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1. Johdon katsaus

Ruokaviraston toiminta on kaynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Vuoden vaihteen organisoitumisen, 
rekrytointien, ministeribn kanssa laaditun tulossopimuksen ja hallinnollisten maaraysten 
valmistumisen jalkeen paastiin vakiinnuttamaan toimintaa ja yhteensovittamaan ja kehittamaan 
prosesseja. Viraston valmistelussa suunniteltuja uusia toimintamalleja on otettu kayttbbn viraston 
kehittamisen ja asiakastybn johtamisessa seka tietohallinnon, hankintatoimen, controller-toimintojen, 
HR-tehtavien ja taloushallinnon organisoinnissa. Viraston toimitilojen remontit ja muutot ympari 
Suomen sijaitsevissa toimipaikoissa ovat osaltaan edellyttaneet henkilbstbita jatkuvaa muutoksessa 
elamista, mutta toisaalta edistaneet keskinaista yhteenkuuluvuutta ja tutustumista. Henkilbstba 
koskeva ohjeistus ja pelisaannbt on yhtenaistetty parhaita kaytantbja hybdyntaen ja yhteista 
toimintakuittuuria rakentaen. Viraston joustavalla tybajalla ja aidolla monipaikkaisuudella pyritaan 
osaltaan edistamaan tybtyytyvaisyytta muutoksen keskella.

Virastofuusioon liittyvien kaytannbn jarjestelyjen rinnalla viraston johto on kaynnistanyt viraston 
tulevaisuustarkastelun ja strategian laatimisen tavoitteena saada toiminnan strategiset linjaukset ja 
paamaarat valmiiksi marraskuussa kaytettavaksi tulevan kehyskauden suunnittelussa ja syyskaudella 
ministeribn kanssa kaynnistyvassa tulosohjausprosessissa. Samanaikaisesti on pureuduttu tiukaksi 
osoittautuneen taloustilanteen selvittamiseen, saastbtoimien toteuttamiseen seka tulevien vuosien 
sopeuttamistarpeen kartoittamiseen. Kehittamistybhbn liittyen on kaynnissa kokonaisarkkitehtuurityb 
seka tietojarjestelmiin ja modernin teknologian hybdyntamiseen liittyvan digitalisaatiosuunnitelman 
laatiminen.

Elintarviketurvallisuuteen seka elainten ja kasvien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien 
tulostavoitteiden saavuttamisessa on paaosin edistytty aikataulussa. Erityisesti on panostettu 
afrikkalaisen sikaruton torjuntatoimenpiteisiin seka elintarvikkeiden ja muiden maataloustuotteiden 
viennin edistamiseen. Elintarvikkeita ja rehuja koskeneet erityistilanteet on hoidettu hyvin. 
Valitettavasti resursseja ei ole ollut kaytettavissa riittavasti uuden lainsaadannbn toimeenpanon 
edellyttamiin toimiin. Mybs valvonnan yhdenmukaistamiseen ja valvontaketjun ammattitaidon 
varmistamiseen ei ole pystytty keskittymaan odotetussa maarin. Ongelmia on ollut lisaksi joidenkin 
tietojarjestelmaprojektien etenemisessa seka mikrobilaakeresistenssin torjunnan kansallisen 
toimintaohjelman toteuttamisessa.

Mybs laboratorion tulostavoitteet etenevat paaosin suunnitellusti. Palveluanalytiikka on toteutettu 
tavoiteajassa. Tulosten julkaisua avoimena datana jatketaan. Nopea riskiperusteinen asiantuntija- 
arvioprosessi on tybn alia. Analytiikkaa tehostettiin automaatiolla: mm. siemenanalytiikkaan hankittiin 
automaattiseen kuvantunnistukseen perustuva laite, joka tehostaa analytiikkaa ja kuituanalytiikkaan 
automaattianalysaattori. Sahkbista asiointia kehitettiin edelleen mm. elaintautidiagnostiikkaan ja 
naytteenottovalineiden tilaukseen verkkopalveluna.

Maksajavirastotehtavissa, keskeisimpana tukimaksatukset, saatiin viljelijatukien paatukihaku vietya 
lapi onnistuneesti. Tukisovellukseen saatiin uusi karttaosio ja elainvalvontakokonaisuuden 
uudistaminen on jatkunut. Mybs Manner-Suomen maaseudun kehittamisohjelman toimeenpano 
etenee tavoitteiden mukaisesti: yritys-, hanke-ja rakennetukien EU-rahoituksesta on sidottu 
tukipaatbksissa kesakuun loppuun mennessa 82 % ja sidotusta on maksettu 60 %.

Uuden CAP27-ohjelmakauden valmisteluun on osallistuttu aktiivisesti ja aloitteellisesti ja laadittu 
lukuisia muistioita toimenpiteiden muutostarpeista. Euroopan tilintarkastustuomioistuin teki
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helmikuussa Maaseuturahastoon DAS-tarkastuksen ja Euroopan komissio teki laajan tarkastuksen 
pinta-alatukiin 10.-14.6.2019.

Viraston perustamisvaiheessa digitaalisten palveluiden toiminnan keskibssa ovat olleet erityisesti 
palveluiden jatkuvuus, tietojarjestelmien yhteensovittaminen ja toimivuus seka IT-palvelujen tehokas 
tuotantotapa. IT-palveluissa viraston siirtymavaihe onnistui hairibttbmasti eika niissa ole ollut 
alkuvuonna merkittavia poikkeamia. Asiakasvirastoille tuotettavaa IT-palvelutuotantoa on toteutettu 
palvelusopimusten mukaisesti. Ruokaviraston perustamisen yhteydessa virastossa on otettu kayttbbn 
yhteiset perustietotekniikkapalvelut ja yhteinen asianhallintajarjestelma seka Valtorin tuottamat 
perustietotekniikkapalvelut. Tietojarjestelmien kehittamisessa on ollut viiveita seka 
substanssiresurssien etta omien ja ostopalveluna hankittavien IT-palveluresurssien vajauksen vuoksi.

2. Ruokaviraston vuoden 2019 tulostavoitteet ja alustavat tavoitteet 
vuosille 2020-2023

Tulostavoitteiden toteumien arvioinnissa on kaytetty valtion tulostietojarjestelman (Netra) arvosana- 
asteikkoa 1-5.

1 = tavoitteesta on luovuttu;
2 = tavoite ei toteudu;
3 = tavoite toteutuu osittain;
4 = tavoite saavutetaan;
5 = tavoite ylitetaan.

Tulossopimuksen valiraportissa raportoidaan ministeriblle tilannetieto ja analyysi niiden tavoitteiden ja 
toimenpiteiden osalta, joiden toteutumisessa virasto arvioi tassa vaiheessa vuotta olevan poikkeamia 
tai haasteita.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet2.1.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osa-alueella virasto arvioi taulukossa 1 esitettyjen tavoitteiden ja 
toimenpiteiden toteutuvan vuonna 2019 vain osittain (arvosana 3). Muiden tavoitteiden arvioidaan 
toteutuvan suunnitellusti.

Taulukko 1.

Tavoite, toimenpide Analyysi, Jos arvosana on eri kuin 4Arvo
sana

Varaudutaan ennalta elainten hyvinvointilain, 
elintarvikelain ja EU:n valvonta-asetuksen, elainten 
terveyssaanndstdn, kasvinterveysasetuksen ja 
luomulainsaadanndn toimeenpanoon paivittamalla 
ohjeita ja varaamalla riittavat resurssit ohjaukseen ja 
koulutukseen.

Kuluvan vuoden vaittamattdmien saastdtoimenpiteiden 
vuoksi virastolla ei ole riittavia resursseja kaikkien ohjeiden 
valmisteluun eika ohjaamiseen ja kouluttamiseen. 
Kasvinterveysasetuksen toimeenpanon resurssivaikutuksia 
ei taysin kateta siihen osoitetulla rahoituksella. 
Lisaresurssitarpeesta on ilmoitettu ministeridlle vuoden 
2020TAE-esityksen kehyksen ylittavissa tarpeissa.

3
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Toteutetaan mikrobilaakeresistenssin torjunnan 
kansallisen toimintaohjelman (AMR-NAP) vuoden 2019 
tavoitteita.

AMR-NAP-toimenpiteita ei ole pystytty resurssivajauksen 
takia edistamaan tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteista 
jaadaan etenkin toimenpiteissa, jotka koskevat viestintaa 
ja koulutusta seka resistenssin seurantaa, raportointia ja 
tutkimusta. Lisaresurssitarpeesta on ilmoitettu 
ministeridlle TAE2020-esityksen kehyksen ylittavissa 
tarpeissa.

3

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet2.2.

Taulukossa 2 esitetyt toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja toimenpiteet tulevat taman 
hetkisten arvioiden mukaan toteutumaan vuonna 2019 vain osittain (arvosana 3) tai ei lainkaan 
(arvosana 2). Muiden tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Taulukko 2.

Analyysi, Jos arvosana on eri kuin 4Tavoite, toimenpide Arvo
sana

Hanke 2: Elainvalvonnan ja taydentavien ehtojen 
tietojarjestelman kehittaminen (VM tuottavuushanke)
- Osa yksildvalvonnan toiminnallisuudesta otettu 
kayttddn. (30.6.)
Sovelluksessa suoritetaan ELY-valvojien 
havaintotallennukset merkinnan ja rekisteroinnin osalta 
avattujen valvonta-ajojen osalta. Lisaksi AVI:en 
laaninelainlaakarien toimesta tehdaan merkinnan ja 
rekisteroinnin valvonnan johtopaatdkset seka 
taydentavien ehtojen arvioehdotus vastaavien 
tapausten osalta. (30.6.)
Mobiilivalvontaa on mahdollista tehda todellisessa 
valvontatilanteessa. (30.6.)
Ryhmaelainten ID-valvonnan toteutus on aloitettu. 
Taydentavien ehtojen projekti on kaynnistetty ja 
projektisuunnitelma on hyvaksytty ohjausryhmassa. 
(30.6.)
Taydentavien ehtojen koordinointiosio on paaosin 
maaritelty. (30.6.)
Niiden valvontojen, jotka tarvitsevat omaa 
tallennusosiota, tarpeet on kartoitettu. (30.6.) 
Rajapintasuunnittelu muihin tietojarjestelmiin on 
aloitettu. (30.6.)

Elainvalvonnan osalta tavoitteita ei tulla saavuttamaan; 
yksiloelainvalvonnan toiminnallisuuksien 
(havaintotallennukset, laaninelainlaakareiden 
johtopaatokset ja taydentavien ehtojen arviointi) 
tuotantoon vientia on siirretty tavoitellusta syksysta 2019 
tammikuuhun 2020. Mobiilivalvontaa ei saada kayttoon 
viela vuonna 2019. Vuonna 2020 vahintaan ryhmaelaimet 
valvotaan kokonaisuudessaan nykyisella ID-sovelluksella. 
Ryhmaelainten valvonnan kayttoonotto on sovittu 
siirrettavaksi vuodesta 2020 vuoteen 2021; ryhmaelainten 
ID-valvonnan maarittely ja toteutus tapahtuu vuonna 2020, 
kayttoonotto tehdaan vuonna 2021. Laaninelainlaakareiden 
toiminnallisuudet toteutetaan Tukisovelluksen 
valvontaosioon ohjausryhman paatoksen mukaisesti.

3

Taydentavien ehtojen projekti on kaynnistetty ja 
projektisuunnitelma on hyvaksytty ohjausryhmassa. 
Hankkeen tehtavat etenevat suunnitellussa aikataulussa. 
Taydentavien ehtojen valvontatallennusosiot on maaritelty 
ja toteutus on aloitettu. Koordinointiosion 
vaatimusmaarittely on tehty ja toiminnallinen maarittely 
aloitetaan projektisuunnitelman mukaisesti 11/19. 
Rajapintatarpeet on suunniteltu.

- Osa ryhmaelainvalvonnan toiminnallisuudesta otetaan 
kayttoon (31.12.)
Sovelluksessa suoritetaan ELY-valvojien 
havaintotallennukset merkinnan ja rekisteroinnin osalta 
avattujen valvonta-ajojen osalta. Lisaksi AVI:en 
laaninelainlaakarien toimesta tehdaan merkinnan ja 
rekisteroinnin valvonnan johtopaatokset seka 
taydentavien ehtojen arvioehdotus vastaavien 
tapausten osalta. (31.12.)
Yhteinen elainvalvonta on valmis otettavaksi vaiheittain 
kayttoon tukielainvalvonnassa. (31.12.)
Taydentavien ehtojen valvontojen tarvittavat 
tallennusosiot on maaritelty ja koordinointiosio on
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testattavissa ID:n osalta. (31.12.)
Rajapintamaarittely on tehty niiden tietojarjestelmien 
osalta jotka lahettavat valvontatiedon taydentavien 
ehtojen koordinointiosioon. (31.12.)
Taydentavien ehtojen peltovalvonnan muutokset on 
maaritelty uuteen Tukisovellukseen (31.12.)
Kaynnistetaan koirarekisterin toteuttamisen 
suunnittelu.

Hankkeen kaynnistamiseen ei ole ollut resursseja. 
Suunnittelun kaynnistaminen on myds vaikeaa, koska 
saadds, josta kavisi ilmi rekisterin tietosisaltd, puuttuu.

2

Varataan riittavat resurssit kumotun kestavan 
metsatalouden rahoituslain (1094/1996) mukaisiin 
sulkemistoimenpiteisiin.

Sulkemistoimenpiteisiin on palkattu maaraaikainen 
lisaresurssi vuoden 2019 loppuun, mutta jo tassa vaiheessa 
on nahtavissa, etta lisaresurssista huolimatta 
sulkemistoimenpiteita ei saada tyydyttavalla tavalla 
loppuun tehtya.

3

Selvitetaan MMM:n johtamassa prosessissa 
Ruokaviraston mahdollisuudet Omakala-jarjestelman 
omistajuuteen ja yhteistydmuodot hallinnonalan 
muiden toimijoiden kanssa.

MMM:n prosessia ei ole kaynnistetty. Ruokavirasto 
osallistuu pyydettaessa.

2

Ruokaviraston palvelulupaus

Taulukossa 3 esitetaan analyysi palvelulupauksen toteutumisesta.

Taulukko 3.

AnalyysiPalvelulupaus Arvo-
sana

Ruokaviraston toimintaa suunnitellaan ja kehitetaan 
yhdessa asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Asiakkaat ja 
kumppanit otetaan mukaan strategiaprosessiin, 
palvelumuotoiluun, valvonnan yieiseen suunnitteluun, 
toiminnan tulosten tarkasteluun ja keskeisiin 
kehittamishankkeisiin.

Viraston substanssiprosesseissa on jatkettu tavoitteen 
mukaista monipuolista eri tavoin tapahtuvaa 
vuorovaikutusta asiakkaiden ja kumppanien kanssa. 
Asiakastydta kokonaisuutena suunniteltiin laaja-alaisesti jo 
viraston perustamisen yhteydessa ja tata tydta on jatkettu, 
uutena vahvuutena asiakkuusjohtajan viran perustaminen 
Ruokavirastoon. Asiakkuusjohtaja on kaynnistanyt 
kokonaisvaltaisen tydn toiminnan tehostamiseksi ja sen 
suunnittelun yhtenaistamiseksi koko virastossa.

3

Ruokavirasto yhtenaistaa ruokaketjun valvontaa ja 
huolehtii valvontaketjun ammattitaidosta.

Ruokaviraston kaynnistamiseen liittyneet tehtavatja 
kaynnistamisen mydta tulleet uudistukset ja uudet 
tehtavat, lainsaadanndn valmisteluun osallistuminen ja 
valmistautuminen, ja muut "pakolliset perustehtavat" 
yhdessa tiukkenevien resurssien kanssa johtavat siihen, etta 
valvonnan yhdenmukaistaminen ja valvontaketjun 
ammattitaidon varmistaminen eivat toteudu niin hyvin kuin 
olisi syyta.

3

Vuoden 2018 viljelijatuet on maksettu paaosin 
30.6.2019 mennessa. Joulukuun 2019 loppuun 
mennessa on maksettu 80 prosenttia tukivuoden tuista. 
Vuoden 2019 tukihaku avautuu toukokuussa.

Vuoden 2018 viljelijatuet maksettu Etela-Suomen sika- ja 
siipikarjatalouden tuen korotustaja rahoituskurin 
palautusta lukuun ottamatta 30.6.2019 mennessa. Tukihaku 
2019 avattiin 29.4.2019.

4

Maaseutuohjelman hanke-, yritys-ja rakennetukien 
hallinnointijarjestelman toiminnot ovat asiakkaiden ja 
hallinnon kaytettavissa. Toimijat saavat tarvitsemansa 
luotettavan ja ajantasaisen seurantatiedon 
kohtuullisessa ajassa.

Vuoden loppuun mennessa Hyrran takaisinperinnan, 
maksujen muutosten seka Suomi.fi -toiminnot saadaan 
tehtya valmiiksi. Perusjoukko/otanta seka 
muutoshakemusten kasittely on saatu valmiiksi jo tahan 
mennessa. Ely-keskuksille ja Leader-ryhmille on tehty 
raportointivaline, jonka avulla ne pystyvat hoitamaan 
merkittavan osan keskeisista mydntd-ja maksutietoja 
koskevista raportointitarpeistaan.

4
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Virasto tuottaa riittavasti elaintautien ja 
kasvintuhoojien diagnostiikkapalveluja ja keskeisista 
laboratoriotutkimuksista 80 % on suoritettu 
tavoiteajassa.

Laboratorion tutkimusten lapimeno tavoiteajassa 87 % 
naytteista tammi-kesakuussa.

4
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Kustannukset, tuotot ja henkildtydvuodet ydintoiminnoittain

Toteuma 06/2019Tavoile 2019
Kustannuks 
et 1 000 €

Kustannuks 
et 1 000 €

Tuotot
1000€

Htv Tuotot
1000€

Htv

Maatalous
Maaseudun kehittaminen
Metsatalous
Elinkeinokalatalous
Riistatalous
Porotalous
Elintarviketurvallisuuden valvonta 
Elintarviketurvallisuuden laboratoriopalvelut ja 
riskinarviointi
Elintarviketurvallisuuden tieteellinen tutkimus 
Elainten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta 
Elainten terveyden ja hyvinvoinnin 
laboratoriopalvelut ja riskinarviointi 
Elainten terveyden ja hyvinvoinnin tieteellinen 
tutkimus
Kasvintuotannon ja kasvinterveyden valvonta 
Kasvintuotannon ja kasvinterveyden 
laboratoriopalvelut ja riskinarviointi 
Kasvintuotannon ja kasvinterveyden tieteellinen 
tutkimus
FEAD vahavaraisten apu 
Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto 
Ulkoiset IT-palvelut

7 992 
3 942

134 67
6 35

228 5 3
245 25 3
94 0 1

0 0 0
12 825 5 349 116

4 664 96 53
53 35 1

5 199 987 38

6 482 460 70

500 19 5
3 930 1084 39

2 205 520 25

59 5 0
2 020 1 2

0 0 0
1147 734 22

Yhteensa 113 615 36 457 995 51585 9 459 480

Tunnusluku Alustava
tavoite

2020

Alustava
tavoite

2021

Alustava
tavoite

2022

Alustava
tavoite

2023
Tavoite

2019
Toteuma
06/2019

Toiminnallinen tehokkuus
n/ataloudellisuusindeksi (2019=100) 100 100 100 100 100
n/atuottavuusindeksi (2019=100) 100 100 100 100 100

Sahkoinen tukihakuprosentti
- pinta-alaperusteiset tuet 93 94 94 95 96 96
- yritys-, hanke-ja rakennetuet 89 79 92 95 95 95

2014-2020 Yritys-, hanke- ja rakennetukivarojen
- sidontaprosentti (%)
- maksuprosentti sidonnoista (%)
- maksuprosentti rahoitussuunnitelmasta (%)

80 82 100
60 60 80 90 95 100
50 49 70 80 90 100

Asiakastyytyvaisyys (asteikko 1-5) n/a(3.5) (3.5) (3.5) (3.5) (3.5)
Palvelusopimusten toteuma (%)^) 98 90 98 98 98 98
Koko virastoa koskeva asiakastyytyvaisyyskyselyn sisalto ja toteuttaminen suunnitellaan vuoden 2019 aikana. 

^•Ulkoisten asiakasvirastojen palvelusopimuksissa suunniteitu Ruokaviraston tuottama htv-maara verrattuna toteumaan.
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Voimavarojen hallinnan tavoitteet2.3.

Voimavarojen hallinnan osa-alueella arvioidaan yhden tavoitteen toteutuvan osittain (arvosana 3, ks. 
taulukko 4). Muiden tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Taulukko 4.

Toimenpide / tavoite Analyysi, Jos arvosana on eri kuin 4Arvo
sana

Laaditaan virastolle henkildstdstrategia. Viraston strategia valmistuu marraskuussa, jonka jalkeen 
osastrategioiden, kuten henkildstdstrategia, valmistelu 
kaynnistetaan. Henkildstdstrategiassa maaritellaan tarkemmin 
viraston voimavarojen hallintaa koskevat keskeiset tunnusluvut ja 
niita koskevat kehittamistavoitteet.

3

Voimavarojen hallintaa koskevat keskeiset tunnusluvut Ja niiden ennakoitu kehitys:

Tunnusluku Alustava
tavoite
2020^1

Alustava
tavoite
2021^>

Alustava
tavoite
202261

Alustava
tavoite
20236)

Tavoite
2019

Toteuma
06/2019

HENKILOSTON RAKENNE

Henkildstdmaara (htv), josta ^) 995 480 969 972 955 934
toimintamenomomentilta palkattu (htv) 974 471 948 951 934 913
muilta TA-momenteilta palkattu (htv) 21 9 21 21 21 21
osa-aikaisen henkildstdn osuus (%)^'> (6,4) (6,4) (6,4) (6,4)6,4 6,8
naiset / miehet (%) 71/29 70,7/29,3 (71/29) (71/29) (71/29) (71/29)

HYVINVOINTI JA OSAAMINEN

n/a- Tydtyytyvaisyysindeksi, 
indeksiluku 1-5 (VMbaro)

(3,6) (3,6) (3,6) (3,6)3,6

(- Tydyhteisdindeksi (VM/Baro) 
(- Johtajuusindeksi)
(- Innovointikyvykkyys)

n/a (3,7) (3,7) (3,7) (3,7)3,7
n/a (3,4) (3,4) (3,4) (3,4)3,4
n/a (3,6) (3,6) (3,6) (3,6)3,6

- Sairauspoissaolot, tpv/htv (10,3) (10,3) (10,3) (10,3)10,3 10,6
- Terveyspaivaprosentti (%) '‘I (95,9) (95,9) (95,9) (95,9)95,9 91,4

n/a- Koulutustaso, indeksiluku (5,8) (5,8) (5,8) (5,8)5,8
- Koulutusja kehittaminen (tydpaivat/htv) n/a (2,4) (2,4) (2,4) (2,4)2,4

MUUT
Toimitilatehokkuus [tsto] ^l

Henkildstomaarassa on otettu huomioon mahdollisuudet hyodyntaa luontaista poistumaa sopeuttamissuunnitelman mukaisesti. 
Maakuntauudistuksen vaikutus henkildstdmaaraan+lS htv vuosina 2021-2023.
^•Teknisen avun resurssit vuodesta 2019 eteenpain (verkostopalvelut 7 htv, Maaseutulinjan omat 10 htv, Fead 2 htv, kalatalous 2 htv). 

Osuudet aktiivisista sopimuksista.
'*• Laskenta: Mittari on niiden tydpaivien %-osuus kokonaistydpaivamaarasta, jotka eivat ole sairauspaivia. Mittari on: 100,0 % - 
(sairauspaivien Ikm: kaikkien tydpaivien Ikm).

Senaatin HTH-jarjestelman tieto toimistotiloja koskien. Ei toistaiseksi saatavilla virastojen yhdistymisen vuoksi. Tilanteen tarkistus on viela 
meneillaan.

Sulkeissa olevat luvut eivat ole tavoitearvoja.
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Liitteessa 1 esitetaan Ruokaviraston maksullista ja yhteisrahoitteista toimintaa koskevat tunnusluvut, 
rahoituslaskelma, tuotto- ja kululaskelma seka tietohallintoa ja muita perusrakenteita koskevat 
tunnusluvut.

Ruokavirasto laatii vuoden 2019 osalta toimintakertomuksen, joka sisaltyy viraston tilinpaatokseen. 
Tulostavoitteiden lopullinen toteuma raportoidaan osana tilinpaatosta. Tilinpaatds valmistuu 
28.2.2020 mennessa. Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan lisaksi tarvittaessa ministerion ja 
Ruokaviraston johdon valisissa tapaamisissa.

Seinajoella 30.8.2019

Antti-Jussi Oikarinen 
Paajohtaja

Allekirjoitettu sahkoisesti
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LUTE l.Taulukot

Ruokaviraston maksullista ja yhteisrahoitteista toimintaa koskevat keskeiset tunnusluvut, 1000€:

Tunnusluku Alustava
tavoite
2020

Alustava
tavoite
2021

Alustava
tavoite
2022

Alustava
tavoite
2023

Tavoite
2019

Toteuma
06/2019

Maksullinen toiminta
- Julkisoikeudelliset tuotot yhteensa 20 328 8 265 20 328 20 328 20 328 20 328
- Kustannukset yhteensa (erillis ja yhteis) 20 328 12 972 20 328 20 328 20 328 20 328
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -4 707
- Kustannusvastaavuus, % 100 64 100 100 100 100

- Liiketaloudelliset tuotot yhteensa 4 648 1015 3 648 3 648 3 648 3 648
- Kustannukset yhteensa (erillis ja yhteis) 5 648 2 349 4 648 4 648 4 648 4 648
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1000 -1333 -1000 -1000 -1000 -1000
Kustannusvastaavuus, % 83 43 78 78 78 78
Hintatuki*> 1000 0 1000 1000 1000 1000

- Kustannusvastaavuus, % 100 43 100 100 100 100

Yhteisrahoitteinen toiminta
-Tuotot yhteensa, josta 800 23 800 800 800 800

- muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 111 5 111 111 111 111
- EU:lta saatava rahoitus 49 49 49 49 49
- muu valtiontalouden ulkop. rahoitus 640 18 640 640 640 640

- Kokonaiskustannukset 3 240 816 3 240 3 240 3 240 3 240
-Tuotot - kustannukset (=oma rahoitus) -2 440 -793 -2 440 -2 440 -2 440 -2 440
- Kustannusvastaavuus, % 25 3 25 25 25 25

Ruokaviraston rahoituslaskelma, 1000€:

Rahoituslahde Tavoite
2019

Toteuma
06/2019

Arvio
202011

Arvio
20211)

Arvio
20221)

Arvio
20231)

Toiminnan kokonaisrahoitus (tuiot ja menot), 
josta 113 616 84 028 102 547 101 212 99 928 99 163

Toimintamenomomentin rahoitus yhteensa, 
josta 111584 82 530 102 547 101 212 99 928 99 163

- Nettomaararaha / nettokayttd 75 127 73 078 67 290 65 955 64 671 63 906
- Yhteisrahoitus valtion talousarviotalouden 

sisalta (LKP 3978) 111 5 111 111 111 111
- Yhteisrahoitus EUdta//./CP 3971j 49 49 49 49 49
- Muu yhteisrahoitus valtion talousarvion 

ulkopuolelta (LKP:t 3970ja 3979) 640 -18 640 640 640 640
- Maksullinen toiminta (LKP 30 -alk.) 24 976 9 265 23 976 23 976 23 976 23 976
- Muut tuiot (mm. muut 3-alk. seka 50-, 60 

ja 80-alk. LKP:t) 10 681 200 10 481 10 481 10 481 10 481
Muu valtion TA-rahoitus (muiden mom. 
maararahat) 2 032 1499

Toimintamenomomentin rahoitus
Nettokayttd/ -kayttdarvio 75 127 73 078 67 290 65 955 64 671 63 906
TP/Budjetoitu/TAE^> 70 243 70 048 67 290 65 955 64 671 63 906
Edelliselta vuodelta siirtynyt maararaha (arvio) (6 526) (6 526) (6 526)11410 9 128 6 526
Seuraavalle vuodelle siirtyva maararaha 
(arvio)

(6 526) (6 526) (6 526) (6 526)6 526^) 6 098

^) Tiedossa olevan rahoituksen mahdollistama taso.
^) Myohempien vuosien minimitaso, Joka edellyttaa sopeuttamistoimia (tulojen lisays/menojen karsinta). 
^) TAE-kehystaso, robotiikkahankkeiden rahoitus seka yhteistyopoytakirjojen mukaiset rahoitukset.
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Ruokaviraston tuotto- ja kululaskelma, 1000 €:

Alustava
tavoite
2020

Alustava
tavoite
2Q21»

Alustava
tavoite
2022'!

Alustava
tavoite
2Q23»

Tavoite
2019

Toteuma
06/2019

TOIMINNAN TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot 24 976 9 265 23 976 23 976 23 976 23 976
Vuokratja kayttokorvaukset 140 23 140 140 140 140
Muut toiminnan tuotot 11 341 149 11141 11 141 11 141 11141

TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet, tavarat
- Ostot tilikauden aikana 2 883 1464 2 883 2 883 2 883 2 883
- Varastojen lisays(-)/vahennys(+)
Henkildstdkulut 61146 30 424 59 534 59 022 57 930 56 565
Vuokrat 8 298 4120 7 809 8 044 8 285 8 534
Palvelujen ostot 30 359 10 138 27 520 25 086 25 895 24 451
Muut kulut 2 029 1257 2 108 2 108 2 108 2 108
Valmistus omaan kayttddn (-) -8 000 -9 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000
Poistot 8 500 2 448 9 500 9 000 8 500 8 000
Sisaiset kulut

JAAMA I -68 758 -40 402 -65 097 -61 886 -61 344 -58 284

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0
SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT

JAAMA II -68 758 -40 403 -65 097 -61 886 -61 344 -58 284

SlIRTOTALOUDEN TUOTOT JA-KULUT
Siirtotalouden tuotot 3 900 0 3 900 3 900 3 900 3 900
Siirtotalouden kulut 9 250 4 419 9 200 9200 9 200 9 200

^•Tiedossa olevan rahoituksen mahdollistama taso.

Ruokaviraston tietohallinto ja muut perusrakenteet, 1000€:

Tavoite
2019

Toteuma
06/2019 2021^1 2022^1 2023^12020^

- Tietotekniikan kayttdkulut 
(LKP mm. 4204, 4304,4322x, 4323x, 
4325X, 4327X) 15 339 7 399 14 990 15 614 15 934 15 983

- Tietotekniikkainvestoinnit 
(LKP 1120,1140,11490 tietovarastot, 
1255) 7 452 3 046 5 963 2 404 2 393 400

- Muut merkittavat investoinnit
(LKP llxx, el 1120,1140) 400 0 400 400 400 400

Tiedossa olevan rahoituksen mahdollistama taso. Luvut eivat sisalla CAP-uudistuksesta tai maakuntauudistuksesta aiheutuvia tuottoja tai kuluja, 
eika muita sellaisia ICT-kehittamishankkeita, joille ei ole tiedossa rahoitusta.

Viraston kehysrahoitus on riittamaton tarvittaviin investointeihin ja olemassa olevien JarJestelmien yllapitoon. Lisatarve tarkennetaan viraston 
digitalisaatio-Ja sopeuttamissuunnitelmissa.
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Ruokavirasto 
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO 
Puh. 029 530 0400 (vaihde) 
ruokavirasto.fi 
Y-tunnus: 2911686-7 

Livsmedelsverket 
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET 
Tfn 029 530 0400 (växel) 
livsmedelsverket.fi 
FO-nummer: 2911686-7 

Finnish Food Authority  
P.O. Box 100, FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND 
Tel. +358 29 530 0400 (switchboard) 
foodauthority.fi 
Business ID: 2911686-7 
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