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Suomen Eläinlääkäriliitto paheksuu Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran 
organisaatiouudistuksen toteutusta 
 

Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa on meneillään organisaatiouudistus. Sen myötä 
nykyiset johtaja- ja esimiestehtävät lakkautetaan ja uuden prosessiorganisaatiomallin 
mukaiset johtaja- ja esimiestehtävät täytetään ensisijaisesti sisäisellä hakumenettelyllä ja 
toissijaisesti ulkoisella haulla. Uudistuksessa nykyiset johtaja- ja esimiestehtävissä 
työskentelevät virkamiehet siirtyisivät asiantuntijatehtäviin, mikäli he eivät ole hakeneet tai 
heitä ei ole valittu uuden prosessiorganisaation mukaiseen johtaja- tai esimiestehtävään. 
 
Eviran henkilöstölle on Eläinlääkäriliiton käsityksen mukaan tiedotettu uudistuksen 
etenemisestä ja sen vaiheista niukasti. Toimintakokonaisuuksien yksiköiden johtajien, 
jaostojen päälliköiden sekä prosessin omistajien tehtäväkokonaisuuksien sisäiset haut 
ovat tällä hetkellä käynnissä. Niiden haku päättyy 5.9.2016. Tehtävänkuvaukset ja 
hakuilmoitukset julkistettiin vasta 22.8.2016. Uuden prosessiorganisaation on määrä 
aloittaa toimintansa jo 1.11.2016, vaikka johto- ja esimiestehtäviin valitut henkilöt 
aloittavan tehtävissään vasta alkuvuodesta 2017. Uudistuksen aikataulu ja siihen liittyvä 
epätietoisuus vaarantaa viraston toimintojen sujuvuuden siirtymävaiheessa.  
 
Tehtävänkuvauksien perusteella vaikuttaa siltä, etteivät monet johtaja- ja esimiestehtävät 
tosiasiassa muutu nykyisestä olennaisella tavalla. Palkkaluokka on kuitenkin saatettu 
asettaa nykyistä alhaisemmalle tasolle. Evira katsoo, ettei valtion virka- ja 
työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirjan liitteen mukainen 24 kuukauden palkkaturva 
tule sovellettavaksi henkilön tullessa valituksi uuden organisaatiomallin mukaiseen johto- 
tai esimiestehtävään, koska virkamies on osallistumalla sisäiseen hakuun ikään kuin 
antanut suostumuksen palkan alentamiselle. Käytännössä johtaja- ja esimiestehtävissä 
nyt työskentelevillä ei ole todellista toisintoimimisen vaihtoehtoa, sillä nykyinen tehtävä 
lakkaa olemasta. Kun myös tehtävien sisältö säilyy Eläinlääkäriliiton käsityksen 
perusteella pitkälti ennallaan, Evira näyttäisi menettelyllään sekä kiertävän virkamiesten 
palvelussuhdeturvaa että heikentävän palvelussuhteen ehtoja.  
 
Uudessa prosessiorganisaatiossa johtaja- ja esimiestehtäviä hoidettaan määräaikaisen 
tehtävämääräyksen perusteella, ja palvelussuhde perustuu asiantuntijan taustavirkaan. 
Määräaikaisen tehtävämääräyksen päätyttyä virkamiehelle joko osoitettaisiin uusi 
tehtävämääräys tai hän siirtyisi asiantuntijatehtäviin ja sitä vastaavaan palkkaluokkaan. 
Eläinlääkäriliiton käsityksen mukaan johtaja- ja esimiestehtävien hoitaminen 
määräaikaisilla tehtävämääräyksillä voi merkitä palvelussuhdeturvan kiertämistä. Oman 
tehtävän jatkuvuuden eli määräaikaisen tehtävämääräyksen uusimisen riippuessa 
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esimiehen päätöksestä voi syntyä tilanne, jossa työtehtävissä mahdollisesti esiin tuleviin 
epäkohtiin ei uskalleta kiinnittää huomiota. Järjestely ei siten ole riippumattoman 
asiantuntijatyön varmistamisen kannalta tarkoituksenmukainen. 
 
Eläinlääkäriliitto katsoo, ettei hakuilmoitusten tehtävänkuvissa ole selvästi tuotu esiin 
tehtävän menestyksekkään hoitamisen edellyttämää osaamista ja koulutusta. Esimerkiksi 
eläinpatologian tehtävän osalta hakuilmoituksessa ei ole mainintaa eläinlääketieteellisestä 
tutkinnosta, vaikka vain eläinlääkärillä on oikeus diagnosoida eläinten sairauksia. Myös 
lihantarkastuksen ohjaustehtävät ja monet muut Eviran tehtävät edellyttävät 
eläinlääketieteellistä osaamista ja koulutusta. Eläinlääkäriliitto toteaa, että 
eläinlääketieteellisen osaamistarpeen häivyttäminen tehtävänkuvauksista ei ole 
tarkoituksenmukaista tehokkaan toiminnan kannalta ja saattaa antaa väärän kuvan 
tehtävän hoitamisen edellyttämästä osaamisesta. 
 
Evira on päättänyt, että mikäli sisäisessä haussa ei löydy johtaja- tai esimiestehtävään 
sopivaa henkilöä, virka laitetaan avoimeen ulkoiseen hakuun. Eläinlääkäriliitto katsoo, että 
viraston nykyisellä henkilöstöllä, esimerkiksi vastaavia johto- ja esimiestehtäviä tällä 
hetkellä hoitavilla henkilöillä, on myös uuden organisaation mukaisten tehtävien 
hoitamisen kannalta paras osaaminen. Mikäli tehtäviin on tullut sisäisessä haussa 
hakijoita, ei näitä henkilöitä tule sivuuttaa ja siirtää tehtävää ulkoiseen hakuun. Ulkoisten 
rekrytointien toteutuessa Eviran henkilöstömäärä kasvaisi nykyisestään, minkä pelätään 
johtavan myöhemmin henkilöstön vähentämistarpeeseen. Eläinlääkäriliitto ei hyväksy 
tällaista lopputulemaa.  
 
Suomen Eläinlääkäriliitto pyytää maa- ja metsätalousministeriötä ohjaamaan Eviraa 
toteuttamaan organisaatiouudistuksen virkamiesten palvelussuhdeturvaa kiertämättä, 
palvelussuhteen ehtoja heikentämättä ja hyvän hallinnon periaatteita noudattaen.  
 
 
 
 
 
Kirsi Sario   Marjatta Vehkaoja  
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 


