Prosessin päällikkö, kasvintuhoojien
maahantulon estäminen

Organisaation esittely
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminnan päämääränä on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus, edistää eläinten
terveyttä ja hyvinvointia sekä huolehtia kasvin- ja eläintuotannon edellytyksistä ja kasvinterveydestä. Virasto toimii maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonalalla.

Tehtävän kuvaus
Tehtävä on sijoitettu Eviraan kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys- toimialaan.
Prosessin päällikkö vastaa kasvintuhoojien maahantulon estäminen- alaprosessin EU- ja kansalliseen
kasvinterveyslainsäädäntöön perustuvaan kasvintuhoojien maahantulon estämiseksi (EU:sta ja EU:n ulkopuolelta tuleva
materiaali) suoritettavaan valvontaan liittyvien toimintojen (mm. tarkastukset, näytteenotto, hallintopäätökset) strategisesta
ja operatiivisesta suunnittelusta, toteutuksen ohjauksesta ja järjestämisestä sekä tarkastus-/valvontaketjun kumppaneiden
(esim. ELY-keskusten tarkastajat, valtuutetut tarkastajat ja näytteenottajat) ohjauksesta. Tehtävässä ohjataan myös
prosessissa toimivia laboratorioprosesseihin sijoitettuja asiantuntijoita. Päällikkö vastaa prosessinomistajana prosessin
suorituskyvystä, prosessille asetettujen vaikuttavuus- ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta ja
asiakassuuntautuneen toiminnan jatkuvasta parantamisesta. Tehtävä voi sisältää myös prosessin taloudellisen
suunnittelun vastuun. Tehtävä sisältää vahvasti toimintaympäristön ja tulevaisuuden tarpeiden analysointia ja ennakointia
sekä sidosryhmäyhteistyön kehittämistä, sillä tehtävässä korostuu prosessin tavoitteiden saavuttaminen yhdessä
asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Tehtävään sisältyy lisäksi prosessiin liittyvien tietojärjestelmien suunnittelu ja
kehittäminen sekä tieteellisen tutkimuksen ja riskinarvioinnin sekä muun asiantuntijatiedon tarpeen arviointi ja
hyödyntäminen viranomaistoiminnan kehittämisessä.
Päällikkö vastaa alaprosessin operatiivisen toiminnan tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta ja toimii prosessille nimetyn
henkilöstön esimiehenä. Esimiestyö sisältää toiminnan kehittämistä, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämistä
sekä riskien- ja laadunhallintaa. Tehtävään liittyy vastuu alaprosessin alaan kuuluvista linjauksista.

Hakijalta odotamme
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sinulta soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja Eviran arvojen mukaista
toimintaa.
Prosessin omistajana kirkastat työn laajempaa merkitystä ja sidot (lue: sytytät) prosessilaiset Eviran vision toteuttamiseen,
ja edistät ja kehität aktiivisesti Eviran uutta prosessimaista toiminta- ja ajattelutapaa Agrodite-vision pohjalta. Olet
kiinnostunut edistämään modernia turvallisuusajattelua prosessisi tehtäväalueella.
Tehtävässä tarvitset osaamista ja tuntemusta kasvintuotannosta, kasvintuhoojista, kasvinterveyden edistämisestä,
kansainvälisestä kasvikaupasta (tuonti- ja sisämarkkinatuonti) ja niitä ohjaavasta lainsäädännöstä. Työssäsi kehität
aktiivisesti asiakkaiden toimintaprosessien tuntemustasi, koska olet innostunut prosessisi toimialasta ja sen
menestymisestä.
Johtamistyylisi on innovatiivisuutta synnyttävä. Proaktiivinen, jatkuvan kehittämisen asenne on sinulle luonteva, ja omalla
esimerkilläsi kannustat muitakin jatkuvaan yhdessä oppimiseen. Haluat tuottaa lisäarvoa Eviran asiakkaille yhdessä
asiakkaiden ja valvontaketjun kumppaneiden kanssa.
Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää sinulta myönteistä asennoitumista prosessimaiseen toimintaan ja
muutosten läpivientiin, hyviä vuorovaikutus- ja henkilöstöjohtamisen taitoja vaihtelevissa muutostilanteissa, kykyä tukea
henkilöstöäsi onnistumaan osana työyhteisöjoukkuetta, kykyä määrittää prosessin edellyttämät henkilöstön osaamistarpeet
ja johtaa henkilöstön osaamisen kehittämistä tarpeiden pohjalta, kykyä johtaa suoritusta ja vastuunottoa henkilöstön

hyvinvoinnista.
Lisäksi tehtävässä tarvitset kykyä soveltaa osaamistasi uusissa tilanteissa sekä reagoida nopeasti ja harkitusti äkillisissä,
laajalle vaikuttavissa tilanteissa. Tarpeen on myös kykysi ja halusi osallistua prosessiin liittyvien tietojärjestelmien
kehittämiseen ja ylläpitoon. Tehtävä edellyttää sinulta matkustusvalmiutta.
Tehtävän hoitamisessa on merkittävää etua käytännön kokemuksestasi lainsäädännön toimeenpanossa ja
viranomaistoimenpiteiden ohjaamisessa sekä erinomaisista vuorovaikutus- ja viestintätaidoista. Eduksi ovat myös
ratkaisukeskeinen tuloshakuisuutesi, projektiosaamisesi, kokemuksesi työskentelystä kansainvälisissä työryhmissä sekä
kiinnostuksesi tieteelliseen riskinarviointitutkimukseen.

Työssä tarvittava kielitaito
Tehtävä edellyttää sinulta hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen kirjallista ja
suullista taitoa sekä hyvää englannin kielen taitoa. Katsomme eduksi hyvän ruotsin kielen taidon sekä muiden
eurooppalaisten kielten taidon.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.1.2017
Määräaikainen, päättyy: 31.12.2021
Määräaikainen tehtävään määräys.

Ilmoittautumista koskevat tiedot
Ilmoittaudu viimeistään 5.9.2016 16:15
ID: 30-140-2016
Tämä on sisäisen liikkuvuuden tehtävä.

Ilmoittaudu tehtävään sähköisesti tämän linkin kautta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtävän palkkaus määräytyy Eviran palkkausjärjestelmän vaativuustason E10 mukaisesti (3789,03 €/kk). Lisäksi
maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseesi perustuvaa palkanosaa.

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä
Matti Puolimatka
Toimialajohtaja, kasvintuotannon
edellytykset ja kasvinterveys
040 762 5126
matti.puolimatka@evira.fi

