterinärtjänster den ordnar. Av statistiken ska på årsnivå framgå 
åtminstone antalen sjukbesök, hälsovårdsbesök samt besök vid smådjurskliniker under 
tjänstetid samt sjukbesök och besök på smådjurskliniker under dejourtid. Statistiken ska 
för utvärderingen av genomförandet bifogas till kommunens plan och årligen inlämnas 
till regionförvaltningsverket.
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BILAGA 1. PROJEKT INOM TILLSYNEN ÖVER DJURENS HÄLSA OCH 
VÄLMÅENDE 2011

1.  Projekt som prioriteras bland länsstyrelsernas lagstadgade uppgifter

1.1  Verkställande av den registreringsskyldighet ifråga om platser för utfodring av  
 vilda djur med kadaver som förutsätts enligt lagen om ett system för identifiering  
 av djur, en förenkling av årsrapporteringen om användningen av kadaver samt  
 effektivering av tillsynen.

Enligt den lag om ett system för identifiering av djur som trädde i kraft 1.5.2010 krävs 
att den aktör som är ansvarig för en plats för utfodring med kadaver till registret över 
platser för utfodring med kadaver anmäler uppgifter om bl.a. tidpunkten när verksam-
heten inleds och avslutas, uppgifter om platsens läge, den animaliska biproduktens art 
eller beskaffenhet samt det område eller plats där biprodukten samlas in.  Registret över 
platserna för utfodring med kadaver är en del av registret över djurhållningsplatser.  Data 
kommer att kunna införas i registret hösten 2010. 

För tillfället inlämnar aktörerna anmälan om inledande av utfodring med kadaver 
årligen till den lokala kommunalveterinären. Kommunalveterinärerna skickar i enlighet 
med den nationella förordningen (JSMf 850/2005) anmälningarna vidare till region-
förvaltningsverkens länsveterinärer, som sammanställer sammandrag över de inkomna 
anmälningarna och i början av varje år skickar rapporterna om föregående års utfodring 
med kadaver till Evira. I fortsättningen för kommunalveterinären/kommunens tjänste-
man in uppgifterna från anmälan om inledande av verksamhet direkt i registret över 
platser för utfodring med kadaver, ur vilket både länsveterinärerna och Evira kan sam-
manställa årsrapporterna. Från registrets kan köras ut rapporter om t.ex. alla platser för 
utfodring med kadaver som är lagts ut för fotografering av björnar, utfodringsplatser där 
man använder svin som åtel, utfodringsplatser i vissa kommuner osv. Registreringen av 
platserna för utfodring med kadaver och de rapporter som kan tas ut om utfodringen 
underlättar och effektiviserar tillsynen över användningen av kadaver. Myndigheterna 
har via registret tillgång till aktuell information om platserna för utfodring med kadaver 
i hela landet.

Projektets syfte är att man ska köra in en ny registreringspraxis. Andra mål är att 
aktivera aktörerna att bättre än tidigare anmäla när det börjar lägga ut biprodukter 
som åtel och att effektivisera kommunalveterinärernas inspektioner av platser där man 
utfodrar vilda djur med kadaver och inspektioner av överlåtare av kadavermaterial och 
bokföring över användningen.

Genomförande av projektet

Utarbetande av nya och uppdatering av gamla anvisningar och blanketter som •	
hänför sig till registret (Evira), information om reformen till aktörerna och kom-
munalveterinärerna (Evira och regionförvaltningsverken), utbildning av personal 
som ansvarar för registreringen (Evira, regionförvaltningsverken). 

I syfte att effektivera tillsynen fastställs mål för det antal inspektioner vid och •	
granskningar av bokföringen över platser för utfodring med kadaver som kom-
munalveterinärerna ska göra (Regionförvaltningsverket). Man följer upp och 
övervakar att de personer som ansvarar för de platser för utfodring med kada-
ver som införts i registret gör de anmälningar om användningen som bestäms 
i lagen. För konstaterade bristfälligheter ges en skriftllig anmärkning och kor-
rigerandet av bristfälligheterna övervakas (Kommunalveterinärerna). Efter att 
projektet avslutats sammanställs och analyseras tillsynsresultaten och skickas till 
Evira (Regionförvaltningsverket).
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Medverkande
Evira, Regionförvaltningsverket och de kommunalveterinärer på vars område vilda djur 
utfodras med biprodukter.  

1.2   Genomförande av tillsynen över obligatoriska hälsokontrollprogram

Projektets syfte är att undersöka hur tillsynsbesöken ifråga om vissa obligatoriska häl-
sokontrollprogram och rapporteringen om dem från kommunalveterinärerna till länsve-
terinärerna har genomförts och genomförs år 2009-2011 

salmonellakontrollprogrammet för värphöns•	
kontrollprogrammet för maedi-visna hos får och getter •	
övervakningsprogrammet för scrapie hos får och getter  •	

Genomförande av projektet
Länsveterinärerna sammanställer och rapporterar de rapporter de fått om kommunalve-
terinärernas kontrollbesök under de år det gäller och jämför det konstaterade resultatet 
med det antal gårdar som ska övervakas. Från Evira skickas uppdaterade gårdsförteck-
ningar (uppgifter från får-getregistret) till regionförvaltningsverken, länsveterinärerna 
uppdaterar listorna med de övervakningsresultat de fått av kommunalveterinärerna. 
Vid behov ber länsveterinärerna kommunalveterinärerna om tilläggsutredningar i fråga 
om de gårdar, där besök inte utförts i enlighet med tillsynsprogrammen.  Uppgifter om 
observerade försummelser och genomförandet av tillsynen skickas in till Evira i början 
av år 2012.  

Deltagare 
Evira, regionförvaltningsverken, kommunalveterinärerna

3.3 Genomförande och effektivering av tillsynen över fiskodlingar i havsområdet 
 (gäller ej övervakning av restriktionsområdet för VHS)

De senaste åren har brister observerats särskilt inom tillsynen över havskassar i havsom-
rådet (matfisk- och mellanodlingsanläggningar). inspektioner enligt tillsynsprogrammen 
har inta gjorts, och man har inte fått in prov från anläggningarna (lagstadgade VHS-, 
IPN- och IHN-fiskvirusprov). De noggranna uppgifterna över antalet anläggningar som 
ska granska har varit bristfälliga, eftersom det årligen sker förändringar i verksamheten, 
i synnerhet bland fiskodlingsanläggningarna i havsområdet: en del står ibland tomma 
(även om verksamheten inte avslutats) och en del är igång bara en del av året. Havsan-
läggningarnas geografiska placering långt ute i havet innebär också en utmaning med 
tanke på inspektionsbesöken. Detta har varit en delorsak till att i snitt endast 40 procent 
av anläggningarna i havsområdet har inspekterats i enlighet med programmet.

Projektets syfte
Projektets mål är att ta reda på orsakerna till att tillsynen inte genomförts effektivt och 
utarbeta planer för effektivering av tillsynen i regionerna

Genomförande av projektet
Regionförvaltningsverken samlar inom projektet in uppgifter om alla verksamma an-
läggningar i havsområdet inom deras region. Uppgifterna sammanställs genom en 
jämförelse av olika myndigheters registeruppgifter (t.ex. vattenbruksregistret, miljötill-
ståndsmyndigheterna, Eviras register över hälsotillstånd).

 Regionförvaltningsverken utreder inom sina områden hur inspektionerna av an-
läggningarna genomförts år 2009-2011 och Evita sammanställer uppgifterna med de 
virusprov som inkommit från anläggningarna år 2009-2011.

Om besöken och provtagningarna inte genomförts enligt tillsynsprogrammen, in-
hämtas en tilläggsutredning av den övervakande veterinären.
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De verksamma anläggningarna indelas i riskklasser. Vid behov görs planer för ef-
fektiverad tillsyn i en region och övervakas att de genomförs (Evira och regionförvalt-
ningsverken).

Deltagare
Evira, de regionförvaltningsverk inom vars område det finns fiskodlingar i havsområdet 
(västra Finland, södra Finland), kommunalveterinärerna.

2.  Projekt som olika regionförvaltningsverk kan delta i allt enligt sina  
 egna behov

2.1 Riskbedömning i fråga om djurens välbefinnande (för år 2008-2011)

Projektets syfte
Kommissionen förutsätter att tillsynen över EU:s direkta stöd bygger på riskbedömning. 
Också Evira behöver för riskklassificeringen och riskhanteringen ifråga om sina tillsyns-
objekt uppgifter om de centrala riskfaktorerna ifråga om djurs och deras välmående. 
I Finland finns tillsvidare inget system för bedömning av riskerna i fråga om djurens 
välmående. Projektets syfte är att undersöka begreppet risk och fara i fråga om djurens 
välbefinnande och fastställa kriterier som beskriver djurs välbefinnande samt kartlägga 
de viktigaste riskfaktorerna för djurs välbefinnande, för att tillsynen i framtiden ska 
kunna styras med större precision. Projektet består av flera delprojekt, som årligen pre-
senteras i tillsynsprogrammet över djursjukdomar och djurs välbefinnande. Som samar-
betspartner fungerar läns- och kommunalveterinärerna samt eventuellt ELY-centralernas 
djurövervakare.

Genomförande av projektet
År 2011 fortsätter man inom tillsynen över djurens välbefinnande att utveckla riskbe-
dömningen på basis av nötkreatursregistret. Man fortsätter ännu år 2011 med de inspek-
tioner av de s.k. tysta gårdar som påbörjats år 2010 i syfte att samla in tilläggsmaterial. 
Evira skickar som tidigare år två gånger om året till länsstyrelserna listor över de gårdar 
där det enligt nötkreatursregistret inte skett några händelser. Kommun- eller länsvete-
rinärerna avlägger inspektionsbesök på de utvalda gårdarna. Regionförvaltningsverken 
registrerar och analyserar resultaten och skickar ett sammandrag över inspektionerna i 
sitt område till Evira. Evira sammanställer resultaten på landsnivå. 

Hösten 2011 kartläggs de gårdar där dödligheten bland nötkreaturen är större än 
i genomsnitt. På basis av den preliminära undersökning som gjorts utgående från nöt-
kreatursregistret och bearbetningsanläggningarnas statistik verkar antalet nötkreatur 
som måste bortskaffas ha ökat under de senaste åren. Dödligheten bland vuxna nöt-
kreatur kan vara ett tecken på försämrat välmående hos gårdens djur. Projektets mål är 
att ta fram de områden och gårdar från vilka det kommer flest kadaver för destruering 
och härigenom kartlägga eventuella högriskgårdar ifråga om djurens välbefinnande. 
Resultaten kan utnyttjas senare bl.a. vid urvalet för tillsynen och vid de riktade övervak-
ningskontrollerna.

Deltagare
Evira (EHYT) samt regionförvaltningsverken och eventuellt kommunerna

2.2  Kontroller av veterinärernas användning, utlämnande och förskrivning av  
 läkemedel samt läkemedelsbokföring och patientjournaler

Länsstyrelserna granskar årligen inom ramen för tillsynen över veterinärernas yrkesut-
övning och deras användning, utlämnande och förskrivning av läkemedel 3-4 procent 
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av de praktiserande veterinärerna i sitt område. De veterinärer som kontrolleras väljs ut 
genom riskbaserat urval så, att man årligen granskar de veterinärer som från läkeme-
delspartiaffärerna beställt de största mängderna sådana läkemedelspreparat som är 
centrala ut folkhälso- eller livsmedelssäkerhetssynpunkt eller som exempelvis har ingått 
många hälsovårdsavtal. År 2011 fokuserar inspektionerna på veterinärer som sköter 
pälsdjur och veterinärer som beställt stora mängder bredverkande mikrobläkemedel från 
läkemedelspartiaffärerna.

2.3 Granskning av läkemedelsbokföringen på produktionsenheter

Man strävar efter etablera inlemma inspektionerna av läkemedelsbokföringen på pro-
duktionsenheter som en rutinåtgärd. Länen väljer ut gårdarna i sitt område genom 
riskbaserat urval. År 2011 är mjölkbesättningarna mål för övervakningen. Varje region-
förvaltningsverk borde övervaka 3 procent av sina besättningar.  

Mjölkkor måste ofta behandlas med läkemedel på grund av juverinflammation. Ock-
så den ökande förekomsten av smittosamma klövsjukdomar har medfört ett ökat behov 
av läkemedel i besättningarna. Då och då påträffas i mejeriernas egenkontroll rester av 
antibiotika i mjölken. Den vanligaste orsaken är ett mänskligt misstag, som lett till att 
mjölk från ett djur som behandlats med läkemedel hamnat i tanken. Därför är tillsynen 
över läkemedelsbehandlingen av mjölkkor viktig med tanke på livsmedelssäkerheten.

Vid Evira utarbetas en tillsynsanvisning för länsveterinärerna, där man går igenom de 
vanligaste problem- och risksituationerna vid läkemedelsbehandlingen av mjölkkor.
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BILAGA 2. KARTLÄGGNING AV RESURSBEHOV 
   
              
KOMMUN / SAMARBETSOMRÅDE FÖR MILJÖHÄLSOVÅRD                

1. VETERINÄRTJÄNSTER

 1.1. Antalet produktionsenheter
  1.1.1.  Nötkreatursgårdar
   1.1.1.1. Mjölkgårdar                
   1.1.1.2. Gårdar med köttnöt                
   1.1.1.3. Dikogårdar                
  1.1.2. Svingårdar
   1.1.2.1. Gårdar med slaktsvin                
   1.1.2.2. Gårdar med grisproduktion                
  1.1.3. Fårgårdar                
  1.1.4. Getgårdar                
  1.1.5. Hästgårdar
  1.1.6. Fjäderfägårdar
   1.1.6.1. Gårdar med värphöns                
   1.1.6.2. Gårdar med broilerproduktion                
   1.1.6.3. Gårdar med kalkonproduktion                
   1.1.6.4. Gårdar med uppfödning av avelsfåglar                
   1.1.6.5. Andra fjäderfägårdar                
  1.1.7. Vattenbruksanläggningar 
   1.1.7.1. Matfiskodlingar                
   1.1.7.2. Anläggningar som producerar fiskyngel                
   1.1.7.3. Naturdammar                
   1.1.7.4. Andra anläggningar                
  1.1.8. Pälsfarmer                
  1.1.9. Gårdar med hägnat vilt                
   1.1.10. Bifarmer                
   1.1.11. Andra enheter med produktionsdjur                

 1.2.  Antalet hälsovårdsavtal
  1.2.1.  Nötkreatur 
   1.2.1.1.   Gårdar som har hälsovårdsavtal                
   1.2.1.2.  Gårdar som har ingått hälsovårdsavtal med 
    kommunalveterinären                 
   1.2.1.3. Den procentuella andelen gårdar som ingått hälsovårdsavtal 
    av alla nötkreatursgårdar                 
  1.2.2.  Svin
   1.2.2.1. Gårdar som har hälsovårdsavtal                
   1.2.2.2. Gårdar som har ingått hälsovårdsavtal med 
    kommunalveterinären                
   1.2.2.3. Den procentuella andelen gårdar som ingått hälsovårdsavtal 
    av alla svingårdar                
  1.2.3.  Fjäderfän
   1.2.3.1. Gårdar som har hälsovårdsavtal                
   1.2.3.2. Gårdar som har ingått hälsovårdsavtal med 
    kommunalveterinären                
   1.2.3.3. Den procentuella andelen gårdar som ingått hälsovårdsavtal 
    av alla fjäderfägårdar                
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 1.3. Antalet produktionsdjur
  1.3.1.  Nötkreatur                
  1.3.2.  Svin                
  1.3.3.  Får                 
  1.3.4.  Getter                
  1.3.5.  Hästar                
  1.3.6.  Fjäderfän                
  1.3.7.  Pälsdjur                
  1.3.8.  Hägnat vilt                
  1.3.9.  Renar  
  1.3.10. Andra produktionsdjur                

 1.4. Befolkningsmängd                
  1.4.1.  Antalet sällskapsdjur (uppskattning 1/8 invånare)                

 1.5. Områdets areal km2                

 1.6.  Privat tjänsteutbud 
  1.6.1.  För nyttodjurspraktik årsverken                
  1.6.2.  För annan praktik årsverken                

Eventuella resurskrävande specialobjekt anges i kommunens plan.
I planen ingår också de köpta tjänster som kommunen köper av privata producenter av 
veterinärtjänster.

2. ÖVERVAKNING
 
 2.1. Tillsyn över djurens hälsa

 Resursbehovet beaktas också i punkterna 1.1./1.3./1.4./1.5.

  2.0.1. Gårdar som hör till ett hälsokontrollprogram
   2.1.1.1. Maedi-visna                
   2.1.1.2. Scrapie                
   2.1.1.3. Salmonellakontrollprogrammet för broilrar och kalkoner                
   2.1.1.4. Programmet för salmonellaövervakning hos höns                
   2.1.1.5. Program för hälsokontroll hos hägnade hjortdjur                
   2.1.1.6. Vattenbruksdjur som är föremål för hälsokontroll                

  2.1.4.  Biproduktskontroll
   2.1.4.1. Kadaver                
    2.1.4.1.1. Aktörer som anmält sig som ansvariga för utfodring 
      med kadaver                 
    2.1.4.1.2. Anmälda kadaver /år st                
   2.1.4.2. Anläggningar i biproduktsbranschen (se tillsynsprogrammet)               
   2.1.4.3. Anmälningar om nedgrävning / år st                

       2.2. Övervakning av djurens välfärd

 Resursbehovet beaktas också i punkterna 1.1./1.3./1.4./1.5

  2.2.1.  Objekt som övervakas enligt anmälan
   2.2.1.1. Kennlar                
   2.2.1.2. Häststall                
   2.2.1.3. Hägn för viltvård                
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   2.2.1.4. Produktionsfarmer för kött, ägg eller avelsdjur                
   2.2.1.5. Djuraffärer                
   2.2.1.6. Djurhotell                 
   2.2.1.7. Övriga                
       2.2.1.8.  Stationära rengårdar under vintersäsongen st                
 
Eventuella resurskrävande specialobjekt anges i kommunens plan.

Veterinärvårdens personresurser

                 personarbetsdagar årsverken
Veterinärer:
Tillsyn över djurens hälsa            
Övervakning av djurens välbefinnande            
Veterinärtjänster            
Livsmedelstillsyn            
Administrativa uppgifter i veterinärvården            
Övriga uppgifter            
Veterinärresurser sammanlagt                                

Andra än veterinärer:
Djurskötare / assistenter            
Instrumentvård, städning mm            
Sekreterar/byråtjänster            
Administrativa uppgifter i veterinärvården            
Övriga uppgifter            
Andra än veterinärresurser sammanlagt                                 

  1 årsverke = 220 personarbetsdagar

 * I livsmedelstillsynen ingår:
  -  inspektioner av produktionshygienen i byggnader där man
                 producerar mjölk
  -  tillsyn över slakterier och styckningsanläggningar och
                 köttbesiktning
  -  besiktning av viltkött
  -  tillsyn över äggpackerier
  -  övriga uppgifter inom livsmedelstillsynen
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BILAGA 3. HÄLSOKONTROLLPROGRAM

Maedi-visna

Maedi-visna är en långsamt framskridande virussjukdom, som påträffas i de flesta länder 
där man föder upp får. Motsvarande sjukdom hos getter är CAE, I Finland är det obliga-
toriskt för gårdar med över 20 tackor eller getter att delta i bekämpningsprogrammet 
för maedi-visna. På grund av sjukdomens smygande förlopp ska fårgårdarna regelbundet 
undersökas för maedi-visna. Gårdar med mindre flockar kan ansluta sig till programmet 
på frivillig väg och delvis på egen bekostnad. 

Programmen är olika, men principen för alla är att fåren i den flockar som hör till 
programmet regelbundet undersöks för förekomst av antikroppar. Vid den första prov-
tagningen tas blodprov av alla över 12 månader gamla får och getter i flocken. M1-
status uppnås när flocken undersökts en gång med negativt resultat. M2 status uppnås 
när flocken har undersökts två gånger med 12-16 månaders intervall, med negativt 
resultat. M3-status, dvs. officiellt maedi-visna-fri är besättningen när den har undersökts 
tre gånger med negativt resultat. Efter den första provtagningen tas prov alltid med 12-
16 månaders intervall, tills flocken har undersökts 5 gånger. Därefter tas blodprov alltid 
34-38 månader efter den föregående provtagningen. 

Gårdar som deltar i programmet kan endast köpa får av andra gårdar som deltar 
i programmet, och vars flockar har samma eller högre status.  Alla djur ska vara ID-
märkta. Kontrollprogrammet bygger på jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om bekämpning av maedi-visha hos får och CAE hos getter (15/VLA/2001, ändrat 12/
VLA/2006).

Om antikroppar mot sjukdomen konstateras hos djuren, påförs gården spärrbestäm-
melser, som inte upphävs innan djuren slaktats eller avlivats. Ägaren kan ansöka om 
ersättning av staten om han beslutar att avliva djuren.

 

Scrapie

Syftet med programmet för kontroll av scrapie är att övervaka förekomsten av TSE-
sjukdomar hos får och getter. Det gårdsvisa kontrollprogrammet är obligatoriskt för 
alla gårdar med över 20 tackor eller getter, andra får- och getgårdar kan ansluta sig till 
programmet på frivillig väg. Gården ansluter sig till programmet genom att lämna in ett 
anslutningsdokument till kommunalveterinären. Gårdar som deltar i programmet får 
endast anskaffa får eller getter från andra gårdar som deltar i programmet. 

Kontrollen inom ramen för det gårdsvisa kontrollprogrammet går ut på att tjänste-
veterinären besöker gården en gång per år. Vid gårdsbesöket undersöks gårdens över 
12 månader gamla får och getter kliniskt, samtidigt granskas gårdens djurförteckning 
och djurens identifikationsmärken, samt köp av djur och undersökningarna av självdöda 
djur. En inspektionsberättelse utarbetas över gårdsbesöket.

Alla över 18 månader gamla får och getter som dött på gårdarna eller avlivats under-
söks med hjälp av prov som tas vid en bearbetningsanläggning för kategori 1-material. 
På gårdar som är belägna i en region där insamling av självdöda eller avlivade får och 
getter inte ordnas och som deltar i det gårdsvisa kontrollprogrammet kan någon annan 
motsvarande person se till att proven skickas till Evira för anaöys. För andra gårdar än 
de som hör till det gårdsvisa kontrollprogrammet är insändandet av prov från områden 
utanför insamlingsområdet frivilligt. 

Friska får och getter som slaktats undersöks inte med avseende på TSE, om de inte 
härstammar frpn en gård som är underkastad spärrbestämmelser. 

Om scrapie har konstaterats hos något av gårdens djur, förordnar Evira att alla får 
och getter på den smittade gården ska avlivas. Av särskilda skäl kan Evira besluta att går-
dens djur inte avlivas. Om det besluts att alla djur på gården inte avlivas, eller om gården 
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är en sådan kontaktgård som avses i förordningen om bekämpning av TSE-sjukdomar 
hos får eller getter (32/VLA/2006), ska kommunalveterinären åka till platsen och granska 
gårdens djur två gånger om året. De får och getter över 18 månader som skickas till 
slakt från gården eller avlivats ska undersökas med avseende på scrapie i samband med 
slakten eller destrueringen. Kommunalveterinären ska övervaka, att gården skickar in 
prov för undersökningar i enlighet med kraven.

Av alla självdöda, över 18 månader gamla importerade får och getter ska skickas 
prov för undersökning med avseende på TSE-sjukdom under sju år efter importen. Detta 
gäller inte djur som importerats från Sverige, Danmark eller Österrike. Övervaknings-
programmet bygger på jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av 
TSE-sjukdomar hos får och getter (32/VLA/2006 jämte ändringar).

BSE

Undersökningarna avseende transmissibel spongiform encefalopati hos nöt (bovine 
spromgiform encephalopathy, BSE) genomförs huvudsakligen genom att prov av hjärn-
stammen från självdöda eller avlivade, över 48 månader gamla nötkreatur undersöks 
med avseende på BSE. Proverna tas vid bearbetningsanläggningen för kategori 1-ma-
terial i Honkajoki, dit de döda nötkreaturen ska levereras från ett separat definierat 
uppsamlingsområde. Dessutom tas vid slakteriet prov av hjärnstammen från alla över 48 
månader gamla nötkreatur som slaktas. 

Över 48 månader gamla nötkreatur som slaktas på en gård för eget bruk ska också 
undersökas för BSE. Djurets ägare eller innehavare ska anmäla till kommunalveterinären 
om alla över 48 månader gamla nötkreatur, som är födda i hemlandet, som slaktas för 
eget bruk. I fråga om åldersgränsen för nötkreatur som är födda utomlands gäller olika 
praxis för olika land. Anmälan ska göras senast den föregående vardagen före slakt. 
Kommunalveterinären ska se till, att alla nötkreatur som överstiger åldersgränsen och 
som ska användas som livsmedel testas för BSE, antingen på basis av anmälan om slakt 
eller genom separat gårdsbesök.

Programmet för kontroll av salmonella hos broilrar, kalkoner och höns

Syftet med programmet för kontroll av salmonella är att förhindra att salmonellasmitta 
sprids till människor via broilrar, kalkoner, hönor och livsmedel av dessa samt att hålla 
förekomsten av smitta i flockarna på en nivå under en procent om året.

Kommunalveterinären övervakar att programmet för salmonellakontroll iakttas på 
djurhållningsställena i sitt verksamhetsområde. Kommunalveterinären ska under sina 
kontrollbesök se till att en officiell provtagning utförs och kontrollera uppgifterna om 
produktionen, fåglarnas hälsotillstånd, provtagningen och resultaten från laboratorie-
undersökningarna samt kontrollera de produktionshygieniska förhållandena på djurhåll-
ningsplatsen. Provtagningen och resultaten av undersökningarna kontrolleras per flock. 
Över kontrollbesöket upprättas en skriftlig kontrollberättelse.

Länsveterinären övervakar i sitt område att kontrollprogrammen genomförs. Pro-
grammet för kontroll av broilrar och kalkoner bygger på jord- och skogsbruksminis-
teriets förordning om ett program för kontroll av salmonella hos broilrar och kalkoner 
(1183/2009). Programmet för kontroll av höns bygger på jord- och skogsbruksministe-
riets förordning om ett program för kontroll av salmonella hos höns (1172/2009.

I tabellen nedan har vi samlat den grundläggande provtagning som ingår i de pro-
gram för kontroll av salmonella som krävs på olika typer av fjäderfägårdar. Om salmo-
nella konstateras i en flock som deltar i ett program för kontroll av salmonella, ska den 
behöriga myndigheten se till att också de fastställda tilläggsproven tas och att åtgärder 
vidtas för att utrota smittan. 
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BROILRAR OCH KALKONER (1173/2009)

Fåglarnas
uppfödningsskede Tidpunkt Typ av prov Antal per flock Sammanslagning

FÖRÄLDRA- OCH FÖRFÖRÄLDRAGENERATIONEN

Dagsgamla 
kycklingar
(max 72 h)

Omedelbart efter 
att flocken anlänt 
till uppfödnings-
stallet för avels-
hönor

Transportlådans 
pappersunderlag/
annat underlag
eller stryknings-
prov

10 pappersunderlag 
eller motsvarande 
antal underlagsma-
terialet
eller strykningsprov 
minst 1 m²

5 papper i samma 
påse
eller 2 samlings-
prov

Uppfödning av 
avelshönor

vid 4 veckors ålder Sockprov  2 par 
 

2 sockprov 
undersöks 
separat

2 veckor före
förflyttningen eller
värpningens 
början

Den övervakande veterinären 1 gg/år: en av provtagningarna från uppfödningen av avelshönor som 
officiell provtagning

Värpstall för 
avelshönor

med 2 veckors 
mellanrum

sockprov och
dammprov

1 sockpar
dammprov
minst 900 cm2

Undersöks
separat

Den övervakande veterinären besöker värpstallet för avelshöns två gånger under flockens värpningspe-
riod och värpstallet för avelskalkoner en gång om året, officiell provtagning

Kläckeri Enligt av kom-
munalveterinären 
godkänd skriftlig 
övervakningsplan

Prov av produk-
tionsmiljön;
strykningsprov 
och dammprov

Enligt av kommunal-
veterinären godkänd 
skriftlig övervaknings-
plan

Undersöks separat

Den övervakande veterinären tar prov två gånger om året

PRODUKTIONSLEDET

Uppfödning
(broiler och 
kalkon)

inom 3 veckor
före slakten

Sockprov 2 par Undersöks
separat

Den övervakande veterinären 1 gg/år: ett sockpar och ett dammprov, undersöks separat

Endast 
direktförsäljning

2 ggr/år Sockprov eller
träckprov

2 par
100 x 1 g

1 samprov

Den övervakande veterinären besöker stallet vartannat år ett sockpar och ett dammprov, undersöks 
separat

Uppfödningsstall 
för kalkoner
där flera partier 
slaktas i
små slakterier

med 6 veckors 
mellanrum

Sockprov 2 par Undersöks separat

Den övervakande veterinären 1 gg/år: ett sockpar och ett dammprov, undersöks separat
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VÄRPSTALL FÖR PRODUKTION (1172/2009)

Fåglarnas
uppfödningsskede

Tidpunkt Typ av prov Antal per flock Sammans-
lagning

FÖRÄLDRA- OCH FÖRFÖRÄLDRAGENERATIONEN

Dagsgamla 
kycklingar
(max 72 h)

Omedelbart då 
de anländer till 
uppfösningsstallet 
uppföd ningsstallet 
för avelshönor

Transportlådans
pappersunder lag/ 
annat underlag
eller strykningsprov

10 pappersunderlag  
eller motsvarande antal  
underlagsmaterialet
eller strykningsprov  
minst 1 m²

5 papper i 
samma påse
eller 2 
samlingsprov

Uppfödning av 
avelshönor

vid 4 veckors ålder Sockprov eller 
träckprov (endast 
buruppfödning)

2 par eller
2 x 150 g

2 sockprov 
eller träckprov 
undersöks 
separat

2 veckor före
förflyttningen eller
värpningens början

Den övervakande veterinären 1 gg/år:  
en av provtagningarna från uppfödningen av avelshönor som officiell provtagning

Värpstall för 
avelshönor 
(export av avelsägg)

med 2 veckors 
mellanrum

sockprov och 
dammprov eller 
träckprov (endast 
buruppfödning)

1 sockpar
dammprov 900 cm2

träck 2 x 150 g

Undersöks
separat

Den övervakande veterinär tar prov två gånger under flockens värpningsfas; officiell provtagning

Värpstall för avels-
hönor 
(ej export av
avelsägg)

inom 4 veckor 
efter att värpningen 
börjat och inom 8 (4) 
veckor före värp-
ningens slut

sockprov och
dammprov eller 
träckprov (endast 
buruppfödning)

1 sockpar
dammprov 900 cm2

träck 2 x 150 g

Undersöks
separat

Den övervakande veterinären tar prv två gånger under flockens värpningsfas

Kläckeri 
(ägg endast från
värperier med 
export av avelsägg)

Enligt av kommunal-
veterinären godkänd 
skriftlig övervak-
ningsplan

Prov från 
produktionsmiljön; 
Strykningsprov
dammprov

Enligt av kommunalvete-
rinären godkänd skriftlig 
övervakningsplan

Undersöks
separat

Den övervakande veterinären tar prov två gånger om året

Kläckeri
(ägg också från
andra än 
exporthönserier)

med 2 veckors 
mellanrum per flock

Pappersunderlag eller 
strykprov eller
söndriga äggskal

1 eller 2 prov
- pappersundarlag från 
 5 lådor (1 m2)
-  5 lådor stryks tot.  
 900 cm2

-  25 x 10 g skal

1 samprov,
om högst
50 000 ägg 
per flock 
avelshönor
annars 2 prov

Enligt av kommunal -
veterinären godkänd 
skriftlig övervak-
ningsplan

Prov av produktions-
miljön;
strykningsprov och
dammpro

Enligt av kommunal-
veterinären godkänd
övervakningsplan

Undersöks
separat

Den övervakande veterinären tar prov två gånger om året

PRODUKTIONSLEDET

Dagsgamla  
kycklingar

omedelbart,
om de ej undersökts
på kläckeriet

Transportlådans 
pappersunderlag/
annat underlag eller 
strykningsprov

5 pappersunderlag 
eller motsvarande antal 
underlagsmaterialet

1 samprov

Uppfödning inom 2 veckor
före förflyttning till
värpstallet

Sockprov eller
träckprov (endast 
buruppfödning)

2 par eller 
2 x 150 g

1 samprov

Den övervakande veterinären 1 gg/år och uppfödningsstall

Värphöns med 15 veckors 
mellanrum 1. prov-
tagning vid 22-26 
veckors ålder

Sockprov eller
träckprov 
(vid buruppfödning)

2 par eller
2 x 150 g

1 samprov

Deb övervakande veterubären 1 gg/år/hönsstall, tar också dammprov som extraprov

Endast
direktförsäljning

2 ggr/år Sockprov eller
träckprov

2 par eller
100 x 1 g

1 samprov

Den övervakande veterinären besöker stallet vartannat år
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Program för hälsokontroll hos hägnade hjortdjur

Syftet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos 
hos hägnade hjortdjur (22/VLA/2010) är att förhindra att tuberkulos sprids vid miss-
tänkta fall av tuberkulos hos hägnade hjortdjur, utrota smittan vid konstaterade fall av 
tuberkulos samt övervaka förekomsten av tuberkulos hos hägnade hjortdjur.

Kommunalveterinären ska inspektera alla hägn som håller dovhjort, krinhjort el-
ler sikahjort minst en gång om året. Slaktkropparna av de hägnade hjortdjuren ska 
undersökas för upptäckande av förändringar som tyder på tuberkulos i samband med 
köttbesiktningen. Kommunalveterinären obducerar kadavren av djur som självdött eller 
avlivats och undersöker dem för upptäckande av förändringar som tyder på tuberkulos. 
I hägn som håller dovhjort, kronhjort eller sikahjort ska årligen undersökas i medeltal 
minst 20 % av antalet fullvuxna djur, granskat i perioder av fem år. Undersökningarna 
görs i första hand i samband med köttbesiktning eller obduktion och kompletteras vid 
behov med en tuberkulintestning av levande djur.

Det frivilliga tuberkoloskontrollprogrammet är avsett för ett hägn som hjortuppföda-
ren vill visa att är fritt från tuberkulos. Till ett hägn som är med i tuberkuloskontrollpro-
grammet får hjortdjur skaffas endast från ett annat hägn som är med i kontrollprogram-
met som som konstaterats vara tuberkulosfritt. Kommunalveterinären ska inspektera 
hägn som är med i programmet minst en gång om året, kommunalveterinären ansvarar 
också för utförandet av tuberkulintestet.  Programmet för hälsokontroll för hjortdjur 
bygger på jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos 
his hägnade hjortdjur (22/VLA/2010).

Efter anslutning till programmet

Djurens ålder testning undersökningsintervall

alla över 6 månader gamla djur tuberkulintest tre gånger - minst 3 mån   
- mellan den första och den tredje 
undersökningen minst 12 mån och 
högst 24 mån intervall

Fortgående kontroll

alla över 12 månader gamla 
hondjur

tuberkulintest - med 24-30 månaders intervall

alla över 24 månader gamla 
handjur

tuberkulintest

Antalet djurhållningsställen och det lagstadgade minimikravet för övervakning av dem 
ska beaktas vid beräkningen av de resurser som krävs fö genomförandet av hälsokon-
trollprogrammen enligt regionförvaltningsverkets och kommunens planer

Nationellt program för tillsynen över djurens hälsa och välfärd samt över veterinärtjänster som kommunerna anordnar 2011–2014



250

BILAGA 4. KONTROLLER OCH PROVTAGNING I FISKODLINGSANSTALTER

Tabellen innehåller både kontroller som delvis utförs på basis av riskanalys
och övervakning av sjukdomar som omfattas av tilläggsgarantier. 

art som odlas typ av anläggning kontrollfrekvens Virusprov 
(30 fiskar)

bkd-prov 
(60 fiskar)

Inlandet

Laxfiskar Anläggning i inlandet** där det finns 
avelsfisk

två gånger om 
året

vartannat år en gång om året 
(laxfiskar)

Laxfiskar anläggning i inlandet som säljer le-
vande fisk = yngel (också försäljning 
till metesdammar / -ställen)

två gånger om 
året

vartannat år en gång om året 
(laxfiskar)

Laxfiskar Matfiskodling i inlandet** en gång om året vartannat år

mörtfiskar (karp, 
asp)

Fiskodling (också kläckeri eller LRL) 
med mörtfiskar

vartannat år vartannat år SVC 
****

laxfiskar och gädda Kläckeri*** vartannat år vart fjärde år 
(växlande mellan 
arter)

laxfiskar och gädda Naturdammar vart fjärde år KEL prövning

stör Fiskodling (också kläckeri) där det 
finns stör

vart fjärde år KEL prövning

gös Fiskodling (också kläckeri eller LRL) 
med gös

vart fjärde år KEL prövning

Havsområdet

Laxfiskar Matfiskodlingar och mellanodlingsan-
läggningar i Skärgårdshavet (området 
Nystad-Åland- Dragsfjärd)

en gång om året vartannat år

Laxfiskar Matfiskodlingar* i Finska viken och 
Bottenhavet, från Raumo norrut 

vartannat år vartannat år

Laxfiskar Odlingar som säljer levande fisk, 
Finska viken och Bottenhavet från 
Raumo norrut yngelodling eller s.k. 
mellanodlingsanläggning

vartannat år vartannat år

alla arter Rensningsanläggning i ett områden 
med VHS-restriktion

vartannat år KEL prövning

Kräftanläggningar

signalkräfta,  
flodkräfta

Anläggning som säljer levande kräftor 
(också kläckerier eller dammar) = 
kläckningsanläggning

vart fjärde år KEL prövning

signalkräfta,  
flodkräfta

Matkräftanläggning (säljer endast 
kokta kräftor eller kräftor som ska 
kokas)

vart fjärde år KEL prövning

 *  Från matfiskodlingar säljs fisk endast som rensad/för rensning, ej för utplantering eller vidare uppföd-
ning.

 **  Som inlandet räknas området ovanför ett stigningshinder (en damm utan fiskväg) eller ett område i ett 
vattendrag som ligger ovanför två fiskvägar. 

 ***  OBS! Om rommen hämtas till ett kläckeri från havsområdet eller et område dit havsfisk kan stiga och 
det är meningen att de kläckta ynglen flyttas till inlandet, ska avelsfiskarna undersökas enligt 22 § i 
förordning 470/2008. När rom flyttas enligt 22 § ska vid kläckningen av rommen iakttas bestämmel-
serna i 17 § 3-5 mom.

 ****  Av karp och mörtfiskar tas prov för SVC-sjuka också på anläggningar där det också finns laxfiskar och 
från vilka också tas virusprov från laxfiskar.
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Kräftanläggningar och naturdammar samt rensningsanläggningar i restriktionsområ-
den togs med i kontrollerna år 2009. Kräftanläggningar och företag med naturdam-
mar ska granskas vart fjärde år och rensningsanläggningar som beviljas hälsotillstånd 
vartannat år. 

För fiskodlingarnas del är målet att granska laxfiskodlingar i inlandet en gång om året 
(låg risk) eller två gånger om året (hög risk). Anläggningar i havsområdet ska granskas 
vartannat år (låg risk) eller en gån om året (hög risk). Anläggningar som har gällande 
restriktioner för VHS-sjuka granskas en gång om året. Anläggningar med avelsfisk och 
yngel, anläggningarna i restriktionsområdet Nykarleby-Pyhäranta-Raumo samt de an-
läggningar i Ålands restriktionsområde där VHS inte påträffats ska enligt målsättningen 
granskas två gånger om året.
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