Oiva-smilisarna berättar
om livsmedelssäkerheten

Oiva är ett system med vilket konsumenterna får veta resultaten av livsmedelstillsynen. Resultaten av inspektionerna offentliggörs på webben i form av
Oiva-rapporter. I Oiva-rapporten bedöms livsmedelssäkerheten i företagen
med hjälp av smilisar. Då Oiva smilar är allt väl med tanke på konsumenten.

ÄLLMÄNT OM OIVA

SÖK RESULTAT PÅ OIVAHYMY.FI

I Oiva deltar alla matbutiker, kiosker och restauranger,
kaféer, grillar, snabbmatsställen, pubar, lunchrestauranger och storkök. Oiva breddas stegvis till alla företag i livsmedelsbranschen senast år 2015.

Tillsynsresultaten finner du på webben i form av en Oiva-rapport. Oiva-rapporter offentliggörs allt efter som
de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utför
inspektioner på sin ort. Då inspektören efter sitt besök
utarbetat en rapport, läggs den ut på webbplatsen oivahymy.fi inom cirka en vecka. Oiva-rapporter kan du
söka på adressen oivahymy.fi > Sök företag

Oiva koordineras av Livsmedelssäkerhetsverket Evira, men det är de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna som utför inspektionerna. Utöver offentliggörandet av resultaten är syftet med Oiva att göra
tillsynen enhetligare och öka öppenheten i livsmedelsföretagarnas och myndigheternas verksamhet. Oiva
uppmuntrar livsmedelsföretagen att se till att livsmedelshygienen och produktsäkerheten är i ordning.
Livsmedelslagstiftningen har inte förändrats utan Oiva
bygger på de nu gällande kraven. I det dagliga livet
syns Oiva mest så, att Oiva-rapporterna offentliggörs
för konsumenterna.

Det är än så länge frivilligt att lägga fram utskrivna
Oiva-rapporter intill ingången till företagen, men det
blir obligatoriskt 1.1.2014.

•• Ta en titt på alla smilisar som företaget fått. Som resultat av den senaste
kontrollen visas det sämsta vitsordet.
Rapporten kan ändå innehålla flera
smilande resultat och endast ett sämre
vitsord.
•• Läs de skriftliga Oiva-observationerna. Oiva-observationerna ger dig mer
detaljerad information om observationerna som inspektören gjort. Av dem
ser du varför vitsordet inte är utmärkt.

OIVA-RAPPORTEN OCH VITSORDEN
Smilisarna som berättar om nivån på livsmedelssäkerheten är fyra till antalet: utmärkt, bra, bör korrigeras
och dålig. Till sitt utseende och vitsorden är Oiva-rapporten likadan i hela Finland. Då Oiva smilar har konsumenten inget skäl att oroa sig.
Oiva-rapporten består av flera olika vitsord i form av
smilisar, eftersom smilisar ges som resultat för alla
sakhelheter som inspekterats. Resultaten av inspektionen avgörs av det, vilket det sämsta vitsordet är för
alla inspekterade punkter. Livsmedelssäkerheten kan
försvagas eller äventyras redan av ett enda missförhållande.
För att få en mer detaljerad bild av nivån på livsmedelssäkerheten i företaget skall du läsa Oiva-observationerna i rapporten och ta en titt på alla smilisar som
getts, eftersom det kan hända att många av dem ändå
smilar. Läs mer om Oiva-rapporten på oivahymy.fi >
Du känner väl Oiva? > Oiva-rapporten

BEDÖMNINGSSKALAN I OIVA
I sin bedömning stöder sig inspektören på följande allmänbeskrivningar av vitsorden:

UTMÄRKT

Verksamheten motsvarar kraven.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

BÖR KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall rättas till inom utsatt tid.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller väsentligt vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall omedelbart
rättas till.

OIVA OCH INSPEKTIONERNA
Inspektionen utförs i regel utan förhandsanmälan, eftersom det är meningen att inspektera verksamheten
i företaget just vid den tidpunkten. Om ett inspekterat
företag fått vitsordet bör korrigeras eller dålig för någon sak, utför den kommunala hälsoinspektören alltid
en förnyad inspektion. Det tidigare erhållna vitsordet
står i kraft tills inspektören under den förnyade inspektionen konstaterar att missförhållandet rättats till. Därefter offentliggörs en ny Oiva-rapport, av vilken eventuella förbättringar framgår.
Oiva-rapporter har offentliggjorts över de inspektioner
som utförts i företagen efter 1.5.2013. De kommunala
hälsoinspektörerna inspekterar företagen enligt kommunens egen tillsynsplan som förut. I tillsynsplanen
har olika företag olika inspektionsfrekvens. Det kan
således ta en längre tid innan Oiva-rapporten över
ett visst serveringsställe eller en viss butik kan läsas
på webbplatsen oivahymy.fi. Så småningom går det
ändå att finna alla livsmedelsföretag i Finland i söktjänsten. Läs mer om inspektionerna på webbplatsen
oivahymy.fi > Du känner väl Oiva? > Inspektionerna
Vad är Oiva:
•• Oiva ger konsumenterna information
om resultaten av tillsynen i livsmedelslokalerna.
•• I Oiva bedömer inspektörerna livsmedelssäkerheten i företagen.
•• Resultaten av inspektionerna som
gäller detaljhandeln med livsmedel och
serveringen av livsmedel offentliggörs
på Oivahymy.fi webbplats allt efter som
inspektörerna gör inspektioner.
•• Oiva breddas stegvis till alla företag i
livsmedelsbranschen senast år 2015.
Vad är Oiva inte:
•• I Oiva bedöms inte nivån på servicen till
kunderna eller annan service och inte
heller smaken på maten.
•• Oiva ändrar inte på kraven i lagstiftningen och ger inte heller några tolkningar
av bestämmelserna.
•• Sakerna som inspekteras förblir de
samma.
•• Alla företag i Finland inspekteras inte på
en gång. Det kan således ta en längre
tid innan Oiva-rapporten över ett visst
företag kan läsas.

Bekanta dig med Oiva på webbplatsen www.oivahymy.fi
Mer information ger också din
egen kommun.
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Så här läser du Oiva-rapporten

