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Elintarviketurvallisuusvirasto, 
Maaseutuvirasto ja

osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskusta
ovat 

1.1.2019 Ruokavirasto



Ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden hyväksi

Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii
• elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua
• eläinten terveyttä ja hyvinvointia
• kasvinterveyttä
• maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä

• lannoitevalmisteita, rehuja ja kasvinsuojeluaineita
• lisäysaineistoja: siemenet ja taimiaineisto.



Maaseudun elinvoimaisuuden tukija

Ruokavirasto
• vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen

varojen käytöstä Suomessa
• toimii EU:n maksajavirastona Suomessa
• huolehtii EU- ja kansallisten tukien toimeenpanosta:

• viljelijätuet
• hanke-, yritys- ja rakennetuet
• markkinatuet.



Tietojärjestelmien kehittäjä ja ylläpitäjä

• Kehittää ja ylläpitää maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmiä.
• Kehittää sähköisiä asiointipalveluja.
• Ylläpitää ja kehittää oman toimialan rekistereitä.
• Tuottaa tietohallinnon palveluita maa- ja metsätalousministeriön 

hallinnonalan virastoille ja laitoksille sekä muille julkishallinnon tahoille.



Tuhannen työntekijän virasto

Monipaikkainen virasto, jonka toiminta kattaa koko maan
• toimipaikkoja noin 20 paikkakunnalla

• päätoimipaikka Seinäjoki
• suurin toimipaikka Helsinki
• muut isoimmat toimipaikat: Loimaa, Kuopio ja Oulu
• lisäksi teurastamopaikkakunnilla eri puolilla Suomea noin sata työntekijää 

lihantarkastustehtävissä

• kaikkiaan noin tuhat työntekijää
• toimii maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla
• vuoden 2019 talousarvioesityksessä noin 70 milj. € määräraha Ruokavirastolle



Ruokaviraston toimipaikat

Työntekijöitä

yli 100

15−50
alle 15



Organisaatio

pääjohtajasisäinen tarkastus esikunta

maaseutu laboratorio ja tutkimus

eläintautibakteriologia
ja -patologia

kasvianalytiikka
kemia

riskinarviointi
virologia

sisäiset palvelut: henkilöstö, talous, käyttäjäpalvelut, asiantuntijapalvelut

digitaaliset palvelut: projekti-, tietojärjestelmä- ja tietoratkaisut, sovelluskehitys, teknologiaratkaisut

elintarviketurvallisuus

kasvintuotannon edellytykset 
ja kasvinterveys

eläinten terveys ja hyvinvointi

elintarvikeketju

maatalous

maaseudun kehittäminen

markkinatuet

varainhoito mikrobiologia



Turvallisuutta ja kilpailukykyä
ruokaketjun kumppanina





Positiivinen asiakaskokemus lähtökohtana…

Uuden viraston haasteena on näyttäytyminen yhtenä kokonaisuutena 
asiakkaan suuntaan

sidosryhmäkenttä ja asiakasrajapinta tulee olemaan huomattavan laaja ja 
heterogeeninen

suurin osa loppuasiakasyhteydenpidosta  tapahtuu kumppanien välityksellä 
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CAP27 –uudistus





Ruokavirasto –
yhdessä tuloksekasta maaseudun 
kehittämistä

Matti Puolimatka

Ylijohtaja / Maaseutulinja

LEADER ajankohtaispäivät 

26.3.2019



Maaseudun elinvoimaisuuden tukija
Ruokavirasto
• vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja 

maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa
• toimii EU:n maksajavirastona Suomessa
• huolehtii EU- ja kansallisten tukien toimeenpanosta:

• viljelijätuet
• hanke-, yritys- ja rakennetuet
• markkinatuet.

MP 26.3.2019



Vaikuttavuuspäämääriä

• asiakaskokemus on positiivinen
• korkealaatuinen ruoantuotanto turvataan kestävällä tavalla
• kotimainen elintarviketuotanto on kilpailukykyinen
• eläinten hyvinvointi paranee ja elintarviketurvallisuus sekä 

eläinten ja kasvien terveys säilyy korkeana
• maaseutu on elinvoimainen
• elintarvikkeiden vientiedellytyksiä parannetaan.

MP 26.3.2019



..hoitavat 
lakisääteiset 

tehtävät omien 
laatujärjestel-
miensä kautta 
luonnollisena 

osana toimintaa

Suomi on 
nettoviejä 

elintarvikkeissa 
ja biotuotteissa

Työpaikat 
lisääntyneet

Hallinnollinen 
taakka on lähes 

poistunut; 
byrokratia 
historian 
havinaa; 

yhteinen maali

Laboratorio-
palvelut 

helposti ja 
nopeasti 
saatavilla

Nuoria 
innokkaita 

maatalous-, 
metsätalous-
ja elintarvike-

yrittäjiä

Viranomaisen rooli 
muuttunut valmentajan ja 

tukijan rooliksi

Digitalisaatio 
luontainen  
osa arkea ja 
tuottavuutta

Kotimainen 
tuotanto 
kukoistaa

Luonnonvaroja 
käytetään 
viisaasti ja 
kestävästi

Neuvonnan ja valvonnan 
kokonaisresurssit kasvaneet, 

viranomaisten osuus 
pienentynyt

Agrodite 2025

MP
31.1.2018

MP 26.3.2019
MP 26.3.2019



Palvelulupauksemme
 Suunnittelemme ja kehitämme toimintaa yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Otamme 

asiakkaat ja kumppanit mukaan strategiaprosessiin, palvelumuotoiluun, valvonnan yleiseen 
suunnitteluun, toiminnan tulosten tarkasteluun ja keskeisiin kehittämishankkeisiin.

 Yhdenmukaistamme valvontaa ja huolehdimme valvontaketjun ammattitaitoisuudesta.

 Keskeisistä laboratoriotutkimuksista 80 % on suoritettu tavoiteajassa.

Asiakastyö on arkipäiväämme
 Kutsumme asiakkaita suunnitteluun ja tekemiseen etsien uusia vuorovaikutuksen ja yhdessä 

tekemisen tapoja 
• tietojen, näkemysten ja osaamisen vaihto, toisilta oppiminen, yhteinen ymmärrys olosuhteista, 

vaatimuksista, tarpeista ja mahdollisuuksista, luottamuksen ja arvostuksen lisääntyminen

Yhdessä tekeminen lisää luottamusta ja vaikuttavuutta!

23MP 26.3.2019



Virkamieskoneistosta palveluorganisaatioksi:          
asiakas ensin ja keskiössä, palvelu toiminnan ytimessä

• Asiakkaan tarpeesta asiakkaan hyötyyn: viranomaistoiminta on väline palvelun 
ja tuloksen tuottamiseksi, osaamisen ja kyvykkyyksien parantaminen tärkeää.  

• Jatkuva parantaminen: asiakaspalaute, auditointi, digitalisaatio ja leanaus. 
• Palvelumuotoilut ja -väylät: suunnitellaan asiakkaiden kanssa ja tuotetaan 

kumppaneiden kanssa.
• Tiedolla johtaminen toiminnan suunnittelun ja ohjauksen perustana.

Viranomaisen tehtävänä on edistää asiakkaiden hyötyä ja yritysten menestystä 
sääntely huomioiden – lainsäädäntö on työkalu.
Työskentelemme tavoitteet edellä, emme piiloudu lakien tai komission taakse.

24MP 26.3.2019



matti.puolimatka@ruokavirasto.fi

Twitter: @MattiPuolimatka



Elintarviketurvallisuusvirasto, 
Maaseutuvirasto ja

osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskusta
on nyt 

Ruokavirasto.



Organisaatio

Pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinensisäinen tarkastus esikunta

Maaseutu, ylijohtaja Matti 
Puolimatka

laboratorio ja tutkimus, Janne 
Nieminen

eläintautibakteriologia
ja -patologia

kasvianalytiikka
kemia

riskinarviointi
virologia

Sisäiset palvelut, hallintojohtaja Maria Teirikko: henkilöstö, talous, käyttäjäpalvelut, asiantuntijapalvelut

Digitaaliset palvelut, Juha Antila: projekti-, tietojärjestelmä- ja tietoratkaisut, sovelluskehitys, teknologiaratkaisut

Elintarviketurvallisuus, Leena 
Räsänen

kasvintuotannon edellytykset 
ja kasvinterveys, Hanna 
Kortemaa

eläinten terveys ja 
hyvinvointi, Terhi Laaksonen

Elintarvikeketju, ylijohtaja Pia 
Mäkelä

Maatalous, Jukka Pekonniemi

Maaseudun kehittäminen, 
Raisa Ikonen

Markkinatuet, Marja Husu

Varainhoito

mikrobiologia



Organisaatiomme

Maaseudun kehittämisosasto

Raisa Ikonen

Kehittämistukiyksikkö

Esko Leinonen

Kehittämistukien 
järjestelmäkehitysyksikkö

Keijo Yli-Hukkala

Tarkastusyksikkö

Heli Pöyhönen

Verkostopalvelut

Teemu Hauhia

Viestintäasiantuntija Riika Isola

Aluekehittämisen johtava 
asiantuntija

Assistentit



Ruokaviraston toimipaikat

Työntekijöitä

yli 100

15−50
alle 15



Ajankohtaista Leader-asioissa

• Hallinnon ohjauskäynnit jatkuvat syksyn tauon jälkeen
• Käyntien konseptia muutettu viime keväänä saadun palautteen johdosta

• Leader-ryhmien käytössä olevan raportin rakentamiseen on panostettu ja 
tarkoitus kehittää raportointia edelleen (myös tulevaa kautta ajatellen)

• CAP27: 
• Toimintarahan uutta mallia valmisteltu erilaisia vaihtoehtoja analysoiden 

hyvässä yhteistyössä SYTY:n Leader-jaoston kanssa. 
• Toimintarahan malli on hallintotyöryhmän käsittelyssä torstaina 28.3.2019. 
• Ruokavirasto aktiivisesti mukana valmistelussa ja CAP-työpajoissa



Turvallisuutta ja kilpailukykyä 
ruokaketjun kumppanina


