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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI RUOKAVIRASTOSTA  

 

Yleisperustelut 

Asetuksen tausta ja pääasiallinen sisältö 

 

Tasavallan presidentti vahvisti xx päivänä xxkuuta 2018 lain Ruokavirastosta (  /  ), 

joka tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Lailla perustettiin uusi virasto, johon 

yhdistyvät Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston tehtävät sekä näitä vi-

rastoja sekä eräitä muita julkisia tahoja palvelevat Maanmittauslaitoksen tietotek-

niikkapalvelukeskuksessa hoidettavat tietohallinnon tehtävät.  

Mainitun lain 9 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 

tarkempia säännöksiä Ruokaviraston johtavista virkamiehistä, kelpoisuusvaatimuk-

sista ja palvelussuhteeseen ottamisesta sekä yhteisen maatalouspolitiikan rahoituk-

seen liittyvien ns. maksajavirastotehtävien ja niihin kiinteästi kytkeytyvien eräiden 

muiden tehtävien organisoinnista viraston sisällä. Lisäksi valtion virkamieslain 

(750/1994) 8 §:n 4 momentissa on valtuussäännös, jonka nojalla voidaan virkojen 

kelpoisuusvaatimuksista säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.  

Ehdotetussa asetuksessa säädettäisiin johtavien virkamiesten kelpoisuusvaatimuksis-

ta ja eräisiin tieteellisiin johtotehtäviin kytkeytyvistä arvonimistä. Palvelussuhteeseen 

ottamisesta tai maksajavirastotehtävien ja niihin liittyvien tehtävien organisoinnista 

ei ole tällä hetkellä tarpeen säätää tarkemmin asetuksella sen lisäksi, mitä valtion vir-

kamieslaissa (791/1994) ja Ruokavirastosta annetussa laissa näistä asioista säädetään. 

Ruokavirastosta annetun lain 9 §:n 2 momentin mukaisesti viraston organisaatiosta, 

sisäisestä työnjaosta, asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta sekä toimintojen muusta 

järjestämisestä tullaan määräämään pääjohtajan vahvistamassa viraston työjärjestyk-

sessä. 

Asetuksen vaikutukset 

Ehdotetulla asetuksella ei ole suoria vaikutuksia valtiontalouteen. 

Asian valmistelu 

Ehdotus on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä. Asetusluonnok-

sesta on pyydetty lausuntoa Elintarviketurvallisuusvirastolta, Maaseutuvirastolta, 

Maanmittauslaitokselta ja valtiovarainministeriöltä sekä aluehallintovirastoilta. Lau-

sunnoissa… 

Voimaantulo, soveltaminen ja siirtymäsäännökset 

Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan samanaikaisesti Ruokavirastosta annettavan 

lain kanssa eli 1 päivänä tammikuuta 2019. Kuitenkin Ruokavirastosta annetun lain 
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siirtymäsäännöksen nojalla ennakolta tapahtuvassa hallintojohtajan virantäytössä so-

vellettaisiin kelpoisuusvaatimuksia koskevaa asetuksen 1 §:ää jo ennen asetuksen 

voimaantuloa. Tämä olisi valtuussäännösten voimassaolon näkökulmasta ongelma-

tonta, sillä virkojen kelpoisuusvaatimuksia koskeva asetuksenantovaltuus on valtion 

virkamieslain 8 §:n 4 momentissa. 

Yksityiskohtaiset perustelut   

1 §. Kelpoisuusvaatimukset. Pykälässä kelpoisuusvaatimuksista ehdotetaan säädettä-

väksi tavalla, jossa olisi joustavuutta Ruokaviraston mahdollisia tulevia organisaa-

tiomuutoksia ja johtavien virkamiesten nimikemuutoksia ajatellen. Ruokavirastosta 

annetun lain 3 §:n mukaan viraston organisaatio muodostuu viraston toimintayksi-

köistä ja toimintayksikköjaon ylittävistä toimintakokonaisuuksista, mikä mahdollis-

taa monentyyppisen organisaatiokokonaisuuden. Lakiin kuitenkin sisältyy eräitä 

säännöksiä maksajavirastotehtävien organisoimisesta sekä laboratoriotoiminnan ja 

tieteellisen tutkimuksen eriyttämisestä toiminnallisesti valvonnasta ja hallinnollisesta 

päätöksenteosta.  

Pykälässä kelpoisuusvaatimuksista ehdotetaan lisäksi säädettäväksi sellaisella taval-

la, että ne soveltuisivat viraston johtotehtäviin riippumatta siitä, kytkeytyykö esi-

miesasema virkaan vai sovelletaanko virastossa tietyntasoisten esimiestehtävien osal-

ta tehtävään määräämistä. 

Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan kelpoisuusvaatimuksena Ruokaviraston 

ylemmillä virkamiehillä olisi ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys asianomai-

sen vastuualueen tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito. Tämä vaatimus 

koskisi kaikkia pääjohtajan suorassa alaisuudessa olevia johtajia riippumatta siitä, 

toimivatko he esimiesasemassa viraston toimintayksikön kuten linjan tai toimintako-

konaisuuden johtajana vai ns. esikuntajohtajana ilman esimiesasemaa. Lisäksi kel-

poisuusvaatimus koskisi osaston johtajia ja yksikön johtajia sekä muita mahdollisia 

näitä viraston organisaatiossa asemaltaan vastaavia esimiesasemassa olevia virka-

miehiä. Kelpoisuusvaatimus ei sen sijaan koskisi esimerkiksi yksikön päällikön alai-

sina olevia jaostopäälliköitä tai muita mahdollisia esimiehiä. 

Asetuksessa ei säädettäisi viraston pääjohtajan kelpoisuusvaatimuksista, vaan niiden 

osalta sovellettaisiin valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin säännöksiä.  

Vaatimukset vastaisivat pitkälti voimassa olevia Elintarviketurvallisuusvirastosta an-

netussa valtioneuvoston asetuksessa (115/2016), Maaseutuviraston hallinnosta anne-

tussa valtioneuvoston asetuksessa (872/2006) ja Maanmittauslaitoksesta annetussa 

valtioneuvoston asetuksessa (1082/2013) säädettyjä johtavien virkamiesten kelpoi-

suusvaatimuksia. Vaatimusten yhteensovittamisesta johtuen vähäisiä eroja kuitenkin 

olisi nykyisiin vaatimuksiin nähden. Esimerkiksi Maaseutuviraston yksikön johtajal-

ta vaaditaan tällä hetkellä johtamistaitoa, mutta Elintarviketurvallisuusviraston yksi-

kön johtajalta käytännössä osoitettua johtamistaitoa.  

Pykälän 2 momentin mukaan teurastamojen, riistan käsittelylaitosten ja niiden yh-

teydessä olevien elintarvikehuoneistojen valvontaan ja lihantarkastukseen osallistu-
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van henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista sekä eläinlääkärin ammatin harjoittamista 

sisältävien virkojen kelpoisuusvaatimuksista säädetään lisäksi muualla laissa. Esi-

merkiksi teurastamojen valvontaa ja lihantarkastusta suorittavan tarkastuseläinlääkä-

rin kelpoisuusvaatimukset käyvät ilmi elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvos-

ton asetuksen (420/2011) 8 a ja 8 b §:stä. Valvonnassa avustavien lihantarkastajien 

kelpoisuusvaatimuksista säädetään yksinomaan unionin lainsäädännössä.   

Siltä osin kuin uuden viraston henkilöstön kielitaitoa koskien ei ole erityissäännök-

siä, viraston virkamiesten kielitaidosta säädetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaa-

dittavasta kielitaidosta annetussa laissa (424/2003). Erityissäännöksiä on mm. edellä 

mainituissa elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen säännöksissä. 

2 §. Tieteelliset kelpoisuusvaatimukset ja arvonimet. Pykälän 1 momentissa säädet-

täisiin, että pääjohtajan suorassa alaisuudessa olevalla tutkimuksesta vastaavan linjan 

tai muun vastaavan toimintayksikön johtajalla olisi 1 §:n 1 momentissa mainitun kel-

poisuusvaatimuksen lisäksi vaatimuksena tohtorin tutkinto ja perehtyneisyys vastuu-

alueeseen. Henkilöllä olisi professorin arvonimi. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että kelpoisuusvaatimuksena tutkimusjohtajalla 

ja tutkimusprofessorilla olisi tohtorin tutkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen 

kokemus sekä tutkimustoiminnan johtamistaito. Jos tutkimusjohtaja tai tutkimuspro-

fessori toimisi lisäksi virastossa esimiesasemassa, häneen soveltuisi myös 1 §:n 1 

momentin kelpoisuusvaatimus. 

Pykälä olisi professorin arvonimien osalta rajoitetumpi kuin voimassa oleva Elintar-

viketurvallisuusvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen säännös, jonka mukaan 

arvonimi on Elintarviketurvallisuusviraston tutkimusjohtajalla sekä tutkimuksesta 

vastaavan osaston ja yksikön johtajalla. Ehdotettu säännös on kuitenkin perusteltu, 

sillä se saattaisi arvonimiä koskevan sääntelyn paremmin vastaamaan valtion muita 

virastoja ja tutkimuslaitoksia koskevaa arvonimiin liittyvää sääntelyä. Ehdotetun ase-

tuksen siirtymäsäännöksillä turvattaisiin, että Elintarviketurvallisuusviraston virka-

miehellä oleva professorin arvonimi säilyisi niin kauan kuin henkilö on samassa vi-

rassa.  

3 §. Voimaantulo. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan samanaikaisesti Ruokaviras-

tosta annettavan lain kanssa eli 1 päivänä tammikuuta 2019. Kuten edellä on todettu, 

asetuksen 1 §:ää sovellettaisiin kuitenkin jo ennen asetuksen voimaantuloa Ruokavi-

rastosta annetun lain siirtymäsäännösten nojalla tapahtuvaan virantäyttöön. 

Pykälän 2 momenttiin sisältyisi siirtymäsäännös, joka turvaisi nykyisen henkilöstön 

säilymisen kelpoisina omiin tehtäviinsä ja niitä vastaaviin tehtäviin. Pykälän 3 mo-

mentissa olisi edellä kuvattu professorin arvonimen säilymistä turvaava siirtymä-

säännös. 

 

   


