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VM lausunto VN/10745/2022 

19.4.2022 

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 

Asia: VTV:n lausuntopyyntö tarkastuskertomusluonnoksesta Organisaatiofuusiot  

Tarkastus kohdistui kahteen virastofuusioon, joissa pyrittiin tehostamaan ja 
kehittämään viranomaisen toimintaa: Kilpailu- ja kuluttajaviraston perusta-
miseen 2013 ja Ruokaviraston perustamiseen 2019. 

Vaikka varsinaista ohjetta virastouudistuksien toteuttamisesta ei ole ollut 
annettuna nyt tarkastettuja kahta uudistusta valmisteltaessa, on kuitenkin 
syytä korostaa, että VM on antanut suosituksen Valtionhallinnon toiminto-
jen järjestämisessä noudatettavista periaatteista virastoissa joulukuussa 
2021. Suositus on laadittu virkamiesvalmistelun tueksi ja siinä kootaan ja 
selkeytetään valtionhallinnon organisaatiomuotojen valintaa koskevia peri-
aatteita ja annetaan suosituksia ja ohjeita organisaation rakennetta ja toi-
minnan järjestämistä koskien, kun on kyse valtion virastoista ja laitoksista. 
Suositus sisältää viraston rakenteen kehittämisen yleiset periaatteet sekä 
suositukset virastorakenteita koskeviksi ratkaisuiksi monilla virastojen toi-
minnan keskeisillä alueilla. Suosituksen mukaan virastouudistuksissa, mm. 
fuusiot, arvioinnin lähtökohtana ovat tehtävät sekä toiminnalliset ja talou-
delliset tarpeet. Näitä tarkastellaan sen mukaan, miten erilaisilla organi-
sointimalleilla voitaisiin ratkaista ongelmia ja saavuttaa laadukkaasti sekä 
tehokkaasti toiminnalle asetetut tavoitteet. Valittava rakenne ei itsessään 
johda kokonaisedun parantumiseen vaan se riippuu merkittävästi mm. toi-
minnan organisoinnista ja johtamisesta sekä tavoitteita palvelevasta toi-
mintakulttuurista. Uudistuksissa järjestelyjen seurauksena valtion kokonai-
sedun tulee kasvaa. Kokonaisetu syntyy toiminnan lisääntyneestä tuloksel-
lisuudesta, palveluiden laadun ja palvelurakenteen paranemisesta, johta-
misen selkeyttämisestä tai sovellettaessa uusia malleja tehtävien hoita-
miseksi. 

Mainittu valtiovarainministeriön suositus on tällä hetkellä voimassa. Tältä 
osin VTV:n havainto kappaleessa ”Tarkastusviraston kannanotot” on sana-
muodoltaan hieman harhaanjohtava ja ohjeen olemassaolo olisi perustel-
tua tässä kohdassa mainita esimerkiksi siten, että VM on joulukuussa 2021 
antanut ohjeen virastouudistuksessa huomioitavista periaatteista. 

Pääosin hankkeessa esitettyihin yleisempiin havaintoihin virastoraken-
neuudistuksista voidaan yhtyä. Esitetyt havainnot vaikuttavat raportin pe-
rusteella oikeansuuntaisilta. Tarkastusviraston varsinaiset suositukset (5 
kpl) ovat perusteltuja ja niissä esitettyihin havaintoihin tulisi keskeisten val-
mistelijoiden perehtyä ennen kunkin konkreettisen virastouudistushank-
keen valmistelun käynnistämistä. Tämä helpottaisi myös VM:n työtä viras-
touudistusten toteuttamisen konsultoinnissa, seurannassa ja valtion viras-
tokokonaisuuden kehittämisessä ja ohjauksessa. 

www.vm.fi


  
 

  
 

 
 

  
 

 
  

  
 

 

 
  

  
 

 
 

  
  

  

 
 

 
 

 
 

 

  
 

   
 

 
 

 

 
   

 
 

  

 
  

 
 

Aikaisemmat virastorakennehankkeet Kehu ja Virsu on huomioitu VTV:n 
raportissa varsin kattavasti. Valtiovarainministeriö on samaa mieltä VTV:n 
kanssa siitä, että virastouudistusten vaikutusten arviointi on valmisteluvai-
heessa usein vaatimatonta. Tämä sama havainto voidaan esittää myös 
muiden organisaatiomuotojen kuin virastojen perustamishankkeiden 
osalta. Erityistä huomioita tulisi kiinnittää fuusion synergiahyötyjen määrit-
telemiseen jo valmisteluvaiheessa ja niiden toteutumisen seurantaan uu-
distusta toteutettaessa. Usein synergiahyödyt muodostavat keskeiset pe-
rusteet uudistuksen toteuttamiselle. 

Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan tulosohjauksen tulisi perustua 
kulloinkin voimassa olevaan virastorakenteeseen ja ohjauksessa tulisi huo-
mioida merkittäville virastouudistuksille asetetut tavoitteet ja niiden toteutu-
misen seuranta. Lähtökohtaisesti merkittävä virastouudistushanke on oh-
jauksen keskiössä oleva strateginen muutoshanke, joka edellyttää johta-
mista ja ohjausta myös ohjaavalta ministeriöltä. Samoin virastorakenneuu-
distuksen tulisi johtaa uuden virastokokonaisuuden johtamisjärjestelmän 
sekä strategisen ja operatiivisen johtamisen päivittämiseen. Myös uudis-
tuksen taloudellisten tavoitteiden ja vaikutuksen tulisi olla sekä ministeriön, 
että uudistuksen kohteena olevan virastojohdon johtamisen ytimessä. Tä-
män tulisi näkyä tulos- ja johtamissopimuksissa ja niitä tukevissa johdon 
keskusteluissa. 

Virastojen yhdistymisessä erityistä huomiota tulisi kiinnittää johtamiseen, 
jolla uuden virastokokonaisuuden strategisten tavoitteiden toteuttaminen 
voidaan varmistaa. Tämä usein edellyttää, että ns. vanhat toimintayksiköt 
eivät jatka toimintaansa sellaisenaan tai ainakin niiden välille rakennetaan 
johtamismalli, jossa varmistetaan viraston kokonaisedun ja yhteen sovitet-
tavien intressien näkökulma. Käytännössä tämä edellyttää yhteisiä tavoit-
teita ja konkreettisia yhteisiä tehtäviä ja vastuita yli yksikkörajojen. Virasto-
uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon olisi sitoutettava riittävät hen-
kilö- ja taloudelliset resurssit. Virastouudistuksille lienee tyypillistä, että nii-
den valmistelu aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Samalla tavoitteena 
tulisi olla, että yhdistymisellä saavutettavat taloudelliset säästöt ylittävät 
varsin nopeasti aikaisemman kustannustason ja valmistelukustannukset. 

Virastofuusioiden toteuttaminen edellyttää ohjaavan ministeriön seurantaa, 
jolla varmistetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja niiden objektii-
vinen arviointi. Tätä työtä helpottaa se, mikäli virastofuusion toteuttamiselle 
on asetettu konkreettisia mitattavia tulostavoitteita. Ministeriöiden seuran-
nan tulisi koskea kaikkia merkittäviä virastouudistuksia ja niille asetettuja 
taloudellisia tavoitteita. 

Virastofuusioiden onnistumista tulee arvioida paitsi virastojen tuloksellisuu-
den niin myös virastojen taloudellisen toiminnan näkökulmasta. Virasto-
fuusioilla tavoitellaan usein perustellusti myös taloudellisen tehokkuuden 
parantamista tai ainakin kustannustason nousun hillitsemistä. Vaikka talou-
dellisten säästöjen arvioiminen on vaikeaa uudistuksia valmisteltaessa, tu-
lisi sellaisia edellyttää osana valmisteltavaa hallituksen esitystä. Tavoittei-
den tulisi olla mahdollisimman konkreettisia ja euromääräisiä. 

Muutosten kohteena olevien virastojen aikaisemmat organisaatiorajat 
muuttavat uudet organisaatiorakenteet parantavat uudistusten toimintaky-
kyä ja auttavat purkamaan vanhojen rakenteiden painolastia. Tätä tukee 
myös avainhenkilöiden kierrättäminen viraston sisällä uusille vastuualu-
eille. Uuden toimintakulttuurin näkökulmasta on usein eduksi, että ns. van-
hojen virastojen osat eivät jatka sellaisenaan uudessa organisaatiossa. 
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Lausunto 

KKV/368/03.02/2022 

20.4.2022 

Valtiontalouden tarkastusvirasto 

kirjaamo@vtv.fi 

D/120/04.07.02/2021 

Lausuntopyyntönne tarkastuskertomusluonnoksesta Organisaatiofuusiot  

KKV kiittää mahdollisuudesta kommentoida tarkastuskertomusluonnosta ja pyytää kiinnit-

tämään huomiota seuraaviin seikkoihin: 

Kilpailuviraston ja kuluttajaviraston välisen fuusion vaikutuksista  

KKV:n näkemyksen mukaan jokaista organisaatiofuusiota tulisi tarkastella tapauskohtai-

sesti ottaen huomioon ao. virastojen  lähtökohdat ja fuusiolle asetettavat tavoitteet. Kuten  

luonnoksen  sivulla 7 todetaan, KKV-fuusion tavoite oli yhteiskunnallisen painoarvon ja vai-

kuttavuuden kasvattaminen ja hallinnon tehostaminen. Viraston näkemyksen mukaan  

asetettu strateginen tavoite oli hyvä ja se on saavutettu.  

Viraston kokemuksen mukaan fuusio on  lisännyt viraston yhteiskunnallista painoarvoa ja  

vaikuttavuutta. Tällaista vaikeasti mitattavaa vaikutusta  on vaikea kytkeä tulosmittareihin. 

Siihen, kuinka paljon yhteiskunnallinen painoarvo ja vaikuttavuus kasvoivat nimenomaan  

fuusion seurauksena, on  mahdoton  tuottaa numeerisia arvoja niin etu- kuin jälkikäteen. 

Parhaimmillaan kyselytutkimuksella voisi mitata sidosryhmien käsitystä viraston painoar-

vosta  ennen ja jälkeen uudistuksen. Näissä mittareissa tapahtuvaa  muutosta ei voisi kui-

tenkaan tulkita fuusiosta johtuvaksi. Fuusiosta riippumattomat muutokset (esimerkiksi hen-

kilömuutokset) voivat  vaikuttaa enemmän muutoksiin kuin itse fuusio.  

 

Luonnoksen mukaan fuusio vaikutti vain vähän KKV:n ydintehtävien organisointiin ja joh-

tamisjärjestelmään, ja vanhat organisaatiot ovat yhä selkeästi jäljellä. Kilpailu- ja kuluttaja-

tehtävät näkyvät edelleen KKV:n  organisaatiossa omina vastuualueinaan jo siksikin, että 

näin on säädetty KKV-laissa. Tähän rakenteeseen ei fuusiolla tavoiteltu muutosta, eikä se 

olisi ollut mahdollistakaan. Valvontaa tehdään kilpailu- ja kuluttajansuojalainsäädännön  

edellyttämällä tavalla erillään kilpailuasioissa ja kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävissä. 

Valvontatehtävien lisäksi virastossa vaikutetaan markkinoiden toimivuuteen kansantalou-

den ja kuluttajien eduksi mm. selvityksillä ja lausunnoilla. Vuodesta 2019 lähtien näitä ja  

muita virastontasoisia kilpailu- ja kuluttajapoliittisia substanssiasioita  on käsitelty ohjausryh-

mässä (vakiojäseninä pääjohtaja, molempien vastuualueiden ylijohtajat, vaikutusarvioin-

tiyksikön johtaja ja viestintäjohtaja). Fuusio on  siis vaikuttanut –  vaikkakin viiveellä  - johta-

misjärjestelmään  siinä määrin kuin mahdollista ja mahdollistanut kilpailu- ja kuluttajapolitii-

kan yhteensovittamisen ja tätä kautta  myös vaikuttavuuden vahvistamisen.   

 

KKV:n  toimintaedellytykset ovat  viraston kokemuksen mukaan  parantuneet virastojen yh-

distymisen jälkeen  johtuen viraston suuremmasta koosta ja tehokkaammasta toimintojen  

yhteensovittamisesta.   Fuusio  on  myös tehostanut viraston  hallintoa  (ks. liite 2 HTV-kehityk-

sestä vuosilta 2013  - 2021). Tarkastelukautena hallinnon henkilöstön määrään on vaikutta-

nut myös tiettyjen tehtävien siirto Valtoriin (vuonna 2015 kaksi HTV:tä).  

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ALLEKIRJOITETTU 
Postiosoite PL 5, 00531 Helsinki • Puhelin 029 505 3000 (pvm/mpm) ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄSSÄ 
Y-tunnus 2502067-3 • Sähköposti kirjaamo@kkv.fi • kkv.fi 

mailto:kirjaamo@vtv.fi
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Liitteet Liite 1 Teknisluonteiset korjaus- ja täsmennysehdotukset 

Liite 2 Taulukko hallintopalveluiden HTV-kehityksestä fuusion jälkeen 

 

 

 

Lausunto 

KKV/368/03.02/2022 

20.4.2022 

KKV:n kokemuksen perusteella fuusiohankkeiden läpimenoaika ja vaikutusten syntyminen 

vaativat pidemmän ajan kuin suunnitteluvaiheessa usein arvioidaan. Fuusion onnistumi-

seen vaikuttaa myös yhteisen virastokulttuurin syntyminen, joka kehittyy vähitellen oppimi-

sen ja käytännön yhteistyön kautta. Lisäksi myös esimerkiksi yhdistyvien virastojen tietojär-

jestelmien yhteensovittaminen on huomioitava fuusioiden yhteydessä. 

Kirsi Leivo Anna Saharinen 

pääjohtaja hallintojohtaja 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ALLEKIRJOITETTU 
Postiosoite PL 5, 00531 Helsinki • Puhelin 029 505 3000 (pvm/mpm) ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄSSÄ 
Y-tunnus 2502067-3 • Sähköposti kirjaamo@kkv.fi • kkv.fi 
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Lausunto 

21.4.2022 VN/10701/2022 
VN/10701/2022-MMM-2 

Maa- ja metsätalousministeriön lausunto Valtion 
tarkastusviraston (VTV) kannanotoista Ruokaviraston 
perustamisesta  

1.  Hallituksen esityksen  valmistelu  

Tarkastusviraston kannanotoissa todetaan puutteena  se, että arvioiduissa hallituksen esityksissä vaihtoehtojen  
tarkastelu jää hyvin vähälle tai  puuttuu kokonaan. Tarkastuskertomusluonnoksen sivulta 21 käy tarkemmin ilmi, 
että vaihtoehtojen tarkastelun puuttuminen koskee Kilpailu- ja kuluttajaviraston fuusiota koskevaa hallituksen  
esitystä ja että Ruokavirastoa koskevaan hallituksen esitykseen (HE  8/2018  vp) vaihtoehtojen tarkastelu sisältyy.  
Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että tämän tulisi  käydä ilmi  myös kannanottoja koskevasta osiosta.  
 
Tarkastuskertomusluonnoksen sivulla 13 todetaan aivan oikein, että Hallituksen esityksen  laatimisohjeet (HELO-
ohjeet) ja näitä täydentävät oikeusministeriön  antamat ohjeet säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista 
muodostavat perusvaatimukset vaikutusarviointien laadinnalle. Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että 
Ruokavirastoa koskevan esityksen valmistelu on ollut linjassa tämän ohjeistuksen sekä hallituksen esityksissä  
vakiintuneiden käytäntöjen  kanssa.  
 
Valmistelun aikana voimassa olivat vanhat vuonna 2004 annetut HELO-ohjeet (Oikeusministeriön julkaisu 2004:4). 
Niissä (s. 14–15) ohjeistetaan hallituksen esityksen mallirakenteen mukaisen jakson 3 ”Tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset” kirjoittamista seuraavasti:  Tässä jaksossa selostetaan, mitä ehdotetaan ja miksi. On myös  tiiviisti  
kuvattava, mitä vaihtoehtoisia ratkaisuja –  sekä lainsäädännöllisiä että muita –  on harkittu ja miksi on päädytty juuri  
esityksessä ehdotettuun ratkaisuun. Samalla on esitettävä vertailu valitun sääntelyvaihtoehdon ja muiden 
vaihtoehtojen hyödyistä ja haitoista mukaan lukien myös se vaihtoehto,  ettei mitään muutosta tehtäisi. Vertailussa 
voidaan  mahdollisuuksien  mukaan  käyttää  hyväksi  kustannus–hyöty-analyysia. Erityisen tärkeää tämä on laajoissa 
tai merkittävissä hankkeissa. Ehdotuksia selostetaan  yleisperusteluissa vain pääpiirteittäin. Laajahkoissa 
esityksissä  tavoitteet ja keskeiset ehdotukset otetaan omiksi alajaksoikseen: 3.1 Tavoitteet, 3.2  
Toteuttamisvaihtoehdot ja 3.3  Keskeiset  ehdotukset.  Säädösehdotusten  vaikutusten arviointia koskevissa ohjeissa 
(Oikeusministeriön julkaisu 2007:6) todetaan lisäksi, että ”Muiden ministeriöiden, viranomaisten, asiantuntijoiden ja 
sidosryhmien kuulemista ja lausuntoja hyödynnetään  vaikutuksia arvioitaessa. (s. 11)  
 
Maa- ja metsätalousministeriö toteaa, että Ruokavirastoa koskevaan esitykseen on sisältynyt erillinen 
toteuttamisvaihtoehtoja koskeva jakso, vaikka kyse ei  ole ollut kovin laajasta esityksestä (12 §:ää sisältävä laki  
sekä teknisluonteisia liitännäislakien muutoksia). Jakso on kirjoitettu edellä esitetyn mukaisesti tiiviiksi ja siihen on 
sisällytetty  olennaisimmat vaihtoehtoihin liittyvät seikat ottaen huomioon kyseessä olleen hankkeen luonne ja 
tavoitteet. Lisäksi sivuilla 22-24 jaksossa, jossa kuvataan  lausuntopalautetta, tuodaan esiin joitakin vaihtoehtoisia 
ehdotuksia sekä perustellaan, miksi niitä ei ole pidetty  tarkoituksenmukaisina.    

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet 
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet 
Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet 
Maa- ja metsätalousministeriö 

PL 30 Hallituskatu 3 A 0295 16001 kirjaamo.mmm@gov.fi 
00023 Valtioneuvosto Helsinki +358 295 16001 
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Metsätalousministeriö toteaa, että vaikutusten arvioinnin toteuttamistapa ja laajuus päätetään jokaisessa 
hankkeessa erikseen ja suhteutetaan kunkin hankkeen tietotarpeisiin sekä muun muassa hankkeen poliittisessa 
ohjauksessa asetettaviin tavoitteisiin ja reunaehtoihin.  Ruokaviraston perustamista koskeva hanke käynnistyi sen  
jälkeen, maa- ja metsätalousministeri  linjasi ja julkisti 11.11.2016, että  virastojen  yhdistäminen käynnistetään.  
Tiedotteessa silloinen ministeri toteaa ”Päätös  yhdistämisestä syntyi  ulkopuolisen selvityksen perusteella” ja että 
”Päätös on  nähtävä pitkän tähtäimen investointina  koko ruokaketjun  kehittämiseksi.” Tiedotteessa todetaan, että 
yhdistäminen mahdollistaa  tehokkaamman tietohallinnon kehittämisen sekä maatalouden ja 
elintarviketurvallisuuden toimialojen kokonaisohjauksen ja että yhdistämisen tuo myös  uusien maakuntien  
suuntaan selkeyttä, kun maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla on ruokaketjun osalta tulevaisuudessa vain  
yksi virasto.  
 
Ministeriö ryhtyi  välittömästi tämän poliittisen päätöksen jälkeen valmistelemaan virastojen  yhdistämishankkeen  
asettamista. Valmisteluhanke työryhmineen sekä säädösvalmisteluhanke asetettiin helmikuussa 2017.  
Asettamispäätöksen mukaan uuden viraston tuli  aloittaa 1.1.2019. Aikataulua määritti se poliittinen reunaehto, että 
eduskuntavaalit olivat vuoden 2019 keväällä. Aikataulu merkitsi, että hallituksen esityksen  eduskuntakäsittely tuli  
saada  päätökseen kevätistuntokaudella 2018, jotta pääjohtajan  valintaprosessi oli mahdollista toteuttaa syksyllä 
2018 ja jotta pääjohtaja ehti vaikuttaa työjärjestyksen  valmisteluun sekä valita muut johtajat.  
 
Hallituksen esitys annettiin näiden aikaraamien puitteissa 22.2.2018. Hankkeen asettamisen ja hallituksen  
esityksen antamisen välillä olisi siis  yksi  vuosi. Kun  valmisteluaikaan tuli mahtua varsinaisen perusvalmistelun 
lisäksi esityksen kääntäminen, lausuntokierros, jatkovalmistelu, muutosten kääntäminen ja laintarkastus, aikataulu 
oli varsin tiukka. Tämä on usein todellisuus lakihankkeissa. Hankkeen käynnistämisen tapa ja aikataulua koskevat 
reunaehdot käytännössä vaikuttivat siihen, millaista vaihtoehtojen selvittämistä hankkeessa pidettiin mahdollisena 
ja tarkoituksenmukaisena sen lisäksi, että  yhdistämisestä oli laadittu ulkopuolinen selvitys ennen hankkeen 
käynnistämistä koskevan poliittisen  päätöksen tekoa. Kun  hankkeen poliittisesti asetetut tavoitteet liittyivät 
nimenomaan keskitettyjen virastotoimintojen, erityisesti tietohallinnon, myötä  tapahtuvaan ohjauksen  
helpottumiseen ja selkeytymiseen, olivat hankkeessa relevantit, keskenään vertailtavat vaihtoehdot tuossa 
tilanteessa käytännössä virastofuusio sekä ns. nollavaihtoehto. Ei ole realistista ajatella, että poliittisen  hankkeen 
käynnistämistä koskevan päätöksen jälkeen olisi  lähdetty  laajasti selvittelemään kokonaan uudentyyppisiä 
valtionhallinnon organisaatioratkaisuja. Maa- ja metsätalousministeriö toteaa, että  ulkopuolista selvitystä kuvattiin 
hallituksen esitysluonnoksessa asianmukaisesti ja ohjeiden mukaisesti tiiviisti. Selvitys on julkinen asiakirja, joka 
sitä haluavien oli mahdollista saada käyttöönsä.   

2.  Tietohallinto  

Tietojärjestelmäkustannuksista MMM toteaa sen, että vertailua  voi tehdä viraston  omaa toimintaa tukevien  
hallinnollisten it-järjestelmien kustannusten  välille ennen fuusiota ja sen jälkeen  
ja niille olisi voinut asettaa tavoitteita, mitä ei kuitenkaan tehty. Suurimmat kustannukset ja tärkeimmät tavoitteet 
koskivat kuitenkin koko hallinnonalalle ja elintarvikeketjuun rakennettavien tulevaisuuden 
tietojärjestelmähankkeiden vahvempaa kehittämistä, osaamista keskittämällä. Oli  tiedossa, että Mavi oli hyvin  
saanut hallintaan  it-hankkeidensa hankehallinnan ja mm. sitä osaamista haluttiin hyödyntää myös  Eviran  puolella.  
 
Tietohallintoselvityksessä, mutta myös hakkeen aikana arviona oli, että yhdistymisestä syntyisi aitoa synergiaa, 
kuten on tapahtunutkin esim. hallinnon osalta.  Se, ettei tarkempia laskelmia voitu tehdä johtui erityisesti siitä, että 
kyse oli suuresta määrästä tulevaisuuden hankkeita, joista ei tuossa vaiheessa vielä ollut tehty suunnittelua, mutta 
tiedettiin, että sellaisia joudutaan muodossa tai toisessa rakentamaan.  

3.  Tulosohjaus  

Tarkastusvirasto mukaan tarkastuksessa havaittiin myös, että  ennen strategisempaan tavoiteasetantaan siirtymistä 
ministeriöiden ja fuusioitujen virastojen  välisissä tulosneuvotteluissa on ollut selviä vaikeuksia löytää uudelle 
virastolle tulostavoitteita, jotka olisivat aidosti  yhteisiä koko virastolle. Ruokaviraston tulossopimuksessa on tosin 
ollut mm. asiakkuuksiin, toimintakulttuurin ja toimintatapojen kehittämiseen, sekä viraston yhtenäiseen johtamiseen 
liittyviä yksittäisiä tavoitteita. Luonnoksessa todetaan, että vuoden 2020 tulossopimuksessa Ruokaviraston ja maa- 
ja metsätalousministeriön koko hallinnonalan vaikuttavuustavoitteet muuttuivat. Samalla tulosohjauksesta on pyritty  
tekemään strategisempaa yksityiskohtaisen  ohjauksen sijasta.   
 
Organisointihan on kuitenkin keventynyt, kun kahdesta prosessista siirryttiin  yhteen prosessiin (Evira, Mavi). 
Toisaalta MMM hallinnonalan tulosohjaus on järjestetty samantapaisesti kaikkien MMM:n tulosohjattavien  laitosten  
kanssa, siinä mielessä fuusiolla  ei  ollut suurta vaikutusta varsinaiseen prosessiin.  
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Jatkossa MMM tulee tulosohjauksessaan edellyttämään laajempia, koko viraston toiminnan kannalta olennaisten 
kokonaisuuksien hallintaa siltä osin, kun se toiminnallisuuden kannalta on järkevää. Tällä hetkellä tulosohjauksen 
tavoitteet ja mittarit pohjautuvat viraston organisatorisiin toimintakokonaisuuksiin. Tämä puolestaan perustuu 
viraston lainsäädännössä asetettuihin yksityiskohtaisiin tehtäväkokonaisuuksiin. 

4.  Digitalisointi  

Lupa- ja valvontapuolella on menossa useita digitalisaatiohankkeita palveluiden ja prosessien digitalisoimiseksi, 
erityisesti hallinnonalan muiden viranomaisten (Aveissa, Elyissä ja kunnissa) käyttöön. Resursseja (määrärahoja tai 
henkilöresursseja) ei ole käynnistää useampia, mutta hankkeitahan on jonossa myös seuraaville vuosille, vaikka 
virallinen digitalisaatio virastolta puuttuukin. 

5.  Jälkiarviointi  

Jälkiarviointi tavoitteiden toteutumisen arvioinnista on varmasti paikallaan, mutta vuodet 2020-2021 ovat 
koronankin takia olleet niin poikkeuksellisia ja edellyttivät virastolta venymistä, joten ei ollut tarkoituksenmukaista 
käynnistää hallinnollisia arviointihankkeita tuossa vaiheessa, vaan haluttiin, että virasto keskittyy perustehtäviensä 
turvaamiseen, vaikkakin vanhan virastorakenteen kaltaisessa rakenteessa. 

Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila 

Maatalousneuvos Kirsi Heinonen 

Jakelu Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV 
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Viite: Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntö 31.3.2022 D/120/04. 07.02/2021 koskien 

tarkastuskertomusluonnosta Organisaatiofuusiot 

 
RUOKAVIRASTON LAUSUNTO KOSKIEN VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON 

TARKASTUSKERTOMUSLUONNOSTA ORGANISAATIOFUUSIOIDEN TARKASTUKSESTA 

 
Ruokavirasto kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) 

organisaatiofuusiota koskevasta tarkastuskertomuksen luonnoksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa. 

 
Ruokavirasto yhtyy siihen VTV:n kertomusluonnoksessa esitettyyn näkemykseen, että fuusioviraston 

johtamisella ja johtamisjärjestelmällä on keskeinen merkitys sille, missä määrin fuusiolle asetetut, 

valmistelussa usein yleiselle tasolle tavoitteet toteutuvat. 

 
Ruokavirasto olisikin pitänyt suotavana, että VTV olisi tarkastuksensa yhteydessä kuullut erillisinä tehtyjen 

henkilöhaastattelujen ja asiakirja-aineistojen lisäksi viraston ylintä johtoa tai strategista johtoryhmää 

yhdessä vielä vahvemman kokonaiskuvan saamiseksi viraston toiminnan valmistelusta, käynnistämisestä, 

viraston kolmen ensimmäisten toimintavuosien toiminnasta ja niihin liittyvistä haasteista sekä viraston 

johtamisen ja johtamisjärjestelmän sekä muun toiminnan kehittämisestä fuusiolle asetettujen 

tavoitteiden suuntaan. Tämän kokonaiskuvan vahvistamiseksi Ruokavirasto haluaa täydentää eräiltä osin 

VTV:n tarkastuksessaan saamaa tietoaineistoa ja viraston käsitystä fuusion valmistelusta sekä täsmentää 

tilannekuvaa viraston kokonaisjohtamisesta, toiminnan onnistumisista ja haasteista sekä viraston 

toiminnan kehittämisestä kohti fuusiolle asetettuja tavoitteita. 

 
1) Yleisiä huomioita koskien fuusion suunnittelua ja virastovalmistelua 

 
Ruokaviraston fuusioituvat virastot osallistuivat aktiivisesti maa- ja metsätalousministeriön (MMM) 

johtamaan virastovalmisteluun ns. EMMA-hankkeessa. Virasto pitää valmistelua kokonaisuutena 

asianmukaisesti suunniteltuna ja järjestettynä kattamaan laaja-alaisesti uuden viraston työn 

käynnistämisen edellytykset ja alustavat suuntaviivat toiminnan jatkokehittämiseen. Tulevan viraston 

henkilöstö osallistui laajasti viraston organisoinnin, toimintojen ja tehtäväalueiden valmisteluun, mikä 

mahdollisti henkilöstön osaamisen hyödyntämisen ja vaikuttamisen uuden viraston rakentamiseen, 

vauhditti henkilöstön tutustumista toisiinsa ja viraston tehtäviin sekä rakensi luottamusta yhdessä 

tekemiseen. Erityisen paljon myönteistä palautetta sai hankkeen aktiivinen ja nopea henkilöstöviestintä 

ja henkilöstönäkökulman huomioiminen valmistelussa. Ministeriön hankejohto piti huolta siitä, että 

hankkeen tiukasta valmisteluaikataulusta huolimatta tästä näkökulmasta ei valmistelussa tingitty, mikä 
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oli arvokasta uuden viraston aloittaessa toimintaansa, sen lisäksi, että monilla tehtäväalueilla uuden 

fuusioviraston toimintoja oli jo alustavasti kehitetty virastojen parhaita käytäntöjä hyödyntäen. 

 
Tarkastuskertomusluonnoksessa VTV toteaa näkemyksenään, että Ruokaviraston fuusion taloudellisia, 

digitaalisia ja muita vaikutuksia arvioitiin valmisteluvaiheessa hyvin yleispiirteisesti tai jopa heikosti, ja 

että fuusiosta ei tehty sen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa varsinaisia taloudellisia tai muita 

vaikutusarvioita. VTV:n mukaan organisaatiomuutoksen pohjaksi laadittiin nopealla aikataululla 

ainoastaan tiiviit taustaselvitykset virastojen yhdistämisen mahdollisista höydyistä ja riskeistä, eikä 

fuusiolle asetettu riittävän konkreettisia tavoitteita tai mittareita, joiden pohjalta fuusioinnin 

onnistumista voitaisiin mitata. Toisaalta VTV toteaa myös sen, että fuusiovalmistelun tietopohjaa on 

määrittänyt fuusioon liittyvä lainvalmisteluprosessi, mikä Ruokaviraston käsityksen mukaan tosiasiallisesti 

asetti fuusion valmistelulle ja siihen liittyvän tietopohjan kokoamiselle erittäin tiukan aikataulun. 

 
Ruokavirasto toteaa, että viraston perustaminen oli jatkumoa maamme ruokajärjestelmään ja  

ruokaketjun toimintaan liittyvien viranomaistehtävien organisatorisessa kokoamisessa yhteen "pellolta 

pöytään" -periaatteen mukaisesti. Kuten VTV:kin on luonnoksessaan todennut, fuusiota edelsi MMM:n 

hallinnonalalla lukuisa joukko aiempia fuusiointeja ja organisaatiomuutoksia, joiden seurauksena olivat 

muodostuneet virastofuusion kohteena olevat vanhat virastot ja toimintojen järjestelyt. Ruokavirasto 

toteaa, että näitä muutoksia koskevat selvitykset, tavoitteet ja kokemustiedot olivat MMM:n 

käytettävissä fuusion suunnittelussa ja myöhemmin EMMA-valmistelussa. Lisäksi suunnittelussa voitiin 

hyödyntää ja osin tukeutua mm. hallitusohjelmien sisältämiin tavoitteisiin ja moniin aiempiin MMM:n 

hallinnonalalla tehtyihin tai sen toimintaa sivuaviin valtionhallinnon selvitystöihin ja -hankkeisiin, joihin 

on viitattu VTV:n kertomusluonnoksessa. Uutena selvityksenä VTV mainitsee syksyllä 2021 asetetun 

valtion aluehallinnon virastorakenteen ja tehtävienjaon selvityshankkeen, jota koskeva selvitystyö kattaa 

valtion aluehallinnon virastot sekä yhteydet niitä ohjaaviin keskusvirastoihin, kuten Ruokavirastoon. 

Virasto on osallistunut aktiivisesti tähän selvitykseen yhdessä MMM:n kanssa lähtökohtanaan 

organisaatiorajat ylittävä virastotason yhteinen näkökulma. 

 
Ruokavirasto yhtyy VTV:n toteamukseen siitä, että lainvalmistelussa on pitkään havaittu puutteita liittyen 

mm. hallitusten esitysten vaikutusarviointeihin, ja pitää tärkeänä valmistelun laadun kokonaisvaltaista 

parantamista mm. Sanna Marinin hallitusohjelman hankkein, joita koskevia esityksiä Ruokavirastossakin 

on ollut lausuttavina. Mitä tulee VTV:n näkemykseen Ruokavirastofuusion vaikutusarvointiin liittyvistä 

seikoista Ruokavirasto toteaa jälkikäteisenä arvionaan lähinnä sen, että muutoksen taloudellisia 

vaikutuksia olisi ollut hyödyllistä ministeriön ja fuusiovirastojen kesken voida selvittää ja arvioida viraston 

toimintamenoja koskevan määrärahakehityksen ja tietojärjestelmäkokonaisuuteen li ittyvien IT 

kustannusten kehityksen osalta kokonaisvaltaisemmin myös tulevaa kehitystä ajatellen. Arvioinnin 

mahdollisuuksiin on kuitenkin tältäkin osin reunaehtona vaikuttanut lainsäädäntöprosessista johtuva 

tiukka aikataulu fuusiovalmistelulle. 
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IT-kustannusten kehityksen vaikutusarviointia koskevan tarkastelunsa yhteydessä VTV on viitannut 

Ruokaviraston vuoden 2020 toimintakertomukseen sisältyvään viraston arvioon siitä, että virastossa 

vuonna 2019 aloitetut säästö- ja sopeuttamistoimenpiteet ja rekrytointien rajoittaminen tulevat 

todennäköisesti vaikeuttamaan viraston suoriutumista tehtävistään ja tavoitteiden toteuttamista jatkossa 

jopa enemmän kuin viraston ensimmäisenä toimintavuonna (s.16). Ruokavirasto toteaa, että tämä 

resurssien pitkäaikaista niukkuutta koskeva havainto pitää edelleen paikkansa ja se koskee 

tietojärjestelmäkehityksen lisäksi myös viraston ydin- ja tukiprosessien toimintaa ja muita fuusiolla 

tavoiteltuja tuloksia, mm. ruokavirastolakia koskevaan hallituksen esitykseen sisältyvien 

asiakkuustavoitteiden ja toiminta prosessien yhtenäistämisen toteutumista. 

 
2) Ruokaviraston perustamisvaihe ja ensimmäiset toimintavuodet 

 
Ruokavirasto toteaa, että sen toimintaa ovat koko viraston elinajan leimanneet fuusiovirastoilta 

periytyneet talouden haasteet sekä laaja-alaiset, myös Suomea koskevat kriisitilanteet, ts. pitkään 

jatkunut koronapandemia sekä äkillisesti puhjennut Venäjän ja Ukrainan sotatilanteesta johtuva kriisi. 

Ruokaviraston tehtävillä on tärkeä merkitys maamme varautumisen, kriisivalmiuden ja yhteiskunnan 

kokonaisturvallisuuden varmistamisessa, joten näiden kriisien hoitaminen on edellyttänyt virastolta 

huomattavaa työpanosta ja tehtävien priorisoimista kriisitilanteiden hallitsemiseksi virastossa ja sen 

toimialalla. Virastotalouden yllätykselliset haasteet puolestaan johtuivat vanhojen virastojen ajalta 

periytyneestä vaikeasta, lopulta YT-neuvotteluihin johtaneesta taloudellisesta tilanteesta, josta selvittiin 

viime hetkellä valtion budjetista saadun kertaluonteisen lisärahoituksen avulla, mutta joka on edellyttänyt 

virastolta laajoja sopeuttamistoimia sekä tiukkaa rekrytointi- ja talouskuria samalla, kun viraston tehtävät 

ovat eri syistä lisääntyneet. Tämä tilanne jatkuu edelleen. 

 
Haastavasta ja runsaasti selvittämistä vaatineesta taloustilanteestaan huolimatta virasto pystyi 

ensimma1senä toimintavuotenaan käynnistämään ja vakiinnuttamaan toimintansa ja myös 

jatkokehittämään sitä laajalla rintamalla. Viraston toisen ja kolmannen vuoden aikana Ruokavirasto 

onnistui poikkeusolosuhteissakin hoitamaan hyvin perustehtävänsä, toteuttamaan tulostavoitteensa, 

edistämään strategisia tavoitteitaan, sekä huolehtimaan kriisien ja toimialansa erityistilanteiden 

hoitamiseen liittyvistä ruokaturvaa ja toimialan yritysten toiminnan edellytyksiä varmistavista  

tehtävistään. Samanaikaisesti virasto on jatkanut toimintansa kehittämistä, mutta ensimmäisten vuosien 

poikkeukselliset tilanteet ovat hidastaneet kehittämistyötä osassa toimintaa. Toisaalta kriisitilanteisiin 

liittyvän organisaation laajan yhteistyön, tilannekuvan rakentamisen sekä yhteisten linjausten ja uusien 

toimintamallien luomisen viraston varautumisen tilanneryhmässä ja valmiustoimikunnassa nähdään 

osaltaan yhtenäistäneen virastoa, lisänneen henkilöstön keskinäistä työtehtävien ja toistensa tuntemusta 

sekä vahvistaneen työyhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhdessä tekeminen ja laaja osallistaminen 

yhtenäistää toimintaa usein tehokkaammin kuin erikseen rakennetut työyhteisön kehittämishankkeet . 
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VTV toteaa kertomusluonnoksessaan, että fuusion vaikutusta viraston toiminnan tuloksellisuuteen ei 

voida suoraan arvioida tuloksellisuudelle fuusion yhteydessä annettujen tavoitteiden ja mittareiden 

puuttuessa. Valtionhallinnon mittareiden mukaan raportoituina Ruokaviraston taloudellisuuden ja 

tuottavuuden kehitys on ollut ollut hyvällä tasolla. Tuottavuuden ja taloudellisuuden laskennassa 

käytetään Tilastokeskuksen parivuosi-laskentamallia. Tuottavuus lasketaan tuotos- ja työpanosindeksien 

avulla. Tuotosindeksi lasketaan suoritteiden lukumäärien ja kustannusosuuksien muutoksen avulla. 

Ruokaviraston ensimmäisenä tilinpäätösvuotena talouden indeksit olivat 100. Toinen tilinpäätösvuosi oli 

ensimmäinen koronavuosi, jolloin myös viraston reagointi- ja muutoskyky oli merkittävästi koetuksella. 

Tästä huolimatta viraston taloudellisuus ja tuottavuus kasvoivat. Vuonna 2020 viraston htv-määrä laski 

1,4 % (-14 htv), tuottavuusindeksi oli 104,6, kustannukset laskivat 6,9 % ja taloudellisuusindeksi oli 110,7. 

 
Viraston peruskehys on koko viraston olemassaolon ajan ollut 66 - 67 milj. euroa. Virastolle osoitettiin 

vuodelle 2020 valtiovarainministeriön (VM) myöntämiä tuottavuusrahoja noin 10 milj. euroa IT 

hankkeisiin. Syksyllä 2020 kehyssuunnittelun yhteydessä virasto linjasi, että se panostaa IT-toimintaan 

myös peruskehyksestään, jotta suunnitellut IT-hankkeet saadaan hoidettua. Tämä panostus 

tuottavuusrahoissa ja peruskehyksessä näkyy vuoden 2021 mittareissa. Vuonna 2021 htv-määrä kasvoi 

3,7 % (+35 htv), tuottavuusindeksi oli 99,8, kustannukset kasvoivat 2,6 % ja taloudellisuus indeksi oli 100,8. 

Suoritteista iso osa on vielä tässä vaiheessa määritelty htv-perusteisina, mutta jatkokehitystyössä niitä 

pyritään muuttamaan siten, että suoritteet kuvaisivat paremmin aitoja aikaansaannoksia toiminnassa. 

Henkilöstömenojen kasvuun vaikuttivat lisäksi 1.12.2020 voimaan tullut Ruokaviraston 

palkkausjärjestelmä (RPJ) ja useat uudet tehtävät. IT-ostopalveluissa oli kasvua ja virasto aktivoi 

käyttöomaisuuteen noin 14 milj. euroa valmistuneita tietojärjestelmiä. 

 
Ruokaviraston peruskehys on ollut sopeutettu vuosina 2020-2021. Sopeuttamiseen pääsyy on ollut IT 

toiminnan ylläpidon ja jatkuvan kehittämisen kasvu. Se on aiheuttanut merkittävän taloudellisen 

haasteen, koska kehyksiin ei ole saatu pysyvää lisämäärärahaa ko. kasvun osalta (7 milj. euroa 2019-2023 

aikana). Tämä aiheuttaa viraston koko toiminnalle suuria vuosittaisia säästötoimenpiteitä ja jatkuvaa 

laajamittaista toiminnan priorisointia. Tulossopimuksessa kehyskauden tavoitteena on ollut 10 milj. euron 

sitomaton erä. Virasto pääsi tavoitteeseen jo vuonna 2021, mutta vuonna 2022 virasto joutuu käyttämään 

sitomatonta siirtyvää erää IT-toiminnan jatkuvaan kehittämisen ja ylläpidon menoihin, jolloin viraston 

siirtyvä erä on 6 milj. euroa kehyskaudella, mikä edellyttää huomattavien säästötoimenpiteiden 

jatkamista. 

 
Ruokavirasto on perustamisestaan lähtien ollut monipaikkainen organisaatio, jonka päätoimipaikka 

sijaitsee Seinäjoella ja muut toimipaikat {11 kpl) ja toimipisteet (9 kpl) sijaitsevat ympäri maata etelästä 

pohjoiseen. Ruokavirasto nostaa tämän esiin merkittävänä vahvuutenaan, koska se antaa virastolle 

valtakunnallisena keskusvirastona laajan näkymän eri alueiden tilanteisiin, tarpeisiin ja viraston tehtävien 

hoitamiseen alueilla. Viraston toimipaikoissa ja -pisteissä henkilöstö koostuu eri toimintayksiköiden 

henkilöistä, mikä edesauttaa työyhteisöjen toisiinsa tutustumista ja moninaisten tehtävien ymmärtämistä 
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sekä yhteisen toimintakulttuurin rakentumista. Ensiarvoisen tärkeä näkökulma monipaikkaisuudessa on 

asiakastyön ja palvelujen järjestämisessä - viraston työntekijät ja palvelut ovat laajasti läsnä ja 

saavutettavissa alueilla, mikä on koko valtionhallinnon yhteinen kehittämistavoite. Useilla paikkakunnilla 

toimitaan samoissa toimitiloissa hallinnonalan muiden virastojen ja muun valtionhallinnon kanssa 

virastotaloissa tai muiden virastojen toimitilojen yhteydessä, mikä on syventänyt virastoyhteistyötä ja 

tuottanut vuokrasäästöjä. Toiminnan järjestäminen tietojärjestelmissä tai virtuaalisesti on myös lisännyt 

mahdollisuuksia monipuolisempaan asiakaspalveluun. 

 
Monipaikkaisuus yhdistettynä heti Ruokaviraston alussa virastossa omaksuttuun joustotyöhön ja laajaan, 

ilman kirjallisia sopimuksia toimivaan etätyömahdollisuuteen, on osoittautunut onnistuneeksi valinnaksi 

virastossa. Pitkälle paikkaan ja aikaan sitomaton työnteon tapa lisää toiminnan tuloksellisuutta sekä 

tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuksia sovittaa yhteen työn ja muun elämän vaatimukset, vahvistaen näin 

henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia. Samalla se parantaa viraston työnantajakuvaa ja - 

kilpailukykyä ja edistää parhaan osaamisen rekrytoimista myös tehtäväalueilla, joilla rekrytoinnissa on 

ollut haasteita {IT-, hankinta ja juristiosaaminen). Monipaikkaisen joustotyön myötä viraston 

sopeutuminen kerona-ajan laajaan etätyöhön sujui vaikeuksitta, koska luottamusjohtamisen lisäksi 

digiloikka monine teknisine työvälineitä koskevine ongelmineen oli otettu jo viraston 

käynnistymisvaiheissa ja virtuaaliset toimintatavat olivat tuttuja virastossa. Ruokavirasto on uudistanut 

aktiivisesti koronatilanteen myötä syntyneisiin työntekemisen ja toimintatapojen muuttamisen 

edellyttämiä linjauksiaan kohti entistä modernimpaa henkilöstöjohtamista. Uudistumisen tavoitteena on 

toiminnan tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen 

edistäminen, mikä viraston suuren työmäärän ja poikkeustilanteiden vuoksi on joutunut koetukselle. 

 
3) Ruokaviraston johtamisen, johtamisjärjestelmän ja yhtenäisyyden kehittäminen 

 
VTV on kertomusluonnoksessaan todennut, että organisaatioiden kehittyminen fuusioiden jälkeen on 

pitkälti kiinni siitä, miten uusi virasto pystyy kehittämään johtamistaan ja johtamisjärjestelmäänsä fuusion 

tavoitteiden toteuttamiseksi, organisaatioiden toimintaedellytysten rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi 

sekä uudelle virastolle yhteisten toimintatapojen ja toimintakulttuurin luomiseksi. Ruokaviraston 

johtamista ja johtamisjärjestelmää onkin kehitetty suunnitelmallisesti ja laajalla rintamalla sen 

käynnistymisestä lähtien tiedostaen sen, että organisaatiofuusion tehokkaasta ja laaja-alaisesta 

valmistelusta huolimatta valmisteluaika jäi lainsäädäntöprosessin aikataulusta johtuvien reunaehtojen 

vuoksi verrattain lyhyeksi. Seuraavassa on kuvattu niitä keskeisiä toimenpiteitä,  joilla virasto on pyrkinyt 

kehittämään toimintaansa vastaamaan fuusiolle asetettuja tavoitteita. 

 
Ruokaviraston strategiatyö 

 
Ruokaviraston strategia vahvistettiin 2019 {yhteinen v1s10, toiminta-ajatus, päämäärät). Strategisia 

päämääriä on kuusi, joista ydinprosessien vaikuttavuuspäämääriä on kolme samoin kuin niiden 
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toteuttamista vahvistamia mahdollistajapäämääriä. Päämäärät muodostuvat viraston yhteisistä  

tavoitteita ja niiden toimeenpanemiseksi muodostettiin organisaatiorajat ylittävät strategiatiimit. 

Strategiatiimeissä valmistellaan toteuttavat toimenpiteet ja toimenpiteen toteutumisen arviointi 

strategian vaikuttavuuden arvioimiseksi laadittujen mittareiden perusteella. Viraston arvotyö 

käynnistettiin strategian vahvistamisen jälkeen. Yhteiset arvot valmisteltiin laajasti koko henkilöstön 

kesken organisaatiorajat ylittävissä työpajoissa. Arvoja käsitellään säännöllisesti toimintayksiköissä ja 

niiden toteutumista seurataan VMbarossa ja kehityskeskusteluissa. Strategian pohjalta on laadittu 

asiakkuuksien, viestinnän ja hankinnan strategiset linjaukset sekä tutkimuksen strategiset suuntaviivat. 

Henkilöstöjohtamisen strategisia linjauksia työstetään eteenpäin tätä toimialuetta koskevassa 

päämäärätiimissä. 

 
Organisaation jatkokehittäminen 

 
Ruokaviraston toiminnan yhtenäistämiseksi toteutettiin ns. Ruokavirasto 2.0 projekti, jonka myötä 

täsmennettiin viraston organisaatiota, johtoryhmätyötä ja johtoryhmien rooleja sekä panostettiin johdon 

näkyvyyteen ja yhtenäisyyteen. Viraston organisaatiota ja johtamisjärjestelmää on kehitetty toiminnasta 

saatujen kokemusten perusteella myös projektin jälkeen (mm. eräiden toimintayksiköiden  ja prosessien 

yhdistäminen sekä vastuiden ja toimivallan suunnitelmallinen delegoiminen asiantuntijatasolle) ja tätä 

työtä jatketaan. Viraston strategisen johtoryhmän työtä tehostettiin kehittämishankkeessa tavoitteena 

vahvistaa johdon yhtenäisyyttä ja viraston kokonaisjohtamista. Viraston operatiivisessa johtoryhmässä, 

jossa käsitellään viraston yhteisiä hallinnollisia asioita ja niihin liittyviä linjauksia ja ohjeita sekä toiminnan 

ja talouden vuosikelloon liittyvää valmistelua, ovat edustettuina kaikki viraston linjat, 

toimintakokonaisuudet ja osastot sekä sisäisten palvelujen asiantuntijat. Viraston johtoryhmissä ovat 

edustettuina myös henkilöstön edustajat. 

 
Ruokaviraston työjärjestystä päivitetään ja uudistetaan toiminnan kehittyessä. Työjärjestykseen on 

uudistettu mm. johtoryhmien tehtävät ja täsmennetty toimintayksiköitä ja toimivaltuuksia koskevia 

määräyksiä. Työjärjestyksen pohjalta on laadittu Ruokaviraston käsikirja, joka on viraston johtamis- ja 

toimintajärjestelmän kuvaus. Käsikirjassa kuvataan työjärjestystä tarkemmin viraston yhtenäiset 

menettelytavat ja se on päivitetty ja uudistettu rakenteeltaan vastaamaan ISO 9001-standardia. 

 
Yhteistoiminta ja yhteistyöjohtaminen 

 
Viraston yhteistoiminta virallisine ja epävirallisine muotoineen on ollut laajaa ja aktiivista ja sitä on 

vahvistettu erityisesti viraston taloustilannetta ja sopeuttamistoimia suunniteltaessa ja seurattaessa. 

Viraston työsuojelutoimintaa on vahvistettu laajentamalla työsuojeluorganisaatio kattamaan 

virastotason toimikunnan lisäksi poikkileikkaavat työsuojeluryhmät viraston toimistotyön ja yh teisten 

asioiden, valvonnan, laboratoriotoiminnan ja lihantarkastuksen tehtäviin. Kriisitilanteissa yhteistoimintaa 

on  lisätty  mm.  epävirallisilla  viikoittaisilla  kokoontumisilla  viraston  johdon  sekä  kaikkien 
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henkilöstöedustajien ja työsuojeluvaltuutettujen kesken. Mm. näillä toimenpiteillä on tavoiteltu viraston 

kokonaisjohtamisen, toiminnan tehokkuuden, yhtenäisyyden ja henkilöstön työhyvinvoinnin kasvua. 

Tämä työ onkin näkynyt mm. parempina arvosanoina VMbaro henkilöstökyselyssä, jonka kokonaisindeksi 

on parantunut hivenen vuosi vuodelta. 

 

 
Viestintä 

 
Ruokaviraston viestinnän toiminta ja tuki viraston kokonaisjohtamiselle, strategisten paamaanen 

toteuttamiselle, viraston tehtävien hoitamiselle sekä ulkoiselle ja sisäiselle asiakaspalvelulle ja yhteistyölle 

on ensiarvoisen tärkeää. Ruokavirastossa on laadittu viraston strategiaan liittyvät viestinnän linjaukset 

koko henkilöstön viestintätyön tueksi. Yhteisen viestinnän resepti -linjaukset kertovat viestinnän 

tehtävästä ja tavoitteista, tavasta viestiä, viestinnän tekemisestä ja viestintäkanavista. Linjaukset 

sisältävät myös ohjeita arjen viestintätilanteisiin. Viestintää johdetaan keskitetysti yhteistyössä 

toimintayksiköissä hajautetusti toimivien viestintäasiantuntijoiden kanssa. Tällä hetkellä panostetaan 

erityisesti asiakkuustyötä tukevan verkkoviestinnän kehittämisprojektiin ja vahvistetaan someviestintää.  

 
Viraston työyhteisöviestintä on aktiivista säännöllisine henkilöstö- ja esimiestilaisuuksineen ja moderneja 

viestintävälineitä hyödyntävine toimintatapoineen. Tavoitteena on vahvistaa luottamukseen perustuvaa 

johtamista ja yhtenäistä toimintakulttuuria sekä henkilöstön osallistamista toisia arvostavaan ja 

yhteisöllisyyttä edistävään keskusteluun ja valmisteluun. Kriisitilanteissa viestintää tehostetaan ja 

varmistetaan henkilöstölle vireä osallistuminen vuorovaikutukseen ja tiedonvaihtoon.  

 

 
Tutkimustoiminta 

 
Ruokavirastossa tehdään korkeatasoista tutkimusta alueilla, jotka ovat viraston strategisten tavoitteiden 

mukaisia, tutkimustoiminnan liittyen vahvasti viraston yhteiskunnalliseen tehtävään ja vaikuttavuuteen. 

Tutkimustyössä keskeistä on yhteistyö kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa yliopistojen, 

sektoritutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa. Tuotettu tieto tukee päätöksentekoa, 

elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämistä, maaseudun elinvoimaisuuden edistämistä sekä uusiutuvien 

luonnonvarojen kestävän käytön turvaamista. Tätä tietoa hyödyntää koko ruokaketju kansalaisista EU 

päättäjiin. 

 

 
Tiedonhallintalain toimeenpano sekä prosessi-, laatu- ja lean -työ 

 
Tiedonhallintalain toimeenpano virastotason yhteisessä projektissa on edistänyt osaltaan viraston 

johtamisjärjestelmän  kehittämistä  ja  viraston  toiminnan  läpinäkyvyyttä.  Hankkeessa  laaditun 
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tiedonhallintamallin rakentamisella on vahvistettu viraston yhtenäisyyttä sekä lisätty asiakkaiden 

näkyvyyttä viraston prosesseihin ja palveluihin. Tiedonhallintamalliin on koottu kuvaukset ja sidokset 

yhteisistä prosesseista, asiakkuuksista ja tietojärjestelmistä. Tiedonhallintamalli on rakennettu ARC 

kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen ja hallinnan työkalun avulla. Kokonaisarkkitehtuuri viraston 

tavoitteiden suunnittelun ja toimeenpanon välineenä on vakiinnutettu viraston toimintaan. 

 
Viraston prosessityössä on vahvistettu toiminnan ydinprosessit alaprosesseineen ja tuki - ja 

johtamisprosessit ovat työn alla. Prosessityön etenemistä on hidastanut kerona- ja muiden 

erityistilanteiden edellyttämät resurssien priorisointitarpeetja prosessijohtamisen vahvistaminen sisältyy 

viraston jatkokehittämisen toimenpidesuunnitelmaan. Virastotason yhteistä laatutyötä on viety 

järjestelmällisesti eteenpäin viraston johdon ja laaturyhmän linjaamana, samoin prosessien leanaus 

tehostamisen työvälineenä on ahkerassa käytössä asiantuntijatasolla. Virastossa palkitaan vuosittain 

kunniamaininnoin parhaat laatu- ja leanteot, joiden valintakriteereissä painottuvat erityisesti hankkeet, 

joissa kehittämistä tehdään yli organisaatiorajojen. 

 
Tiedonhallintalain toimeenpanoprojektissa tarkasteltiin lain eri osioiden vaikutuksia Ruokaviraston 

työhön. Tätä työtä tehtiin yhdistäen sisällölliset asiat ja teknologiset asiat. Projektin tuloksena on syntynyt 

myös esitys tiedonkokonaishallinnan organisoinnista. Tavoitteena on varmistaa tiedonkäsittelyn 

jokaisessa vaiheessa tiedon oikeellisuus, saatavuus, eheys ja luottamuksellisuus. Työhön on kytketty 

asiantuntijoita tietosuojasta, tietoturvasta, asianhallinnasta, osa-alueiden arkkitehdeistä sekä 

teknologisen ympäristön asiantuntijoista. Työn kautta on lisätty aihealueen asiantuntemusta virastossa 

sekä yhtenäistetty siihen liittyviä viraston linjauksia ja toimintatapoja.  

 
4) Ruokaviraston tulosohjaus sekä ja viranomaisketjun ja yhteistyökumppanien ohjaus 

 
Ruokaviraston perustamisen yhtenä tärkeänä tavoitteena oli yhtenäistää hallinnon rakenteita virastojen 

ohjauksen helpottamiseksi. VTV toteaa tarkastuskertomuksen luonnoksessa Ruokaviraston 

tulosohjauksen muuttuneen yksityiskohtaisesta ohjauksesta laajemmaksi ja strategisemmaksi ylätason 

ohjaukseksi, jota virasto tarkentaa omissa toimenpidesuunnitelmissaan. Toisaalta VTV arvioi, että fuusion 

vaikutus viraston tulosohjaukseen on ollut vähäinen tulostavoitteiden ja tulosohjauksen organisoinnin 

pysyttyä samankaltaisena kuin ennen fuusiota. VTV:n näkemyksen mukaan fuusion tavoitteiden 

toteutumisen seuranta on ollut vähäistä ja satunnaista eikä systemaattista seurantaa ole edellytetty 

myöskään virastolta. VTV:n mukaan virastofuusion tavoitteiden toteutumista tai viraston toiminnan 

tuloksellisuutta ei voida suoraan arvioida tavoitteille asetettujen mittareiden puuttuessa.  

 
Ruokavirasto toteaa, että viraston ensimmäinen yhteinen tulossopimus ministeriön kanssa valmisteltiin 

vuoden 2018 lopulla tiiviissä aikataulussa uuden viraston ensimmäistä toimintavuotta varten. 

Kiireellisimpänä haasteena oli tällöin uudistuksen päätavoitteiden sekä kolmesta  virastosta tulleiden 

tulosohjauskäytäntöjen  ja  perustehtävien  keskeisten  tavoitteiden  kokoaminen  yhteiseen 
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tulossopimukseen viraston aloittaessa toimintansa vuoden 2019 alussa. Ruokavirasto toteaa, että jo 

tähän ensimmäiseen tulossopimukseen sisältyi myös fuusion tavoitteiden toteuttamista edistäviä 

tavoitteita, mm. uuden viraston yhteen sulauttamisen, yhtenäisyyden ja yhteisen toimintakulttuurin 

kehittämisen sekä asiakaslähtöisyyden, toiminnan laadun ja palvelukyvyn osalta. Tulosohjauksen 

organisointiin ja sopimuksen rakenteeseen ei tässä työssä ennen viraston perustamista ollut 

aikataulullisesti mahdollista laajemmin tarttua. Tärkeimmäksi käytännön tavoitteeksi ministeriö asetti 

virastolle fuusiovirastojen perustehtävien häiriöttömän toiminnan varmistamisen suhteessa  asiakkaisiin 

ja muihin sidosryhmiin. Tämä tavoite toteutui viraston ministeriöltä saaman palautteen mukaan erittäin 

hyvin. Tätä onnistumista tukee viraston asiakkailtaan, yhteistyökumppaneiltaan ja sidosryhmiltään saama 

myönteinen palaute muutoksen tehokkaasta ja sujuvasta toteuttamisesta. 

 
Seuraavina toimintavuosina ministeriö ja virasto ovat yhdessä kehittäneet tulossopimuksen tavoitteita 

vastaamaan ministeriön strategiaa ja hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita ja samalla on 

karsittu viraston perustehtäviin liittyviä tavoitteita. Ruokavirasto on ollut aloitteellinen tulossopimuksen 

valmisteluprosessin kehittämiseksi ja kokeilussa on löydetty yhteisiä ratkaisuja ja uusia toimintatapoja 

prosessin tehostamiseksi. Ministeriön ja viraston yhteistyönä on kehitetty myös tulossopimukseen 

sisältyviä ydinprosessien vaikuttavuuden mittareita, joihin löytyy vastaavuutta viraston strategiaan 

kytkettyihin mittareihin. Ruokavirasto on hyvin motivoitunut kehittämään tulosohjausta jatkossakin 

yhdessä ministeriön kanssa. Ruokavirasto kehittää omaa valmisteluaan tulosohjaukseen hyödyntäen 

myös Maanmittauslaitoksen (MML) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) toimintamalleja tavoitteena lisätä 

tältä osin tulosohjausprosessin yhtenäistämistä hallinnonalalla. 

 
Kuten VTV:n tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan, Ruokaviraston ydintehtäviä hoidetaan viraston 

ohjauksessa viranomaisyhteistyössä, johon kuuluvat alue- ja paikallishallinnossa ELY-keskukset, 

AIueha llintovirastot (AVlt), kuntien ympäristöterveydenhuolto, maaseutuelin keinovira nomaiset ja 

paikallisten Leader-yhdistysten yhteistoiminta-alueet, sekä keskusvirastotasolla elintarvikeketjun 

tehtävissä eräiltä osin myös Valvira, Tulli ja Puolustusvoimat. Ruokavirastossa ELY-keskusten ja AVlen 

ohjaus vuosittaisine ELY- ja AVl-virastokierroksineen hoidetaan koordinoidussa prosessissa viraston 

pääjohtajan sekä elintarvikeketjulinjan (ELLI) ja maaseutu linjan (MAALI) johtamina. Yhdistetty ohjausmalli 

on yhtenäistänyt viraston tehtävien toimeenpanoa sekä viraston sisällä että viranomaisketjussa ja luonut 

aiempaa laajemman keskustelufoorumin virastoyhteistyössä. Toimintatapa edesauttoi viraston alue- ja 

paikallishallintoa tukevaa toimintaa mm. koronatilanteen hallitsemisessa toimialalla ja sama koskee 

meneillään olevaa tilannetta Venäjän ja Ukrainan kriisistä johtuvan tilannekuvan muodostamisessa ja 

tehtäviin liittyvien muutostarpeiden arvioimisessa. Ruokavirasto ylläpitää toiminnassaan ministeriötä, 

alue- ja paikallishallinnon viranomaisia ja eräitä muita sidosryhmiään palvelevaa viranomais-ekstranettiä, 

Pikanttia, joka on ollut tärkeä tiedon ja tilannekuvan jakamisen väline kriisitilanteissa, ja palvelee 

yhteistyötiloineen myös normaaliajan yhteisten tehtävien hoitamista ja kehittämistä. 

 

5) Digitalisaation ja tietojärjestelmien kehittämistä koskevat toimenpiteet 
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VTV on luonnoksessaan käynyt läpi viraston tietojärjestelmätyöhön liittyviä uudistuksia, ensimmäisenä 

niistä MML:n tietojärjestelmien Ruokavirastoa palvelevien toimintojen sulauttaminen uuteen virastoon 

sekä toiminnan organisointi omaksi toimintakokonaisuudekseen tuottamaan palveluja koko virastolle ja 

sitä kautta asiakaskunnalle. Seuraavana toimenpiteenä uudessa virastossa otettiin käyttöön pitkän 

aikavälin digitalisaatiosuunnitelman ja tiekartan laatiminen virastotasolle osana viraston toiminnan ja 

talouden suunnittelukokonaisuutta. Nämä toimenpiteet on asianmukaisesti kuvattu VTV:n 

luonnoksessa. VTV on huomioinut kertomuksessaan myös sen merkittävän muutoksen, jossa virastossa 

uudistettiin EMMA-valmistelussa luotu viraston kehittämistyön johtamisjärjestelmä, joka viraston 

toiminnan alkuvaiheiden jälkeen oli osoittautunut tehottomaksi. Uudistuksessa luotiin virastotasolla 

yhtenäistetty kokonaisjohtamista vahvistava digitalisaation kehittämisen johtamisen toimintamalli,  jossa 

tietojärjestelmien kehittäminen kytkettiin aiempaa selkeämmin koko viraston johtamiseen ja toiminnan 

ja talouden suunnitteluun ja seurantaan. Samalla vakiinnutettiin ns. tuoteryhmä malli yhtenäisesti 

viraston IT-toimintojen valmisteluun. 

 
Kuten tarkastuskertomusluonnoksessakin on todettu, kehittämistyön uudistus painottui erityisesti IT 

kehittämiseen, mutta vastaavaa linja- ja toimintakokonaisuusjohdon yhteistä toimintamallia on 

soveltuvin osin käytetty myös viraston budjettisuunnittelussa koskien viraston talouden sopeuttamista ja 

tarvetta tiukkaan rekrytointi- ja talouskuriin. Mitä muutoin tulee virastofuusion keskeisenä tavoitteena 

oleviin tietojärjestelmien kehittämiseen ja toimintatapojen uudistamiseen liittyviin tavoitteisiin ja 

toimenpiteisiin, niin Ruokaviraston toteaa, että niitä on kuvattu VTV:n luonnoksessa asianmukaisesti. 

 
Ruokavirasto toteaa lisäksi, että virastofuusion yhteydessä IT-hankintatointa kehitettiin luomalla rakenne, 

jossa digitalisaation toimintakokonaisuuden substanssi- ja toimittajayhteistyö sekä viraston 

asiantuntijapalveluihin keskitetty hankintatoimi toimivat yhdessä IT-hankintojen tehokkuuden, 

läpinäkyvyyden ja säädöstenmukaisuuden varmistamiseksi. Tämä järjestely on edellyttänyt hiomista 

kokemusten perusteella, ja jatkokehittämisen jälkeen on päästy hyviin tuloksiin tavoitteiden 

toteuttamisessa. 

 
6) Valvonnan yhtenäisyyden ja tehokkuuden vahvistaminen 

 
VTV on luonnoksessaan todennut, että viraston ydinprosessien tehtävissä, kuten valvonnan ohjauksessa 

ja valvonnassa, on jo virastovalmisteluun liittyvissä selvityksissä todettu, ettei fuusiovirastojen tehtävissä 

ole juurikaan päällekkäisyyttä. Ruokavirasto toteaa, että tämä johtuu ydinprosessien tehtävien erilaisesta 

toisistaan eroavasta luonteesta sekä siitä, että perustehtäviä ohjaavien EU-lainsäädäntöjen sisällöt ja 

vaatimukset poikkeavat sisällöltään toisistaan, vaikka kysymys onkin Suomen ja Ruokaviraston 

näkökulmasta yhteisestä ruokajärjestelmän viranomaistoiminnasta. Valvonnan yhteistyötä on kehitetty 

niillä tehtäväaluilla, joilla toimenpiteet kulkevat prosessina läpi viraston, mm. luomutuotannon sekä 

täydentävien ehtojen valvonnan osalta. Lisäksi myös muista toiminnoista on löydetty yhdessä 
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koordinoitavia tehtäväalueita, esimerkiksi luonnonvarojen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät 

tehtävät, paikkatietoasiat ja viraston metsälliset tehtävät, sekä edellä todettu kriisiajan toiminta viraston 

huoltovarmuutta ja ruokaketjun toimintaa koskevassa ohjauksessa. 

 
VTV toteaa edelleen, että viraston tehtäväalueen valvonnan yhtenäistämiseen ja tehostamiseen on etsitty 

keinoja MMM:n teettämässä maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmiä koskevassa 

kehittämishankkeessa. Fuusiovirastoista Evira ja Mavi osallistuivat lisäksi yhteistyössä ministeriön kanssa 

aktiivisesti Juha Sipilän hallitusohjelmaan sisältyvään byrokratianpurkuun, jonka tuloksena toimialan 

säädöksiä, ohjeita ja toimintatapoja kevennettiin ja selkeytettiin monilta osin ja tarpeettomia  normeja ja 

ohjeistuksia karsittiin. Hallinnon keventämisen ja palvelun parantamisen näkökulma elää edelleen 

vahvana Ruokaviraston tehtäväalueella erityisesti valvontaa, tarkastustoimintaa, tietojärjestelmiä ja 

niiden yhteiskäyttöisyyttä, sähköistä asiointia, rekistereitä ja laboratoriotoimintaa suunniteltaessa ja 

kehitettäessä. Työtä tehdään myös yhdessä hallinnonalan muiden virastojen, kuten Luken ja MML:n 

kanssa sekä laboratorioyhteistyössä. 

 

 
7) Asiakaslähtöisyys ja asiakaspalvelun kehittäminen 

 
Ruokavirasto toteaa, että VTV:n tarkastuskertomuksen luonnoksessa asiakkuuksia, asiakaslähtöisyyttä ja 

asiakaspalvelun kehittämistä koskevat viraston toimenpiteet ovat pääasiallisesti  oikein kirjattuja ja myös 

VTV:n asiantilaa koskeviin huomioihin voidaan pitkälle yhtyä. Seuraavassa virasto esittää kuitenkin eräitä 

huomioita ja täydennyksiä tähän asiakokonaisuuteen. 

 
Yleisiä huomioita 

 
VTV:n kertomusluonnoksessa {s. 19) on todettu, että virastolle asetettiin fuusiovalmistelussa lukuisia 

asiakkuustavoitteita. Tähän liittyen VTV huomauttaa kuitenkin, että virastofuusion yhteydessä 

asiakkuustavoitteiden määrittely jäi yleiselle tasolle, ja että hallituksen esityksen perusteella ei voi 

muodostaa kuvaa siitä, mitä asiakkuustavoitteisiin pääseminen käytännössä tarkoittaa tai millaisia 

investointeja viraston tavoitettavuuden ja palvelukyvyn parantaminen vaatisi.  

 
Ruokavirasto toteaa, että havainto on osaltaan totta viraston asiakkuustyön näkökulmasta. Toisaalta on 

todettava, että vaikka asiakkuustavoitteiden määrittely jäi yleiselle tasolle hallituksen esityksessä, 

virastossa on pystytty viemään eteenpäin viraston asiakkuustavoitteita viraston strategiatyön kautta. 

Resurssien niukkuudesta johtuen ja mm. poikkeustilanteiden edellyttämien kiireellisten priorisointien 

vuoksi työ on kuitenkin edennyt suunniteltua hitaammin, ja toiminnan systemaattista 

kokonaiskehittämistä jatketaan. Todettakoon myös, että asiakaslähtöisyys ja palvelun parantaminen on 

viraston substanssilinjojen ja toimintakokonaisuuksien tehtävissä ollut yksi tärkeimmistä tavoitteista jo 

vanhojen virastojen aikana ja tulostavoitteissa {mm. asiakkaan osallistaminen laajasti toimintaan, 
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toimintojen läpimenoaikoja koskevat tavoitteet, valvojasta valmentajaksi -kehitys, tietojärjestelmien ja 

sähköisen palvelun kehittäminen, toiminnan laadun parantaminen, hallinnon keventäminen) ja näiden 

tavoitteiden edistämistä viraston toimintayksiköt ovat jatkaneet perustoiminnoissaan saumattomasti. 

 
Strategialähtöinen asiakkuuksien ja asiakaskokemuksen kehittäminen 

 
Ruokavirasto huomauttaa, että tarkastuskertomuksessa ei mainita strategialähtöistä asiakkuuksien ja 

asiakaskokemuksen kehittämistä. Ruokaviraston strategiassa asiakas- ja palvelulähtöisyys on nostettu 

yhdeksi päämäräksi ja sen tarkentaviksi tavoitteiksi on listattu mm. myönteinen palvelukokemus ja 

asiakkaiden ottaminen mukaan palveluiden kehittämiseen. Näiden strategisten linjausten tueksi on 

laadittu toimenpideluettelo, joka sisältää tarkastuskertomuksessa mainittujen Ruokaviraston 

verkkosivujen kehittämisen, asiakkuudenhallinnan ja asiakaspalvelun esiselvityksen sekä 

asiakaskokemuksen mittaamisen lisäksi toimenpiteet mm. Ruokaviraston design systemin kehittämiselle 

ja asiakaskeskeisen kehittämisen mallille. Design systemiin liittyvä työ, mikä tarkoittaa Ruokaviraston 

verkkopalveluiden yhdenmukaisuuden ja käyttäjälähtöisyyden parantamista, on alkanut keväällä 2021. 

lhmis- ja asiakaskeskeisen kehittämisen mallin rakentaminen on alkanut loppuvuodesta 2021, mutta 

resurssoinnin haasteista johtuen asiakaskeskeistä kehittämistä on edistetty eri 

tietojärjestelmäprojekteissa, ei niinkään Ruokaviraston yhteisiä käytäntöjä luoden.  

 
Ruokaviraston tulossopimuksessa on myös palvelulupauksia, joita tarkastuskertomuksessa ei ole 

erityisesti huomioitu. Ruokaviraston palvelulupaukset ovat: 

• Ruokaviraston toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa 

muun muassa palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Asiakkaat ja kumppanit otetaan 

mukaan esimerkiksi strategiaprosessiin, valvonnan yleiseen suunnitteluun, toiminnan tulosten 

tarkasteluun ja keskeisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. 

• Ruokavirasto yhtenäistää ruokaketjun valvontaa ja huolehtii valvontaketjun ammattitaidosta. 

• Vuoden 2021 viljelijätuet on maksettu pääosin 30.6.2022 mennessä. Joulukuun 2022 loppuun 

mennessä on maksettu 80 prosenttia tukivuoden tuista. Vuoden 2022 tukihaku avautuu 

toukokuussa. 

• Maaseuturahaston yritysrahoituksen ja kehittämishankkeiden sekä rakennetukien 

hallinnointijärjestelmän toiminnot ovat asiakkaiden ja hallinnon. 

Ruokavirasto huomauttaa, että nämä lupaukset ohjaavat osaltaan Ruokaviraston asiakkuustyötä. 

 

Muita huomioita koskien asiakkuuksien kehittämistä 

 
Kuvatessaan tarkastuskertomusluonnoksen luvussa 1 virastofuusioiden valtiontaloudellisia näkökohtia 

VTV toteaa, että fuusiot ovat yksi keino, joilla pyritään parantamaan valtionhallinnon tuottavuutta (s.6). 

Ruokavirasto kiinnittää huomiota siihen, että VTV käyttää rakenteiden uudistamisen ainoana esimerkkinä 

tarkastuskertomuksessa virastojen palvelujen tuottamista yhteisillä tietojärjestelmillä. Ruokavirasto 
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toteaa huomionaan, että yhteiset tietojärjestelmät eivät ole yksiselitteinen ratkaisu rakenteiden 

uudistamiseen. Rakenteiden uudistamisen perusteena pitäisi olla mahdollisimman hyvien ja sujuvien 

palveluiden tarjoaminen yhteiskunnan toimijoille kokonaistaloudellisesti tehokkaasti ja 

tarkoituksenmukaisesti. Virastojen toimintaa tulisikin tarkastella palveluina asiakkaiden palvelutarpeiden 

kautta. Tietojärjestelmät ja digitaalisuus ovat vain yksi, toki keskeinen, tapa uudistaa rakenteita. 

Esittämällä tarkastuskertomuksessa rakenteiden uudistamisen esimerkkinä ainoastaan yhteiset 

tietojärjestelmät saatetaan rajata rakenteiden uudistamisen muut näkökohdat tarkastelun ulkopuolelle.  

 
Tarkastellessaan säädösehdotusten vaikutustenarviointia VTV toteaa, että organisaatiomuutostilanteissa 

tulisi kiinnittää erityisesti huomiota tietojärjestelmäkysymyksiin ja niiden kustannusvaikutuksiin (s.20). 

Ruokavirasto on samaa mieltä siitä, että tietojärjestelmäkysymykset ja niiden kustannusvaikutukset ovat 

tärkeä huomioitava asia virastofuusiotilanteissa. Ruokavirasto toteaa lisäksi, että kyseisissä 

muutostilanteissa tulisi kiinnittää huomiota yhtä lailla myös asiakastarpeisiin ja niiden 

ratkaisuvaihtoehtojen kustannusvaikutuksiin riippumatta siitä, onko asia kasta rve ratkaistavissa 

tietojärjestelmien avulla. 

 
Ruokavirasto toteaa lisäksi, että tiketöintijärjestelmiä on viime vuoden aikana virastossa laajennettu 

perustietotekniikan ja käyttäjä palvelujen tuki- ja palvelupyyntöihin ja vastikään tiketöintijärjestelmällä on 

tehostettu myös hankintatoimen tuki- ja palvelupyyntöjen hoitamista ja saavutettavuutta. 

 
Ruokavirastolla on lisäksi eräitä teknisluonteisia täsmennyspyyntöjä VTV:n asiakkuuksien kehittämistä 

koskevaan luonnostekstiin. Nämä toimitetaan VTV:lle tämän lausunnon liitteenä. 

 
8) Hankintatoimen kehittäminen Ruokavirastossa 

 
Viraston aloittaessa toiminnassa käyttöönotettiin keskitetty hankintatoimen malli. Mallin hyötyinä on 

ollut osaamisen keskittäminen ja yhtenäisen prosessin kehittäminen eri hankintatyypeille (pienhankinnat, 

kynnysarvon ylittävät kansalliset ja EU-hankinnat). Toiminnan järjestäminen kategorioittain mahdollisti 

hankintahenkilöstön erikoistumista tiettyihin osa-alueisiin, samalla kun sijainti samassa yksikössä varmisti 

sen, että kehittämistyötä tehdään laaja-alaisesti koko viraston rintamalla yhdessä viraston tarpeet 

huomioiden. Hankintatoimea on kehitetty mm. osallistumalla valtiokonsernin yhteiseen Keino 

akatemiaan, sekä valtiokonttorin järjestämiin valmennuksiin. Kategoriamallin kehittämistä ja  

syventämistä jatketaan edelleen. 

 
Vuoden 2021 lopulla hyväksyttiin Ruokaviraston strategiset hankintalinjaukset, joissa nostettiin esiin mm. 

kestävään kehitykseen ja innovatiivisiin hankintoihin liittyvien teemojen huomiointi osana hankintojen 

suunnittelua ja toteutusta. Yhteistyö viraston talouden kanssa on tiivistynyt entisestään. Yhteiset palaverit 

kattavat koko hankinnan elinkaaren tarkastelun ts. tarpeesta  budjettisuunnitteluun, sen myötä 
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kilpailutuksen valmisteluun ja toteutukseen ja edeten sopimukseen ja maksatukseen. Tavoitteena on 

tehostaa prosessia entistä sujuvammaksi. 

 
Kehittämistyössä jatketaan myös viraston toimintayksiöissä toimivien, pienhankintoja tekevien hankinta 

asiantuntijoiden kouluttamista sekä tarkennetaan ohjeistusta saatujen palautteiden perusteella. 

Tavoitteena on päästä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kiinni erilaisiin hankintoihin, myös 

budjettisuunnittelun näkökulmasta. Kun jo suunnitteluvaiheessa aloitetaan yhteistyö tarvitsija n, talouden 

ja hankintatoimen välillä, saadaan hankinnat aikataulutettua oikea-aikaisiksi, suunniteltua järkevin 

hankintatapa, valmisteltua tarvittavat asiakirjat ajoissa sekä varmistettua hankinnan rahoitus. 

 
9) Viraston varautuminen ja riskienhallinta 

 
Ruokaviraston varautumista on vahvistettu kokonaisvaltaisesti. Varautumisen lähtökohtana on, että 

Ruokavirasto pystyy vastaamaan sille säädetyistä tehtävistä myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä 

varmistamaan oman toimialansa tehtävien mahdollisimman 

häiriöttömän toiminnan kaikissa näissä tilanteissa. Ruokaviraston varautumisesta vastaa pääjohtaja ja sen 

koordinaatiosta hallintojohtaja yhdessä muun johdon kanssa työjärjestyksen mukaisesti. Linja- ja 

toimintakokonaisuuksien varautumisesta vastaavat linjojen ja toimintakokonaisuuksien johtajat. 

Ruokaviraston valmiuspäällikkö suunnittelee ja kehittää toimintaa yli toimintakokonaisuuksien ja 

linjarajojen ja ohjaa yhteistoimintaa eri verkostojen kanssa 

 
Ruokaviraston valmiustoimikunta valmistelee ja esittelee valmius- ja varautumisasioita strategiselle 

johtoryhmälle ja varautumisen tilanneryhmälle. Valmiustoimikunta huolehtii myös tiedonkulusta, 

tilannekuvan keruusta häiriötilanteisissa sekä varautumisen yhteensovittamisesta ja koordinaatiosta 

silloin, kun toiminta ylittää linja- tai toimintakokonaisuusrajat. Valmiustoimikunnan puheenjohtajana 

toimii valmiuspäällikkö. 

 
Viraston varautuminen perustuu jatkuvaan aktiiviseen riskien arviointiin ja riskienhallintaan, joka ka ttaa 

viraston omaan toimintaan sekä valvontaviranomaisketjun ja toimialan asiakkaiden toimintaan 

kohdistuvat riskit. Riskinarviointia hyödynnetään suunnitelmien tekemisessä ja toimenpiteiden 

kohdentamisessa. Johdon seurantaa riskienhallinnassa on tiivistetty, samoin yhteistyötä hallinnonalan 

virastojen ja muiden turvallisuusviranomaisten kanssa. 

 
Häiriötilanteessa, jonka arvioidaan vaikeuttavan merkittävästi Ruokaviraston toimintoja tai alue- ja 

paikallishallinnon toimintoja, perustetaan pääjohtajan nimeämä ja johtama tilanneryhmä, joka vastaa 

häiriötilanteen johtamisesta, tilannekuvan keruun varmistamisesta ja analyysista, koko virastoa ja 

henkilöstöä koskevasta ohjeistuksesta sekä tiedottamisesta. Tällä hetkellä tilanneryhmä vastaa sekä 

koronavarautumisesta että Venäjän ja Ukrainan tilannetta koskevasta varautumisesta. Uudistettu 

virastotason valmiussuunnitelma toimii liitteineen runkoasiakirjana. 
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10) Viraston hallinto ja sisäiset palvelut 

 
VTV:n havaintojen mukaan suurimmat muutokset viraston toiminnassa ovat kohdistuneet digitalisaation 

ja tietojärjestelmätyön järjestämiseen. Ruokavirasto toteaa, että tämän toiminnan rinnalla viraston 

hallinnon järjestäminen ja yhdistäminen sisäisen palvelujen toimintakokonaisuudeksi merkitsi tuhannen 

hengen virastossa laajuudessaan merkittäviä muutoksia ja toimintojen yhteensovittamista.  

 
Sisäisten palvelujen toimintakokonaisuuden merkitys viraston toiminnan edellytysten varmistamiseksi ja 

yhtenäisyyden rakentamiseksi on ollut suuri. Viraston käynnistysvaiheessa sisäisissä palveluissa oli 

karsittava päällekkäisyydet ja osattava hyödyntää fuusiossa virastoon siirtyvä osaaminen ja kokemus 

parhaalla mahdollisella tavalla henkilöstöä tasapuolisesti kohdellen. Käytännössä jokaisen työntekijän 

tehtävänkuva oli muodostettava uudelleen ja tämä tapahtui toimintayksiköissä laajan yhdessä tekemisen 

ja suunnittelun kautta. Tässä onnistuttiin hyvin työntekijöitä tyydyttävällä  tavalla. 

 
Sisäisten palvelujen tehtävänä on pitää viraston käytännön pyörät pyörimässä tilanteessa kuin tilanteessa. 

Virastofuusion alusta lukien sisäisten palvelujen tehtävänä on ollut yhteisen viraston rakentaminen 

läpileikkaavasti yli organisaatiorajojen. Alkuvaiheessa huomio keskittyi viraston s isäistä toimintaa, 

hallintoa ja henkilöstöä koskevan yhtenäisen ohjeistuksen ja linjausten laatimiseen. Tämän jälkeen 

pureuduttiin hallinnon prosessien yhtenäistämiseen ja tehostamiseen. Yhteensovittamistyön tuloksena 

henkilöstöjohtamisen ja -hallinnon, toiminnan ja talouden johtamisen ja taloushallinnon sekä 

käyttäjäpalvelujen prosessit toimivat tällä hetkellä integroituna yhtenäisesti läpi viraston. Sama koskee 

viraston käynnistysvaiheessa perustetun asiantuntijapalvelujen yksikön tehtäväalueita, joita ovat viraston 

keskitetty hankintatoimi, asiakirjahallinto sekä yhteiset oikeudelliset ja viestinnän työvälineitä (internet-, 

extranet-  ja  intra)  koskevat  palvelut.  Näitä  toimintoja  kehitetään  sisäisten  palvelujen 

asia kastyytyvä isyyskyselyn perusteella. 

 
Erityisen tärkeänä toimintana sisäisissä palveluissa on huolehdittu viraston työyhteisöviestinnän 

aktiivisuudesta sekä esimiestyön kehittämisestä, jossa toteutettiin virastotason kehittämishanke (ETKO) 

tavoitteena vahvistaa esimiestyön yhtenäisyyttä ja henkilöstön tasapuolista kohtelua viraston 

esimiestyössä. ETKO-hankkeen toimenpiteenä on järjestetty esimiespysäkkejä, joissa esimiesten 

vertaistukea, hyvien käytäntöjen jakamista kannustetaan ja valmiuksia henkilöstön työhyvinvoinn in 

ylläpitämiseen vahvistetaan. Viraston yhtenäisyyttä ovat lisänneet myös henkilöstö- ja talouspalveluissa 

toteutetut HR-kumppaneiden ja talousyhdyshenkilöiden toiminta organisaatiorajojen ylittävänä  

toimintana. 

 
Ruokaviraston controller-toiminto on tukenut viraston kokonaisjohtamista, ja sillä on ollut suuri merkitys 

virastotalouden haasteellisen kokonaisuuden selvittämisessä ja siihen liittyvien sopeuttamistoimien 

toteuttamisessa  ja  seurannassa.  Controller-toiminto on  kehittänyt  ja  rakentanut  toiminnan  ja 
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taloudensuunnittelun yhtenäiset prosessit uuteen virastoon, jonka moninaisuus ja laaja-alaisuus on 

taloudenhallinnan näkökulmasta merkittävä. Virastossa on mm. kirkastettu peruskehyksen ja muiden 

rahoitusten erillään pitämistä toimintamenomomentilla sekä maksullisen ja maksuttoman toiminnan 

merkityksiä ja eroja. Lisäksi haetaan keinoja tulopohjan laajentamiselle ja valmisteilla on 

henkilöstöresursseja ja -rakennetta sekä osaamisen kehittämistä koskevaa suunnitelma kehyskaudella. 

Valmiuden ja talouden näkökulmasta korostuu myös viraston kriittisten ja turvattavien tehtävien 

määrittely. Viraston johdon, esimiesten ja koko henkilön käytettävissä on Qlik Sense talous-, salkku- ja 

työaikasovellukset, joista ko. tiedot näkyvät ajantasaisesti koko henkilöstölle.  

 
11) Verkostomainen organisaatiorajat ylittävä toiminta Ruokavirastossa 

 
Toimintayksiköiden ja henkilöstön suuren määrän vuoksi verkostomainen viraston organisaatiorajat 

ylittävä toiminta yhteistyö- ja koordinaatioryhmissä on muodostunut Ruokavirastossa laajasti käytössä 

olevaksi toimintatavaksi viraston monipuolisen osaamisen hyödyntämiseksi sekä yhtenäisyyden ja 

yhdessä kehittämisen edistämiseksi virastossa. Tätä työtapaa tukee viraston harjaantunut valmius 

virtuaaliseen ja hybridityöskentelyyn. 

 
Verkostotyön ja koordinaation nykyisiä esimerkkejä virastossa: 

 
Viraston strategian toteuttamisesta vastaavat päämäärätiimit 

Ruokaviraston varautumisen tilanneryhmä pienryhmineen 

Valmiustoimikunta pienryhmineen 

Tietoturvaorganisaatio 

Asiakkuuden kehittämisen yhteistyöryhmä 

Viestinnän yhteistyöryhmä 

Tieteellisen tutkimuksen yhteistyöryhmä 

Juristien yhteistyöryhmä 

Hankintatoimien yhdyshenkilöryhmä 

Tiedon kokonaishallintaan liittyvä koordinaatio, ml. tietoturva, tietosuoja 

Henkilöstöhallinnon HR-kumppanien toiminta linjoilla ja toimintakokonaisuuksissa 

Taloushallinnon yhdyshenkilöiden toiminta linjoilla ja toimintakokonaisuuksissa 

Virasto Green Office- ympäristöjärjestelmä /Ekotiimiverkosto 

Vastuullisuustyö viraston vapaaehtoisissa työpajoissa 

MMM:n luonnonvaraosaston ohjauksen koordinaatioryhmä 

Yhteistyö MM M:n hallinnonalan ja muiden lähivirastojen kanssa johtamisen ja toiminnan kehittämisessä 

on entisestään syventynyt, samoin yhteistyö alunperin tutkimuslähtöisessä Tulanet-yhteistyössä ja Viikin 

kampusyhteistyössä. 

 
12) Viraston osallistuminen valtionhallinnon yhteisiin kehittämishankkeisiin 
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Ruokavirasto osallistuu johtamisen ja toimintansa kehittämisen näkökulmasta aktiivisesti yli 

organisaatiorajojen ylittävillä toimilla ja osallistumisella valtiokonsernin ja hallinnon yhteisiin 

kehittämishankkeisiin ja verkostoihin, ajankohtaisina teemoina mm. yhteiskunnan kriisivalmiuden ja 

turvallisuuden varmistaminen, alue- ja paikallishallinnon ohjaus ja kehittäminen, alueellisen läsnäolon 

lisääminen ja palvelujen saatavuuden parantaminen, valtionhallinnon tulosohjauksen kehittäminen, 

valtion talous- ja henkilöstöhallinnon sekä toimitilahallinnon kehittäminen, ml. monipaikkaisen työn 

toimintatapojen uudistaminen ja siihen liittyvät valtiokonsernin uudet strategiat, hankintatoimen 

kehittäminen, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen vahvistaminen, avoimen hallinnon 

toimenpideohjelman toteuttaminen, tiedon avoimuus, digitalisaation kehittämiseen liittyvät hankkeet, 

ennakointityö jne. 

 

 
Lopuksi 

 
Ruokavirasto on toimintansa järjestämisessä ja kehittämisessä rakentanut toimintaansa fuusiotavoitteissa 

asetettujen suuntaviivojen mukaisesti. Virasto kehittää jatkossakin toimintaansa pitäen erityisesti silmällä 

organisaatiofuusiolle asetettujen tavoitteiden toteuttamista käytännössä sekä maa- ja 

metsätalousministeriön Ruokavirastolle ja hallinnonalalle vahvistamien tulostavoitteiden toteuttamista. 

Ruokavirasto ottaa toimintansa kehittämisessä huomioon VTV:n tarkastuksessaan esittämät kannanotot 

ja näkemykset jaosallistuu mielellään myös sen antamien suositusten toteuttamiseen yhdessä MMM:n 

kanssa. 

 
 
 
 

Pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen 
 
 
 

HaIIintojohtaja Maria Teirikko 
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