
Byrokratian purku etenee

21.02.2018

Johtaja Maria Teirikko



Byrokratian purku etenee: Eviran näkemyksiä

 Sääntelyn ja hallinnollisen taakan keventäminen ja toimintatapojen uudistaminen on tärkeää → Evira on jatkanut työtä aktiivisena ja 
aloitteellisena.

 Työn perustana on yhteinen tahtotila, yhteiset tavoitteet → elintarviketuotantoketjun turvallisuus ja laatu, elinkeinon kilpailukykyiset 
toimintaedellytykset  ja resurssitehokkuus  -> pyrkimyksenä pääsy turhasta tai liiallisesta byrokratiasta, ”hukan” minimointi, 
yksinkertaistaminen sekä toiminnan helpottaminen yrittäjän ja viranomaisen arjessa.

 Toimenpiteitä on tehty ja menossa paljon, tulosta on syntynyt ja jatkotyötä on vireillä→ yhdessä tehden, koko ruokaverkostossa.

 Lainsäädäntöä ja ohjeita on selkeytetty, muutettu ja karsittu, vaatimuksia ja menettelytapoja kevennetty ja mahdollisuuksia 
lainsäädännön joustoihin ja joustavaan tulkintaan on hyödynnetty, valvonta on pääosin riskiperusteista ja prioriteettina tarkastellaan 
sääntelyn tavoitteita ja toimintaa kokonaisuutena -> MMM, Evira ja Mavi, yhdessä toimijoiden kanssa.

 EU:lle on tehty esityksiä sääntelyn keventämiseksi ja lainsäädännön joustojen hyödyntämiseksi, säädöstön yksinkertaistamis- ja 
keventämisesityksiä on tehty CAP-uudistuksen valmisteluun -> MMM, Evira ja Mavi.

 Eri tahojen kysymyksiin ja ehdotuksiin on vastattu ripeästi niitä edistäen ja esityksiä toteuttaen. Eri tahojen tilaisuuksiin, koulutuksiin 
ja hankkeisiin on osallistuttu laajasti, mm. eteläsavolaisten byrokratianpurussa Evira on innokkaasti mukana.

 Vastuun- ja työnjakoa on selkeytetty: elintarviketurvallisuuden prosessissa toimija vastaa toiminnan ja tuotteiden 
vaatimustenmukaisuudesta ja valvoja varmistaa, todentaa, auttaa asiantuntemuksellaan. 

 Valvonnan roolia ja toimintatapaa on uudistettu valmentajaksi, mahdollistajaksi, edellytysten luojaksi, toiminnan tukijaksi tavoitteena 
toimijan motivointi hyvään toimintaan, käskytys ei toimi. 

 Edellyttää oppimista ja asenteiden muutosta viranomaisilta, toimijoilta ja  asiakkailta!
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 Tarpeettomien normien purkaminen ja tarpeellisten normien 
säätäminen
– Kansallisen lainsäädännön muuttaminen
– EU-lainsäädännön muuttaminen
– Kansainvälisen oikeuden muuttaminen, mm. OIE, IPPC ja Codex Alimentarius

komissio

 Tarpeettomien ohjeiden poistaminen ja tarpeellisen ohjeistuksen 
antaminen sekä ohjeistuksen joustavoittaminen ja selkeyttäminen

 Tarpeeton hallinnollinen taakka
– Ei vaikuttavuutta, kallis ja raskas vaikutuksiin ja tavoitteisiin suhteutettuna

 Tarpeellinen hallinnollinen taakka
– Sama tai parempi vaikuttavuus pienemmällä vaivalla ja kustannuksilla
– Hyödyt laadun osoittamisessa ja varmistamisessa, edistää kilpailukykyä
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Byrokratian purku etenee: Eviran 
näkemyksiä



Hyvä sääntely:

 Tähtää elintarvikeketjun turvallisuuteen ja laatuun, yritysten kilpailukykyyn ja resurssien 
viisaaseen käyttöön, edistää kestävää ruoantuotantoa.

 On strategisesti tärkeä työkalu vastuulliselle yrittäjälle.
 Antaa ryhtiä, tukea ja turvaa hyville toimijoille, auttaa onnistumaan, osoittamaan vastuullisuutta 

ja lisäämään kilpailukykyä, mahdollistaa, antaa tilaa ajatuksille ja moderneille toimintatavoille, 
tarjoaa ”tuulensuojaa” ja ”vastuullisuuden viitan hartioille” – kysymys on luottamuksesta ja 
luottamuskuvasta ja sen osoittamisesta. 

 On valmisteltu yhdessä ruokaverkoston toimijoiden ja asiakkaiden kanssa vaihtoehtoja ja 
vaikutuksia laajasti arvioiden.

 On laadukasta, helposti ymmärrettävää ja käyttöönotettavaa sekä joustavaa.

 Siivoaa markkinoilta vilpilliset toimijat tehokkaasti ja kannustaa vastuullisesti toimivia kestävään 
kasvuun.  

 Sääntely ja vaatimukset voivat olla myös hyvä kumppani!
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Hyvä sääntely ja byrokratian hyödyntäminen
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Elintarvikevalvonnan tulosten 
julkaisujärjestelmä Oiva



Toimintaympäristön vaikutus toimintatapoihin –
sääntelyssä byrokratiasta tuulensuojaan

Tiedettävissä
(Knowable)

• vaihtoehdot ohjaavat toimintaa
• mukautumisen mahdollisuudet

• Asiantuntija auktoriteetti
• Osaamisen keräämisen kyky
• Delegointi
• Selkeät toimintamallit

Tiedetään (Known)

• tiedetään mitä tapahtuu
• toiminta ennakoitavaa

• Muodollinen auktoriteetti
• Päätöksentekokyky
• Käskyt ja kontrolli
• Yksityiskohtaiset ohjeet

Ka yllätyksiä

Kaaos (Chaos)

• ei ennakoitavaa
• selviytymisen edellytykset
• ainutkertaiset käytännöt

• Toiminta
• Käskyt 
• Kontrolli

Kytköksellinen (Complex)

• Toimintaympäristömuutostrendejä 
yhdistetään/yhdistyvät uudella tavalla 

• Keskinäisriippuvuudet, yllätyksellisyys

• Luottamusauktoriteetti
• Yhteisoppiminen
• Nöyryys, kyky hyödyntää epävarmuutta
• Mahdollistava, valmentava asenne



Viranomaisten haasteita omassa osaamisessaan ja toiminnassaan:

 Kytköksellinen, nopeasti muuttuva, ennakoimaton maailma –> enää ei riitä pelkkä tieto eikä taito, 
yhtäkkiä voidaan silti olla ”pulassa” – se pärjää, joka oppii nopeiten ja on rohkea, oman ajattelun ahtaus 
sitoo, teettää töitä, työllistää – itseä ja muita!  

 On opittava kannustamaan ja herättämään toimijoiden motivaatio hyvään, vaatimustenmukaiseen 
toimintaan, osoittamaan teoillaan ja asenteellaan lisäarvonsa asiakkaan voimaksi ja hyödyksi.

 Kysymys on ihmisistä -> asiantuntijalähtöisestä toimintatavasta on suunnattava asiakaslähtöiseen 
toimintatapaan ja asiakkaan kohtaamiseen kasvokkain ja/tai verkosto- ja digimaailmaa hyödyntäen.

 On ymmärrettävä, että asiantuntemus ei heikkene muutoksessa uudenlaiseen toimintaan (valvojasta 
valmentajaksi) -> päinvastoin, halu olla dynaaminen, uudistua, oppia, ottaa mukaan, mahdollistaa, 
luoda yhdessä hyvää sääntelyä, ohjeistusta ja tulkintoja herättää ja lisää luottamusta asiantuntijaan. 

 On ymmärrettävä, että sääntely/ohjeistus ja uusi/innovoiva eivät ole vastakohtia -> ne voivat toteutua 
yhtä aikaa –> viranomaisen tehtävä ei ole ”torpata” uutta, vaan työstää yhdessä asiakkaan kanssa 
mahdollisuuksia,  tehdä uudestakin vastuullisesti menestyvää, antamatta periksi lainsäädännön 
sisällöstä ja tavoitteista – huomio tavoitteisiin.

 Osaamisen, ajattelun ja asenteiden uudistaminen vaatii rohkeutta, mutta palkitsee!
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Toimintaympäristö muuttuu – virkamies 
kehittyy



Perinteisestä viranomaistyöstä ja -
ajattelusta palveluorganisaatioksi

8

Tilanne nyt

ASIAKAS
esim. viljelijä/
tuottajayritys

VIRANOMAISKETJUN 
TOIMINTA

TUOTOS

Tilanne ennen

Lähtötilanne
• liiketoiminta
• toimintaympäristö
• vaatimukset
• prosessit, resurssit

• asiakkuustyö
• prosessit, resurssit
 palvelumuotoilu
 leanaus
 asiakas mukana!

• lainsäädäntö
• tuotteet
• palvelut
• rahoitus jne.

Asiakkaan TARVE
• palvelu
• neuvonta
• tieto
• tarkastus jne.



 Toiminnalla ja uudistumisella vahva strateginen pohja.
 Asiakas ensin ja keskiössä – asiakastyö ja asiakkuuksien hallinta toiminnan 

ytimessä.
 Prosessiorganisaatio - prosessien vastuu koko viranomaisketjun toiminnasta 

– ei vain Eviran toiminnasta viranomaisketjussa, prosessien digitalisointi.
 Periaatteena jatkuva parantaminen, työvälineinä lean ja ketjuauditointi.
 Palvelutuotanto, palvelumuotoilut ja palveluväylät – palvelu osoitetaan 

asiakkaalle ja tuotetaan yhdessä kumppaneiden kanssa.
 Osaamisten ja kyvykkyyksien ennakointi ja kehittäminen tärkeää.
 Tiedolla johtaminen toiminnan suunnittelun ja ohjauksen perustana.
 Julkisen ja yksityisen (public – private) yhteistyö vahvistuu.

 Eviran tehtävänä on edistää elintarvikeketjun toimijoiden menestystä ja 
ylläpitää korkeaa elintarviketurvallisuuden tasoa – lainsäädäntö on työkalu.

 Työskentelemme tavoitteet edellä, emme piiloudu lakien tai komission 
taakse.
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Eviran modernisointi – pönäkästä 
ankeuttajasta palveluorganisaatioksi



 Asiakkaat ja sidosryhmät toiminnan keskiössä
- Prosessiorganisaatioon siirtyminen
- Asiakkaiden ja sidosryhmien segmentointi, palvelupolut asiakkaan tarpeesta lähtien, asiakaskyselyt

 Eviran palvelulupaus
- Evira suunnittelee, tekee ja kehittää toimintaansa yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Asiakkaat ja 
kumppanit otetaan mukaan strategiaprosessiin, palvelumuotoiluun, valvonnan suunnitteluun, toiminnan tulosten 
tarkasteluun ja keskeisiin kehittämishankkeisiin.
- Evira yhdenmukaistaa valvontaa ja huolehtii valvontaketjun ammattitaitoisuudesta.
- Keskeisistä laboratoriotutkimuksista 80 % on suoritettu tavoiteajassa.

 Asiakastyö on arkipäiväämme
- Kutsumme asiakkaita suunnitteluun ja tekemiseen, tasapuolisesti-> yhdessä työstäminen, kuuntelu ja keskustelu, 
esim. strategiapäivät, tulevaisuusverstaat, ”säädöskinkerit”, työpajat, yhteistyöryhmät, asiakastiimit, vierailut, 
koulutukset ja tilaisuudet: kohtaaminen ja läsnäolo

- Etsimme uusia vuorovaikutuksen tapoja ruokaverkostossa ja ekosysteemissä: verkostotapaamiset (mm. Ruokaketjun 
tulevaisuustyöpaja syksyllä 2017), modernit viestintävälineet (internet, some) ja digityökalut, on-line digiyhteydet

 vuorovaikutteinen tietojen, näkemysten ja osaamisen vaihto, toisilta oppiminen
 yhteinen ymmärrys olosuhteista, prosesseista, vaatimuksista, kehittämistarpeista ja –mahdollisuuksista
 asiakkaan lähtökohta, tilanne ja tarve perustana toiminnan suunnittelulle, säädösvalmistelulle ja ohjeiden 

parantamiselle
 keskinäisen luottamuksen ja arvostuksen lisääntyminen

 Yhdessä tekeminen lisää luottamusta ja vaikuttavuutta!
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Menossa olevia kehityshankkeita: 
asiakastyö 



 Toimintakulttuurin muutos
- Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen
- Toiminta prosesseissa, uudet työn tekemisen tavat 
- Toimitilahankkeet, aurinkovoimala Viikin toimitalon katolle

 Tietojärjestelmähankkeet ja digitalisaation hyödyntäminen
- VATI, valtakunnallisten substanssitietojärjestelmien ja rekisterien modernisointi ja yhteensovittaminen muiden 
viranomaisten (mm. Mavi) järjestelmien kanssa
- toiminnan ja palvelun uudet työvälineet, sähköiset palvelut, mobiilit

 Ruokavirastohanke 
- Eviran, Mavin ja MML:n Mitpan osien yhdistäminen uudeksi Ruokavirastoksi 1.1.2019 alkaen
- tukee asiakaslähtöisyyttä ja palvelun parantamista, uudistuksesta syntyy tehoa ja synergioita (toiminnan 
suunnittelu ja ohjaus, valvonta, tarkastukset, tietojärjestelmät, rekisterit, hallinto)

- Maakuntauudistus – aluehallintoa kootaan suurempiin kokonaisuuksiin
- AVIen, ELYjen ja kuntien tehtävät elintarviketurvallisuuden toimialalla siirtyvät 18 maakuntaan -> suuremmat 
toimintayksiköt -> yhtenäisyys, erikoistuminen, monialaisuus
- tukee asiakaslähtöisyyttä ja uutta ajattelua, asiakasodotetta erityisesti ympäristöterveydenhuollossa
- tavoitteena kasvu ja hyvinvointi -> maakunnan elinvoimaisuus ja  onnistuminen, yrittäjyyden vahvistuminen, asiakkaan 
osallistaminen, palvelun parantaminen -> samalla toteutuvat viranomaisten tavoitteet
- keskus- ja aluehallinnon vuorovaikutus ja toiminnan riittävä yhtenäisyys varmistettava 

 Rakenteet ja toimintakulttuuri tukevat asiakaslähtöisyyttä ja byrokratian purkua!
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Menossa olevia kehityshankkeita: 
toimintakulttuuri ja organisaatio

Esimerkkeihin



 Pienten ja keskisuurten yritysten neuvonnan ja vientiosaamisen parantamisen hankkeella halutaan 
uudistaa alan neuvontaa ja tarjota helppotajuista tukea yrityksille elintarvikealan vaatimuksiin. 

 Hankkeessa on kaksi eri osahanketta: pk-yritysten neuvontahanke ja vientineuvontahanke. Hanke on 2,5-
vuotinen ja käynnissä vuoden 2018 loppuun asti.

 Hankkeen tavoitteena on vahva yhteistyö ja vuoropuhelu toimijoiden, elintarvikevalvontaviranomaisten 
ja muiden sidosryhmien kanssa. Yrittäjät saavat siten tarvitsemansa tiedon helpommin, heidän 
osaamisensa kasvaa ja hallinnollisen taakan kokemus vähenee.

 Neuvontahanke tarjoaa yrittäjille ja yrityksen perustamista suunnitteleville sekä viranomaisille:

– selkeää neuvontamateriaalia helposti saataville ja kenen tahansa käytettäväksi, useita kieliversioita

– esimerkkejä onnistuneista ja joustavista ratkaisuista sekä hyvistä käytännöistä

– neuvontatilaisuuksia, koulutuksia ja työpajoja

 Neuvontahankkeessa on kolme erilaista kohderyhmää: ravintolan perustaminen, liha-alan laitoksen 
perustaminen sekä maatilan kasviperäisten tuotteiden jalostaminen ja myynti.

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikeyrityksen-perustaminen-ja-toiminta/
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Menossa olevia kehityshankkeita: 
PK-neuvontahanke

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikeyrityksen-perustaminen-ja-toiminta/


Pk-vientihanke pähkinänkuoressa

Tarjolla apua, tukea ja neuvoja
• viennin viranomaisvaatimuksissa
• kaikissa viennin vaiheissa 

Yritykset ja viranomaiset saavat 

• neuvontaa ja käytännön ohjausta 
• tietopaketteja viennistä ja mahdollisista 

vientimaista
• vientikoulutusta – esim. 9.4.2018 yhdessä 

Food from Finland -kasvuohjelman kanssa 
evira.fi/pkvienti/vientivalmennus

Kohderyhmä: pienet ja keskisuuret kotimaiset 
elintarvikealan yritykset, jotka vievät tai haluavat viedä 
tuotteitaan erityisesti EU:n ulkopuolisiin maihin

Hankkeella on maa- ja metsätalousministeriön rahoitus 
2016–2018. Pk-vientihankkeessa työskentelevät Eviran 
ylitarkastajat Saara Pietilä ja Sanna Kiuru.

Kysymykset, 
yhteydenottopyynnöt ja 

lisätietoja:  

pk-vienti@evira.fi 

Hankkeen internetsivut: 
evira.fi/pkvienti

Ajankohtaista viennistä 
-uutiskirje (6krt/v): 

evira.fi/ajankohtaista
viennista

Eviran vientitiimi 
Twitterissä: @Evira_Export

Suomi-esite

https://www.evira.fi/pkvienti/vientivalmennus
http://www.evira.fi/pkvienti
http://www.evira.fi/ajankohtaistaviennista
http://www.twitter.com/evira_export
https://www.evira.fi/finnishfood


Eviran vientitiimi:
 Eviran 2014 perustamassa vientitoimintojen työryhmässä on siirrytty asiakaslähtöisyydestä asiakaskeskeisyyteen: 

elintarvikealan yritykset priorisoivat niille tärkeimmät kohdemaat ja vientituotteet -> vientitiimi edistää toimintaa yritysten 
toiveiden mukaisesti. Työryhmään kuuluu yrityksiä, ETL, MMM ja Business Finland.

 Yksittäisten yritysten kanssa järjestetään työpajoja, joissa käydään läpi kohdemaan vaatimuksia ja muita viennin edellytyksiä 
sekä etsitään niihin ratkaisuja.

 Vientitiimi käy auditoimassa elintarvikelaitoksia, mikä on yksi tapa valmentaa laitokset vientikuntoon.

 Viranomaistyöryhmässä elintarvikeviennin edistämiseksi ovat mukana MMM, UM, TEM, VNK ja Business Finland. Ryhmässä 
hyödynnetään eri viranomaistahojen yhteistyötä elintarvikkeiden viennin edistämisessä. 

 Vuonna 2017 saadut vientioikeudet:

Japani: siipikarjanliha

Hongkong: naudanliha ja kananmunat 

Etelä-Afrikka: maitotuotteet, kalastustuotteet ja sikaperäinen PAP (processed animal protein)

Sambia: kalastustuotteet, lihatuotteet ja maitotuotteet 

HKScanille saatiin hyväksyntä viedä sianlihaa Kiinaan

Lisäksi sianlihan vienti Kiinaan (Atria) käynnistyi. 

 Elintarvikevienti Venäjälle on lähes pysähdyksissä. Viennin jatkumisen edellytys tulevaisuudessa on Suomen tuotantolaitosten 
vientihyväksyntöjen ylläpito, mikä vaatii Eviralta aktiivisia toimia. Venäjän viranomainen edellytti keväällä 2017 EU-mailta 
laajoja selvityksiä koskien maito-, liha- ja kalastustuotteita. Suomi oli ainoa EU-maa, joka toimitti selvitykset määräajassa. 
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Menossa olevia kehityshankkeita: 
elintarvikeviennin edistäminen



Elintarvikelainsäädännön joustavuuden mahdollisuudet- hanke vv. 2016-17, MMM:n rahoitus

Helsingin Yliopiston selvitys pienteurastamoiden omavalvonnasta: Kristiina Törmä, Maria Fredriksson-Ahomaa, 
Janne Lundén
 Raportti: https://www.evira.fi/globalassets/elintarvikkeet/valmistus-ja-

myynti/lainsaadanto/pienteurastamoiden-omavalvonnan-nykytilanne-haasteet-ja-
kehittaminen_loppuraportti06112016.pdf

Joustavuus elintarvikealalla,  Evira: Carmela Hellstén, Leena Oivanen, Auli Vaarala
 Keskeiset alustavat tulokset:

- Lainsäädännön mukaan helpotuksia tietyistä vaatimuksista voi käyttää, jos elintarvikealan yritys sijaitsee 
”maantieteellisten haittojen alueella” tai valmistettava elintarvike on ”ominaisuuksiltaan perinteinen
elintarvike”.  Valvojat ja yrittäjät eivät kuitenkaan tunnista, mitä Suomessa tarkoittaa ”maantieteellinen 
haitta” ja mitä ovat suomalaiset ”ominaisuuksiltaan perinteiset elintarvikkeet”.  

 Kansalliset määrittelyt ja mahdollisuudet helpotuksiin vaatimuksista tulisi selvittää (MMM ja Evira).

• Toiveet ja huolet joustavuudesta ja siihen liittyvästä valvonnasta koskevat samoja aiheita kuin muissakin 
byrokratianpurkuasiakirjoissa. Helpotusten harkinnanvaraisuus hämmentää. 
 Edelleen tietoa ja koulutusta, erityisesti esimerkkejä. Eviran nettisivujen kehittäminen tulee tehdä       

yhteistyössä Eviran PK-neuvonta -projektin kanssa (valvonta ja toimijajärjestöt).
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EU-lainsäädännön 
joustomahdollisuuksien hyödyntäminen

https://www.evira.fi/globalassets/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/lainsaadanto/pienteurastamoiden-omavalvonnan-nykytilanne-haasteet-ja-kehittaminen_loppuraportti06112016.pdf


Elintarvikelain kokonaisuudistus

 Tavoitteena on mahdollistava lainsäädäntö eli kevennetään toimijoiden ja valvontaviranomaisten hallinnollista 
taakkaa elintarviketurvallisuutta (=lain perimmäinen tavoite) vaarantamatta.

 Esimerkkejä konkreettisista ehdotuksista sääntelyn keventämiseksi:
– Luovutaan nykyisen kaltaisesta ensisaapumistoiminnan valvonnasta, joka on koettu toimijoille raskaaksi ja hankalaksi 

(erityisesti raportointivelvoite). Jatkossa ESP-valvonta olisi osa muuta maakuntien tekemää elintarvikevalvontaa: VATI:in tulisi 
ruksi, jos toimija tuo sisämarkkinoilta eläinperäisiä elintarvikkeita => vaikuttaisi riskiluokitukseen.

– Omavalvonta-järjestelmä säilytetään (sitä edellyttää EU-lainsäädäntö), mutta mietitään mm. kirjallisen 
omavalvontasuunnitelman laajuutta sekä sitä, miltä toimijoilta se vaadittaisiin; samoin mietitään kirjaamisvaatimuksia, 
säilytysaikoja jne.

– Yksityisten laatujärjestelmien auditoinnit ja virallinen valvonta ovat osittain päällekkäisiä ja on ehdotettu, voisiko virallista 
valvontaa edes osittain korvata laatujärjestelmillä. EU-lainsäädäntö edellyttää, että toimivaltaiset viranomaiset suorittavat 
virallista valvontaa kaikkien toimijoiden osalta säännöllisesti ja riskiperusteisesti. Virallista valvontaa ei siis voida korvata 
laatujärjestelmillä, mutta valvontaviranomainen voi ottaa riskinarvioinnissa yksityiset laadunvarmistusjärjestelmät huomioon. 
Käytännössä laatujärjestelmien tuoma lisäarvo näkyy Oiva-tuloksissa. 

– Maakunnan suorittamasta suunnitelmallisesta elintarvikevalvonnasta ehdotetaan perittäväksi vuosimaksu, jonka suuruus 
määräytyisi riskiperusteisen valvontatarpeen mukaan. Vuosimaksun suuruudesta säädettäisiin asetuksella, koska 
maakunnalla ei ole verotusoikeutta. Vuosimaksu olisi hallinnollisesti kevyempi kuin nykyiset suoriteperusteiset 
valvontamaksut ja myös toimijoiden kannalta selkeämpi. Toimijat muistaisivat ilmoittaa myös toiminnan lopettamisesta. 
Vuosimaksujen perustuminen lainsäädäntöön olisi maakuntien taksaa parempi vaihtoehto. 

– Elintarvikelain kokonaisuudistuksen yhteydessä uudistetaan myös lain nojalla annetut asetukset. Siinä yhteydessä asetuksista 
on tarkoitus karsia pois EU-lainsäädännön yli menevät säännökset. 

 MMM valtakunnallisilla neuvottelupäivillä 12.3.2018:  ”Maailma ei muutu lainsäädäntöä vähentämällä tai lisäämällä, 
vaan meidän kaikkien on uskallettava muuttaa ajattelutapaamme ja vanhoja tuttuja toimintatapojamme.”
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Menossa olevia kehityshankkeita: 
lainsäädäntömuutoksia (1)



EU:n valvonta-asetus (625/2017) virallisen valvonnan säännöt (9art)

 Pääsääntönä edelleen valvontojen tekeminen ilman ennakkovaroitusta – laajennettu mahdollisuuksia 
ennalta ilmoittamiseen (ratkaisevaa viranomaisen arviointi tilanteesta).

 Keinojen ja vaikuttavuuden tasapaino: valvonnassa pyrittävä siihen, että hallinnollinen rasite ja 
toimijoiden liiketoimintaan kohdistuva haitta ovat mahdollisimman vähäisiä, valvonnan vaikuttavuuden 
kuitenkin huomioiden.

 Tasapuolisuus kaikessa valvonnassa: yhtenäisyyden vaatimus tilanteiden  erityisyys huomioiden.

 Riskiperusteisuuden entistä selkeämpi korostaminen – oikein toimiville vähemmän tarkastuksia

Muuta valvonta-asetuksesta:

 Yksityisten toimijoiden käyttöä virallisessa valvonnassa joiltain osin helpotettu (mm. valtuutetut 
tarkastajat ja näytteenottajat).

 EU-maiden välistä tiedonkulkua, järjestelmiä ja sanktiointia petollisten ja vilpillisten toimijoiden 
valvomiseksi ja rankaisemiseksi vahvistettu.

 Toimijalta ei vaadittaisi useita rekisteröitymisiä samalle viranomaiselle tai useille elintarvikeketjun 
viranomaisille. Tietojärjestelmien yhtenäisyys ja päällekkäisyyksien välttäminen.

 Järjen käyttö sallittu! Tuki oikein toimiville, rikolliset kuriin!
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Menossa olevia kehityshankkeita: 
lainsäädäntömuutoksia (2)



EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistus

 Komission tiedonanto: Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 29.11.2017, käsittely EU:ssa, Suomi tehnyt linjauksiaan ja ehdotuksiaan.

 Keskeisiä kysymyksiä: Rahoituskehys, suorat tuet, markkinatoimenpiteet, ilmasto- ja ympäristö, maaseudun kehittäminen, 
viljelijöiden asema ruokaketjussa, nuoret viljelijät ja teknologia, kansainvälinen kauppa ja muuttoliike jne.

 Yhteisen maatalouspolitiikan päätavoitteita: Älykkäämmän ja kriisinkestävämmän maataloussektorin kehittäminen, EU:n ympäristö- ja 
ilmastotavoitteita edistävien ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden vahvistamien, maaseudun sosioekonomisen tilan vahvistaminen, 
korkealaatuinen, turvallinen, ravitseva ja monipuolinen ruoka.

 Yleisiä linjauksia:
- EU-tasolla asetetaan yleiset politiikkatavoitteet, jäsenvaltioilla on aiempaa suuremmat valtuudet ja vastuu päättää 
järjestelmän toimeenpanosta.

- Jäsenvaltio laatii strategisen suunnitelman (komissio hyväksyy) ja päättää tukitoimenpiteistä ja valvontajärjestelmästä kansalliset 
olosuhteet ja tavoitteet huomioiden (raportoi komissiolle valvonnoista ja seuraamuksista, seuranta indikaattoreilla, joita nykyistä 
vähemmän) -> kansallisesti enemmän päätösvaltaa, tilaa yksinkertaisemmalle tuki- ja valvontajärjestelmälle

- Uusi täytäntöönpanomalli: mm. täydentävien ehtojen, viherryttämisen ja ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden sijaan uusi 
integroitu tukimuoto, jossa EU-tasolla asetetaan tavoitteet ja jäsenvaltio laatii tarkemmat pakolliset ja vapaaehtoiset keinot.

- Uutena valvontatapana monitorointi-käytäntöön siirtyminen -> edellyttää tukijärjestelmien yksinkertaistamista, jotta 
menetelmää voidaan Suomessa soveltaa. Monitorointi keventää tilakäyntejä ja lisää valvonnan riskiperusteisuutta. 

 Tavoitteena subsidiariteetin ja joustavuuden lisääminen, tasapuolisuuden edistäminen, lainsäädännön, suunnittelun ja 
seurannan yksinkertaistaminen, hallinnollisen taakan vähentäminen hallinnossa ja tilatasolla, irti byrokraattiseksi ja 
keskittyneeksi koetusta EU-hallinnosta.
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Menossa olevia kehityshankkeita: 
lainsäädäntömuutoksia (3)



Muita vireillä olevia kehittämistoimia:

 Maataloustuotannon valvontaselvityksen toimeenpano: MMM, Evira ja Mavi 
osallistuvat.

 MMM:stä on juuri tullut uusi sarja eri toimijoiden kysymyksiä ja esityksiä (n. 100) 
Eviran käsiteltäväksi ja vastattavaksi.

 Eteläsavolaisten viljelijöiden ja viranomaisten byrokratianpurkuhankkeen jatkohanke 
”Byrokratian hyödyntäminen” on menossa, Evira osallistuu työhön ohjausryhmässä ja 
viljelijätyöpajoissa. Byrokratian purkuhankkeen tulokset on julkaistu. Hankkeen 
välivaiheita on käsitelty viranomaisten ja tuottajien seminaareissa. Hyödyllisen 
byrokratian hankkeen tulokset kehittämisehdotuksineen julkaistaan seminaarissa 
16.4.20108. 

 Byrokratian purku etenee lainsäädäntötyössä, hankkeissa, aloitteissa ja käytännön 
arjessa ruokaverkostossa! Työn tulos motivoi ja innostaa!
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Meneillään olevia kehityshankkeita
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Pia Pohja ETL – Minä johdan: Ruoan 
vienti kaipaa lisää osaamista
Kauppalehti 23.8.2017
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Kauppapuutarhaliiton 
toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen 
Twitterissä 8.9.2017



Palautetta Suomen ruokahävikkiohjeesta PM-
valvontakonferenssissa (yrittäjän puheenvuoro 
Norjasta)
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Aineistoa Eviran internet-sivuilla:
https://www.evira.fi/norminpurku
 Eviran toimenpiteet sääntelyn ja hallinnollisen taakan keventämiseksi
 Elintarvikelainsäädännön joustoista
 Eviran näkemyksiä ja vastuksia eteläsavolaisten viljelijöiden ja viranomaisten 

esittämiin Byrokratian purku – ehdotuksiin
 Eviran vastauksia Keskustan eduskuntaryhmän ratkaisuesityksiin (202) sääntelyn ja 

byrokratian purkamiseksi –> Keskustan 303-raportti
 Byrokratian purkaminen 2015-2017: Elintarviketoimijoita kuormittavat vaatimukset ja 

niiden johdosta toteutettavat MMM:n ja Eviran toimenpiteet ja aikataulut, lopullinen 
yhteenveto 18.9.2017 

 Byrokratian purku on edennyt! 16.10.2017 (pdf ProAgria Etelä-Savon sivuilla)
 Ruoka-apuun luovutettavat elintarvikkeet 

 Opas: maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset
 Yhteenveto täydentävien ehtojen valvontaohjeiden muutosehdotuksista ja 

jatkotoimenpiteistä
 Valvojasta valmentajaksi
 Lisätietoa MMM:n sivuilla (http://mmm.fi/norminpurku)

23

Lisätietoa Eviran norminpurkusivuilla

https://www.evira.fi/norminpurku


Tervetuloa moderni ja 
palveleva Ruokavirasto!


