
Bra exempel

Projektet YritysDigi som ingår i programmet för främjande av 
digitalisering tar fram och beskriver exempel på bra digitala tjänster, 
som kan användas av företag och sammanslutningar. 
Målet är att inspirera aktörer inom kommun- och statsförvaltningen att 
utveckla digitala tjänster för företag genom att visa lyckade exempel 
som genomförts.



Elektroniska tjänster gör myndighetsbehandlingen inom 
miljö- och hälsoskyddet snabbare



• I tjänsten ilppa kan man göra anmälningar i enlighet med livsmedelslagen och hälsoskyddslagen när 
verksamheten inleds, vid väsentliga förändringar i verksamheten, när verksamheten upphör och om 
verksamhetsutövaren byts.

• Funktioner som ska anmälas är bland annat servering och försäljning av livsmedel, bageriverksamhet, 
regelbunden försäljning utomhus (till exempel torghandel), inkvarterings-, daghems- och 
simhallsverksamhet.

• Olika funktioner på samma adress kan anmälas med en anmälan.

• Företag och sammanslutningar kan använda Suomi.fi-fullmakt för att ge någon fullmakt att uträtta 
ärenden för företaget eller sammanslutningen.

• Bilagor kan fogas till anmälningarna.

• De anmälda uppgifterna sparas direkt i myndigheternas system i samband med handläggningen.

• Aktörerna ser uppgifterna om objekten i registret och kan uppdatera dem.

Lösning

• Det tar lång tid för aktörerna att fylla i olika blanketter och målsättningen är att underlätta anmälningar 
vid förändringar i verksamheten.

• Registreringen av uppgifter för hand i myndigheternas system minskar.

• Olika aktörer kan se sina uppgifter i tjänsten ilppa.

• Det är möjligt att göra anmälningar om verksamhet som faller inom ramen för flera olika lagar med en 
fullmakt.

• Det är möjligt att ge feedback efter varje anmälan.

Kundorientering

https://ilppa.fi

Livsmedelsverket

Beskrivning

I tjänsten ilppa kan man elektroniskt göra 

anmälningar i enlighet med livsmedelslagen och 

13 § i hälsoskyddslagen. 

Resultat och fördelar i korthet

Syftet med tjänsten är att spara tid för såväl 

kunder som för myndigheter genom att 

tillhandahålla en elektronisk kanal för de flesta 

anmälningarna inom livsmedels- och hälsoskydd 

(66 st.). I tjänsten kan man göra samtidigt 

anmälningar som omfattas av flera olika lagar. 

Aktörerna ser sina registeruppgifter, vilket för sin 

del förbättrar både transparens och 

informationens riktighet.

Tidpunkt

Pilotförsök 14 maj 2020, i produktion 11/2020

Kontakt

Maria Pöntynen, Livsmedelsverket

Kommentarer

Tjänsten utvecklas fortsättningsvis och nya 

anmälningar tas in stegvis. 

Grundläggande uppgifter

ilppa – Miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst

https://ilppa.fi/


Erfarenheter från användare av ilppa 

Svar från en enkät bland användarna:

”Enkel blankett att använda.”

”Relativt enkel och väl centraliserad tjänst.”

”Elektroniska anmälningar är i allmänhet snabba att göra och handläggningen 

kommer i gång snabbare.”

”Mer anvisningar behövs om valalternativen.”

”Enkel och snabb att använda. Till och med på mobilen.”
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