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Sätt förpackningspåskrifterna 
i ordning och minska risken för 
missnöjda Oiva-smilisar 
I tidningen Maaseudun Tulevaisuus 
24.11.2017 publicerades en artikel om Evi-
ras generaldirektör Matti Aho, som fyllde 
60 år. Vi vill i denna ledare gratulera jubila-
ren i efterhand. I generaldirektörens inter-
vju kan man se en smula positiv självironi, 
när han konstaterar att han sätter värde 
på att motsättningen mellan myndigheten 
och matkedjan minskat. ”Jag hoppas att vi 
tjänstemän inte längre uppfattas som själv-
goda olyckskorpar”. 

Med anledning av detta måste jag kon-
statera att även om självgodheten kanske 
minskat är det fortfarande ofta så att myn-
digheterna uppträder som ganska stora 
olyckskorpar, ibland utan att ens själva vilja 
det. Så har det varit och så kommer det sä-
kert att vara också i fortsättningen. Ibland 
är orsaken enskilda myndigheters extrema 
pliktskyldighet, ibland lagstiftningen och 
den byråkrati som följer på den, ibland fö-
retagens egen oföretagsamhet när det gäl-
ler att vidta åtgärder för att uppfylla myn-
digheternas krav. Allt det här betyder att 
motsättningar av olika slag också kommer 
att finnas i framtiden. 

Myndigheterna gör sitt jobb och de fles-
ta människor vill göra sitt jobb väl. Trots det 
pekar respons från våra medlemmar på att 
det i hög grad beror på en slump när ett 
enskilt företag hamnar i en hälsoinspek-
törs tänder. Enskilda specialfall av det här 
slaget aktualiseras då och då. Inte heller i 
detta avseende bjuder livet alltid på jämlika 
villkor. Företagen håller i regel en god nivå, 
men inget företag vill bli det enskilda fall 
som är föremål för myndigheternas pedan-
tiska och nitiska uppmärksamhet. Den pe-
dantiske kan hitta missförhållanden i varje 
bageri och konditori i Finland, om han el-
ler hon vill. Men det är en stor förbättring 
att det är möjligt att öppet diskutera olika 
frågor och de missförhållanden som före-
tagen upplever och man kan försöka hitta 
lösningar på dem tillsammans med myn-
digheterna.  

Vi vet att det är lättare för större företag 

att uppfylla lagstiftningens, myndigheter-
nas och kundernas ständigt ökande krav 
än för mindre företag. Därför är det ing-
et under att företagsverksamheten i olika 
branscher koncentreras i allt färre händer. 
Utvecklingen går mot oligopol, fåmanna-
välde. Det här är en beklaglig trend på alla 
sätt. Även statsmakten behöver små före-
tag, åtminstone för att de skapar arbets-
platser.  

Det är nödvändigt att iaktta lagar och 
förordningar om man vill driva ett före-
tag, oavsett vilka svårigheter, krav och 
kostnader detta medför för företagsverk-
samheten. Ett exempel på det här är EU:s 
livsmedelsinformationsförordning* enligt 
vilken näringsvärdesbeteckningar blev obli-
gatoriska från och med december år 2016. 
I dagligvarubutiker är det lätt att se att för-
packningspåskrifterna fortfarande inte är i 
ordning till alla delar. Det här gäller alltså 
också andra livsmedelsföretag än enbart 
bagerier och konditorier. 

Bageriförbundets recepttjänstsystem 
Leiko, som introducerades sommaren 
2017, är ett verktyg som förbundets med-
lemsföretag kan använda för att sätta för-
packningspåskrifterna i ett sådant skick 
som myndigheterna förutsätter. Byggan-
det av Leiko i samarbete med bageri- och 
konditoribranschens råvaruleverantörer 
är ett bra exempel på råvaruleverantö-
rernas vilja att också göra det möjligt för 
små och medelstora bagerier att fullfölja 
de nya regler och skyldigheter som myn-
digheterna meddelar. Det är också ett yt-
terligare exempel på den gemenskap som 
råder mellan företag i bageri- och kondito-
ribranschen och deras råvaruleverantörer. 

I detta nummer av tidningen (sid. 8–9) 
berättar Pohjanmaan Leipomo Oy:s verk-
ställande direktör och produktionschef om 
sina erfarenheter av och åsikter om Leiko 
och dess funktion. Det lönar sig att läsa 
artikeln.

Ju fler bageri- och konditoriföretag som 
är med i Leiko, desto mer intresserar tjäns-

ten råvaruleverantörerna i framtiden. För 
närvarande har över 40 bagerier och/eller 
konditorier gått med i Leiko. 

Det lönar sig för företagen att också 
i övrigt fundera varför man skulle ge en-
skilda hälsoinspektörer chansen att tilldela 
företaget missnöjda Oiva-smilisar för brist-
fälliga förpackningspåskrifter, när det en 
gång finns ett system som gör det möjligt 
att relativt enkelt sätta förpackningspåsk-
rifterna i ordning. I synnerhet när inspek-
tionsresultatet i den Oiva-rapport som 
publiceras bestäms utifrån det sämsta be-
tyget som ges en enskild punkt i inspek-
tionsprogrammet. Själv skulle jag inte lita 
på att ”vår hälsoinspektör” inte lägger sig 
i förpackningspåskrifterna då han eller hon 
inte gjort det tidigare heller. 

En trevlig och fridfull väntan på julen!

Mika Väyrynen

* Den nya akrylamidförordningen ökar 
också skyldigheterna (s. 4).
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