Eviras anvisning 10503/1/sv

Riskklassificering av
en livsmedelslokal och
fastställande av tillsynbehovet

Föredragen av
Godkänd av

Ville Kekkonen, Anne Fagerlund
Leena Räsänen

Sida/sidor
Anvisning / version
Tagen i bruk

1 / 11
10503/1/sv
2.12.2015

Livsmedelssäkerhet

Riskklassificering av en livsmedelslokal och fastställande av tillsynbehovet

Innehållsförteckning

1 Allmänt….…………………………………………………………………………………………….2
2 Faktorer som påverkar fastställandet av tillsynsbehovet..………………………………………3
2.1 Hur verksamhetens karaktär påverkar riskklassificeringen.……………………….4
2.2 Hur verksamhetens omfattning påverkar riskklassificeringen...............................5
2.3 Verksamheter av flera olika riskklasser i en och samma livsmedelslokal...……...5
2.4 Tillsynshistorian…….…………………………………………………………………...5
3 Lågriskverksamhet inom livsmedelsbranschen…………………………………………………..7
4 Livsmedelslokaler som idkar verksamhet endast en del av året……………………………….8
5 Slakterier, små slakterier, renslakterier och vilthanteringsanläggningar.......…………………8
6 Verksamhet i förpackningsmaterialsbranschen och annan
livsmedelskontaktmaterialsbransch.....................................…………………………………...9
7 Tiden som ska användas för kontroll..…………………………………………………………….9

Föredragen av
Godkänd av

Ville Kekkonen, Anne Fagerlund
Leena Räsänen

Sida/sidor
Anvisning / version
Tagen i bruk

2 / 11
10503/1/sv
2.12.2015

Livsmedelssäkerhet

Riskklassificering av en livsmedelslokal och fastställande av tillsynbehovet

Riskklassificering av en livsmedelslokal och fastställande av
tillsynsbehovet
En myndighets verksamhet ska bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och
lagen ska följas i myndighetens verksamhet. Myndighetens anvisningar är till sin
rättsliga natur inte bindande för andra myndigheter eller företagare. I sista hand
avgörs frågor som gäller tillämpandet av lagstiftningen av en domstol.
1

Allmänt
De allmänna skyldigheterna att arrangera den offentliga livsmedelstillsyn, som EU:s
medlemsstater utövar, regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
882/2004 (nedan EU:s kontrollförordning ), artikel 3. Kontrollen ska vara
regelbunden, riskbaserad och ske med lämplig intervall (art. 3, stycke 1).
Med en fara avses en biologisk, kemisk eller fysikalisk agens i eller i form av
livsmedel eller foder som skulle kunna ha en negativ hälsoeffekt (EU:s allmänna
livsmedelsförordning 178/2002/EG, art. 3, stycke 14). Med en risk avses en funktion
av sannolikheten för en negativ hälsoeffekt och denna effekts allvarlighetsgrad till
följd av en fara (EU:s allmänna livsmedelsförordning 178/2002/EG, art. 3, stycke 9).
Med denna anvisning ges rekommendationer om hur riskerna i en livsmedelslokal
och i den verksamhet som bedrivs där bedöms och hur kontrollfrekvensen fastställs. I
de riktgivande tabellerna 1 och 2 med rekommenderade kontrollfrekvenser som
medföljer som bilagor till denna anvisning har särskilt de mikrobiologiska, kemiska
och fysikaliska farorna och farorna som hänför sig till informationen som tillhandahålls
om livsmedlet beaktats.
I tillsynsrekommendationerna i denna anvisning ingår inte tillsynsskyldigheter och
tillsynsbehov som föranleds av köttbesiktningen, extra krav från exportlandets sida
som hänför sig till export eller andra författningar, såsom författningar som till
exempel hänför sig till djurens välfärd.
Om rekommenderade kontrollfrekvenser inom primärproduktionen och om vad som
ingår i kontrollerna i livsmedelslokaler och om bedömningen av verksamheten och
lokalerna i tillsynsobjekten instrueras separat.
Denna anvisning tillämpas från och med att den publicerats. Eftersom all information i
denna anvisning som påverkar riskklassificeringen inte tidigare samlats in om
objekten eller det har varit frivilligt att lämna informationen, kan man som underlag för
tillsynsplanerna år 2016, om man så önskar, också använda de
riskklassificeringsmodeller som tillsynsenheterna tidigare använt. För att tillsynen ska
vara enhetlig och företagarna ska behandlas på ett jämlikt sätt är det ytterst viktigt att
riskklassificeringen och tillsynsbehovet i kommunerna bedöms enligt samma
principer. Av den orsaken borde tillsynsenheternas kontrollplaner från och med
tillsynsplanerna år 2017 bygga på denna anvisning. Om man i kommunerna avviker
från rekommendationerna i denna anvisning, borde det finnas grunder för
avvikelserna och tillsynen borde, trots avvikelserna, uppfylla kraven i EU:s
kontrollförordning.
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Faktorer som påverkar fastställandet av tillsynsbehovet
Offentlig kontroll ska genomföras i alla led i produktionen, bearbetningen och
distributionen (EU:s kontrollförordning, art. 3, stycke 3). Antalet kontrollbesök som
årligen inriktas på tillsynsobjektet, liksom också andra tillsynsåtgärder, ska bygga på
en identifiering av riskerna i verksamheten (EU:s kontrollförordning, art. 3, stycke 1 a,
livsmedelslagen 23/2006, § 6 a). Vid bedömning av tillsynsbehovet bör man också
beakta hur företagarna tidigare följt lagstiftningen och bestämmelser och regler som
gäller deras verksamhet och hur tillförlitlig företagarnas egenkontroll varit (EU:s
kontrollförordning, art. 3, stycke 1 b, c och d).
Faktorer som hänför sig till livsmedlens egenskaper och förhållandena i vilka
livsmedlen hanteras avgör hur stor fara verksamheten medför konsumenten. Vid
identifiering av riskerna inom primärproduktionen och i livsmedelslokalerna kan man
stöda sig på nationella och internationella undersökningar och publikationer som
gäller faror som förekommer i livsmedel och i hanteringen av livsmedel. De kan
användas som grund vid bedömning av riskbenägenheten i verksamheten och vid
indelning av olika typer av verksamheter i riskklasser.
På farans storlek och sannolikheten att faran blir verklighet inverkar i väsentlig grad
verksamheten omfattning; hur stor kundgrupp verksamheten når. Verksamhetens
karaktär och omfattning måste granskas ihop, då man bedömer totalrisken i en
livsmedelslokal. Ett högrisklivsmedel eller en högriskverksamhet medför en stor risk
för konsumenten, om brister förekommer i livsmedlet självt eller i hanteringen av
livsmedlet. Ur samhälls- och folkhälsosynvinkel och med tanke på användningen av
tillsynsresurserna är totalrisken ändå mindre för en liten hop konsumenter än för en
stor hop konsumenter, även om risken också är lika stor ur en enskild konsuments
synvinkel. Av den orsaken måste verksamheten då totalrisken bedöms ställas i
relation till rätt storleksklass beaktande vid behov också målgruppen (känsliga
konsumentgrupper).
På sannolikheten att farorna blir verklighet inverkar i hög grad den enskilda
livsmedelslokalens egen verksamhet; hur väl författningarna följs, om planen för
egenkontroll är tillräcklig med tanke på verksamhetens karaktär och omfattning och
hur väl den omsätts i praktiken dvs. hur väl livsmedelslokalens egen riskhantering
fungerar i praktiken. Tillsynsobjektets tillsynshistoria beskriver denna för
livsmedelokalen och företagaren specifika faktor som påverkar totalrisken.
Tillsynshistorian ska alltid bedömas specifikt för livsmedelslokalen genom granskning
av resultaten av tillsynen i livsmedelslokalen.
Verksamhetens karaktär, omfattning och tillsynshistorian bildar utgångspunkten för
hur stor risken som hänför sig till verksamheten är, och utgående från det bedöms
tillsynsbehovet i livsmedelslokalen. Då riskerna som påverkar livsmedelssäkerheten
ökar, ökar också behovet av tillsyn. Livsmedelsföretagarna svarar själva för sin egen
verksamhet och säkerheten hos livsmedlen de hanterar och den offentliga tillsynen
har som uppgift att säkerställa att kraven i lagstiftningen följs och att riktiga och
tillräckliga metoder används för hantering av riskerna. Ju mer invecklad och
omfattande verksamhet det rör sig om, desto mer att utöva tillsyn över är
verksamheten förknippad med och med desto tätare intervall måste den officiella
tillsynen kontrollera ovan nämnda saker.
I denna anvisning ges riktgivande årliga kontrollfrekvenser som bygger på
verksamhetens karaktär och omfattning i två riskklassificeringstabeller (tabell 1:
sådan anmälda livsmedelslokaler, som avses i 13 § livsmedelslagen, tabell 2: sådana
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godkända livsmedelslokaler, som avses i 13 § livsmedelslagen) och anvisningar om
hur tillsynshistorian ska beaktas vid fastställande av tillsynsbehovet. Den riktgivande
kontrollfrekvensen som framgår av tabellerna är en utgångskontrollfrekvens, som
man kommit till genom att utgå ifrån att allt huvudsakligen är i ordning i
verksamheten. Denna utgångskontrollfrekvens kan i vissa fall minskas i enlighet med
anvisningen beaktande tillsynshistorian och säsongbundenheten (punkterna 2.3 och
4).
Utöver mängden utgångskontroller som framgår av de bifogade tabellerna till denna
anvisning ökas den sammanlagda mängden kontroller av eventuella
uppföljningskontroller som ska göras i objektet om missförhållanden eller brister
uppdagas i verksamheten. I den riktgivande kontrollfrekvensen som framgår av
tabellerna ingår inte några uppföljningskontroller och inte heller några kontroller och
utredningar som till exempel hänför sig till matförgiftningar och annat dylikt och som
inte omfattas av den för livsmedelslokalen specifika planmässiga, regelbundna
tillsynen. Vid planering av tillsynen ska också tillsynsbehovet som annan lagstiftning
och andra orsaker förutsätter beaktas.
2.1

Hur verksamhetens karaktär påverkar riskklassificeringen
På verksamhetens karaktär och riskabilitet inverkar produktionsförhållandena och
riskfaktorer som hänför sig till produkterna. Råa livsmedel av animaliskt ursprung
innehåller mer mikrober, även patogener, än tillräckligt tillagade. Vissa livsmedel
håller sig länge tack vare sin sammansättning utan att ställa några särskilda krav på
förvaringsförhållandena eller temperaturerna, vissa livsmedels hållbarhet och
säkerhet är i väsentlig grad beroende av förhållandena, bl.a. temperaturhanteringen.
Oförpackade livsmedel kontamineras lättare än förpackade och hantering av råa och
ätfärdiga livsmedel i samma lokaler medför en risk för korskontamination. Med god
övervakning av förhållandena förhindras också allergenkontamination på de ställen
där ett livsmedel tillverkas och lagras.
Faror som hänför sig till produkterna är till exempel främmande ämnen eller tillsatser
som livsmedel eventuellt innehåller och som inte är tillåtna i livsmedlet i fråga,
bristfällig och felaktig information om livsmedel och vilseledande marknadsföring av
livsmedel. Säkerställandet av att den produktspecifika lagstiftningen om livsmedel
avsedda för känsliga konsumentgrupper, såsom barn, följs utgör en viktig del av den
riskbaserade tillsynen.
Olika typer av allmänt identifierade faktorer som hänför sig till verksamheten och som
påverkar risken är bl.a.
 livsmedlets typ (såsom sammansättningen, fördärvligheten, riskabiliteten)
 informationen som tillhandahålls om livsmedlet (såsom bristfällig och felaktig
information och vilseledande)
 verksamhetens karaktär (såsom primärproduktion, tillverkning, försäljning,
servering, lagring, transport)
 faktorer som hänför sig till produktionen och tillverkningen (såsom
uppfödnings-, odlings- och behandlingsmetoderna, temperaturhanteringen,
kontaminationsrisken, förpackandet, arbetsrutinerna)
 kundgrupperna (särskilda riskgrupper: såsom barn, gravida kvinnor,
allergiker, långtidssjuka, äldre personer)
Allmänt kända faktorer av ovan nämnda typ kan väljas som sådana kriterier, som
man utgår ifrån då storleken på faran i verksamheten bedöms och som tjänar som en
grund för riskklassificeringen. Med detta som princip kan livsmedelslokalerna
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placeras i olika kategorier utgående från det, hurdana verksamheter som idkas i dem
och hurdana livsmedel som hanteras i dem.
I tabellerna 1 och 2 som medföljer som bilagor har olika typer av verksamheter i
livsmedelslokalerna (verksamheterna 1-4) indelats i kolumner så, att farorna som
medförs av verksamhetens karaktär och därmed risken och tillsynsbehovet ökar då
man rör sig från vänster till höger i kolumnerna.
2.2

Hur verksamhetens omfattning påverkar riskklassificeringen
Vid bedömning av verksamhetens omfattning kan man inte enbart granska
verkningsradien omkring livsmedelslokalen (den regionala slagkraften) utan utöver
den måste också granskas andra faktorer, såsom mängden kunder, mängden
portioner, mängden livsmedel som ska hanteras (kilon, liter, pallplatser) etc.
Utgående från dem kan man dela in verksamhet av samma typ (såsom försäljning av
livsmedel) i grova storleksklasser.
Eftersom storleken på verksamheten i hög grad varierar och det inte är förnuftigt att
skapa tiotals storleksklasser, blir man tvungen att fastställa storleksklasserna som
rätt vida. I vissa situationer, då storleksklassen är inexakt definierad (såsom arean)
och faktorn som avgör storleksklassen kan variera (såsom mängden portioner,
mängden producerade kilon etc.) räcker det att storleksklassen bedöms som
genomsnittlig utgående från den information som erhållits.
Livsmedelslokalernas storleksklasser i olika verksamheter framgår av raderna i de
bifogade tabellerna 1 och 2, där storleksklassen och därmed riskerna och
tillsynsbehovet ökar uppifrån nedåt.

2.3 Verksamheter av flera olika riskklasser i en och samma livsmedelslokal
Tillsynsobjektet placeras i lämplig verksamhetskolumn (tabell 1 eller 2) allt enligt
verksamhetens karaktär. Om en företagare har flera verksamheter av olika risknivå
(såsom tillverkning och försäljning) i en och samma livsmedelslokal (ett och samma
tillsynsobjekt), väljs verksamhetskolumnen i regel på basen av delverksamheten med
den största risken. I sådana fall då delverksamhet med stor risk idkas i enbart små
mängder i relation till den övriga verksamheten bör livsmedelstillsynsmyndigheten
från fall till fall överväga i vilken verksamhetskolumn helverksamheten ska placeras.
Hur storleksklassen påverkar riskklassificeringen bör bedömas i sådana fall, då
verksamheter av olika risknivå idkas i en livsmedelslokal.
Även om
livsmedelslokalens verksamhetskolumn i regel väljs enligt verksamheten med den
största risken (höjer riskklassen), bör verksamhetens omfattning ändå beaktas då
riskklassen fastställs så att verksamhet med större risk och dess småskalighet inte
kan leda till en lägre riskklass, än vad som skulle följa av en mer omfattande
verksamhet med en mindre risk.
I praktiken måste man således, då verksamhet av flera risknivåer idkas i en
livsmedelslokal, granska om verksamheten eller storleksklassen leder till en högre
riskklass och ett större tillsynsbehov, och i regel agera i enlighet med det.
2.4 Tillsynshistorian
Verksamhetens karaktär och omfattning bildar utgångspunkterna för hur stor risk
verksamheten i en livsmedelslokal medför konsumenten och samhället. Företagaren
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ska i sin verksamhet följa kraven i författningarna och beakta tillsynsmyndighetens
anvisningar, uppmaningar och förelägganden. Företagaren svarar för att livsmedlen
som ska hanteras, serveras eller överlåtas följer bestämmelserna om dem, att de är
säkra med tanke på konsumenten och att tillräcklig och riktig information
tillhandahålls om dem. Företagaren hanterar riskerna som hänför sig till hans
verksamhet med sin egenkontroll.
Livsmedelstillsynsmyndigheten har som uppgift att med kontrollbesök och andra
nödvändiga tillsynsmetoder säkerställa att företagaren följer kraven i lagstiftningen.
Då tillsynsmyndigheten uppdagar missförhållanden och brister uppmanar
myndigheten företagaren att rätta till läget och fastställer utsatta tider för
tillrättaläggandet av läget och utövar med hjälp av uppföljningskontroller tillsyn över
att dessa korrigerande åtgärder vidtas. Brister i verksamheten ökar således den
sammanlagda mängden kontroller som ska göras i objektet. Att företagaren hanterar
riskerna väl och följer författningarna ska också beaktas vid planering av tillsynen.
Om tillsynshistorian (resultaten av tidigare tillsyn) visar att:



företagaren följer författningarna och beaktar tillsynsmyndighetens
anvisningar och
företagaren har ett tillräckligt och fungerande egenkontrollsystem med tanke
på företagarens verksamhet, med vilket riskerna i verksamheten kan
hanteras

kan man konstatera, att sannolikheten att farorna omsätts i praktiken hos denna
företagare är mindre än hos en sådan företagare i samma bransch och storleksklass,
som inte har någon fungerande egenkontroll och som inte är medveten om
författningarna eller inte följer dem.
Tillsynshistorian är helt livsmedelslokals- och företagarbunden. Tillsynshistorian kan
också med tiden variera hos en och samma företagare: det kan förekomma perioder,
då verksamheten håller hög nivå, men i något skede kan läget ändras. Då
företagaren byts ut, även om verksamheten i livsmedelslokalen och namnet på
livsmedelslokalen förblir oförändrade, bör riskklassificeringen göras på nytt
beaktande tillsynshistorian (för den nya företagarens del finns inte ännu någon
tillsynshistoria, och en eventuell bra tillsynshistoria för den tidigare företagarens del
innebär inte att den nya företagaren nödvändigtvis agerar lika bra.
Livsmedelslokalerna får ett bedömningsresultat över sin verksamhet via systemet
Oiva för offentliggörande av tillsynsresultaten. Dessa bedömningsresultat kan
användas som grund då man bedömer hur väl kraven i lagstiftningen följts och hur
väl riskerna i verksamheten hanterats.
Den planmässiga kontrollfrekvensen enligt riskklassificeringstabellerna sänks med 50
% i sådana fall, då:
 den planmässiga utgångskontrollfrekvensen som tabellerna anger är två
kontroller per år eller fler och
 de sex föregående bedömningsresultaten på Oivarapporten är A (Utmärkt)
Om de planmässiga kontrollerna är färre än två per år minskar tillsynshistorian inte
mängden kontroller.
Bedömningsresultaten inom Oiva utnyttjas vid granskning av tillsynshistorian
objektbundet allt efter som sådana erhålls. Om det i ett objekt ännu inte gjorts en
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enda sådan kontroll som skulle ge ett bedömningsresultat inom Oiva, kan i en del av
de livsmedelslokaler som denna minskning gäller, uppkomma sex kontrollresultat
redan under ett halvt års tid (om 12 kontroller per år). I en del av livsmedelslokalerna
kan det åter ta tre år innan sex planerade kontroller gjorts (om två kontroller per år).
Oberoende av hur många planerade kontroller tillsynsobjektet årligen har beaktas
tillsynshistorians inverkan först i det skedet, då objektet har sex bedömningsresultat
inom Oiva.
Då den årliga kontrollplanen utarbetas kontrolleras om objektet har sex
bedömningsresultat inom Oiva och vilka resultaten av dem är. Ett enda
bedömningsresultat B, C eller D under de sex föregående kontrollerna medför att
kontrollfrekvensen som tabellerna anger inte minskas.
På detta sätt kan minskningen av mängden tillsyn genomföras på ett enhetligare och
transparentare sätt än tidigare.
3

Lågriskverksamhet inom livsmedelsbranschen
I livsmedelslagstiftningen har i några sammanhang använts terminologin låg risk med
tanke på livsmedelssäkerheten. I statsrådets förordning om vissa verksamheter som
är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten (1258/2011) har ovan nämnda
låga risk definierats i samband med vissa verksamheter, men på allmän nivå har
lågriskverksamhet inom livsmedelsbranschen inte definierats.
I denna anvisning hänvisas inte till definitioner på låg risk i författningarna, utan med
lågriskverksamhet avses här sådan verksamhet inom livsmedelsbranschen som inte
ökar den mikrobiologiska, kemiska eller fysikaliska risken som hänför sig till
livsmedlet. Sådan verksamhet kan vara till exempel försäljning, lagring och förvaring,
som inte förutsätter någon temperaturhantering, eller servering av lågrisklivsmedel. Å
andra sidan, om företagaren utöver dessa också själv inför (från inre marknaden eller
tredje länder), tillverkar eller låter tillverka produkter, kan verksamheten inte direkt
anses vara lågriskverksamhet. Som lågriskverksamhet kan också klassificeras
verksamhet som sker mycket sällan eller i mycket liten skala.
En del av verksamheten i livsmedelsbranschen kan i praktiken vara rentav förknippad
med en så låg risk att det inte är nödvändigt att använda tillsynsresurser på
regelbundna, med vissa intervaller skeende kontrollbesök. Då utövas ingen
regelbunden planmässig tillsyn, utan sådana livsmedelslokaler införs utgående från
anmälningsskyldigheten i tillsynsobjektsystemet och i dem görs en kontroll i samband
med att verksamheten inleds. Därefter görs kontroller i objektet i form av separata
kontroller, om det av någon orsak föreligger skäl till det, såsom en misstanke om
matförgiftning, en misstanke om brott mot lagstiftningen eller någon annan faktor som
försvagar livsmedelssäkerheten (såsom klagomål från kunderna etc.).
Om fortlöpande missförhållanden ändå yppar sig i ett sådant objekt borde objektet
ställas under regelbunden tillsyn. Då tillsynsmyndigheten försäkrat sig om att
verksamheten överensstämmer med kraven kan objektet åter ställas utanför den
regelbundna tillsynen.
Sådan till sin helhet lågriskverksamhet som inte nödvändigtvis förutsätter
regelbunden planmässig tillsyn kan vara till exempel:
 försäljning och servering av livsmedel i pubar eller i samband med annan
servering av drycker, då det endast säljs/serveras chips, nötter eller
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motsvarande livsmedel, som inte förutsätter kylförvaring, upphettning eller
annan tillverkning
 försäljning av livsmedel på apotek och gym och annat dylikt, då företagaren
inte själv tillverkar, låter tillverka, inför (från inre marknaden eller tredje länder)
eller marknadsför produkter
4

Livsmedelslokaler som idkar verksamhet endast en del av året
En livsmedelslokal anses idka kontinuerlig verksamhet, då den idkar fortlöpande
verksamhet i mer än sex månader åt gången. Kontrollfrekvensen i lokalen fastställs
då i enlighet med riskklassificeringstabellerna i denna anvisning.
Om en livsmedelslokal idkar verksamhet endast en del av året dvs. fortlöpande i
högst sex månader, kan kontrollfrekvensen minskas. En livsmedelslokal som idkar
verksamhet under tiden mellan den 1 april och den 30 september idkar till exempel
verksamhet i högst sex månader, om verksamheten under andra tider är avbruten.
Om kontrollfrekvenserna minskas på grund av att verksamheten är säsongbetonad
ska man beakta att godkända livsmedelslokaler ska kontrolleras minst en gång per år
och anmälda livsmedelslokaler minst en gång på tre år också i det fall att de idkar
verksamhet endast en del av året. Om en godkänd livsmedelslokal fortlöpande idkar
verksamhet i högst tre månader minskas kontrollfrekvensen således med 50 procent
av rekommendationerna som getts i riskklassificeringstabellerna i denna anvisning,
då den ursprungliga mängden kontroller är minst två kontroller årligen.
Kontrollfrekvensen i en anmäld livsmedelslokal kan på motsvarande sätt minskas
med 50 procent endast då den rekommenderade kontrollfrekvensen i lokalen enligt
tabellerna är minst en kontroll årligen.
Om en livsmedelslokal idkar verksamhet säsongbetonat eller sporadiskt och
sammanlagt idkar verksamhet under året i mindre än tre månader (90 dagar),
kontrolleras den oberoende av tabellerna en gång på tre år (anmälda
livsmedelslokaler) eller en gång per år (godkända livsmedelslokaler).

5

Slakterier, små slakterier, renslakterier och vilthanteringsanläggningar
Slakteriet kontrolleras minst en gång per vecka eller flera gånger under veckan,
sammanlagt cirka 3-5 timmer per vecka. Om verksamheten per vecka är blygsam i
slakteriet, 1-2 slaktdagar per vecka, kan kontrollfrekvensen sänkas med 50 %. Då
kontrollfrekvensen i ett litet slakteri fastställs beaktas slaktmängden. Ett litet slakteri
kontrolleras 2-4 gånger per år och för kontroller används således 6-20 timmar per år.
Om ett litet slakteri idkar verksamhet mer sällan än en gång per månad kan
kontrollferkvensen minskas med 50 %.
Ett renslakteri och en vilthanteringsanläggning som idkar verksamhet mindre än sex
månader per år, kontrolleras beaktande slaktmängden 1-2 gånger under en ett års
period, och då är kontrollfrekvensen minskad med 50 %.
Om en annan anläggning i köttbranschen befinner sig i anslutning till ett slakteri, ett
litet slakteri, ett renslakteri eller en vilthanteringsanläggning, tillämpas de
rekommendationer i tabellen som gäller anläggningar i köttbranschen på kontrollen i
där.
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Eftersom den som utför kontrollen i slakterier och i anläggningar i anslutning till dem i
regel är närvarande under hela produktionen, är tiden som används för kontroll
väsentligare än antalet kontroller.
6

Verksamhet i förpackningsmaterialsbranschen och annan
livsmedelskontaktmaterialsbransch
Myndigheten ska i enlighet med de allmänna principerna för tillsyn också kontrollera
att material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel (såsom
livsmedelsförpackningar, livsmedelsmaterial, livsmedelstillverkningsutrustning och
motsvarande produkter) och som tillverkats eller släppts ut på marknaden inom dess
verksamhetsområde överensstämmer med kraven. I tillsynen över verksamheter som
gäller dem (såsom tillverkning, bearbetning, införsel (från inre marknaden och/eller
tredje länder) och partiförsäljning) följs i tillämpliga delar principerna i denna
anvisning, ändå så, att endast verksamhetens omfattning beaktas som en faktor som
påverkar risken. Informationen som beskriver omfattningen hör till den
grundläggande informationen i anmälan som ska lämnas om verksamheten: liten
eller medelstor nationell, stor nationell eller mycket stor nationell eller internationell
verksamhet. Resultaten av kontrolleran offentliggörs inte på samma sätt som inom
Oiva-systemet.

7

Tiden som ska användas för kontroll
I riskklassificeringstabellerna som medföljer som bilagor till anvisningen har getts
riktgivande årliga kontrollfrekvenser för varje enskild riskklass. Till kontrollen åtgår
desto mindre tid ju enklare och småskaligare verksamhet det rör sig om. Det behövs
mer kontrolltid då verksamheten ökar i mångformighet och storleksklass. Samtidigt
ökar också mängderna kontroller och mer frekventa kontroller kompenserar
kontrolltiden och över fyra timmar långa kontroller är det i allmänhet inte någon orsak
att planmässigt göra. Ett undantag är sådana lokaler från och med riskklass fem, där
det förekommer verksamheter av olika risksklasser i form av sådana tydliga helheter
att man kan tänka att det under ett och samma tak förekommer flera olika
livsmedelslokaler. Sådana situationer kan uppkomma till exempel i sådana fall då det
i samma sammanhang förekommer en köttstyckningsanläggning och en
köttproduktanläggning, som i teorin kunde utgöra egna lokaler (styckningsanläggningen kan utgöra ett eget tillsynsobjekt och köttproduktanläggningen ett
annat). I sådana fall kan två timmar/kontroll läggas till den rekommenderade
kontrolltiden.
Riktgivande kontrolltider för olika riskklasser:




riskklass 1:
kontrolltid 1-2 h / kontroll
riskklasserna 2 – 4: kontrolltid 2-3 h / kontroll
riskklasserna 5 ->: kontroltid 3-4 h / kontroll (eller 5-6 h, om det förekommer
tydliga avskiljda verksamheter med olika risknivå, som till sin verkamhet och
omfattning motsvarar det, att tillsynen gällde två separata livsmedelslokaler)

I den riktgivande kontrolltiden ingår:
 förhandsplanering av kontrollen (föregående kontrollrapporter, val av
sakenheter och saker som ska kontrolleras)
 kontroll på ort och ställe i enlighet med planen
 allmän rådgivning/vägledning som hänför sig till kontrollen och
observationerna
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informering/rådgivning som hänför sig till eventuella ändrade författningar eller
anvisningar
utarbetande av kontrollrapporten

I den riktgivande kontrolltiden ingår inte:
 tiden som använts för kontrollresorna
 mer detaljerad rådgivning som hänför sig till inledande, arrangerande eller
ändrande av verksamheten
 vägledning om hur missförhållanden rättas till (annat än på allmän nivå)
 den tid då inspektören sätter sig in i lagstiftning, anvisningar och handböcker
 den tid då en ny inspektör i objektet sätter sig in i företagets verksamhet
Den riktgivande kontrolltiden bygger på att informationen som getts om objektet håller
streck och att det under kontrollen inte kommer fram något extra att utreda, eller att
det inte uppdagas sådana brister i verksamheten som förutsätter tidskrävande
tilläggsutredning.
Kontrolltiden kan avvika från den riktgivande kontrolltiden till exempel, om
nödvändiga handlingar inte finns att få i objektet som ska kontrolleras och det tar tid
att leta fram dem, om personerna som närvar under kontrollen inte kan klargöra för
inspektören hur egenkontrollen omsätts i praktiken och det tar tid att utreda praxisen
eller om det förekommer sådana missförhållanden eller brister i verksamheten som
förutsätter tidskrävande extra arbete av inspektören.

______________________________
Ville Kekkonen
Överinspektör

______________________________
Anne Fagerlund
Överinspektör

_______________________________
Leena Räsänen
Direktör
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Bilagor:

Tabell 1: Riktgivande rekommenderad kontrollfrekvens i livsmedelslokaler som enligt
13 § livsmedelslagen ska anmälas
Tabell 2: Riktgivande rekommenderad kontrollfrekvens i livsmedelslokaler som enligt
13 § livsmedelslagen ska godkännas

I den riktgivande kontrolltiden ingår:
- planering av kontrollen
- den egentliga kontrollen
- kontrollrapporten

Riktgivande kontrolltid:
Riskklass 1: 1-2h/kontroll
Riskklasserna 2-4: 2-3h/kontroll
Riskklasserna 5 =>: 3-4h/kontroll

På kontrollfrekvensen inverkar
risken som verksamheten medför
och den består av verksamhetens
karaktär (verksamheterna i kolumnerna 1 - 4) och verksamhetens
omfattning (storleksklasserna på
raderna 1 - 3).

- Storhushåll:
 utdelningskök (ingen egen matlagning)
 serveringskök (ingen egen matlagning)
 komponering av smörgåsar kan utgöra
en del av verksamheten

Servering
- Av lättfördärvliga livsmedel endast hantering
av färdigt processade (färdigt tillagade,
såsom grillkorv, knackkorv osv., eller tillverkade och frysta i väntan på tillagning, såsom
köttfärsbiff) livsmedel (servering av livsmedel
som kräver kylförvaring (pajer etc.)
- Fyllning av bröd, komponering av sallader etc.
- Exempel:
 grillar
 korvkiosker
 snabbmatsrestauranger
 smörgåsbarer
 salladsbarer
 glasskiosker med lösglass

Försäljning av livsmedel inklusive distansförsäljning
- Förpackade och oförpackade livsmedel som
kräver kylförvaring

Försäljning av livsmedel
inklusive distansförsäljning
- Livsmedel som inte kräver
kylförvaring (exklusive förpackad glass)
- Kan vara livsmedel som
tillverkaren färdigt förpackat
eller lösviktsprodukter
(såsom bröd, frukt, grönsaker, lösgodis etc.)
- Kan vara försäljning av
förpackad glass

Servering
- Hantering av livsmedel som
inte är lättfördärvliga
- Gräddning av råa frysta
bageriprodukter för servering kan utgöra en del av
verksamheten
- Försäljning av förpackad
glass kan utgöra en del av
verksamheten
- Uppvärmning av färdiga
livsmedel för kunden kan
utgöra en del av verksamheten
- Inte matlagning
- Exempel:
 småskalig kaféverksamhet
 småskalig kioskverksamhet

VERKSAMHET 2

VERKSAMHET 1

- Storhushåll:
tillredningskök (tillreder portioner
eller lagar mat)

Försäljning av livsmedel inklusive distansförsäljning
Vid sidan om annan försäljning av livsmedel:
- Hantering (betjäningsförsäljning)
och/eller tillverkning (såsom upphettning, rökning, tillredning av sallader etc.)
av oförpackade lättfördärvliga livsmedel
- I samband med försäljningen uppges att
oförpackade livsmedel är glutenfria eller
lämpar sig för en allergikost
- Egen marknadsföring som inbegriper
påståenden
Servering
- Hantering (tillverkning från första början)
av råa, lättfördärvliga livsmedel
- Måltiderna uppges vara glutenfria eller
lämpa sig för en allergikost
- Exempel:
 matrestauranger
 matsalar med matlagning (såsom
upphettning, rökning, tillredning av sallader etc.)

VERKSAMHET 3

Servering
 sjukhuskök
 livsmedelslokaler (storhushåll)
som tillverkar livsmedel / lagar
mat för daghem, äldre personer
och andra riskgrupper

Särskilda grupper,
såsom:

VERKSAMHET 4

Riskklassificering av en livsmedelslokal och riktgivande rekommenderad kontrollfrekvens i anmälda livsmedelslokaler enligt livsmedelslagstiftningen

Tabell 1

Bilaga 1 Eviras anvisning 10503/1

Bilaga 1 Eviras anvisning 10503/1

Lagring och transport av
livsmedel
- All verksamhet som innebär enbart lagring eller
transport, om inte annan
verksamhet höjer verksamheten till riskklassen 2, 3,
eller 4

Industriell tillverkning
- Råvarorna eller de färdiga
produkterna förutsätter inte
någon temperaturhantering
- Produkternas sammansättning eller märkningarna på
förpackningarna förutsätter
inte någon specialkompetens (smalt sortiment)

Införsel av livsmedel (från inre marknaden eller tredje länder)
- Införsel av sådana livsmedel (inklusive
kosttillskott), som på grund av sin sammansättning och på grund av hanteringen
och tillsynen över märkningarna på förpackningen kräver specialkompetens

Anläggningsliknande verksamhet i en
livsmedelslokal som ska anmälas
(1258/2011 4§)

Verksamhet i förpackningsmaterialsbranschen eller annan kontaktmaterialsbransch
- Tillverkning, bearbetning, införsel (från inre
marknaden och/eller tredje länder) och partiförsäljning av alla material och produkter

Industriell tillverkning
- Tillverkning av lättfördärvliga livsmedel
(förutsätter temperaturhantering)
- Tillverkning av glutenfria livsmedel
- Tillverkning av produkter som innehåller
allergener (korskontaminationsrisk)
- Tillverkning av sådana livsmedel, som på
grund av sin sammansättning och på grund
av hanteringen och tillsynen över märkningarna på förpackningen kräver specialkompetens (såsom tillverkning av tillsatser,
användning av medel som förbättrar livsmedel, rökning, berikning med vitaminer
eller mineralämnen, tillverkning av kosttillskott)

Införsel av livsmedel (från inre marknaden
eller tredje länder)
- Införsel oberoende av verksamhetstypen (lagring, försäljning, servering etc.), om inte annan verksamhet höjer verksamheten till riskklassen 3 eller 4

Industriell tillverkning
- Råvarorna eller de färdiga produkterna förutsätter inte någon temperaturhantering
- Produkternas sammansättning eller märkningarna på förpackningarna förutsätter inte någon
specialkompetens (smalt sortiment)
- Till tillverkningen av produkterna hänför sig
vissa produktsäkerhetsrisker, såsom
- kvarnverksamhet (mögeltoxiner)

Införsel av livsmedel (från inre
marknaden eller tredje länder)
- Införsel av livsmedel avsedda för
särskilda grupper ( barnmat, modersmjölksersättningar, tillskottsnäringar, bantningspreparat, kostersättningar, livsmedel för särskilda
näringsändamålet)

Industriell tillverkning
- Tillverkning av livsmedel avsedda
för särskilda grupper
(barnmat, modersmjölksersättningar, tillskottsnäringar, bantningspreparat, kostersättningar,
livsmedel för särskilda näringsändamål)

STORLEKSKLASS 3
 Butiker >1000m2 (såsom super- / hypermarknader)
 Servering > 150 kundplatser ELLER > 500 portioner/dygn
(portionen den avgörande faktorn)
 Storhushåll > 2000 portioner/dygn
 Industriell produktion > 100 milj. liter / > 10 milj. kg
 Transport och lagring
> 10 transportmedel
> 10 000m2 lager
 Införsel (EU, tredje länder) stor
 Mycket stor nationell eller internationell verksamhet i livsmedelskontaktmaterialsbranschen, införsel och utförsel

STORLEKSKLASS 2
 Butiker 200m2 – 1000m2 (såsom stormarknader / varuhus)
 Servering 6 - 150 kundplatser ELLER 50 – 500 portioner/dygn
(portionen den avgörande faktorn)
 Storhushåll 500 - 2000 portioner/dygn
 Industriell produktion 10 - 100 milj. liter / 100 000 – 10 milj. kg
 Transport och lagring
2 - 10 transportmedel
1000 – 10 000m2 lager
 Införsel (EU, tredje länder) medelstor
 Stor internationell verksamhet i livsmedelskontaktmaterialsbranschen, införsel och utförsel
 Slakt av fjäderfä och kanin på en gård, försäljning 10 000-40 000 kg

STORLEKSKLASS 1
 Butiker < 200m2 (såsom närbutiker, kiosker)
 Servering < 6 kundplatser ELLER < 50 portioner/dygn
(portionen den avgörande faktorn)
 Storhushåll < 500 portioner/dygn
 Industriell produktion < 10 milj. liter / < 100 000 kg
 Transport och lagring
< 2 transportmedel
< 1000 m2 lager
 Införsel (EU, tredje länder) småskalig
 Liten eller medelstor nationell verksamhet i livsmedelskontaktmaterialsbranschen
 Slakt av fjäderfä och kanin på en gård, försäljning <10 000 kg
 Slaktskjul (frilevande vilt)

Bilaga 1 Eviras anvisning 10503/1

RISKKLASS 3
1 kontr./år

0,5 kontr./år

0,5 kontr./år

0,35 kontr./år

RISKKLASS 2

RISKKLASS 2

0,35 kontr./år

0,35 kontr./år

RISKKLASS 1

RISKKLASS 1

RISKKLASS 1

2 kontr./år

RISKKLASS 4

1 kontr./år

RISKKLASS 3

0,5 kontr./år

RISKKLASS 2

3 kontr./år

RISKKLASS 5

2 kontr./år

RISKKLASS 4

1 kontr./år

RISKKLASS 3

I den riktgivande kontrolltiden ingår:
- planering av kontrollen
- den egentliga kontrollen
- kontrollrapporten

Riktgivande kontrolltid:
Riskklass 1: 1-2h/kontroll
Riskklasserna 2-4: 2-3h/kontroll
Riskklasserna 5 ->: 3-4h/kontroll

På kontrollfrekvensen inverkar risken som
verksamheten medför och den består av
verksamhetens karaktär (verksamheterna i
kolumnerna 1 - 4) och verksamhetens
omfattning (storleksklasserna på raderna 1
- 5)

Fiskbranschen
 rensning
 fileing
 styckning
 mekaniskt tillvaratagande av
fiskköttet
Äggbranschen
 tillverkning av äggprodukter

Fiskbranschen 1)
 frysning
 sortering av fisk

Lageranläggning1)

Mjölkbranschen
 tillverkning av
mjölkprodukter
(obehandlad mjölk tas emot)

Köttbranschen
 styckning
 malning
 tillverkning av
köttberedningar
 tillverkning av mekaniskt
urbenat kött

Köttbranschen 1)
 frysning
 hantering av tarmar och
magsäckar

Äggbranschen
 förpackning av ägg
Kontrollfrekvensen i ett
äggpackeri i ett
undantagsområde en
gång på två år
Mjölkbranschen
 tillverkning av
mjölkprodukter av
mjölkbaserade råvaror
(såsom styckning av ost,
tillverkning av glass,
ingen mottagning av
obehandlad mjölk)

VERKSAMHET 2

VERKSAMHET 1

Fiskbranschen
 tillverkning av
bearbetade
fiskeriprodukter

Köttbranschen
 tillverkning av
köttprodukter
 slakt (slakteri, litet
slakteri1), renslakteri1),
vilthanteringsanläggnin
g1))

VERKSAMHET 3

Tillverkning av
helkonserver

Förpackning av kallrökt fisk
eller gravad fisk i vakuum

VERKSAMHET 4

Riskklassificering av en livsmedelslokal och riktgivande rekommenderad kontrollfrekvens i godkända ivsmedelslokaler enligt
livsmedelslagstiftningen

Tabell 2

Bilaga 2 Eviras anvisning 10503/1

1)

Antalet besök högst 4 gånger per år

SLAKTERI

LITET SLAKTERI

STORLEKSKLASS 4
 köttbranschen, fiskbranschen
produktion 1 – 10 milj. kg/år
 mjölkbranschen, produktion >
10 000 kg/år
 mjölkbranschen, mängden
mottagen obehandlad mjölk > 2
milj. kg/år
STORLEKSKLASS 5
 köttbranschen, fiskbranschen
produktion > 10 milj. kg/år

STORLEKSKLASS 2
 köttbranschen, fiskbranschen
produktion 10-100 000 kg/år
 äggbranschen
produktion 10 000 – 10 milj. kg/år
 mjölkbranschen, mängden
mottagen obehandlad mjölk < 2
milj. kg/år
STORLEKSKLASS 3
 köttbranschen, fiskbranschen
produktion 100 000 – 1 milj. kg/år
 äggbranschen
produktion > 10 milj. kg/år

STORLEKSKLASS 1
 köttbranschen, fiskbranschen,
äggbranschen, mjölkbranschen,
produktion < 10 000 kg/år

Bilaga 2 Eviras anvisning 10503/1

6 kontr./år

RISKKLASS 8
8 kontr./år

RISKKLASS 7
6 kontr./år

4 kontr./år

2 kontr./år

4 kontr./år

RISKKLASS 6

RISKKLASS 4

RISKKLASS 7

2 kontr./år

2 kontr./år

RISKKLASS 6

RISKKLASS 4

1 kontr./år

1 kontr./år
RISKKLASS 4

RISKKLASS 3

RISKKLASS 3

3-5 h/vecka

2 - 4 kontr./år
ca 3 – 5 h/gång

10 kontr./år

RISKKLASS 9

8 kontr./år

RISKKLASS 8

6 kontr./år

RISKKLASS 7

4 kontr./år

RISKKLASS 6

2 kontr./år

RISKKLASS 4

12 kontr./år

RISKKLASS 10

10 kontr./år

RISKKLASS 9

8 kontr./år

RISKKLASS 8

6 kontr./år

RISKKLASS 7

3 kontr./år

RISKKLASS 5
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