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1 Yhteenveto ryhmän ehdotuksista 
 
EMMA-asiakkuusryhmän tehtävänä on kuvata asiakkuudenhallinnan nykytila ja analysoida asiakkai-
den ja muiden sidosryhmien tarpeet sekä tehdä ehdotus uuden viraston asiakkuuksista, niiden luo-
kittelusta ja hallinnasta. EMMA-asiakkuusryhmän ehdotukset on kuvattu tarkemmin luvussa 3.  
Yhteenveto ryhmän ehdotuksista:   

 
1. Ruokavirasto kehittää toimintaansa asiakaslähtöiseksi: luodaan mahdollisimman pian asiakas-

lähtöisen toiminnan strategiset linjaukset ja näitä tukevat toimenpiteet, joko osana strategiaa 
tai uudessa asiakas- tai palvelustrategiassa.  

2. Vastuu asiakkuuksista säilyy nykytilan mukaisesti ydinprosesseissa. Virastoon nimitetään asiak-
kuusjohtaja, joka vastaa koko viraston asiakkuusasioiden koordinoinnista ja seuraa asiakasläh-
töisten strategisten linjausten toimeenpanon edistymistä.  

3. Viraston organisaatiorakenne tukee asiakasnäkökulman toteutumista. Palvelukanavat valitaan 
asiakaslähtöisesti ja muun muassa ulkoiset verkkosivustot laaditaan asiakkaan näkökulmasta. 

4. Asiakastyö näkyy hyötyinä asiakkaalle. Asiakastyö edistää myös viraston strategian ja sen vai-
kuttavuustavoitteiden toteutumista. 

5. Osana strategiatyötä virasto määrittelee strategiset asiakkaat (asiakkaiden priorisointi) ja luo 
näille palvelutaktiikat (palvelupaketit, hinnat, palvelu- ja palautekanavat). Palveluita kehitetään 
yhdessä asiakkaiden kanssa. Virasto määrittelee myös strategiset kumppanuudet ja uudistaa 
vuoropuhelu- ja palautemenettelyt kumppaneiden kanssa. Palautekanavat otetaan huomioon 
ulkoisten verkkosivustojen laadinnassa.  

6. Virasto kerää ja analysoi jatkuvasti asiakas- ja markkinatietoa sekä määrittelee menettelyt ja 
toimenpiteet niiden hyödyntämiseksi omassa toiminnassaan. 

7. Virasto toimii avoimen hallinnon periaatteiden mukaisesti. Toimintakulttuuri on asiakaslähtöi-
nen ja asiakkaita osallistava. Henkilöstölle koulutetaan mm. asiakaskohtaamis- ja viestintätaito-
ja sekä palveluajattelua. Asiakasajattelun kehittämisessä hyödynnetään vertaisoppimista. Vi-
rastossa ja sen prosesseissa tehtävät strategiset päätökset perustellaan asiakasnäkökulmasta. 
Hallintokumppaneita ohjataan ja motivoidaan toimimaan saman asiakaslähtöisen strategian 
mukaisesti. 

8. Viraston asiakkuudenhallintaan ehdotetaan asiakkuudenhallintajärjestelmää (CRM), joka sisäl-
tää osaamisen ja prosessien kehittämisen sekä tiedonhallinnan ja sähköisen asioinnin. Virasto 
jatkaa prosessien kehittämistä sekä tunnistaa ja analysoi erityisesti ne prosessit, jotka liittyvät 
saman asiakkaan palvelupolkuihin ja ylittävät osastorajat.  

9. Viraston resursseja kohdennetaan asiakaslähtöisesti (viraston budjetti, henkilöstön tehtävän-
kuvat, tietojärjestelmien budjetit).  

10. Tiedon yhteiskäyttöisyyttä lisätään, jotta käyntejä paikanpäällä voidaan vähentää ja järjestel-
miä yksinkertaistaa. Tulokset työpajoista, joissa käsiteltiin palvelupolkuja Eviran ja Mavin yhtei-
sissä palveluissa, tukivat MMM:n valvonnan selvityksen tuloksia (2017).  

11. Pidemmän tähtäimen ehdotuksena ryhmä esittää, että viraston asiakkailla olisi yksi selkeä ja 
toimiva sähköisen asioinnin palvelukanava, jossa tietojen yhteiskäyttö on mahdollista. Sen tu-
kena on yksi asiakaspalvelukanava, esimerkiksi puhelin- tai chat-palvelu. Ensimmäisenä vai-
heena maatiloille toteutettaisiin palveluportaali, joka tarjoaa sekä tukihaun että nykyiset Evi-
ran palvelut. 

12.  Asiakkuudenhallinnan onnistumista mitataan ja tarkastellaan organisaatiotasolla ja ydinpro-
sesseissa. Asiakkuudenhallintaan liittyvien toimenpiteiden toteutumista seurataan ja raportoi-
daan vuosittain osana pääjohtajan johtamissopimukseen liittyvää kehittämiskeskustelua, viras-
ton tulostavoitteissa ja tilinpäätöksessä sekä osana aluehallinnon kanssa käytävää vuoropuhe-
lua.  
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2 Johdanto  
 

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) asetti 15.2.2017 hankkeen valmistelemaan Elintarviketurval-
lisuusviraston (Evira), Maaseutuviraston (Mavi) ja osan Maanmittauslaitoksen (MML) tietotekniikka-
palvelukeskuksen (Mitpa) yhdistämistä (2076/06.02/2016). Hankkeen toimikausi on 16.2.2017–
31.12.2018. Eviran ja Mavin toiminta erillisinä virastoina päättyy 31.12.2018 ja uusi Ruokavirasto 
aloittaa toimintansa 1.1.2019.  
 
MMM:n asettaman selvitysryhmän raportin (14.9.2016) mukaan virastojen yhdistämisellä voitaisiin 
lisätä laaja-alaista osaamista virastoissa, millä saattaisi pidemmällä aikavälillä olla etua virastojen 
palvelukyvyn ja toiminnan tehokkaan ja taloudellisen järjestämisen kannalta. Samaan aikaan Eviran 
ja Mavin yhdistämistä koskevan selvityksen ohella tehtiin selvitys tietohallinnon osa-alueesta, jossa 
huomioitiin Mitpan rooli. Tämän selvityksen mukaan virastojen yhdistämisen myötä hallinnollisia 
järjestelmiä voidaan yhdistää ja saada synergiaetua. Asiakaspalvelun näkökulmasta Eviran ja Mavin 
yhdistämisestä on mahdollista hyötyä yhtenäisten sähköisten palveluiden kehittämisen kautta. 
 
Taustalla on pääministeri Juha Sipilän keskushallinnon uudistamisen ja kehittämisen jatkaminen hal-
litusohjelman 2015 mukaisesti. Keskushallinnon uudistuksen kannalta keskeiset kehittämisperiaat-
teet ovat selkeä rakenne ja ohjaus, valtakunnallinen toimivalta, asiakasnäkökulma, sähköiset palve-
lut, kyky muutokseen ja riskienhallintaan sekä julkisen hallinnon yhteistyö asiakaspalvelussa.  
 
Asiakasnäkökulman omaksuminen keskushallinnon uudistamisessa edellyttää, että virastorakenteen 
ja virastojen uudistamisen lähtökohta on asiakkaiden tarpeisiin muotoillut palvelut. Tarjottavien 
palveluiden tulisi olla ensisijaisesti sähköisiä ja noudattaa helmikuussa 2016 julkaistuja digitalisoinnin 
periaatteita. Julkisen hallinnon yhteistyöllä asiakaspalvelussa tähdätään siihen, että asiakasta palvel-
laan yhtenäisellä toimintamallilla.  

 
Virastojen yhdistämistä valmistelevan hankkeen osana asetettiin Asiakkuuden projektiryhmä. Ryh-
män tehtävänä on hankesuunnitelman mukaisesti kuvata nykytila ja analysoida asiakkaiden ja mui-
den sidosryhmien tarpeet sekä tehdä ehdotus uuden viraston asiakkuuksista, niiden luokittelusta ja 
hallinnasta. Asiakkuuden ryhmä on mukana toteuttamassa sidosryhmätilaisuutta syksyllä 2017.  
 
Ryhmän jäseniä ovat Matti Puolimatka ja Pirjo Vastamäki (Evira), Kimmo Perttilä, Kalle Ollas ja Hannu 
Kämäri (MML/Tietotekniikan palvelukeskus), Raisa Ikonen (pj), Vesa Perätalo ja Jaakko Rinne (Mavi) 
sekä henkilöstöryhmien edustajat Piia-Maria Jokipii (Mavi) ja Tiina Ritvanen (Evira). Ryhmä on ko-
koontunut 10 kertaa ja järjestänyt 4 työpajaa. Ensimmäisessä työpajassa määriteltiin ryhmän ehdo-
tusta sidosryhmien luokitteluksi. Kahdessa tietohallinnon kanssa yhteisessä työpajassa määriteltiin 
yhdistyvien organisaatioiden keskeisten asiakasryhmien palvelupolkuja, viranomaisyhteistyötä ja 
tiedonkulkua asiakasnäkökulmasta. Neljännessä työpajassa koottiin ryhmän keskeiset johtopäätök-
set ja ehdotukset jatkotyölle lukuun 3.  
 
Ryhmän työtä on käsitelty säännöllisesti projektiryhmien puheenjohtajien kokouksissa, EMMA-
johtoryhmässä ja EMMA-ohjausryhmässä. Ryhmän kokouksissa on esitelty Luonnonvarakeskuksen 
asiakkuustyötä sekä tulevan Ruokaviraston extranetin ja verkkopalvelu-uudistusten suunnitelmia.  
 
Ryhmä on määritellyt liitteessä 1 asiakkuuden keskeiset käsitteet; asiakkaat, kumppanit ja muut si-
dosryhmät; asiakaslähtöinen toiminta; asiakkuuksien hallinta ja asiakkuuksien johtaminen. Ryhmä on 
laatinut asiakkuusasioiden nykytilakuvauksen luvussa 4 (yksityiskohtaisemmin liitteessä 2), ja tehnyt 
sen perusteella johtopäätöksiä EMMA-jatkotyöhön. Ryhmä on analysoinut toimintaympäristön muu-
tostekijöitä osana MMM:n ruokaosaston tulosohjausprosessia asiakkaiden ja sidosryhmien näkö-
kulmasta luvussa 5.  
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3 Asiakkuuden projektiryhmän ehdotukset – Ruokaviraston  
asiakkuuksien hallinta  

 
Ryhmän tehtävänä on hankesuunnitelman mukaisesti kuvata nykytila ja analysoida asiakkaiden ja 
muiden sidosryhmien tarpeet sekä tehdä ehdotus uuden viraston asiakkuuksista, niiden luokittelusta 
ja hallinnasta.  
 
Ryhmä on luvussa 4 tehnyt johtopäätöksiä yhdistyvien organisaatioiden asiakastyön nykytilasta sekä 
kuvannut nykytilaa tarkemmin liitteessä 2. Yhdistyvien virastojen toimintaympäristön muutostekijöi-
tä koostettiin kesällä 2017 osana MMM:n ja virastojen tulosohjausta. Tätä on kuvattu luvussa 5. 
Sidosryhmien tarpeita kartoitettiin EMMA-hankkeessa syksyllä 2017.  Sen keskeiset tulokset asiak-
kaiden ja sidosryhmien tarpeiden näkökulmasta ovat luvussa 5.   
 
Ryhmän ehdotukset perustuvat edellä kuvattuihin johtopäätöksiin, analyyseihin ja kyselyihin. Ehdo-
tusten lähtökohtana on, että Ruokavirasto pyrkii määrätietoisesti kehittämään toimintaansa kohti 
asiakaslähtöistä liiketoimintamallia. Asiakaslähtöinen liiketoimintamalli rakentuu markkina- ja asia-
kastuntemuksesta, asiakasstrategiasta, asiakaslähtöisistä toimintamalleista ja prosesseista, tiedon-
hallinnasta, seurannasta ja ohjauksesta sekä muutoksen johtamisesta (Liite 1, kuva 8). 
 
Ehdotuksia asiakkuuksista, asiakkuuksien luokittelusta ja hallinnasta Ruokavirastossa kuvataan seu-
raavissa kappaleissa. Asiakkuuden käsitteitä on avattu liitteessä 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Asiakkuuksien hallinta toimii yhdyssiteenä Ruokaviraston strategian ja operatiivisen toiminnan välis-
sä.  Jotta päästään strategiseen asiakkuuksien hallintaan, virastolla pitää olla ryhmitellyt asiakasseg-
mentit määriteltyine tarpeineen ja odotuksineen, niihin liitetyt palvelut tai palvelupaketit, palvelu-
kanavat, palvelupolut sekä palvelutaktiikat.  
 
Kehittämistyöhön pitää varata taloudellisia ja henkisiä resursseja. 
 

3.1 Ruokaviraston asiakkuudet ja asiakkuuksien ryhmittely  
 
Nykytilan kuvausten (luku 4, liite 2) perusteella ryhmä toteaa, että Ruokaviraston asiakkaiden kirjo 
on suuri ja osa asiakkaista on tuensaajia, osa maksullisen palvelun ostajia. Ryhmä ei pitänyt tarkoi-
tuksenmukaisena kovin yksityiskohtaista asiakkaiden segmentointia tässä vaiheessa vaan pyrki har-
monisoimaan asiakasryhmiä laajemmiksi kokonaisuuksiksi yhteisten asiakkuuksien ja ydinprosessien 
mukaisesti. Tätä on kuvattu seuraavan sivun toimijakartassa (kuva 1).  
 
Toimijakartassa Ruokaviraston toimijakenttä on segmentoitu palvelunäkökulmasta toiminnallisiin 
kokonaisuuksiin. Palvelunäkökulmalla jaottelussa on huomioitu sekä viraston sisäinen näkökulma, 
että toimijoiden tarpeet. Liitteessä 4 avataan toimijakartan sisältöä tarkemmin. 
 
Eviralla ja Mavilla on keskeisiä yhteisiä asiakasryhmiä, joille organisaatiot tuottavat toisiinsa linkitty-
viä palveluita. Asiakkaiden palvelupolut kohtaavat.  
 

Asiakkuuksien hallinnalla tarkoitetaan pitkäjänteisten asiakassuhteiden edellyttämien kyvykkyyksien 
rakentamista ja jatkuvaa kehittämistä.  
 
Keskeistä Ruokaviraston asiakkuuksien hallinnassa ja johtamisessa on kolme näkökulmaa: osaaminen, 
prosessit sekä tiedonhallinta ja sähköinen asiointi.  
 

 

On tärkeää, että Ruokaviraston organisaatiorakenne tukee palvelu- ja asiakasnäkökulman toteutu-
mista ja toimijakentän ryhmät otetaan huomioon palvelukanavavalinnoissa ja esimerkiksi ulkoisten 
verkkosivujen laadinnassa. 
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Kuva 1. Ruokaviraston toimijakartta
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3.2 Markkina- ja asiakastuntemuksen kehittäminen - toimintaympäristön muu-
tosten tunnistaminen 
 
Ruokaviraston, sen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. On 
tärkeää, että Ruokavirasto on aktiivinen vuorovaikutuksessa. Se kerää ja analysoi jatkuvasti asiakas- 
ja markkinatietoa sekä määrittelee menettelyt ja toimenpiteet niiden hyödyntämiseksi omassa toi-
minnassaan. 
 
Ehdotettuja toimenpiteitä: 

- Strategisesti tärkeiden asiakas- ja kumppaniryhmien tapaaminen säännöllisin välein  
- Keskeisistä asiakas- ja sidosryhmistä koostuvien yhteistyöryhmien ja -verkostojen säännölli-

set työkokoukset  
- Asiakastiedon lähteiden määrittely ja menettelyn kehittäminen (mitä tietoa tarvitaan, mistä 

sitä kerätään, miten sitä analysoidaan, mahdollinen CRM-järjestelmä (Customer Relationship 
Management)  

- Avoimen hallinnon periaatteiden mukainen toiminta. 
- Markkina- ja ruokapolitiikassa tapahtuvien muutosten seuranta ja analyysi. 

 
Ehdotettujen toimenpiteiden ajankohta: Ruokaviraston toiminnan käynnistyttyä. Keinojen määrittely 
tehdään osana strategiatyötä ja sen toimeenpanoa. 
 

3.3 Asiakas strategisena kumppanina – asiakastyön vaikuttavuusta-
voitteet 
 
Nykytilan kuvauksen perusteella ryhmä ehdottaa: On tärkeää, että yhdistyvien organisaatioiden 
asiakkuustyö jatkuu keskeytyksettä. Ryhmä esittää, että uudelle virastolle pyritään luomaan mahdol-
lisimman pian asiakaslähtöisen toiminnan strategiset linjaukset ja näitä tukevat toimenpiteet, joko 
osana strategiaa tai uudessa asiakas- tai palvelustrategiassa. 
 
Strateginen yhteistyö sisältää molemminpuolisen riippuvuuden prosessien kehittämisessä ja toteut-
tamisessa. Jotta asiakas voidaan nähdä strategisena kumppanina, asiakkaalle tai asiakasryhmälle 
tuleva hyöty tai arvo pitää määritellä yhteistyössä asiakkaan kanssa.  
 
 
 
 
 
Asiakasymmärryksen pohjana on konkreettinen näkemys asiakkaan toimintatavasta, sen heikkouk-
sista ja kehitysmahdollisuuksista. Tähän voi liittyä kokonaisvaltaisten ratkaisujen tarjoaminen (esim. 
palvelupaketit).  
 
Modernissa yhteiskunnassa viranomaistoiminta on siirtymässä valmennuksen suuntaan: julkisen 
sektorin tavoitteet pyritään saavuttamaan yhdessä yksityisen sektorin kanssa tukemalla esim. yritys-
ten onnistumista säädösten vaatimusten täyttymisessä. Säädösten vaatimusten toteutuminen tulee 
voida kääntää liiketoiminnan kilpailueduksi. 
 
Virasto tunnistaa asiakkaansa ja heidän odotuksensa, muotoilee palvelu- tai arvolupaukset eri asia-
kasryhmille, rakentaa prosessin ja suunnitelman, miten täytetään asiakkaan odotukset, määrittelee 
kriittiset kohdat tässä suunnitelmassa ja prosessissa, hallitsee prosessin sekä kehittää prosessia pa-
lautteen perusteella. 

Asiakkuuden strateginen kumppanuus tarkoittaa sitä, että toisaalta Ruokaviraston pitää toimia asiak-
kaalle arvoa tuottavasti, mutta toisaalta Ruokaviraston asiakastyön tulee edistää viraston strategian 
ja sen vaikuttavuustavoitteiden toteutumista. 
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Asiakkaan pitää olla valmis tekemään ns. uhrauksia hyödyn saadakseen, esim. maksamaan lupamak-
su, tai osallistumaan toiminnan tarkastukseen. Tämäkin edellyttää virastolta kommunikointiosaamis-
ta ja valmentajan otetta.  Operatiivisen asiakastoiminnan palvelutaktiikat ja hinnoittelumallit voivat 
pohjautua esim. yleisiin liiketoimintamalleihin (business model canvas).   
 
Ehdotetut toimenpiteet:  

- Määritellään Ruokaviraston strategiset asiakkaat (asiakkaiden priorisointi) ja luodaan 
näille palvelutaktiikat (palvelupaketit, hinnat, palvelukanavat). 

- Analysoidaan strategisten asiakkaiden kanssa palvelukanavat, palvelupolut ja niiden ke-
hitettävät kohdat. 

- Määritellään Ruokaviraston strategiset kumppanuudet ja uudistetaan vuoropuhelume-
nettelyt kumppaneiden kanssa. 

- Määritellään vuoropuhelumenettelyt myös muiden sidosryhmien kanssa 
- Luodaan strategisille asiakkaille ja kumppaneille palautekanavat ja -käytännöt. Palaute-

kanavan mahdollisuus otetaan huomioon jo ulkoisten verkkosivujen laadinnassa. 
 
Ehdotettujen toimenpiteiden ajankohta: Ruokaviraston perustamisen jälkeen. Toimenpiteet edellyt-
tävät tietoa uudesta strategiasta sekä resurssien kohdentamispäätöksiä. 

 

 

3.4 Asiakkuuksien johtaminen 
 
Osaamisen kehittäminen   

 
Organisaatioiden yhdistymisen hankesuunnitelman mukaan organisaatioiden yhdistäminen on yksi 
vaativimmista muutostilanteista muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimintaympäristön muutokset 
asettavat uudenlaisia vaatimuksia henkilöstön osaamiselle, toimintatavoille ja toimintakulttuurille.  
Erityisesti johtamisen osaaminen muutostilanteessa korostuu yhdistymisen läpiviennissä, samoin 
Ruokaviraston asiakaslähtöisen toimintamallin kehittämisessä.  
 
Uuden viraston strategia ohjaa viraston toimintakulttuurin rakentamista. Strategia pohjautuu viime 
kädessä asiakkaiden tarpeisiin, mutta strategian toimeenpano edellyttää ennen kaikkea osaavaa ja 
motivoitunutta henkilöstöä. On tärkeää, että delegoituja tehtäviä hoitavia hallintokumppaneita kou-
lutetaan ja motivoidaan toimimaan saman strategian mukaisesti. 
 
Ehdotetut toimenpiteet: 

- Uudessa organisaatiossa on tärkeää luoda asiakaslähtöinen sekä asiakkaita osallistava 
toimintakulttuuri. Henkilöstölle koulutetaan mm. asiakaskohtaamistaitoja, viestintätaito-
ja ja palveluajattelua.  

- Vertaisoppimisen hyödyntäminen: asiakasajattelun kehittämisen työpajat tai yhteiset ti-
laisuudet, joissa prosessit esittelevät onnistuneita asiakasesimerkkejä. 

- Palveluajattelun kehittäminen: Ruokavirastossa ja sen prosesseissa tehtävät strategiset 
päätökset perustellaan jatkossa asiakasnäkökulmasta. 

- Delegoituja tehtäviä hoitavia hallintokumppaneita koulutetaan ja motivoidaan toimi-
maan saman asiakaslähtöisen strategian mukaisesti. 
 

Ehdotettujen toimenpiteiden ajankohta:  
Varsinaiset toimenpiteet Ruokaviraston perustamisen jälkeen.  Toimenpiteet edellyt-
tävät virastotasoista koordinaatiota ja prosessien määrittelemiä tarpeita. Toimenpitei-
tä on jo osittain toteutettu yhdistyvien organisaatioiden prosesseissa.    
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Prosessien ja palvelujen kehittäminen 
 
On tärkeää, että Ruokavirasto jatkaa yhdistyvissä organisaatioissa aloitettujen asiakaslähtöisten pro-
sessien ja palvelujen kehittämistä. Se noudattaa toiminnassaan Avoimen hallinnon periaatteita. Se 
tarkoittaa, että asioita valmistellaan avoimesti yhdessä kansalaisten ja muiden viranomaisten kanssa 
ja tietoa hallinnon toiminnasta tarjotaan avoimesti.   
   
Ehdotetut toimenpiteet ja niiden ajankohdat: 

- Ruokavirastossa vastuu asiakkuuksista säilyisi nykytilan mukaisesti ydinprosesseissa. 
Ryhmä ehdottaa, että uuteen virastoon perustettaisiin asiakkuusasioiden koordinoimis-
toiminto ja virastoon nimitetään asiakkuusjohtaja, joka vastaa koko virastotason asiak-
kuusasioiden koordinoinnista ja seuraa uuden viraston asiakaslähtöisten strategisten lin-
jausten toimeenpanon edistymistä. Asiakkuustoiminto raportoi toiminnastaan suoraan 
johtoryhmälle.  
Aikataulu: Toteutus Ruokaviraston perustamisen yhteydessä ja sen jälkeen. Valmistelu 
voidaan aloittaa EMMA-hankkeen aikana.  
 

- Ruokavirasto jatkaa yhdistyvien virastojen prosessien kehittämistä, tunnistaa ja analysoi 
erityisesti ne prosessit, jotka liittyvät saman asiakkaan palvelupolkuihin.  
Aikataulu: Palvelupolkujen tunnistamista on jo tehty Asiakkuusprojektin työpajoissa, Lu-
vat ja valvonta -kärkihankkeessa sekä IE2-ohjelman hankkeissa. (Asiakkuusproj.ryhmän 
työpajatyö liitteet 5 ja 6).  Kehittämistä voidaan tehdä jo EMMA-hankkeen aikana, mutta 
kehittämisen painopiste on Ruokaviraston käynnistyttyä.  
 

- Asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisen pitää näkyä resurssien kohdentamisessa, Ruo-
kaviraston budjetissa, tehtävänkuvissa sekä tietojärjestelmien kehittämisen resursseissa.  
Aikataulu: Toteutus Ruokaviraston perustamisen jälkeen, mutta valmistelu tehdään jo 
EMMA-hankkeen aikana. 

 
- Prosessien ja palvelujen kehittämisessä keskeistä ovat yhtenäiset toimintatavat, yhteen-

sopivat tietojärjestelmät sekä tiedonkulku ja tietojen yhteiskäyttöisyys. Tärkeää on tun-
nistaa osastojen yhdyspintojen yli menevät asiakasprosessit ja varmistaa tiedonkulku ja 
toiminnan yhtenäisyys yhdyspinnoilla. Tätä edistäisi yhteisen asiakkuudenhallintajärjes-
telmän käyttöönotto ja kehittäminen (CRM). Yhdistyvissä organisaatioissa ei tällaista jär-
jestelmää vielä ole.  
Aikataulu: Toteutus Ruokaviraston perustamisen jälkeen, mutta valmistelu voidaan aloit-
taa jo EMMA-hankkeen aikana. 

 
- Tiedon yhteiskäyttöisyyttä tulee lisätä, paikanpäällä käyntejä ja tiedon tarvetta pitää tar-

kastella kaikissa ydinprosesseissa kriittisesti prosessien ja tietojärjestelmien yksinkertais-
tamiseksi (hallinnollisen taakan vähentäminen kaikilla tasoilla). Tulokset työpajoista, 
joissa käsiteltiin palvelupolkuja Eviran että Mavin yhteisissä palveluissa tukivat valvon-
nan selvityksen tuloksia.  
Aikataulu: Tätä kehitystyötä tehdään yhdistyvissä virastoissa jo EMMA-hankkeen aikana. 
 

- Maakuntien palveluita pohditaan mm. maakuntauudistuksen MAKU-tiekartan Palvelut-
valmisteluryhmässä (jäseninä mm. Ikonen, Mavi ja Väänänen, Evira). Ruokaviraston asia-
kaspalvelua (puhelinpalvelu, chat, tms.) on välttämätöntä pohtia yhdessä tulevien maa-
kuntien kanssa. Ryhmä ehdottaa harkittavaksi työryhmää tai muuta vastaavaa järjeste-
lyä, jossa maakunnat ja Ruokavirasto pohtivat asiakaspalvelun järjestämistä yhdessä.   
Aikataulu: Ruokaviraston palveluiden suunnitteluvaiheessa.  
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Tiedonhallinta ja sähköinen asiointi 
 
Tietojärjestelmien yhteensovittamiseen on jatkossa paremmat eväät virastojen yhdistymisen johdos-
ta. Hallinnonalojen välisten tietovarantojen yhteensovittaminen on haaste, ja se voidaan tehdä ny-
kyisen linjauksen mukaan kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) avulla. 
 
Tiedonvälityksessä on jo joitain toimivia menettelyjä, mutta tässä on jatkossa vielä kehitettävää. 
Vuorovaikutukseen ja asiakkuuksien hallintaan on tärkeää kehittää sähköinen kanava, mitä kautta 
päätökset ja muu yhteydenpito hoidetaan. Tämän kanavan tulisi luonnollisesti toimia koko uuden 
viraston tehtävissä lainsäädännön asettamissa reunaehdoissa.  
 
Sähköinen asiointi on edennyt hyvin tukijärjestelmien puolella. Osa prosesseista hallinnoidaan vielä 
paperilomakkeilla, mutta niitä kehitetään sähköisiksi prosesseiksi. Jatkossa sähköisessä asioinnissa 
korostuu muun kuin suoraan tukihakuun liittyvän tiedon toimittaminen hallinnolle ja näiden tietojen 
yhteiskäyttöisyys eri tietojärjestelmissä sekä tiedon saatavuus.  
 
Muun muassa Luvat ja valvonnat -kärkihankkeen loppuraportissa 2017 todetaan, että nykytilassa 
maatalous- ja maaseutuyritys tekee yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa suunnitellessaan toimin-
taansa, tuotantotoiminnassaan ja asioidessaan viranomaisten kanssa. Asiakkuusprojektiryhmä pitää 
tärkeänä, että Ruokavirasto pyrkisi toiminnassaan aktiivisesti kohti loppuraportissa esitettyä tavoite-
tilaa, jossa ensisijainen toimintamalli on sähköinen. Asiakas ja asiakkaan valtuuttamat sidosryhmät 
pääsevät työskentelemään sähköisessä työtilassa, jossa oleva aineisto (mukaan lukien suunnittelu-, 
tukihaku-, tuotantokirjanpito ym. dokumentaatio) on kaikkien viranomaisten käytettävissä. Viran-
omaispalvelut toteutetaan paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Viranomaisilla on sähköi-
nen näkymä asiakkaan relevantteihin tietoihin asiointitilanteissa (neuvonta, luvat, tarkastukset, val-
vonta).  Kun asiakas hyödyntää omassa toiminnassaan enenevässä määrin sähköisiä palveluita, hän 
pystyy tuottamaan samalla tarvittavaa viranomaisaineistoa automaattisesti ja säästää näin työtä ja 
välttää virheitä.  
 
Luvat ja valvonnat -kärkihankkeessa kuvattiin maatalous- ja elintarviketuotannon palvelukanavien 
kehittymistä kuvassa 2. 

 
Kuva 2. Maatalous- ja elintarviketuotannon palvelukanavien kehittyminen. Lähde: Luvat ja valvonnat 
–kärkihankkeen aineisto 2017. TEM. 
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Ehdotetut toimenpiteet: 
 

- Pidemmän tähtäimen kehittämisehdotuksena ryhmä esittää, että Ruokaviraston asiak-
kailla olisi yksi selkeä ja toimiva sähköisen asioinnin palvelukanava, jonka toimintalogiik-
ka on kestävä ja jossa tietojen yhteiskäyttö on mahdollista (vrt. Luvat ja valvonnat -
kärkihankkeen ehdotukset). Sen tukena on yksi selkeä palvelu, esimerkiksi joko puhelin- 
tai chat-palvelu, jonka kautta asiakas saa asiakaspalveluna avun ongelmatilanteissa.  
 
Ensimmäisenä vaiheena Ruokaviraston keskeiselle asiakasryhmälle, maatiloille, toteutet-
taisiin palveluportaali, josta löytyy niin tukihakuun kuin nykyisiin Eviran palveluihin liitty-
vät palvelut. Työryhmätyön 4.10. materiaalien perusteella maatilan ja viranomaisten vä-
lillä on useita yhteydenpitokanavia, joiden yhdistäminen yhdeksi sähköiseksi palveluksi 
olisi tärkeää asiakaslähtöisyyden kannalta.  

 
Aikataulu: Päätös palvelukanavista tehdään Ruokaviraston strategian laatimisen yhtey-
dessä. Päätös Ruokaviraston asiakaspalvelusta 1.1.2019 alkaen olisi tehtävä jo EMMA-
hankkeen aikana. Palvelukanavien ja tietojärjestelmien yhtenäistämistä tehtäneen as-
teittain Ruokaviraston perustamisen jälkeen.  

 
- Jatkotyössä olisi selvitettävä, kuinka Mavissa käytössä olevan sähköisten yhteydenotto-

jen hallintajärjestelmän (Puimuri) käyttöä voitaisiin hyödyntää myös muissa prosesseis-
sa.  
Aikataulu: Selvitystyötä voidaan tehdä jo EMMA-hankkeen aikana. 

 
- Sähköisen asioinnin kehittämisessä on tärkeää ottaa huomioon sen kustannustehokkuus. 

Koska julkisen hallinnon säästötavoitteet ovat merkittävät, kaikkien järjestelmien säh-
köistäminen ei ole itsestäänselvyys vaan päätökset pitää tehdä kustannus-
/hyötyanalyysiin perustuen, kuten tähänkin saakka.  
Aikataulu: Tätä kehitystyötä ja päätöksiä tehdään jo EMMA-hankkeen aikana. 

 
Seuranta  
 
Ruokaviraston johtamisen ja tiedonhallinnan näkökulmasta on tärkeää, että asiakkuudenhallinnan 
onnistumista tarkastellaan uudelleen koko organisaatiotasolla ja ydinprosesseissa.  
 
Ehdotetut toimenpiteet: 
 

- Asiakkuuden hallinta on osa Ruokaviraston strategiaa. Sen toteutumista seurataan osana 
viraston strategiaseurantaa.  

- Asiakkuudelle viraston strategiassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet sisällytetään vi-
raston ja hallintokumppaneiden toiminnan ja tulosten seurantaan.  

- Kyselyitä tehdään koordinoidusti, ne analysoidaan huolellisesti, kehittämistarpeet ote-
taan huomioon ja niiden toteutusta seurataan säännöllisesti. 

- Asiakkuuden hallintaan liittyvien toimenpiteiden toteutumista seurataan ja raportoidaan 
vuosittain:  

o osana pääjohtajan johtamissopimukseen liittyvää kehittämiskeskustelua 

o viraston tulostavoitteissa ja tilinpäätöksessä   

o osana aluehallinnon kanssa käytävää vuoropuhelua   

 
Ehdotettujen toimenpiteiden ajankohta: Toteutus Ruokaviraston perustamisen jälkeen. 
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4 Asiakastyön nykytila virastoissa – johtopäätöksiä  
 
Asiakastyön nykytilaa yhdistyvissä virastoissa on kuvattu liitteessä 2. Asiakkuuden projektiryhmän 
nykytilan perusteella tekemiä johtopäätöksiä kuvataan seuraavissa kappaleissa.  

 

4.1 Nykyisten virastojen asiakkuusstrategiat  
 

Yhdistyvien organisaatioiden strategiat ovat asiakaslähtöiset, mikä näkyy myös organisaatioiden 
tekemien tulossopimusten palvelulupauksissa.  
 
Maaseutuvirastolla on ollut v. 2011 saakka asiakasstrategia, joka ulottuu vuoteen 2020 saakka. Asia-
kasstrategiaa on toteutettu systemaattisesti 23 toimenpiteen avulla.  
 
Evira noudattaa asiakastyössä asiakaslähtöistä strategiaa ja sen lisäksi toimintaa ohjaa asiakasvisio. 
Evirassa on kokeiltu ja otettu käyttöön uusia työtapoja, joilla asiakkaita on osallistettu entistä vah-
vemmin mukaan toiminnan suunnitteluun, tekemiseen ja kehittämiseen. Lisäksi on käynnistetty 
palvelumuotoiluja ja kansallista palveluväylää koskeva työ ja vahvistettu vuodelle 2017 asiakkaille 
suunnattu palvelulupaus.  
 
Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskuksen (Mitpa) toiminta on hyvin asiakaslähtöistä.  
 
  
 

 
 
 
 
 
4.2 Asiakkuusasioiden hoidon organisointi   
 
Yhdistyvissä organisaatioissa organisoituminen tukee asiakkuusasioiden hoitoa prosesseittain. Sekä 
Evirassa että Mavissa asiakastyön vastuu on prosessien omistuksessa osastoilla, mikä varmistaa 
omalta osaltaan myös tiedonkulun asiakkuusasioissa. Mitpassa on asiakastiimi, joka on organisoitu 
ydinprosessin omistajan alaisuuteen. Tiimi koostuu asiakkuuspäälliköistä ja asiakaskohtaisista asia-
kasvastaavista. 
 
Mavissa osastojen ja toimintakokonaisuuksien asiakkuusvastaavista koostuva asiakastiimi koordinoi 
koko virastoa koskevaa asiakkuustyötä ja asiakasstrategian toimenpiteiden toteutumista. Tiimi ra-
portoi Mavin johtoryhmälle, joka tekee asiakkuuksia koskevat linjaukset. Koordinointivastuu on sijoi-
tettu maaseudun kehittämisosastolle.   
 
Evirassa asiakkuustyö on vastuutettu samaan tapaisesti ydinprosesseille, mutta näitä kokoavaa asia-
kastiimiä tai muuta vastaavaa koordinointia ei ole. Johtoryhmä tekee linjaukset koko virastotasolla.  
Kehitysjohtaja vastaa asiakkuuksien johtamisen kehittämishankkeesta.  
 
 
Jotta asiakastyö jatkuu keskeytyksettä, on tärkeää, että mm. Mavin asiakasstrategian 2020 ja Eviran 
strategian toimenpiteiden toteutusta jatketaan keskeytyksettä. Yhdistyvien organisaatioiden asia-
kastyötä pyritään jatkamaan ja harmonisoimaan, jos uuden viraston mahdollisen asiakas- tai palve-
lustrategian laadinta viivästyy. Tästä projektiryhmä tekee tarkempia ehdotuksia luvussa 6. 
 

Johtopäätös: On tärkeää, että yhdistyvien organisaatioiden asiakkuustyö jatkuu keskeytyksettä. 
Ryhmä esittää, että uudelle virastolle pyritään luomaan mahdollisimman pian asiakaslähtöisen 
toiminnan strategiset linjaukset ja näitä tukevat toimenpiteet, joko osana strategiaa tai uudessa 
asiakas- tai palvelustrategiassa. 

Johtopäätös: Ryhmä näkee tärkeänä, että uudessa virastossa vastuu asiakkuuksista säilyisi nykyti-
lan mukaisesti ydinprosesseissa ja esittää, että uuteen virastoon perustettaisiin asiakkuusasioiden 
koordinoimistoiminto, joka vastaa koko virastotason asiakkuusasioiden koordinoinnista ja seuraa 
uuden viraston asiakaslähtöisten strategisten linjausten toimeenpanon edistymistä. Toiminto 
raportoi toiminnastaan suoraan johtoryhmälle. 
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4.3 Nykyiset asiakkaat, kumppanit ja muut sidosryhmät 
 
Organisaatioiden asiakas-, kumppani- ja sidosryhmäkäsitteet ovat sinänsä aika samansisältöisiä.  
Mavista poiketen Eviralla ei ole määritelty muita sidosryhmiä, kaikki sidosryhmät ovat joko asiakkaita 
tai kumppaneita. Mitpan asiakkaita ovat siltä palveluita ostavat virastot, kuten nyt yhdistyvät Mavi ja 
Evira. Kumppaneita ovat puolestaan esim. IT-toimittajat.  
 
Vaikka yhdistyvien organisaatioiden asiakas- ja kumppanikäsitteiden sisällöt ovat melko samansisäl-
töisiä, asiakasryhmät ovat varsin heterogeenisia ja erimittaisia.   
 
Tulonmuodostuksen näkökulmasta yhdistyvien organisaatioiden asiakas- ja palvelurakenne poikkea-
vat. Eviran toiminnan kustannukset v. 2016 olivat yhteensä noin 59,6 milj. euroa, ja asiakasmaksuja 
tulee noin 21,3 milj. euroa. Mavin tilinpäätöksen mukaan kustannukset vuonna 2016 olivat yhteensä 
n. 25,2 milj. euroa ja maksullisen toiminnan tuottoja oli noin 0, 265 milj. euroa. Mavin toiminnassa 
keskeistä on maksajavirastotoiminta. Asiakkaille suuntautuvia maksuja oli v. 2016 noin 2 mrd. euroa. 
Mitpan vuonna 2016 asiakasvirastoille tuotetun IT-palvelutuotannon laskutus oli kokonaisuudessaan 
noin 13,4 miljoonaa euroa. 
 

Toiminnan painoalueet ja niiden 

päätoiminnot 

Toteuma 2015 Tavoite 2016 Toteuma 2016 

Kust. 

1 000 € 

Tuotot 

1 000 € 

Htv Kust. 

1 000 € 

Tuotot 

1 000 € 

Htv Kust. 

1 000 € 

Tuotot 

1 000 € 

Htv 

Elintarviketurvallisuus 28 892 13 416 321 25 623 11 574 283 28 526 13 422 324 

- tieteellinen tutkimus 937 253 10 1 066 341 14 209 64 3 

- riskinarviointi 1 089 282 12 1 053 227 13 927 224 12 

- laboratoriopalvelut 7 006 256 81 4 650 176 50 7 124 254 85 

- valvonta 19 860 12 625 218 18 854 10 830 206 20 266 12 880 224 

Eläinten terveys ja hyvinvointi 19 716 2 967 186 21 647 3 684 198 19 661 2 892 179 

- tieteellinen tutkimus 627 119 7 783 183 11 428 147 5 

- riskinarviointi 313 3 4 413 34 5 380 9 5 

- laboratoriopalvelut 10 431 891 107 10 354 787 110 10 230 877 106 

- valvonta 8 345 1 954 68 10 097 2 680 72 8 623 1 859 63 

Kasvintuotannon edellytykset ja 

kasvinterveys 

11 823 5 750 125 15 588 6 187 163 11 451 6 290 124 

- tieteellinen tutkimus 0 0 0 17 0 0 0 0 0 

- riskinarviointi 328 72 4 321 23 5  363 43 5 

- laboratoriopalvelut 3 795 797 47 5 659 809 64 3 424 894 45 

- valvonta 7 700 4 881 74 9 591 5 355 94 7 664 5 353 74 

Yhteensä 60 431 22 133 632 62 858 21 445 644 59 638 22 604 627 

 
Kuva 3. Eviran toiminnan kustannukset ja tuotot vuosina 2015-2016 
 
Seuraavissa taulukoissa on kuvattu Maaseutuviraston kustannus- ja tuottorakennetta vuoden 2016 
tilinpäätöksen mukaan ydinprosesseittain (taulukko 4) ja kululajeittain (taulukko 5). Taulukon 5 mu-
kaan maksullisen toiminnan tuottoja oli v. 2016 yhteensä noin 0, 265 milj. euroa. 



14 

 

 
 
Mitpan vuonna 2016 asiakasvirastoille tuotetun IT-palvelutuotannon laskutus oli kokonaisuudessaan 
noin 13,4 miljoonaa euroa. Tästä tuntilaskutuksen osuus oli noin 9,5 miljoonaa euroa ja loput MML:n 
kautta asiakasvirastoilta laskutettuja konsulttien ostopalveluita. Edellisvuoteen verrattuna laskutet-
tavien tuntien euromäärä kasvoi noin 0,6 milj. euroa. Laskutuksen lisääntyminen johtui asiakasviras-
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tojen lisääntyneistä tarpeista. Seuraavassa taulukossa esitetään Mitpan vuoden 2016 laskutusmäärät 
asiakkaittain. 
 

 
 
Kuva 6. Mitpan laskutusmäärät asiakkaittain. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Nykyiset palvelumallit ja –kanavat   
 
Mavin palvelut asiakkaille ovat pääsääntöisesti sähköisiä ydinprosessien asiointipalveluja viljelijätuis-
sa (Vipu, Tukisovellus), maaseudun kehittämistuissa (Hyrrä) ja markkinatuissa (Nekka). Sähköinen 
asiointi tapahtuu joko suoraan Maviin tai hallintokumppaneiden kautta. Myös kumppaneille palvelut 
tarjotaan pääsääntöisesti sähköisten asiointijärjestelmien ja verkkopalveluiden kautta, tarvittaessa 
sen lisäksi sähköisenä asiantuntijapalveluna. Osa kirjaamon ja tietopalvelun palveluista, osa markki-
natukien ja osalle valvonnan asiakkaista palvelut tarjotaan myös suoraan Mavista. 
 
Eviran palvelut asiakkaille eivät ole pääosin sähköisiä vaan ne tarjotaan suoraan Evirasta. Sähköisiä 
palveluja tarjotaan asiakkaille verkkopalveluiden kautta: esim. erilaiset rekisteripalvelut (mm. ruo-
kamyrkytykset, metsänviljelyaineisto, lammas-, vuohi- ja sikarekisteri, eläinlääkärirekisteri), täyden-
tämis- ja ravintolisäilmoitukset sekä julkaisupalvelu. Sähköisten palvelujen luettelo on nykytilaliit-
teessä (2).   
 

4.5 Asiakastyytyväisyyden seuranta ja mittarit  
 
A Asiakastyytyväisyyskyselyitä ja -tutkimuksia tehdään yhdistyvissä organisaatioissa tarpeen mukaan. 
Uudessa organisaatiossa asiakastyytyväisyyden seurantaa ja mittareita on tärkeää tarkastella uudel-
leen ydinprosessien mukaisesti. 

 
4.6 Palvelulupaukset 
 
Yhdistyvien organisaatioiden palvelulupaukset ovat varsin asiakaslähtöisiä ja konkreettisia. Palvelu-
lupaukset on kirjattu nykytilan kuvaukseen liitteeseen 2. 

Euroa %

Mavi 4 140 944 45 %

Evira 1 660 108 18 %

Luke 526 120 6 %

MMM/HSO 1 222 932 13 %

MMM/LVO 1 264 733 13 %

Tukes 7 054 0 %

Valvira 106 032 1 %

SMK 199 210 2 %

STM 138 014 1 %

Ahvenanmaa 191 722 2 %

Yhteensä 9 456 869 100 %

Johtopäätös: Ryhmä laati virastojen nykytilan sidosryhmäkartan (kuva 1, liite 5).  
 
Koska asiakkaiden kirjo on suuri ja osa asiakkaista on tuensaajia, osa maksullisen palvelun ostajia, 
ryhmä ei ole pitänyt tarkoituksenmukaisena kovin yksityiskohtaista asiakkaiden segmentointia vaan 
pyrkinyt harmonisoimaan asiakasryhmiä laajemmiksi kokonaisuuksiksi yhteisten asiakkuuksien ja 
ydinprosessien mukaisesti. Tätä on kuvattu liitteessä 4. 
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5 Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet muuttuvassa toi-
mintaympäristössä  

 
Tässä luvussa kuvataan Ruokaviraston toimintaan vaikuttavien toimintaympäristön muutostekijöi-
den yhteenvetoa ja sidosryhmäkyselyn tuloksia, jotka toteutettiin syksyllä 2017.  
 

Toimintaympäristön muutostekijöitä 
 
Yhdistyvien organisaatioiden toimintaympäristöön vaikuttavia muutostekijöitä koostettiin syksyllä 
2017. Merkittävää on, että toimintaympäristön muutostekijät vaikuttavat virastojen ohella samaan 
aikaan myös asiakkaiden ja sidosryhmien toimintaan. Tässä luvussa kuvataan niitä keskeisimpiä teki-
jöitä, jotka vaikuttavat asiakkaiden palvelutarpeiden muuttumiseen ja monipuolistumiseen.   
 

1. Palveluiden sähköistäminen  

Sähköisen asioinnin kehittyminen merkitsee uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja opettelua 

kuluttajilta, yrittäjiltä ja viranomaisilta.  

 
Virastojen työssä sähköinen asiakaspalvelu ja asioiden käsittely lisää yhteisten rekisterien merki-
tystä ja yhteistyön tarvetta. Yhteinen IT-järjestelmärakenne on antanut mahdollisuuden kehittää 
eri tarkoituksia palvelevia tietojärjestelmiä yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä on helpottanut järjes-
telmien yhteiskäyttöisyyttä ja tiedon tehokasta hyödyntämistä riippumatta siitä, kuka tiedon on 
kerännyt. Yhteiskäyttöisyydelle on luotu lainsäädännöllinen pohja maaseutuelinkeinohallinnon 
tietojärjestelmästä annetulla lailla (284/2008).  

 
Tukijärjestelmien puolella sähköinen asiointi on edennyt hyvin. Tärkeimmät prosessit on sähköis-
tetty ja vielä paperilla toimivia prosesseja kehitetään sähköisiksi prosesseiksi. Jatkossa sähköises-
sä asioinnissa korostuu muun kuin suoraan tukihakuun liittyvän tiedon toimittaminen hallinnolle 
ja näiden tietojen yhteiskäyttöisyys eri tukijärjestelmissä sekä tiedon saatavuus. Tiedon välityk-
sessä viljelijöille on jo joitain toimivia menettelyjä, mutta tässä on jatkossa vielä kehitettävää. 
Vuorovaikutukseen on tärkeää kehittää sähköinen kanava, mitä kautta päätökset ja muu yhtey-
denpito hoidetaan. Tämän kanavan tulisi luonnollisesti toimia koko uuden viraston tehtävien 
osalta.  

 
Tietojärjestelmien kehittämisessä lähivuosien painopistealueita ovat sähköisen asioinnin ohella 
mobiilivalvonnan työkalujen kehittäminen, eläinlääkintähuollon tietojärjestelmän (Elvi) laajen-
taminen kattamaan useammantyyppisiä valvontoja, nykyisen nautarekisterijärjestelmän kor-
vaaminen uudella järjestelmällä, eläintukien ja täydentävien ehtojen siirtäminen uuteen Tukiso-
vellukseen sekä maakuntauudistuksen edellyttämien muutosten tekeminen tietojärjestelmiin. 
Lisäksi valmistaudutaan yhteisen maatalouspolitiikan seuraavaan ohjelmakauteen. Tavoitteena 
on saattaa nykyisen sovelluskokonaisuuden perusrakenne sellaiselle tasolle, että uuden ohjel-
makauden tukityypit voidaan lisätä sovelluksiin mahdollisimman joustavasti. Tietojärjestelmien 
kehitystyötä edellyttävät lisäksi käynnissä olevat ja tulevat valtion yhteiskäyttöisten palvelujen 
käyttöönotot. 

 

2. Asiakkaiden osallistaminen palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen, suunnitteluun ja  

tuottamiseen korostuu.  
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3. Teknologinen kehitys ja viestinnän murros mahdollistavat mm. yritystoiminnan,  

tuotevalikoiman ja palvelumuotojen nopeat muutokset.  

 
4. Kilpailun koveneminen muuttaa yritystoimintaa ja se voi myös heikentää yritysten  
vastuullisuus- ja turvallisuusajattelua. Yrityskoko kasvaa, yritykset kansainvälistyvät, tuotevali-
koima muuttuu, teknologiaa hyödynnetään, laboratoriokenttä muuttuu, maatalous muuttuu yhä 
enemmän yrittäjämäisemmäksi ja yhtiömuotoisemmaksi. 

 
Virastojen tulevaan toimintaympäristöön vaikuttaa se, että maatilojen määrä edelleen voimak-
kaasti vähenee samalla kun tilakoot kasvavat, tilat yhtäältä erikoistuvat ja toisaalta monipuolis-
tuvat. Elintarviketarjonta monipuolistuu ja uudenlaiset jakelukonseptit saavat lisää jalansijaa. 
Elintarvikealan kansainvälistyminen kasvaa tuonnin ja viennin lisääntyessä. Kansainvälistyminen 
lisää elintarvike- ja eläintautikriisien mahdollisuutta, kasvattaa jäljitettävyyden merkitystä koko 
elintarvikeketjussa sekä asettaa haasteita muun muassa viranomaisten riski- ja kriisiviestinnälle. 

 

5. Yritystoiminnan polarisoituminen (esim. toimintaansa kehittävät - taantuvat;  

vastuulliset - piittaamattomat; isot - pienet) edellyttää erilaisia palveluita viranomaisilta sekä vi-

ranomaisyhteistyön lisääntymistä. Se voi tarkoittaa myös palveluiden priorisoimista niille, joilla 

on edellytyksiä edistää hallinnonalan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. 

 

6. Kuluttajien tietoisuus ja kriittisyys ovat lisääntyneet ja ruokaan ja ruuantuotantoon  

liittyvät trendit kulkevat nopeasti maailmalta (urbaaniviljely, ekologisuus, eettisyys, terveys-

trendit, erikoistuminen, lähiruoka, luomu, kasviperäisen ruuan arvostus, uudet raaka-aineet ja 

ruuanvalmistustavat). 

 
7. Väestössä tapahtuvat muutokset vaativat erilaisia palveluita viranomaisilta (ikääntyvien  

terveys- ja osaamishaasteet, elintapasairaudet, ns. diginatiivien toimintatavat, kansainvälistymi-

nen, monikulttuurisuus, kaupungistuminen, nuorten asioinnissa toimintatapojen muutokset 

jne.).  

 
8. Tarve tukea vienti- ja tuontitoimintaa tuo uusia osaamisvaatimuksia myös viranomaisille. 

 
9. Maakuntauudistuksen vaikutukset palvelujen tuottamiseen asiakkaille ja palvelujen  
tuottamiseen liittyvään toiminnan ohjaukseen. Maakuntauudistus yksinkertaistanee vuorovaiku-
tusta ja toiminnan ohjausta ja parantanee palvelun tasoa alueilla. Toisaalta vaarana on, että teh-
tävät organisoidaan hyvin eri tavalla eri maakunnissa, jolloin toiminnan ohjaus heikkenee ja asi-
akkaat eivät saa yhdenvertaista palvelua eri puolilla Suomea. 

 
10. EU:n ohjelmapolitiikan ja CAP-uudistuksen mahdolliset muutokset tuki- ja tietojärjestelmiin 
ja niiden vaikutukset asiakkaiden tarpeisiin ja palveluihin.  

 
Ruokaviraston tehtäviin vaikuttaa vahvasti se, mitä päätöksiä unionin tasolla tehdään yhteisen 
maatalouspolitiikan sekä elintarvikesektorin kehittämisen osalta. Maatalouden tukiratkaisuissa 
korostuvat luultavasti jatkossakin ympäristö- ja ilmastovaikutukset sekä yhteiskunnan maatalo-
ussektoriin kohdistuvat odotukset kuten eläinten hyvinvointi ja luonnonmukainen tuotanto. Vil-
jelijöille maksettavien suorien tukien järjestelmä ja maatalousmarkkinoiden hallinnointiin liitty-
vät toimenpiteet (ns. ensimmäinen pilari) tulevat hyvin todennäköisesti säilymään, mutta on 
mahdollista, että resursseja siirretään nykyistä enemmän unionin ja jäsenvaltion yhteisrahoituk-
seen ja maa- tai aluetason ohjelmasuunnitteluun perustuvaan ns. toiseen pilariin. Maatalouden 
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kriisinhallintatoimenpiteet tulevat luultavasti painottumaan seuraavalla ohjelmakaudella, sillä 
riskit maataloudessa ovat lisääntyneet, mutta nykyisiä maatalouden markkinahäiriöiden paik-
kaamiseen tarkoitettuja välineitä ei ole koettu kovin toimiviksi. Yhteisen maatalouspolitiikan uu-
distamisessa yhtenä tavoitteena on vähentää sääntelyn ja tukijärjestelmien moninaisuutta ja 
monimutkaisuutta sekä helpottaa maaseudun kehittämisohjelmien laadintaan ja muuttamiseen 
liittyviä menettelyjä. Tavoitteena on myös lisätä valvontojen riskiperusteisuutta ja sanktioiden 
oikeasuhtaisuutta. 

 
Vuonna 2017 valmistui selvitys maataloustuotannon valvonnan kehittämisestä (maa- ja metsäta-
lousministeriön työryhmämuistio 2017:2). Selvitysmiehet tekivät useita valvontojen yhdistämi-
seen, valvontaprosessien sujuvoittamiseen ja päällekkäisen ohjauksen poistamiseen liittyviä eh-
dotuksia. Ehdotusten mukaan esimerkiksi hukkakauravalvontoja ja investointien pysyvyystarkas-
tuksia voitaisiin keskittää peltotukivalvontojen yhteyteen. Lisäksi eräitä valvontoja voitaisiin vä-
hentää tiloilla, jotka kuuluvat eläinten terveydenhuoltojärjestelmiin taikka laatu- tai sertifiointi-
järjestelmiin. Selvitysmiesten näkemyksen mukaan perustettavaan virastoon olisi tarkoituksen-
mukaista siirtää Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta kasvinsuojeluaineiden käytön valvonnan oh-
jaus.  

 
Luomun kasvun myötä sekä luomutuen että luomutarkastusten osalta virastolla on kehitettävää, 
samoin eläintuissa ja eläinrekistereissä. Eläinrekistereissä on uudistus meneillään ja tässä yhtey-
dessä tulee ottaa huomioon myös eläintukijärjestelmien vaatimukset ja mahdollisuudet helpot-
taa mm. ilmoitusaikojen seurantaa.  

 
Käynnissä on myös kansallisen elintarvikelain kokonaisuudistus, jonka keskeisenä tavoitteena on 
vähentää toimijoille ja viranomaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. 

 
11. Julkisen talouden säästöillä on vaikutusta Ruokaviraston rahoitukseen ja mm. sähköisen 

asioinnin kehittämiseen.  
 

Sähköisen asioinnin kehittäminen on tähän asti vaatinut panostusta ja varoja keskushallinnolta, 
mutta hyödyt ja säästöt ovat ohjautuneet aluehallinnolle. Jatkossa tilanne tuskin huomattavasti 
tulee muuttumaan, mutta jonkinlainen laskentamekanismi tulisi valmistella, jolla helpommin ja 
selkeämmin voidaan perustella kehittämiseen tarvittavia varoja. Jossain määrin säästöjä on saa-
tavissa yhdistämällä sähköistä asiointia, mutta samalla tulee huomioida, että järjestelmistä ei 
tehdä liian monimutkaisia ja kankeita. Sähköiseen asiointiin liittyy myös järjestelmien käytön 
neuvonta sekä toiminnan varmistaminen. Tässä saavutetaan ehkä säästöjä, jos eri toimintoja yh-
distetään, mutta samalla pitää myös tarkemmin pohtia esim. vaadittavat palvelulupaukset. 

 

Sidosryhmäkysely syksyllä 2017 
 
Fountain Parkin syksyllä 2017 toteuttamaan EMMA-hankkeen sidosryhmäkyselyyn vastasi 620 vas-
taajaa, joista noin 68 % oli tuottajia tai muita ruokaketjun yrityksiä. Muita kyselyyn osallistuneita 
olivat kunnat ja maakuntien liitot (59 kpl), muun yritystoiminnan harjoittajat (36), järjestöt ja yhdis-
tykset (30), joku muu (26), metsäsektorin toimijat (25), ministeriöt, valtion virastot ja laitokset (24), 
muut vaikuttajaryhmät (3), muu julkishallinto (2), yliopistot, koulut ja tutkimuslaitokset (2) media (2), 
muu julkisen sektorin toimija (1).  
 
Kyselyn tulosten mukaan Ruokavirasto tukee parhaiten ruokaketjua ja sen toimijoita kehittämällä 
valvontaa. Valvonnan kehittämisen merkitys koettiin merkitykselliseksi erityisesti tuottajien ja mui-
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den ruokaketjun yrittäjien vastauksissa. Kyselyn tulosten mukaan valvontaa esitetään kehitettäväksi 
ennaltaehkäisevään ja neuvovaan suuntaan.  

Valvonnan kehittämisen ohella kotimainen ruoantuotanto ja avoin kuluttajaviestintä ovat Ruokavi-
raston parhaita tukimuotoja kaikkien osallistujaryhmien mielestä. Tuottajilla ja muiden ruokaketjun 
yritysten edustajilla korostuu lisäksi tuottajan aseman parantaminen.  

Vastanneiden mielestä byrokratian purku, tuottajan aseman parantaminen, ruokaketjun kokonai-
suuden hallinta ja tasa-arvoiset mahdollisuudet vaikuttavat eniten omaan työhön sekä tuottajien ja 
muiden ruokaketjun yritysten että muiden kyselyyn osallistuneiden mielestä.  

Ruokaketjun tulevaisuuden näkyminä kyselyssä nähtiin, että ruokaketjut lyhenevät, ja ruoantuottajat 
ja kuluttajat lähestyvät toisiaan (55,9 % vastaajista). Globaali toimintaympäristö ja muuttuvat kulut-
tajatottumukset tuovat haasteita, mutta suomalaisen puhtaan ja eettisen ruokatuotannon mahdolli-
suuksiin uskotaan (18,58 %). Byrokratian purkaminen, alkutuotannon kannattavuus ja ruokatoimijoi-
den yhteistyö nähtiin myös asioina, jotka on saavutettava.  

6 Pohdintaa asiakasvisioksi 2030 
 

Työ jatkuu. 
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Liitteet 
 

Liite 1. Asiakkuuksiin liittyviä käsitteitä  

1. Ruokaviraston sidosryhmät: asiakkaat, kumppanit ja muut sidosryhmät 
 
Ruokaviraston sidosryhmien luokittelua kuvataan tarkemmin kuvassa 1 ja liitteessä 4 Ruokaviraston 
sidosryhmäkartta.  
 
Sidosryhmiä ovat kaikki tahot, joiden kanssa Ruokavirasto on tekemisissä, joiden toimintaan se vai-
kuttaa ja jotka vaikuttavat sen toimintaan. Keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat ja kumppanit, joita 
kuvataan seuraavissa kappaleissa tarkemmin. Sidosryhmäsuhteet ovat vuorovaikutteisia ja niiden 
avulla pyritään varmistamaan, että kaikki osapuolet saavuttavat asettamansa tavoitteet. 
 
Sama Ruokaviraston asiakas, kumppani tai muu sidosryhmä voi olla eri rooleissa riippuen kulloinkin 
kyseessä olevasta asiasta.  
 

1.1 Asiakkaat 
 
Ruokaviraston asiakkaita ovat sekä ulkoiset että sisäiset asiakkaat.  
 
Ulkoiset asiakkaat 
Ulkoisia asiakkaita ovat toimijat, jotka saavat neuvonnan, tuen, ohjeistuksen, päätöksen, maksun tai 
muun palvelun joko suoraan Ruokavirastosta tai hallintokumppaneiden kautta, tai Ruokaviraston 
ylläpitämän asiointipalvelun kautta.  Asiakkaalla tarkoitetaan siten myös loppuasiakasta, joka saa 
varsinaisen palvelun hallintokumppaneiden, kuten aluehallinnon kautta.  
 
Ruokaviraston ulkoisia asiakasryhmiä ovat ruokaketjun ja metsäsektorin asiakkaat, joista suurin asia-
kasryhmä on maatilayritykset. Muita ulkoisia asiakasryhmiä ovat maaseudun ja metsäsektorin kehit-
täjät, elintarviketeollisuus, kauppa, tietotekniikkapalveluiden asiakkaat, EU:n ruoka-avun asiakkaat 
sekä muut yritykset ja yhteisöt.   
 
Sisäiset asiakkaat  
Sisäisiä asiakkaita ovat Ruokaviraston sisällä olevat toimijat, jotka saavat ohjeita, tukea tai neuvoja 
toiselta Ruokavirastossa toimivalta toimijalta. Usein asiakkuus näkyy yhteistyönä ja vuorovaikutuk-
sena, mutta joissain tapauksissa se on myös yhdensuuntaista palvelua. Muun muassa Ruokaviraston 
osastot ovat tietohallinnon tarjoamien palveluiden sisäisiä asiakkaita.  

 
 

1.2 Kumppanit  
 

Ruokaviraston kumppaneita ovat palvelukumppanit, hallintokumppanit ja muut kumppanit. Kump-
panit voivat olla tilanteesta riippuen myös asiakkaita. 
 
Palvelukumppanit 
Palvelukumppanit ovat tahoja, joiden kanssa virasto sopii ostopalveluna palveluiden tuottamisesta 
asiakastarpeita vastaaviksi. 
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Hallintokumppanit 
Hallintokumppanit ovat samassa hallintoketjussa toimivia organisaatioita tai toimijoita, jotka tarjoa-
vat ulkoisille asiakkaille viraston toimialaan kuuluvia palveluita, ja joiden kanssa tehdään työtä sa-
massa prosessissa asiakkaan hyväksi. 
 
Hallintokumppaneita ovat muun muassa aluehallinnon organisaatiot, MMM, TEM, VM, STM, Leader-
ryhmät, Tulli, Tukes, Mela, Puolustusvoimat, kuntien ympäristöterveydenhuolto, Valvira ja THL.   
 
Muut kumppanit  
Muulla kumppanilla tarkoitetaan organisaatioita tai toimijoita, jotka eivät ole asiakkaita, palvelu-
kumppaneita eivätkä hallintokumppaneita, mutta joiden kanssa virasto on muutoin tekemisissä ja 
toteuttaa yhteisiä tavoitteita. Tällaisia ovat esimerkiksi tuottaja- ja neuvontajärjestöt, tutkimuslai-
tokset ja oppilaitokset sekä muut ministeriöt ja vaikuttajaryhmät. 

 
1.3 Muut sidosryhmät 

 
Sidosryhmiä ovat kaikki tahot, joiden kanssa Ruokavirasto on tekemisissä. Muita sidosryhmiä kuin 
edellä kuvattuja asiakkaita ja kumppaneita ovat esimerkiksi muut yhteistyökumppanit, muut viran-
omaiset, media, kansalaiset, kansainväliset yhteisöt, EU-komissio ja EU:n muut toimielimet sekä 
muut EU-jäsenmaat.   
 

2.  Asiakaslähtöinen toiminta 
 

Toiminnan asiakaslähtöisyys on kykyä määritellä asiakkaat, asiakkaiden käsitykset, tarpeet ja toiveet 
sekä tyydyttää tarpeet tuottamalla samalla asiakkaalle lisäarvoa. Yritystoiminnassa asiakaslähtöises-
tä ajattelusta ja toiminnasta on yritykselle liiketaloudellista hyötyä. Voiton tavoittelu ei sovellu sellai-
senaan julkisen organisaation toimintaan, mutta asiakaslähtöisyyttä odotetaan myös julkisin varoin 
toimivalta organisaatiolta. Asiakaslähtöisyyden avulla julkinen organisaatio saavuttaa sille asetetut 
yhteiskunnalliset turvallisuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvät tavoitteet. Julkisella sektorilla esimer-
kiksi käsite valmentajuus on nousussa. Se liittyy viranomaisten mahdollistavan rooliin lisääntymi-
seen. 
 
Asiakaslähtöisesti toimiva organisaatio ymmärtää asiakkaansa arvoketjun sellaisena kuin se on tar-
kasteluhetkellä ja sellaisena, joksi se kehittyy ajan myötä. Asiakassuhteeseen kiinnitetään huomiota 
ja asiakassuhdetta ja palveluita kehitetään paremmalla yhteistyöllä yhdessä asiakkaan kanssa.  
 
Asiakaslähtöisen organisaation toimintakulttuuri on asiakaslähtöinen. Sekä toiminnan strateginen, 
taktinen että operatiivinen taso ovat asiakaslähtöisiä. Jokainen työntekijä, tiimi, osasto ja koko orga-
nisaatio kokonaisuudessaan tuottavat lisäarvoa asiakkaalle. Henkilöstöllä on motivaatiota, kykyä ja 
mahdollisuuksia olla asiakaslähtöinen. Asiakaslähtöisyys on jatkuvaa parantamista ja kehittämistä, se 
on jatkuvasti kehittyvä prosessi. Kuvassa 7 kuvataan asiakaslähtöisyyden hyötyjä ja edellytyksiä. 
 
Haastavaa asiakaslähtöisen toiminnan käynnistämisessä on uudenlaisen ajattelutavan hyväksymi-
nen, laaja kulttuurinmuutos sekä asiakkaiden ja henkilöstön välisen yhteisymmärryksen ja yhteisten 
tavoitteiden muodostaminen.  
 
Asiakaslähtöisyydelle hyvin keskeistä on ylimmän johdon sitoutuminen siihen. Jos ylin johto ei ole 
kiinnostunut kehittämään asiakaslähtöistä toimintamallia tai selvittämään asiakkaiden tarpeita, ei 
alempien organisaatiotasojen halu toimia asiakaslähtöisesti riitä. (mm. Vuokko 1997, 37). 
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Organisaation menestyminen asiakaslähtöisessä toiminnassa on riippuvainen sen henkilöstöstä, jolla 
on suuri vaikutus kilpailukykyyn ja menestymiseen. Henkilöstön positiivinen asennoituminen asia-
kaslähtöisyyteen on riippuvainen paitsi johdon sitoutumisesta myös työntekijän henkilökohtaisista 
ominaisuuksista ja persoonallisuudesta. Tämä kannattaisi ottaa huomioon jo rekrytointitilanteessa.  
  

 
Kuva 7.  Asiakaslähtöisyyden edellytykset ja hyödyt (Alamutka & Talvela, 2004,26) 

 
Asiakaslähtöisen toiminnan edellytyksenä on myös se, että organisaation eri toimintojen väliset suh-
teet ovat kunnossa. Konflikteja pitää pyrkiä välttämään ja kommunikaatiota ja tiedonkulkua paran-
tamaan eri toimintojen välillä.  
 
Myös organisatoriset järjestelmät, lähelle asiakasrajapintaa hajautettu päätöksenteko ja erilaiset 
asiakastyytyväisyyteen tai asiakassuhteiden luomiseen pohjautuvat palkkiojärjestelmät motivoivat 
henkilöstöä toimimaan asiakaslähtöisesti. 

 
Kuva 8. Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin konsepti (Alamutka & Talvela 2004) 
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Ei-asiakaslähtöisen organisaation tyypillisin piirre on se, ettei asiakaskunnan tarpeita edes pyritä 
selvittämään. Tällainen organisaatio ei kysele, tutki tai kartoita eikä se myöskään kerää henkilöstöl-
tään informaatiota saadusta palautteesta. Asiakasta ei rohkaista palautteen antamiseen eikä valitus-
ten käsittelyä ole organisoitu. Ulkoapäin tulevista ongelmista ja ideoista ei ole kiinnostuttu, eikä 
henkilöstöä ole koulutettu tai motivoitu asiakaskunnan jatkuvaan kuunteluun.  

 

3. Asiakkuuksien hallinta 
 

Asiakkuuksien hallinnalla tarkoitetaan pitkäjänteisten asiakassuhteiden edellyttämien kyvykkyyksien 
rakentamista ja jatkuvaa kehittämistä. Keskeistä asiakkuuksien hallinnassa on kolme näkökulmaa: 
osaaminen, prosessit ja tietotekniset ratkaisut. 

 
Systemaattisella ja hyvin hoidetulla asiakkuuksien hallinnalla voidaan varmistaa yhtenäinen tapa 
toimia asiakassuhteissa, tehokkaampi uusasiakashankinta, pysyvämmät asiakassuhteet ja kokonai-
suuden kannalta tehokas ja kannustava toiminta. Asiakkaan tunteminen ja asiakasinformaation hal-
linta on asiakkuuksien hallinnan perusta.  

 
Asiakkuuksien kehittämisen haasteina ja lähtökohtina tämän päivän toimintaympäristössä ovat mm. 
asiakkaiden odotusten jatkuva muutos, asiakkaiden vallan kasvaminen, kilpailutilanteen kovenemi-
nen, uusien asiakassuhteiden luomisen vaikeus ja kalleus sekä asiakassuhteen kokonaiskannattavuu-
den merkityksen korostuminen.  
 
Uuden ajan globaalissa ja yllätyksellisessä toimintaympäristössä kriittisin tekijä on osaaminen ja op-
pimisen kyky.  Voidaankin ajatella, että se menestyy parhaiten, joka oppii nopeimmin. Asiakkuuksien 
hallinnan kyvykkyyksiä ovat asiakkuushoitomallien määritys ja toteutus, asiakasyhteys- ja palvelu-
kanavien hallinta, markkinoinnin ja brändin hallinta, myynnin aikaansaaminen, asiakaspalvelu sekä 
asiakasinformaation hallinta ja hyödyntäminen.  
 
Tärkeä osa kehittämistä on edelläkävijäorganisaatioiden parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja 
soveltaminen.  
 

4 Asiakkuuksien johtaminen 
 

 
Kaavio 9. Strategisten muutosten läpivienti: asioiden ja ihmisten kehittäminen (Hannus 2004, 20)  
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Kirjassaan Asiakastavoitteet ja -strategiat Kalevi Hellman (2003) jakaa asiakkaiden johtamisen kol-
meen kokonaisuuteen: 
 

 Ajattelumallin tulee olla asiakaslähtöinen. Liiketoimintaa tarkastellaan asiakkaista käsin eli 
ajatellaan, että liiketoimintaa johdetaan johtamalla asiakassuhteita. Asiakkaat nähdään vir-
tana siten, että eri asiakkaat ovat samana hetkenä asiakasvirran eri vaiheessa. Osa nähdään 
potentiaalisina tulevina asiakkaina, osa uusina asiakkaina, osa aktiiviasiakkaina, osa passivoi-
tuneina asiakkaina ja osa menetettyinä asiakkaina. Jokainen asiakas kulkee tämän virran läpi 
nopeammin tai hitaammin, kaikki vaiheet läpikäyden. 
 

 Asiakkaita johdetaan toiminnan tasolla. Organisaatio määrittelee asiakastavoitteensa ja 
asiakasstrategiansa. Liiketoiminnan tavoitteet ja strategiat määritellään asiakastavoitteista ja 
asiakasstrategioista lähtien keskittyen asiakassuhteiden kehittämiseen. Kullekin asiakasryh-
mälle kohdennettu informaatio tehoaa paremmin. 
 

 Tarvitaan työkaluja, joita voidaan käyttää asiakkaiden johtamisessa. Näitä ovat mm. asiakas-
tase, asiakastuloslaskelma, asiakasvirtakortti sekä asiakasportfoliot. 
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Liite 2. Asiakkuustyön nykytilan kuvaus yhdistyvissä organisaatioissa, Mavissa, Evirassa ja MML/Tietotekniikan palvelu-
keskuksessa/Elokuu 2017. Käsitelty 17.8.2017. 

1. Asiakasstrategia sekä asiakkuuden näkyvyys muissa organisaation strategioissa ja organisoitumisessa.  

Organisaatio Asiakasstrategia  

on olemassa /EI 

Mikä on 

asiakasstrate-

gian visio 

Asiakasstra-

tegian toi-

meenpanon 

tilanne 

Missä muissa 

strategioissa asi-

akkuus näkyy?  

Asiakkuusasioiden organisoituminen 

 

 
 

Maaseutuvirasto Ensimmäinen asiakas-
strategia valmistui  v. 
2011. 
 
Asiakasstrategia 2020 
hyväksyttiin Mavin joh-
toryhmässä 9.6.2016 
 

 
Tietoa ja tukea 
– oikein ja ajal-
laan. Asiakasta 
ja asiantunti-

juutta arvosta-
en. 

 

Toimenpitei-
den (23 kpl) 
toteuttaminen 
on käynnissä.  
Asiakastiimi 
raportoi edis-
tymisestä 
johtoryhmälle 
kesällä 2017 
sekä vuoden-
vaihteessa 
2017/2018. 

Mavin strategia,  
Mavin viestintästra-
tegia. 
Henkilöstöstrategia 
Mavin tietopolitiikka.  

Asiakkuusasiat on sijoitettu Mavin ylijohtajan alaisuuteen 
maaseudun kehittämisosastolle. Virastossa ei ole asiak-
kuuspäällikköä. 
Asiakas- ja asiakaspalvelutehtäviä tehdään prosesseittain 
osastoilla, toimintakokonaisuuksissa ja asiakastiimissä. 
Substanssin ydinprosesseja ovat viljelijätukien ydinproses-
si, hanke-, yritys- ja rakennetukien ydinprosessi ja markki-
natukien ydinprosessi.  Kullakin osastolla on hallussaan 
sille kuuluva tukiprosessi: tukien haku, valvonta, maksa-
minen ja niihin liittyvät tietojärjestelmät. Tietojärjestelmiä 
ylläpidetään ja kehitetään yhteistyössä Maanmittauslai-
toksen kanssa.  Näitä tukevia toimintakokonaisuuksia ovat 
varainhoito ja hallintopalvelut sekä tieto- ja teknologiapal-
velut. Maatalousosastolla, maaseudun kehittämisosastol-
la, markkinaosastolla, tieto- ja teknologiapalveluissa sekä 
muissa viraston toimintakokonaisuuksissa on vähintään 
yksi asiakkuusasioista vastaava asiantuntija, joka kehittää 
ja yhteensovittaa asiakkuusasioita ja asiakaspalvelua ja 
välittää tietoa asiakkuustiimille ja asiakkuustiimistä.  
Asiakastiimin tehtävänä on suunnitella ja sovittaa yhteen 
Mavin asiakkaisiin ja asiakaspalveluun liittyviä toimenpitei-
tä yhdessä viraston johdon, osastojen ja toimintakokonai-
suuksien kanssa. Tehtäviin kuuluvat asiakasstrategian 
toimenpiteiden edistymisen seuranta ja raportointi, asia-
kaspalvelun kehittäminen ja yhteensovittaminen, asiakas-



27 

 

kyselyjen koordinointi ja analysointi sekä muut johdon 
määräämät viraston asiakkuusasiat. 

Elintarviketurvalli-
suusvirasto 

Eviralla on vain yksi Evi-
ran strategia, joka on 
asiakaslähtöinen.  

Eviran asiak-
kuuksien joh-
tamisesta on 
meneillään 
projekti, jonka 
tuloksena syn-
tyy mm. asia-
kasvisio ja asi-
akkaiden seg-
mentointi asia-
kasketjuineen. 
Aiemmin Eviran 
jory on hyväk-
synyt asiak-
kuuksien hallin-
nan linjaukset, 
joissa asetetaan 
asiakastyön 
perusvaatimuk-
set (mm. asiak-
kaiden tarpei-
den tunnistus, 
palveluiden 
hyödyllisyys ja 
priorisointi sekä 
asiakastyytyväi-
syyden mittaa-
minen).  
 
Alustavat asia-
kasvision ele-
mentit:  
-Evira edistää 
turvallisuutta, 

Eviran strate-
gian toimenpi-
teitä on toteu-
tettu proses-
seissa tulos-
sopimusten 
myötä. Strate-
gian toteutu-
mista mittaa-
vat Eviran 
vaikutta-
vuusindikaat-
torit ja toi-
minnalliset 
mittarit ovat 
olleet käytös-
sä vuodesta 
2014.  

Eviralla on vain yksi 
Eviran strategia, joka 
on asiakaslähtöinen.  

eviran-strategia-201

4-2020.pdf

Strategia sisältää 
mm. kriittiset menes-
tystekijät, jotka jal-
kautuvat monivuoti-
siksi toimenpiteiksi. 
Asiakkaat näkyvät 
monessa kohdassa, 
mm. ”kuluttaja luot-
taa suomalaiseen 
elintarvikeketjuun”, 
”kansalaiset ja toimi-
jat ottavat vastuun 
turvallisuudesta”, 
”Evira on hyvä yhteis-
työkumppani”, ”tuo-
tamme lisäarvoa 
kuluttajille ja ketjun 
toimijoille”.  

Eviran prosessit ovat vastuussa asiakastyöstä ja tuottavat 
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Substanssin ydinpro-
sesseja ovat elintarviketurvallisuus, eläinten terveys ja 
hyvinvointi sekä kasvintuotanto. Palveluprosesseja ovat 
laboratoriopalvelut ja hallintopalvelut. Lisäksi on tieteelli-
sen tutkimuksen ja riskinarvioinnin prosessi, viestinnän 
prosessi sekä toiminnan johtamisen ja kehittämisen tuen 
prosessi. Prosesseilla on erilaisia asiakassuunnitelmia, 
joiden toteuttamiseksi tehdään yhteistyötä organisaation 
eri tahojen kanssa. Koko taloa koskevat linjausasiat vie-
dään Eviran johtoryhmän ratkaistavaksi. Asiakkuuksien 
johtamisen uudistamistyötä vetää kehitysjohtaja.   
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laatua ja luotet-
tavuutta elin-
tarvikeketjussa 
luonnosta lau-
taselle. 
-Evira on rohkea 
kansainvälinen 
osaaja 
-Käymme avoin-
ta dialogia 
-Meillä on posi-
tiivinen asenne 
-Kannustamme 
ja innostamme 
vastuullisuuteen 
-
Asiakaslähtöi-
nen henkilökun-
ta 

MML/Tietotekniikan 
palvelukeskus 

Mitpa on hyvin asiakas-
lähtöinnen 

Asiakkaiden 
tarpeet ja asia-
kastyytyväisyys 
etusijalla. Asia-
kas ensin. 

Mitpa käyn-
nisti Kuha 
projektin, 
mutta tämä 
on keskeytetty 
Emma uudis-
tuksen takia.  

 Mitpassa asiakastiimi, joka on organisoitu ydinprosessin 
omistajan alaisuuteen. Tiimi koostuu asiakkuuspäälliköstä 
ja asiakaskohtaisista asiakasvastaavista.  
Asiakkuuspäällikkö raportoi palvelujen tilanteesta ja to-
teumista IT-palvelutuotannon koordinaatiotiimille, joka 
vastaa asiakasrahoitteisen it palvelutuotannon johtami-
sesta.  
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2. Asiakkaat, kumppanit ja muut sidosryhmät – määrittelyt ja kuvaus  

Organisaatio Ketkä ovat asiakkaita? 
Määrittely ja kuvaus 

Ketkä ovat kumppaneita?   
Määrittely ja kuvaus 

Ketkä ovat muita 
sidosryhmiä?  Mää-
rittely ja kuvaus 

Maaseutuvirasto Asiakasstrategia on laadittu ulkoisille asiakkaille.  
Ulkoisia asiakkaita ovat toimijat, jotka saavat neuvonnan, tuen, 
ohjeistuksen, päätöksen, maksun tai muun palvelun joko suoraan 
Maaseutuvirastosta, hallintokumppaneiden tai Maaseutuviraston 
ylläpitämän verkkopalvelun kautta.  Asiakkaalla tarkoitamme 
siten myös loppuasiakasta, joka saa varsinaisen palvelun hallin-
tokumppaneiden kautta.  
Asiakassegmentit: 

- Viljelijät  
o Viljelijätukien hakija ja saaja 
o Tilanpidon aloittaja ja investoija 
o Viljan myyjä 

- Neuvojat 
- Maaseutuyritykset 
- Maaseudun kehittäjäorganisaatiot  
- Teollisuus 
- Koulut ja päiväkodit  
- Kunnat ja seurakunnat 
- Järjestöt 
- Kauppa 
- Muut  
- Ahvenanmaan maakuntahallitus 
- Tietopalveluasiakkaat 

Sisäisiä asiakkaita ovat oman organisaation sisällä olevat toimi-
jat, jotka saavat ohjeita, tukea tai neuvoja toiselta samassa orga-
nisaatiossa toimivalta toimijalta. Usein asiakkuus näkyy yhteis-
työnä, mutta joissain tapauksissa se on myös yhdensuuntaista 
palvelua. 

Maaseutuviraston hallintokumppani on samassa 
hallintoketjussa toimiva organisaatio tai toimija, 
joka tarjoaa loppuasiakkaalle viraston toimialaan 
kuuluvia palveluita. 
Hallintokumppaneita ovat: Aluehallinto, Leader-
ryhmät, Evira, Tulli, Ahvenanmaan valtionvirasto, 
Maa- ja metsätalousministeriö, Työ- ja elinkeino-
ministeriö, Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA), 
Maanmittauslaitos, tilausraportointi (MITPA) ym., 
Valtiokonttori, mm. Palkeet 
 
Muulla kumppanilla tarkoitetaan organisaatioita 
tai toimijoita, jotka eivät ole asiakkaita, hallinto-
kumppaneita eivätkä palveluntuottajia, mutta 
joiden kanssa virasto on muutoin tekemisissä ja 
toteuttaa yhteisiä tavoitteita. Tällaisia ovat esimer-
kiksi tuottaja- ja neuvontajärjestöt, tutkimuslaitok-
set ja oppilaitokset sekä muut ministeriöt.  

Sidosryhmiä ovat kaikki 
tahot, joiden kanssa Mavi 
on tekemisissä. Asiakas-
strategiassa sidosryhmillä 
tarkoitetaan ulkoisia 
sidosryhmiä. Muita si-
dosryhmiä kuin asiakkai-
ta ja kumppaneita ovat 
esimerkiksi muut yhteis-
työkumppanit, muut 
viranomaiset, Media, 
kansalaiset, EU-komissio 
ja EU:n muut toimielimet 
ja muut EU-jäsenmaat.   
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Elintarviketurvalli-
suusvirasto 

Eviralla on asiakkaita ja kumppaneita.  
  
Eviran asiakasryhmät, joiden alle alla olevat tarkemmat asiakas-
nimikkeet lukeutuvat, ovat seuraavat: 
- Alkutuotanto (mm. maatila-, metsä-, puutarha-, luonnon-

tuote-, turkis-, kalantuottajat) 
- Jalostus (mm tuotanto- ja valmistava teollisuus) 
- Kauppa (mm. Horeca-, tukku- ja vähittäiskauppa) 
- Vientiyritykset 
- Lemmikkieläin- ja harrasteasiakkaat (mm. eläintarhat ja 

sirkukset, lemmikkieläinten omistajat) 
- Kansalaiset tuottajana (mm. kaupunkipuutarhaviljely) 
- Yksityiset palvelutuottajat (mm. eläinlääkärit, yksityiset labo-

ratoriot) 
- Logistiikka 
 
Näiden asiakasryhmien alle menevät tarkemmat ydinprosessien 
tunnistamat asiakasnimikkeet: 
Elintarviketurvallisuus: 
- kuluttaja 
- teurastamot ja riistankäsittelylaitokset, 85 kpl 
- laitokset (liha, kala, maito, muna), yht. 895 kpl 
- elintarvikkeiden valmistus 2569 kpl (vilja ja kasvikset, makei-

set, juomat, yhdistelmätuotteet) 
- kuljetusyritykset 1410 kpl 
- alkutuotannon (maito, naudanliha, sianliha, siipikarja, muu 

liha, kananmunat, kalanviljely, kaupunkiviljely, hyönteiset, 
hunaja, vilja) ensisaapuminen (560 kpl), tuonti ja vientiyri-
tykset  

- vähittäismyyntiyritykset 11322 kpl 
- tarjoiluyritykset 34384 kpl 
- elintarvikekontaktimateriaaliyritykset 455 kpl 
- tukkumyynti 533 kpl 
- alkoholijuomien valmistus ja tukkumyynti 116 kpl 
- varastointi ja pakastaminen 671 kpl 
- luomutuotanto 5241 kpl 

Eviran strategiassa ja prosessimaisessa työtavassa 
kaikki elintarvikeketjun viranomaiset ja hallin-
nonalat ajatellaan kumppaneiksi, joiden kanssa 
tehdään töitä samassa prosessissa asiakkaan hy-
väksi.  
Kumppaniryhmät: Viranomaisketju (mm viran-
omaisnäytteitä tekevät laboratoriot, valtuutetut 
tarkastajat); tutkimuslaitokset; järjes-
töt/vaikuttajaryhmät; media. 
 
Kumppaneita ovat siis mm. ministeriöt, AVIt, ELYt, 
kunnat, Puolustusvoimat, Mavi, Fimea, Valvira, 
Tukes, Tulli ja kaikki virkaeläinlääkärit (kunnan-
eläinlääkärit, valvontaeläinlääkärit, läänineläinlää-
kärit, tarkastuseläinlääkärit). Kumppaneita ovat 
myös tutkimuslaitokset, järjestöt ja erilaiset vaikut-
tajaryhmät (vaikka joskus näiden ryhmien tavoit-
teet eroavat täysin Eviran tavoitteista). Myös me-
dia voidaan nähdä kumppanina.  

Kaikki Eviran yhteistyö-
tahot kuuluvat joko asi-
akkaisiin tai kumppanei-
hin. 
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- rehuyritykset 65506 kpl 
 
Eläinten terveys ja hyvinvointi:  
- eläintenpitäjät  

 maatilat 
 turkistuottajat 
 kalankasvattajat 
 mehiläistarhat 
 seura- ja harraste-eläinten pitäjät 
 eläintarhat 
 riistatarhat 
 eläinkaupat 
 sirkukset 

- Eläinten tuojat 
- Eläinten viejät 
- Eläinten kuljettajat 
- Teurastamot 
- laillistetut eläinlääkärit (n. 3000 hlöä) 
- sivutuotetoimijat (turkistilat, haaskanpitäjät, kuljetusfirmat,  

sivutuotelaitokset, välittäjät, ulkomaiset toimijat) 
- laboratoriot 
- ETT 
- eläinten välittäjät 
- jalostusyhteisöt 
- HY/klinikat 

 
Kasvintuotanto:  
- Siemenliikkeet 
- Siemenpakkaajat 
- Siemenviljelijät 
- Maanviljelijät 
- Koristekasvien tuottajat 
- Hedelmä- ja marjanviljelijät 
- Vihannesten tuottajat 
- Puutarhakasvien taimien tuottajat 
- Kansalaiset tuottajina (kotitaloustuottajat?) 
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- Viejät 
- Maahantuojat 
- Valmistajat, valmistava teollisuus, jatkojalostajat 
- Markkinoijat (markkinoille saattaja vai vähittäiskauppa?) 
- Kuluttajat 
- Kaupan keskusliikkeet 
- Tukkukaupat ja välittäjät (sis. HORECA) 
- Huolintaliikkeet 
- Metsäpuiden siemen- ja taimituottajat 
- Konsultit ja laboratoriot ja muut palveluntarjoajat 
 
Laboratoriopalvelut tekee vuosittaisen sisäisen palvelusopimuk-
sen Eviran substanssiosastojen kanssa.  Laboratoriopalveluiden 
ulkoiset asiakkaat: 
- Eläinlääkärit 
- Seuraeläinten omistajat 
- Tuotantoeläintilat 
- Keinosiemennys- ja alkionsiirtoyritykset  
- Eläinten tuojat ja viejät 
- metsästäjät  
- Viljanviljelijät 
- Viljakauppa 
- Viljateollisuus 
- Kasvintuottajat  
- siemenpakkaajat 
- siemenviljelijät  
- siemenen tuojat ja viejät 
- Elintarviketeollisuus 
- Lannoite- ja rehuteollisuus 
- Viralliseen valvontaan ja omavalvontaan hyväksytyt labora-

toriot 
- Eläintauteja tutkivat laboratoriot  
- Eläinrokotteiden valmistajat ja maahantuojat  
- Kansalaiset  
- Alueelliset ja kunnalliset valvontaviranomaiset  
- Poliisi  
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Hallintopalvelujen sisäisinä asiakkaina ovat Eviran osastot ja 
toimintakokonaisuudet.  
 
 
 

MML/Tietotekniikan 
palvelukeskus 

Asiakkuudenhallinnan vastuulla on asiakasrahoitteisen palvelun 
sopinen ja seuranta. Asiakasvastaavat vastaavat oman asiakkait-
tensa osalta palveluista sopimisesta, seurannasta laskutuksesta ja 
asiakkaan palvelutarpeiden muutoksesta sekä lisätarpeista. Näin 
Mitpaan muodostuu kokonaiskuva kaikkien palveluiden tilantees-
ta ja tulevista palvelutarpeista.  

 Mavi 

 LVO 

 Evira 

 Luke 

 STM ja Valvira 

 Ahvenanmaan maakuntahallitus 
 

Mitpan kannalta kumppaneita ovat erilaiset IT 
toimittajat. Palvelukeskus tarvitsee hyvin laajaa 
joukkoa erilaisten ITpalveluiden tuottajia. Vaikka 
palvelu perustuu vastikkeellisuuteen tärkeimmät 
toimittajat luokitellaan kumppaneiksi strategisen 
teknisen osaamisensa vuoksi.  
 
Myös julkisen puolen kumppanuudet tärkeitä: 
Valtori merkittävä toimialariippumattomien palve-
luiden tuottaja 
 
VRK ja PRH tarjoavat hyvin keskeistä rekisteritietoa 
erilaisten järjestelmien tueksi.  
 
Pankkien tunnistautumismekanismit mahdollista-
vat edelleen käyttäjätunnistamisen ja allekirjoitta-
misen. 

MML/Tietotekniikan 
palvelukeskus 
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3. Palvelumallit ja -kanavat 

Organisaatio Palvelut asiakkaille  Palvelut kumppaneille  
 

Palvelut muille sidosryhmille  

Maaseutuvirasto 
 

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-
palvelut/Sivut/default.aspx 
 
Viljelijätuissa, maaseudun kehittämistuissa ja 
markkinatuissa ensisijaisesti sähköisen asioinnin 
kautta joko suoraan virastosta tai hallintokump-
paneiden kautta (Hyrrä, Vipu, Tukisovellus, Nekka, 
sähköpostit, mavi.fi, Yritys-Suomi.fi, some).  
Palvelut tarjotaan suoraan Mavista mm. kirjaa-
mon ja tietopalvelun asiakkaille sekä markkinatu-
kien asiakkaille ja osalle valvonnan asiakkaista 
(sähköinen asiointi, kuten Nekka, Hyrrä sekä asi-
antuntijapalvelut kuten s-postit, puhelin, some). 
 
Ohjeistamme ja varmistamme, että hallinto-
kumppaneidemme asiakkaille tuottamat ja tar-
joamat palvelut ovat sääntöjen ja ohjeiden mu-
kaiset.   
 
Sähköisten palvelujen saatavuus varmistetaan 
kehittämällä sähköisten tietojärjestelmien toi-
mivuutta ja käytöntukea sekä asiakasta ohjaavia 
verkkopalveluja asiakkaan tarpeen mukaan.  
 
Kehitämme viraston asiantuntijapalveluja aktiivi-
sesti asiakastarpeiden mukaisesti.  
 
Sähköisistä palveluista Vipu, Hyrrä ja Nekka ovat 
mukana VM:n laatimalla ensisijaisesti sähköisesti 
tarjottavien palvelujen tiekartalla, joka on osa 
hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut – kär-

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-
palvelut/Sivut/default.aspx 
Hallintokumppaneille ensisijaisesti erilais-
ten sähköisten asiointijärjestelmien (ku-
ten Hyrrä, Tukisovellus) ja verkkopalve-
luiden, kuten ekstranetin (Aitta, mavi.fi) 
avulla sekä tarvittaessa sen lisäksi asian-
tuntijapalveluna (Puimuri, s-postit, puhe-
lin, lync).  
Puimuri on sähköinen yhteydenottojen 
hallintajärjestelmä ELY-keskuksille, kunnil-
le ja toimintaryhmille. 
 
Sähköisten palvelujen saatavuus varmiste-
taan kehittämällä sähköisten tietojärjes-
telmien toimivuutta ja käytöntukea sekä 
niitä tukevia verkkopalveluja hallinto-
kumppaneiden tarpeen mukaan.  
 
Muille kumppaneille palvelut tarjotaan 
ensisijaisesti erilaisina verkkopalveluina 
(mavi.fi, Yritys-Suomi.fi) ja tarvittaessa 
asiantuntijapalveluina. 
 
Kehitämme viraston asiantuntijapalveluita 
aktiivisesti kumppanien tarpeiden mukai-
sesti.  
 

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-
palvelut/Sivut/default.aspx 
 
Erilaisina verkkopalveluina (mavi.fi; 
Yritys-Suomi.fi) sekä tarvittaessa asi-
antuntijapalveluna (s-postit, puhelin).  
 
Muiden sidosryhmien kanssa kehite-
tään yhteistyössä yhteydenpitomuoto-
ja, jotka vahvistavat hyvien suhteiden 
solmimista ja edistävät yhteistyötä ja 
luottamusta.   
 

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/Sivut/default.aspx
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/Sivut/default.aspx
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/Sivut/default.aspx
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/Sivut/default.aspx
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/Sivut/default.aspx
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/Sivut/default.aspx
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kihanketta. 

Elintarviketurvallisuusvirasto 
 
 
 
 

Sähköisiä palveluita kootaan  palvelutietovaran-
tohankkeen yhteydessä. Eviran substanssiproses-
sien palvelutaktiikoita aletaan miettiä asiakkaiden 
segmentoinnin jälkeen eli kesälomien jälkeen. 
 
Tällä hetkellä sähköisiä palveluja tarjotaan verk-
kopalveluina: 

 Eläinlääkärirekisteri 

 Metsänviljelyaineisto-järjestelmä 

 Kasvinterveystodistuspalvelu 

 Lammas-, vuohi- ja sikarekisteri 

 Julkaisujen ja uutisten tilaus 

 Eviranet viranomaiskumppaneille 

 Ruokamyrkytysrekisteri 

 Täydentämis- ja ravintolisäilmoitukset 
 

Elintarvikeketjun kumppaneille tarjotaan 
valvontatyökaluja, ohjeistusta, neuvontaa 
ja koulutusta. Palvelukanavana muille 
viranomaisille toimii Eviranet (extranet-
palvelu).  
 

 

MML/Tietotekniikan palvelu-
keskus  

Mitpa tarjoaa palvelukartan mukaisesti tietotek-
niikan kehittämis- ja jatkuuvuden turvaamisen 
palveluita asiakkailleen. Mitpa voi olla mukana 
hyvin erilaisilla rooleilla: vastuu kokonaisuudesta 
tai määritelty ja sovittu osavastuu. 
Teknisestä näkökulmasta Mitpa toimii integraat-
torina erilaisten räätälöityjen järjestelmien tieto-
jen vaihdon ja tietoteknisten prosessien osalta.  
 
Mitpa tarjoaa asiakkailleen myös erilaisia tiedon-
tuotantoon ja rikastamiseen liittyviä palveluita, 
joissa asiakkaan on mahdollista määritellä yksi-
tyiskohtaisia tietokokonaisuuksia tietovarannois-
ta.  

Toimittajakumppaneille tarjotaan tällä 
hetkellä kanavaa nk. Ressu järjestelmään, 
missä kumppanit pääsevät näkemään 
omien asiantuntijoidensa varaustilannetta 
tulevina kuukausina. Tämä edistää töiden 
allokointia ja suunnittelua sekä mahdollis-
taa palveluiden joustavan tuottamistavan.  
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4. Asiakastyytyväisyyden seuranta ja mittarit 

                                                 
1
 Kertaluonteisia kyselyjä on tehty mm. kauppamekanismien yksinkertaistamisvaihtoehdoista, ruokaketjun toiminnan edistämisestä, hallinto- ja valvontajärjestelmätarkas-

tuksista, maksajavirastovakuutusasioiden viestinnästä ja infosta sekä Mavin viestinnän nykytilasta. 

Organisaatio Palvelut asiakkaille  Palvelut kumppaneille  
 

Palvelut muille sidosryhmille  

Maaseutuvirasto ELY-Palvelutyytyväisyystutkimukset tehdään 
vuosittain kaikille ELY-keskusten asiakkaille (KE-
HA-keskus, viimeisin ELY PATY 2016) 
Valvonnan asiakastyytyväisyystutkimus tehdään 
valvonnassa olleille tiloille joka 2. vuosi (viimeisin 
v. 2016, seuraava tehdään v. 2018). 
Viljelijätukien sähköisen asioinnin VIPU-palvelun 
asiakastyytyväisyyspalautekanava on auki jatku-
vasti.  
Viljelijätukihaun palautekyselyitä on tehty aiem-
min asiakkaille ja neuvojille. Palautekyselyä ei 
tehty vuosina 2015-2016.  
Viljelijätukihaun viestinnän palautekysely tehtiin 
v. 2016. On avoinna, tehdäänkö kysely myös 
vuonna 2017. 
 
Kyselyiden tulokset käsitellään prosesseittain. 
 
1
 Kertaluonteisia kyselyjä on tehty tarpeen mu-

kaan. 
 

Kumppanityytyväisyyskyselyt ELY-keskuksille, 
kuntien YTA-alueille ja toimintaryhmille teh-
dään joka 2. vuosi (tehty viimeksi v. 2016; seu-
raavat 1-5/2018). Kyselyt kattavat laajasti 
myönnön, maksatuksen, valvonnan, tietotur-
van, maaseutuverkoston, tietojärjestelmien ja 
viestinnän kysymyksiä.   
Vuonna 2016 Aitta-palvelujen asiakastyytyväi-
syyskysely yhdistettiin ELY-keskuksille, kunnille 
ja toimintaryhmille suunnatun kumppanuus-
kyselyn kanssa. Aiempina vuosina Aitta-kysely 
suunnattiin myös MMM:lle ja neuvojille.  Kyse-
lyä ei tehdä vuosina 2017-2018.  
ELY-keskusten toimialaneuvotteluiden palaute-
kysely tehdään vuosittain (Mavi, Evira, Tukes, 
MMM). 
ELY-keskusten tulosohjauksen palautekysely 
tehdään vuosittain TEM:n johdolla (Ely-
keskuksia ohjaavat tahot). 
Jokaisen koulutuksen jälkeen palautekyselyt 
Kyselyiden tulokset käsitellään prosesseittain. 
 

 

Maaseutuverkoston kysely maaseutuohjelman viestinnän tunnettuudesta tehdään joka 2. Vuosi. Laajat kohderyhmät. Seuraavat kyselyt v. 
2018 ja 2020. 
Maaseutuverkostotoiminnan vaikuttavuuskysely laajoille kohderyhmille tehdään 5/2017.  
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Elintarviketurval- 
lisuusvirasto 
 
 
 
 

Asiakastyytyväisyystutkimuksia suoritetaan tar-
peen mukaan. Nyt on meneillään laaja haastatte-
lututkimus.  
 
Asiakaspalaute käsitellään prosesseissa. Eviran 
toiminnallisena mittarina on asiakaspalautteen 
käsittelyn viive. Toiminnallisten mittarien trende-
jä analysoidaan Eviran johtoryhmässä kolmen 
kuukauden välein.  

Eviran järjestämistä koulutuksista lähetetään osallis-
tujille järjestelmän kautta palautekysely. Myös web-
ropol-kyselyjä käytetään yksiköissä erilaisiin tyytyväi-
syyskyselyihin.  

 

MML/Tietotekniikan 
palvelukeskus  
 
 
 
 

Mitpan palvelut ovat osana muuta MML n asia-
kastyyväisyyskyselyä. Tämä kysely toimeenpan-
naan vuosittain.  
Asiakkaille on varattu myös palvelusopimuksen 
yhteistyöliitteiden mukaiset yhteistyöryhmät, 
joissa asiakas voi vaikuttaa ja antaa palautetta 
palveluista.  
Mitpan ja asiakkaiden välillä on strategisella 
tasolla toimiva asiakasneuvottelukunta. 

Ulkoisen kumppaneiden kanssa Mitpalla on sopimus-
ten mukaiset yhteistyöryhmät. Nämä ryhmät ovat 
keskeisessä roolissa strategisen ja taktisen tason 
tietojen vaihdossa.  
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5. Palvelulupaukset 

 

 
 
 
Palvelulupaukset 
 

Mavi Evira MML/Tietotekniikan 
palvelukeskus 

MMM:n ja Mavin välinen tulossopimus 2017-2021 
Palvelulupaus liittyy kohtaan B.2  
Mavin toiminta on avointa ja toimeenpanon linjaukset 
perusteltuja. Mavi tiedottaa ennakoivasti, aktiivisesti ja 
yhtenäisesti toimeenpanoon liittyvistä kysymyksistä ja tehtyjen 
ratkaisujen perusteista MMM:n, yhteistyökumppaneiden ja 
asiakkaiden suuntaan. Asiakaslähtöisyys ja sähköisten 
menettelyjen hyödyntäminen ovat Mavin palvelevan ja 
tehokkaan toiminnan perusta. Mavi pyrkii omalta osaltaan 
vaikuttamaan asiantuntijayhteistyön vahvistamiseen 
hallinnonalan virastojen välillä ja sitoutuu sovittuihin linjauksiin. 
 
Palvelupaukset: 
Viljelijätuet  
Maksut: Vuoden 2016 viljelijätuet on maksettu pääosin 
30.6.2017 mennessä. Joulukuun 2017 loppuun mennessä on 
maksettu 80 % tukivuoden tuista. 
Hakeminen: Vuoden 2017 tukihaku avautuu kahdessa vaiheessa, 
joista jälkimmäinen vaihe kestää vähintään 4 viikkoa ja Vipu-
tarkisteet ovat käytössä tämän ajan. 
Hanke-, yritys- ja rakennetuet: 
Maaseutuohjelman hanke-, yritys- ja rakennetukien 
hallinnointijärjestelmän (Hyrrä) kaikki toiminnot ovat asiakkaiden 
ja hallinnon käytettävissä. Toimijat saavat järjestelmästä 
tarvitsemansa luotettavan ja ajantasaisen seurantatiedon 
kohtuullisessa ajassa. 
 
Markkinatuet: 
Koulumaitotukimaksujen käsittelyaika on korkeintaan kaksi 
kuukautta EU-asetuksien asettaman kolmen kuukauden sijaan. 

MMM:n ja Eviran välinen tulossopimus 
2017- 2021, B.2. 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.  
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Liite 3. Nykytilan sidosryhmäkartta (EMMA-työtila) 
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Liite 4. Ruokaviraston toimijakartta ja sen sisältö. (EMMA-työtila) 
 

  
 
Ruokaketju: Ruokaketjun toimijat vastaavat Suomessa tuotettavan ja kulutettavan ruoan tuotannosta (ml. siemenet, lannoitteet ja muut tuotantopanok-
set), logistiikasta, valmistuksesta, tuonnista ja viennistä ja tuotantoketjun neuvonnasta. Ruokaketjuun kuuluu myös kotimaista ja ulkomaista ruokaa nautti-
va kuluttaja.  
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Maaseudun kehittäjät: Maaseudun kehittäjät ovat toimijoita, jotka kehittävät maaseudun elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta myös ruokaketjun ulkopuo-
lisilla toimialoilla. Ruokaviraston asiakkaina ne näkyvät ennen kaikkea hanketukien kautta. 
Muut yritykset ja yhteisöt: Muut yritykset ja yhteisöt ovat hajanaisempi joukko Ruokaviraston asiakkaita. Ruokaviraston näkökulmasta asiakkaat voivat olla 
hyvinkin tärkeitä, mutta ne eivät muodosta keskenään tai muiden toimijoiden kanssa ekosysteemiä ja yksittäinen toimija tarvitsee vain yksittäisiä palveluita. 
Näin ollen tämä ryhmä ei ole keskeinen esim. palvelualustojen suunnittelussa. 
Palvelukumppanit: Palvelukumppanit ovat toimivia yksityisiä toimijoita, jotka hoitavat virkavastuulla Ruokaviraston heiltä tilaamia tehtäviä. 
Hallintokumppanit: Ruokaviraston hallintokumppani on samassa hallintoketjussa toimiva organisaatio tai toimija, joka tarjoaa loppuasiakkaalle viraston 
toimialaan kuuluvia palveluita, ja joiden kanssa tehdään työtä samassa prosessissa asiakkaan hyväksi. 
Muut kumppanit: Muut kumppanit ovat valtiollisia tai lähellä valtiota olevia toimijoita, joiden kanssa Ruokavirasto tekee molempia osapuolia hyödyttävää 
yhteistyötä. Ruokaviraston muulla kumppanilla tarkoitetaan organisaatioita tai toimijoita, jotka eivät ole asiakkaita, palvelukumppaneita eivätkä hallinto-
kumppaneita, mutta joiden kanssa virasto on muutoin tekemisissä. 
Sidosryhmät: Ruokaviraston sidosryhmät ovat kaikki tahot, joiden kanssa se on tekemisissä, joihin sen toiminta vaikuttaa tai jotka vaikuttavat sen toimin-
taan. Erona kumppaneihin on toiminnan pysyväisyydessä. Kumppaneiden kanssa pyritään luomaan pysyvämpiä suhteita. 
Metsäsektori: Metsäsektorin asiakkaita tulee kahden erityyppisen palvelun kautta. Ruokaviraston kasvinterveysyksikkö tms. valvoo lakia metsänviljelyai-
neiston kaupasta ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävässä puutavarakaupassa se valvoo kasvinterveyssäädösten asettamia vaatimuksia. Sen lisäksi 
Ruokavirasto huolehtii Metsäkeskuksen maksamien tukien viranomaistehtävistä niiltä osin kuin Metsäkeskuksen asema välillisenä valtionhallinnon toimija-
na ei riitä.  
Tietotekniikkapalvelut: Tietotekniikkapalveluiden asiakaskunta koostuu Mitpan nykyisistä asiakkaista – Eviraa ja Mavia lukuun ottamatta. Kumppaneita 
ovat tietojärjestelmäpalveluiden tuottamisessa tarvittavat yhteistyötahot.  
EU ruokatukien asiakkaat: Ruokatukien tavoitteena on edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta tarjoamalla elintarvikeapua ja perushyödykkeitä. Sen lisäksi 
EU tukee kouluja koulumaito- ja kouluhedelmätuilla. Ruokaviraston asiakkaita ovat ruokatukia anovat toimijat. 
Palvelun tuottajat: Palveluntuottajia ovat muut kuin IT-palveluita tarjoavat toimijat, joiden kanssa virasto sopii ostopalveluna palveluiden tuottamisesta 
asiakastarpeita vastaaviksi. 
 
Varsinaisista toimijoista muutamat kaipaavat täsmennystä: 
 
Neuvojat -> Esim. Neuvo 2020 rekisteriin rekisteröidyt. 
Valtuutetut tarkastajat -> Esim. Pro Agria. Tarkastaa siemenviljelyksiä, luomutiloja tms. – tarkastajille maksetaan ja he toimivat virkavastuulla. 
Logistiikkayritykset -> Huolinta, varastointi ja pakastus 
Suomen Metsäkeskus -> Kemera- ja riistavahinkolakiin liittyvät tarkastukset. 
Virkaeläinlääkärit -> Kunnaneläinlääkärit, valvontaeläinlääkärit, läänineläinlääkärit, tarkastuseläinlääkärit 
Tuotantopanosten tuottajat -> Lannoitevalmistajat, siemenpakkaamot ja rehuvalmistajat. 
Maaseudun kehittäjäorganisaatiot -> Maaseudun kehittämishankkeiden toteuttajat - yhdistyksiä ja organisaatioita. 
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Maatilayritys -> Maatilayrityksellä tarkoitetaan maataloustuotantoa harjoittavaa luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai luonnollisten henkilöiden tai oi-
keushenkilöiden ryhmää riippumatta ryhmän ja sen jäsenten oikeudellisesta asemasta kansallisessa lainsäädännössä. Sisältää myös puutarhayritykset, hu-
najatuottajat, luomutuotanto ja riistatarhat 
Muut eläintenpitäjät -> Sirkukset, eläintarhat, seura- ja harraste-eläintenpitäjät, kotieläinpihat, kaupallinen akvaario, eläinkaupat ja eläinten välittäjät. 
Elintarvikkeiden kauppa -> Sisältää myös kotitaloustuottajat (urbaani biotuotanto ja pihaviljely). 
Sivutuotetoimijat -> Sivutuotelain mukaiset toimijat. Yritykset jotka välittävät, käsittelevät, jalostavat ja myyvät eläinperäisiä "teollisuusjätteitä". 
Pankit -> Toimijana tunnistautumispalveluiden tarjoajana 
Oppilaitokset -> ml. yliopistot 
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Liite 5 Palvelukanavat. Case Yrjölän marjatila 
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Liite 6. Maatilan vuorovaikutukset. Case Yrjölän marjatila 

 


