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1. Johdon katsaus

Ruokavirasto on hoitanut keskeiset tehtavansa maaseutuhallinnossa seka elintarvikeketjun 
turvallisuuden ja laadun varmistamisessa hyvin. Tulossopimuksen 70 toimenpidetta ovat edenneet 
paaosin hankaluuksitta, vaikka osassa suunnitelmia joudutaan hiukan muuttamaan. Korona- 
poikkeustilannetta koskevat linjaukset viranomaisketjun ja toimijoiden ohjeistuksessa ovat 
osoittautuneet toimiviksi ja joustaviksi. Kokemukset koronakriisista ovat nostaneet esiin tarpeen 
uudistaa virastotason valmiusorganisaatiota ja -suunnitelmia. Henkilostdn jaksamista 
kuormittavassa tilanteessa on tuettu monin tavoin, mutta tydkuorma nakyy kertyvina 
saldotunteina.

Elintarviketurvallisuuden, kasvintuotannon seka elainten terveyden ja hyvinvoinnin tulostavoitteet 
saavutetaan, mutta kaikkia toimenpiteita ei pystyta kokonaan toteuttamaan. Resursseja on 
suunnattu akuuttien elaintautitapausten hoitoon, koska maassamme todettiin monia 
lintuinfluenssa-ja IHN-tapauksia. Brexit on tydilistanyt rajatarkastusta, jossa tilanteen haltuun 
ottamiseksi joudutaan hankkimaan lisaresursseja. Lisaksi lainsaadantduudistusten toimeenpanon 
ohjeistus ja valtakunnallisen valvontasuunnitelman painopistealueiden suunnittelu ovat 
tydilistaneet. Tietohallintohankkeissa ELTEn, YTVKn ja nautarekisterin toimenpiteista osa siirtyy 
vuoden 2022 puolelle mm. resurssien puutteen, tehtavien haastavuuden ja asiakkaiden 
aikataulutarpeiden takia.

Maaseutuhallinnon tehtavat ovat sujuneet laadukkaasti. Tyomaara on suuri, silla samaan aikaan 
suljetaan edellista maaseutuohjelmakautta, toimeenpannaan siirtymakauden ohjelmaa, 
valmistellaan seuraavaa ohjelmakautta seka toimeenpannaan EU:n eivytyspakettia. Valiaikaisten 
koronatukien toimeenpano on onnistunut ja tukien hakuaikaa on jatkettu. Aktiivista toimintaa on 
ollut myds kylakauppatuessa, porovahinkojen korvauspaatdksissa ja ESR+-vahavaraisten ruoka- 
apuohjelman toimeenpanossa. Komission maksajavirastotoimintaan kohdistamat 
laillisuustarkastukset vuosilta 2019-2021 ovat tydilistaneet ja suurimmat rahoitusoikaisu-uhat on 
minimoitu perusteellisella valmistelulla. Maksajaviraston hyvaksymisedellytysten ja 
viranomaisyhteistydn sujuvuuden kehittamiseksi on otettu kayttddn maksajaviraston 
toimintajarjestelma.

Ruokaviraston laboratoriot toimivat lisaantyneissa haasteissakin hyvin. Samanaikaiset 
elaintautiepidemiat seka kasvintuhoojatapaukset ovat tydilistaneet, mutta laboratorio on pystynyt 
tarjoamaan keskeiset palvelut paaasiassa tavoiteajassa. Turkistarhojen koronatestaus on jarjestetty 
ja sita jatketaan niin kauan, kuin on tarpeellista. Tarvikkeista erityisesti pipetinkarjissa on ollut 
saatavuushaasteita. Laboratorio lapaisi FINAS-akkreditointipalvelun uudelleenarvioinnin. 
Akkreditoinnin piiriin saadaan uusia menetelmia, joiden patevyys ja tulosten kansainvalinen 
vertailukelpoisuus on osoitettu.

Toiminnallisen tehokkuuden tavoitteita on edistetty viraston strategisissa tiimeissa ja projekteissa. 
Henkildstdjohtamista seka esimies- ja johtoryhmatydskentelyn kehittamista on tuettu monin 
keinoin. Tiedon elinkaaren hallintaan liittyvia toimenpiteita jatketaan. Digitalisaation johtamisen 
toimintamalli on vakiintumassa ja viraston kasikirjauudistus on loppusuoralla. Toimenpiteet 
digitaalisten palvelujen kayttajalahtdisyyden, yhteentoimivuuden ja luotettavuuden edistamiseksi 
ovat toteutuneet paaosin suunnitellusti. Konesali-ja kapasiteettipalvelujen hankinnan 
markkinaoikeuskasittelyn takia teknologiymparistdjen uudistamishanke ja aikataulu suunnitellaan 
uudelleen. IT-asiantuntijoiden rekrytointi on ollut haastavaa kilpaillun osaajamarkkinatilanteen 
vuoksi, mika on osaltaan hidastanut joidenkin hankkeiden etenemista, vaikka alkuvuoden 
kriittisimmat rekrytoinnit saatiin toteutettua.
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Toiminnan ja talouden sopeuttaminen seka tiukka saastb-ja rekrytointikuri jatkuvat. Uusina 
hankkeina mainittakoon hankinta-, matkustus-ja toimitilastrategioiden valmistelu, 
tietojarjestelmien rajapintapalveluiden maarittely seka sen selvittaminen, mita ostopalveluita 
voidaan korvata omalla tyblla. Henkilbstbn resurssi-ja rakennesuunnitelmaa kehyskaudelle 
laaditaan. Siirtyvan maararahan tasosta voidaan joutua tinkimaan mm. tietojarjestelmien kasvavien 
yllapitomenojen vuoksi. Vuokramenoissa on jo saastetty ja toimitilojen kehittaminen yhdessa 
muiden virastojen kanssa jatkuu.

2. Tuloksellisuus

Ruokavirasto laatii vuoden 2021 toimintakertomuksen ja analysoi tulostavoitteiden lopullisen 
toteuman osana tilinpaatbsta, joka valmistuu 28.2.2022 mennessa. Tavoitteiden toteutumista 
tarkastellaan tarvittaessa ministeribn ja Ruokaviraston johdon valisissa tapaamisissa. 
Tulossopimuksen valiraportissa raportoidaan maa-ja metsatalousministeriblle (MMM) tilannetieto 
ja analyysi niiden tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta, joiden toteutumisessa virasto arvioi tassa 
vaiheessa vuotta olevan poikkeamia tai haasteita. Tulostavoitteiden toteumien arvioinnissa on 
kaytetty valtion tulostietojarjestelman (Netra) arvosana-asteikkoa 1-5^.

Ruokaviraston tulostavoitteisiin liitetyista toimenpiteista 86 % arvioidaan toteutuvan suunnitellusti 
(ks. taulukot 1 ja 2). Liitteena 1 on tilannetietoa niista toimenpiteista, joiden suunnitelman 
mukaisessa toteutumisessa on haasteita, ja liitteessa 2 on esitetty tietojarjestelmahankkeiden 
toteuma-arvio. Hallitusohjelman tavoitteisiin liittyvissa tehtavissa onnistuminen on esitetty 
liitteessa 3.

Viraston strategian toimeenpano on jatkunut kuuden paamaaratiimin tybna seka tukemalla arvojen 
omaksumista. Koko virastoa koskevina tulostavoitteina onjatkettu toiminnan laatu-, lean-ja 
prosessitybta, varmistettu tietoturvaosaamista seka kannustettu viraston nakyvyyden 
edistamiseen. Digitalisaation johtamisen uudistettu toimintamalli on vakiintumassa ja 
Ruokaviraston kasikirjan uudistamista viimeistellaan. Tiedon elinkaaren hallintaa jatketaan 
tiedonhallintalain taytantbbnpanon yhteydessa ja tiedon hybdyntamista ja avaamista ao. 
paamaaratiimissa. Tutkimuksen tuen henkilbstbn vaihtuvuus on tuonut haasteita mm. avoimen 
tutkimuksen tavoitteiden edistamiseen.

Taulukko 1. Tulostavoitteisiin liittyvien toimenpiteiden toteuma 2020 ja 6/2021. Arviointi asteikolla 1-5 d

Tulostavoitteisiin liittyvien 
toimenpiteiden toteutuminen

Yhteiskunnalline 
n vaikuttavuus

PalvelulupaukseToiminnallinen
tuloksellisuus

Voimavarojen
hallinta

Toimenpiteita
yhteensa t

Vuosi 6/2021 6/2021 6/2021 6/2021 6/20212020 2020 2020 2020 2020
Tavoite on ylitetty (5), kpl (%)

3(15%) 3 (5 %)
Tavoite on saavutettu (4), kpl 23 35 12 14 8 11 43 60 3 5
(%) (79 %) (88 %) (60 %) (74 %) (100 %) (100 %) (75 %) (86 %) (60 %) (100 %)

Tavoite on toteutunut osittain 
(3), kpl (%)

6 5 5 10 10 2
(21 %) (13%) 4 (20 %) (26 %) (18 %) (14%) (40 %)

Tavoite ei ole toteutunut (2), 
kpl (%) 1 (5 %) 1 (2 %)

Tavoitteesta on luovuttu (1), 
kpl (%)
Toimenpiteita yhteensa, kpl 29 40 20 19 8 11
(%) (51%) (57 %) (35%) (27 %) (14 %) (16%) 57 70 5 5

^ 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 ylitetiin).
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Tulostavoitteiden toteumien an/ioinnissa 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 ylitetiin)

Taulukko 2. Tulostavoitteiden ja niihin liitettyjen toimenpiteiden toteuma 2021. Arviointiasteikko on sama kuin 
taulukossa 1. Arvosanaa 1 ei annettu, joten saraketta ei ole taulukossa.

Tavoite/toimenpide Lkm yht. Arvosanan 
2 saaneiden 
lkm (%)

Arvosanan 
3 saaneiden 
lkm (%)

Arvosanan 
4 saaneiden 
lkm (%)

Arvosanan 
5 saaneiden 
lkm (%)

(%
kaikista)

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (A-sarja)

Tulostavoitteet (lukumaarassa osatavoitteet, ei 
paatavoitetasoa)

23 (68 %) 1 (4 %) 22 (96 %)0 0

Tavoitteisiin liittyvat toimenpiteet 40 (57 %) 5 (12 %) 35 (88 %)0 0
Toiminnallinen tuloksellisuus (B-sarja)

Tulostavoitteet (lukumaarassa Bl-osatavoitteet ja 
muista paatavoitteet, koska niissa ei ole osatavoitteita)

6(18%) 2 (33 %) 4 (67 %) 0

Tavoitteisiin liittyvat toimenpiteet 19 (27 %) 5 (26 %) 14 (74 %)0 0
Voimavarojen hallinta (C-sarja)

5(15%) 5 (100 %)Tulostavoitteet 0 0 0
Tavoitteisiin liittyvat toimenpiteet 11(16%) 11 (100 %)0 0 0

3(9 %) 31 (91 %)Tulostavoitteet yht. 34 0 0
Tavoitteisiin liittyvat toimenpiteet yht. 10 (14 %) 60 (86 %)70 0 0
Palvelulupaus 5 (100 %)5 0 0 0

3. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tulostavoitteisiin liitetyista toimenpiteista 88 % nayttaa 
toteutuvan suunnitellusti ja 12 % osittain. Arvioiden mukaan toimenpiteiden toteutuksessa ei ole 
suuria puutteita, mutta osassa aikataulua joudutaan venyttamaan tai muuttuneiden 
taustatekijdiden takia suunnitelmia joudutaan muuttamaan jonkin verran.

Liitteessa 1 on niiden tulostavoitteisiin liittyvien toimenpiteiden (5 kpl) arviointi, joita ei 
todennakoisesti kokonaisuudessaan saavuteta (arvosana 3). Toimenpiteet, joiden toteutuksessa on 
eniten haasteita, liittyvat tulostavoitteisiin All, A12, A18 ja A19, jotka kaikki ovat alatavoitteita 
tavoitteelle A1 Vastuullisen ja uudistuvan ruokajdrjestelmdn kilpailukyky paranee. Tulostavoitteiden 
A2 Uudistuva ja kestdvd luonnonvaratalous //sod hyvinvointia ja korvaa uusiutumattomien raaka- 
aineiden ja energian kdyttdd seka A3 Monipuolinen yritystoiminta ja menestyvd maaseutu, 
monipaikkaisuus ja verkostot vahvistavat yhteiskuntaa toimenpiteet toteutunevat suunnitellusti. 
Lisaksi viraston tehtavana on asioita, joilla vastataan tavoitteeseen A4 Luotettavat ja 
laajakdyttdiset paikka-, kiinteisto- ja huoneistotiedot mahdollistavat uutta liiketoimintaa ja 
turvaavat omistusta. Alatavoitteen A44 Ruokaan ja uusiutuviin luonnonvaroihin liittyvat 
paikkatiedot mahdollistavat tehokkaita prosesseja ja palveluita sekd uutta liiketoimintaa kohdalla 
katsotaan, etta vaikka toimenpiteita on tehty, lisatoimia tarvittaisiin.

4. Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnallisen tehokkuuden tulostavoitteissa on jonkin verran haasteita vuonna 2021. Liitteessa 1 
on niiden toimenpiteiden arvio, joiden arvioidaan toteutuvan vain osittain (arvosana 3). Tallaisia 
ovat riskienhallintamenettelyiden yhtenaistamisen lisaksi tietojarjestelmahankkeista ELTE, 
nautarekisteri, YTVK seka teknologiaympariston uudistaminen. Osa hankkeista viivastyy jonkin
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verran, mutta mybs muita muutoksia suunnitelmiin on nahtavissa (ks. liite 2). Palvelulupausten 
suhteen toteuma nayttaa hyvalta ja kaikkiin lupauksiin pystytaan nailla nakymin vastaamaan 
suunnitellusti (ks. taulukko 3).

Taulukossa 4 on kustannukset, tuotot ja henkilbtybvuodet ydintoiminnoittain seka taulukossa 5 
sahkoisen tukihaun kehitykseen, laadunhallintaan ja palvelusopimusten toteumaan liittyvia tietoja. 
Liitteeseen 4 on koottu maksullista ja yhteisrahoitteista toimintaa koskevat tunnusluvut, 
rahoituslaskelma, tuotto- ja kululaskelma seka tietohallintoa ja muita perusrakenteita koskevat 
tunnusluvut. Naiden pohjalta arvioidaan, etta viraston toiminnallinen tehokkuus on hyva.

Ruokavirasto on hoitanut koronatilanteen ja siita johtuvan lisatyon hallitusti. Viraston 
poikkeustilannetta koskevat linjaukset viranomaisten ja toimijoiden ulkoisessa seka viraston 
sisaisessa ohjeistuksessa ovat osoittautuneet toimiviksi ja tilanteen mukaan joustaviksi. 
Kokemukset koronakriisista ovat nostaneet esiin tarpeen vahvistaa kriisivalmiutta, riskienhallintaa 
ja kokonaisturvallisuutta uudistamalla virastotason valmiusorganisaatiota ja valmiussuunnitelmia.

Toiminnan ja talouden sopeuttaminen seka tiukka saastb-ja rekrytointikuri jatkuvat. Uusina 
hankkeina mainittakoon hankinta-, matkustus-ja toimitilastrategioiden valmistelu, 
tietojarjestelmien rajapintapalveluiden maarittely seka selvitys ostopalveluiden korvaamiseksi 
omalla tyblla. Henkilbstbn resurssi-ja rakennesuunnitelmaa kehyskaudelle laaditaan. Siirtyvan 
maararahan tasosta voidaan joutua tinkimaan mm. mm. nykyisten ja uusien lainsaadanto- ja CAP- 
ohjelmaperusteisten tietojarjestelmien kasvavien yllapidon ja jatkuvan kehittamisen menojen 
vuoksi. Vuokramenoja on saatu jo saastettya ja toimitilojen kehittaminen yhdessa muiden 
virastojen kanssa jatkuu aktiivisesti. Maksuasetuksen valmistelussa tahdataan 
kustannusvastaavuuteen seka siihen, etta se tulisi voimaan heti vuoden 2022 alussa.

Taulukko 3. Ruokaviraston palvelulupausten toteuma-arvio alkuvuoden 2021 toteuman perusteella.
Palvelulupaus AnalyysiArvo-

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.

Ruokavirasto on osallistanut asiakkaitaan toimintansa 
kehittamiseen. Substanssitydta tehdaan tiiviissa yhteistyossa 
asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Tietojarjestelmien 
kehittamisessa hyddynnetaan kayttoliittymasuunnittelua ja 
operatiivisen tason palvelumuotoilua. Viraston yhtenaisen 
asiakkuustyon nakdkulmasta keskeista 
kokonaisarkkitehtuurityota on viety eteenpain erityisesti 
palveluiden ja asiakasryhmien osalta. Viraston 
palvelumuotoilukyvykkyytta tulee kehittaa edelleen.

4

Ruokaviraston strategian asiakkuusosuuden yhtena 
toimenpiteena on asiakkaiden entista parempi huomioiminen 
palveluiden kehittamisessa.

Ruokavirasto yhtenaistaa ruokaketjun valvontaa ja 
huolehtii valvontaketjun ammattitaidosta.

Valvonnan yhtenaistamista on jatkettu monilla sektoreilla. 
Koulutusta on jarjestetty ja ohjeistusta annettu 
valvontaviranomaiskentalle ajankohtaisista aiheista ja uusista 
saaddksista.

4

Vuoden 2019 viljelijatuet on maksettu paaosin 
30.6.2020 mennessa. Joulu-kuun 2020 loppuun 
mennessa on maksettu 80 prosenttia tukivuoden 
tuista. Vuoden 2020 tukihaku avautuu toukokuussa.

Vuoden 2020 viljelijatuet on kaikki maksettu kesakuun loppuun 
mennessa. Vuoden 2021 paatukihaku avautui huhtikuussa ja 
paattyi kesakuussa. Haun toteutus onnistui hyvin.

4

Maaseuturahaston yritysrahoituksen ja 
kehittamishankkeiden seka rakennetukien 
hallinnointijarjestelman toiminnot ovat asiakkaiden 
ja hallinnon kaytettavissa. Toimijat saavat 
tarvitsemansa luotettavan ja ajantasaisen 
seurantatiedon kohtuullisessa ajassa.

Hyrra-palvelu on ollut asiakkaiden ja hallinnon kaytettavissa 
luotettavasti ja edistyksellisesti.
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Virasto tuottaa riittavasti elaintautien ja 
kasvintuhoojien diagnostiikkapalveluja ja keskeisista 
laboratoriotutkimuksista 80 % on suoritettu 
tavoiteajassa.

Kokonaisuutena tavoite taytyy ja palvelut pystytaan tarjoamaan 
tavoiteajassa.

4

Taulukko 4. Kustannukset, tuotot ja henkildtydvuodet ydintoiminnoittain.

Toteuma 06/2021Tavoite 2021Toteuma 2020

Kustannukset
1000€

Kustannuk 
set 1 000 €

Kustannuks 
et 1 000 €

Tuotot
1000€

Tuotot
1000€

Tuotot
1000€

Toiminto Htv Htv Htv

Maatalous 14 279 562 116 20 641 498 126 6 964 161 61
Maaseudun kehittaminen 7 432 1262 69 8 816 1 638 68 3 652 278 34
Metsatalous 560 8 6 520 9 6 269 3 3
Elinkeinotalous 591 115 7 861 250 9 203 30 2
Riistatalous 306 1 3 134 0 1
Porotalous 0 0 0 0 0 0
Elintarviketurvallisuuden
valvonta

24 900 14 438 242 29 224 14 898 235
12 089 4 861 122

Elintarviketurvallisuuden 
laboratoriopalvelut ja 
riskinarviointi

9 997 387 114 10 583 339 115
5 315 92 60

Elintarviketurvallisuuden 
tieteellinen tutkimus

275 112 1 146 57 2
130 30 1

Elainten terveyden ja 
hyvinvoinnin valvonta

9 571 2 668 65 11 788 2 714 78
4 990 1 206 37

Elainten terveyden ja 
hyvinvoinnin 
laboratoriopalvelut ja 
riskinarviointi

12 094 1005 136 12 585 1 131 126

6 400 471 69
Elainten terveyden ja 
hyvinvoinnin tieteellinen 
tutkimus

1025 397 10 1 186 375 12
297 55 3

Kasvintuotannon ja 
kasvinterveyden valvonta

7 694 3 373 83 8 296 3 010 76
3 759 1 231 42

Kasvintuotannon ja 
kasvinterveyden 
laboratoriopalvelut ja 
riskinarviointi

4 054 1219 50 4 207 1014 49

2 012 507 25
Kasvintuotannon ja 
kasvinterveyden tieteellinen 
tutkimus

327 121 4 138 134 1
98 4 1

FEAD vahavaraisten apu 4 457 4 371 4 4 339 4 258 4 2 191 752 2
Ulkoiset IT-palvelut 3 331 2 159 43 2 789 2 652 46 1497 763 20
Yhteensa 100 893 32 198 953 116 119 32 977 953 50 000 10 444 483

Ei sisalla elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistoa (0,500 milj. euroa ja 4 HTV Tae 2021) eika IT-asiantuntijapalveluiden lapilaskutusta.

Taulukko 5. Sdhkdisen tukihaun kehitykseen, laadunhallintaan ja viestintddn liittyvdt tunnusluvut sekd 
palvelusopimusten ja ulkopuolisen hankerahoituksen toteuma.

Alustava
tavoite
2022

Alustava
tavoite

2023

Alustava
tavoite
2024

Alustava
tavoite

2025

Arvio
2021

(6/2021)

Tavoite
2021

Toteuma
2019

Toteuma
2020

Maatalous ja maaseudun kehittaminen

Sahkoinen tukihakuprosentti

Pinta-alaperusteiset tuet 94 94 95 95 96 96 96 96
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- Yritys-, hanke-ja rakennetuet 93 95 96 95 95 95 100 100
Yritys-, hanke- ja rakennetukivarojen sidonnat ja maksut

Ohjelmakausi 2014-2020
- Sidontaprosentti 85 96 100
- Maksuprosentti sidonnoista 65 71 90 90 95 100
- Maksuprosentti 
rahoitussuunnitelmasta 56 68 80 80 90 100

Siirtymakausi (2021-2022)
- Sidontaprosentti 40 40 100
- Maksuprosentti sidonnoista 20 20 40 60 80 100

Alustava
tavoite

2022

Alustava
tavoite
2023

Alustava
tavoite

2024

Alustava
tavoite

2025

Arvio
2021

(6/2021)

Tavoite
2021

Toteuma
2019

Toteuma
2020

Taulukko jatkuu edelliselta sivulta

- Maksuprosentti 
rahoitussuunniteimasta

8 8 40 60 80 100

Elpymisvdiine
-Sidontaprosentti 30 30 100
-Maksuprosentti sidonnoista 20 20 40 60 80 100
Laadunhallinta ja sen kehitys
Sahkoisten palveluiden hairidttdmyys, %
- Ruokavirasto.fi 100 100 100 98 98 98 98 98

Eiaintietojarjesteima 99,9 99,9 100 98 98 98 98 98
- Oiva 100 100 99,7 98 98 98 98 98
- Vipu 100 100 100 95 95 95 95 95
- Hyrra 100 100 100 95 95 95 95 95
- ELMO 99,7 100 100 95 95 95 95 95
Puimuri-

10 361 
(15 503)yhteydenottohaiiintajarjesteimaan 

tuiieet tapaukset (ja yhteydenotot)
4 729

Palvelusopimusten toteuma (%) 93 87,5 87-91 98 98 98 98 98
Ulkopuolisen rahoituksen 
hankehakemukset (kpl)

13 15 13 15 15 15 15 15

-joista hyvaksytyt 
rahoituspaatdkset (%)

77 30 46 30 30 30 30 30

Viestintaan liittyvia tunnuslukuja
Vuorovaikutus ja viestinta 
(VMBaro)

3,27 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28

Ruokavirasto.fi-sivusto
- Saavutettavuusarvosana (max 
100)

97,2 97,2 95 97,5 98 98 98,3 98,5

- Sivustoiia kavija saa 
tarvitsemansa tiedon kokonaan 
tai osittain (%)

64 64 64 64 67 69 70 72

PR Barometer -viestintatutkimus *'*

- Median yieinen tyytyvaisyys 
yhteistydhdn (1-10)

n/a7,7 7,72 7,75 7,75

n/a- Organisaation maine (1-10) 7,72 7,8 7,9 8
n/a- Luotettavuus (1-10) 8,57 8,57 8,57 8,57

Tarkoitetaan tauiukossa iueteitujen sahkoisten paiveiuiden todeiiista, teknista kaytossa oioaikaa suhteessa tavoiteituun kaytossa oioaikaan (%). 

Uikoisten asiakasvirastojen paiveiusopimuksissa suunniteitu Ruokaviraston tuottaman htv-maara verrattuna toteumaan.
Tunnusiuku koskee tieteeiiisen tutkimuksen rahoituspaatdksia.

PR Barometer on Taioustutkimus Oy:n toteuttama tutkimus jarjestojen ja Juikishaiiinnon organisaatioiden viestinnasta. Tutkimus 
seivittaa toimittajien kasityksia yksittaisten organisaatioiden maineestaja menetteiytavoista mediasuhteiden hoitamisessa.

5. Henkisten voimavarojen hallintaja kehittaminen

Tauiukossa 6 on esitetty henkilbston rakennetta ja osaamista seka toimitilojen tehokkuutta 
kuvaavia tunnuslukuja. Alkuvuoden toteuman perusteella arvioidaan, etta erityisia haasteita ei
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toteutuksessa ole, mutta seka henkilbstbsuunnittelua, tilojen kaytbn suunnittelua kuin mybs 
talouden suunnittelua on tehtava aktiivisesti ja ennakoiden.

Henkilbstbjohtamiseen, esimiestybn kehittamiseen seka henkilbstbbn hyvinvointiin on panostettu 
laajalla keinovalikoimalla. Henkilbstbn jaksamista kuormittavassa tilanteessa on tuettu erityisin 
toimenpitein. Esimiestybn vahvistamiseksi kaynnistettiin virastotasoinen kehittamishanke, jossa on 
toteutettu ns. esimiespysakkeja kytkien toiminta viraston luottamus-ja arvojohtamiseen. Opimme 
ja uudistumme yhdessa -tiimissa valmistellaan henkilbstbjohtamisen ja osaamisen kehittamisen 
strategisia linjauksia. VM-baron tarkeimmat kehittamiskohteet toimenpiteet viraston johtamisen, 
vuorovaikutuksen, viestinnan ja osaamisen kehittamisen alueilla on maaritelty ja vastuutettu. 
Viraston kokonaisjohtamisen tehostamiseksi toteutettiin strategisen johtoryhman kehittamishanke.

Taulukko 6. Henkildstdn rakennetta, hyvinvointia ja osaamista seka toimitilatehokkuutta koskevat 
tunnusluvut (toteuma 2019 - 2020 seka ennuste kehityssuunnasta 2021).

Toteum Alustava
tavoite
2022

Alustava
tavoite
2023

Alustava
tavoite
2024

Alustava
tavoite
2025

Toteum 
a 2019

Toteum 
a 2020

Tavoite
2021Tunnusluku a

6/2021
Henkilbstbn rakenne
Henkilbstbmaara, 
henkilbtybvuotta, josta 
- toimintamenomomentilta

967 959 488 957 947 937 927 917(1

945 959 488 934 924 914 904 894palkatut (htv)
Henkilbstbmaara. naiset/ 

miehet (%) 70 /30 70 /30 70/30 (70 /30) (70 /30) (70 /30) (70 /30) (70/30)

Osa-aikaisen henkilbstbn 
osuus(%) 6,5 6,1 4,6 7 7 7 7 7

Hyvinvointi ja osaaminen
Tybtyytyvaisyysindeksi, 
indeksiluku (1-5) n/a3,44 3,52 3,55 3,6 3,65 3,7 3,75

n/a* Tybyhteisbindeksi 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 4
n/a* Johtajuusindeksi 3,3 3,3 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7
n/a* Innovointikyvykkyys 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 3,8
n/a* Tybnantajakuva ja arvot 3,43 3,57 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6

Sairauspoissaolot, tpv/htv 9,8 9,1 7,7 9 9 8 8 8
Terveyspaivaprosentti (%) n/a96,1 96,3 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9
* Koulutustaso, indeksiluku (1- n/a5,9 5,8 6 6 6 6,1 6,1

*"Voin oppia ja uudistua 
tybssani"________________
Koulutukseen osallistuneiden 
osuus henkilbstbsta (%)

n/a3,71 3,71 3,8 3,85 3,9 3,9 3,9

n/a42 50 52 54 56 58 60

Henkiibkierto (lahtb + tulo) n/an/a n/a
Muut
Toimitilatehokkuus [tsto] n/a15,9 15,4 15 15 15 15 15
1) Sisaltaa mybs Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston

Mittari on niiden tybpaivien %-osuus kokonaistybpaivamaarasta, jotka eivat ole sairauspaivia. Mittari on: 100 % - 
(sairauspaivien Ikm suhteessa kaikkien tybpaivien lukumaaraan).
Henkiibkiertoon osallistuneiden maarasta ei ole tietoja saatavissa, mutta tavoitteen toteumaa arvioidaan sanallisesti 
tilinpaatbksessa.
Senaatin HTH-jarjestelman tieto toimistotiloja koskien.

2)

3)

4)

6. Tuotoksetja laadunhallinta

Tuotokset ja laadunhallinta arvioidaan ja raportoidaan tilinpaatbksen yhteydessa.
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7. Allekirjoitus

Seinajoella 27.8.2020

Antti-Jussi Oikarinen 
Paajohtaja

Allekirjoitettu sahkoisesti
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Liite 1. Ruokaviraston vuoden 2021 tulossopimuksessa sovittujen toimenpiteiden 
toteutuminen silta osin, kuin niissa on haasteita.

Tavoitteeseen liittyva toimenpide Tulostav
oite,

johon
vaikutust

Analyysi, jos arvosana on eri kuin 4Arvosa
na-

a (*
6. Tehostetaan vakavien elaintautien, erityisesti 
afrikkalaisen sikaruton, torjuntaa ja jatketaan 
salmonellaerivapauden yllapitamista:
- Tehostetaan salmonellavalvonnan ohjausta seka 
tutkimusta ja laboratoriotyota.
- Selvitetaan salmonellan tartuntalahteita ja torjuntakeinoja 
salmonellatilanteen heikentymisen estamiseksi.

Afrikkalaisen sikaruton torjunta on edistynyt paaosin suunnitellusti, 
salmonellavalvonnan tehostaminen el ole edennyt odotetusti, 
koska resursseja on jouduttu suuntamaan akuuttien 
elaintautitapausten hoitoon. Salmonellan osalta tutkimus-ja 
laboratoriotdiden tehostaminen etenee suunnitellusti.

All, A18, 3
A19

7. Varmistetaan elintarvike-, rehu-ja elaintautivalvonnan, 
tutkimuksen ja seurannan tietojen hallinta ja raportointi 
mm. EFSAdle.

Raportointia EFSAIIe on edelleen kehitettyja data on saatu 
asianmukaisesti raportoitua. Viraston sisalla valvonta- ja 
tutkimustiedon hallintaa on kehitetty, mutta yhteiset tietovarannot 
viela puuttuvat. Tata varten on kuitenkin jo kaynnistetty 
tietohallintohanke.

All, A18, 3
A19

Brexit on aiheuttanut lisatybta tuontivalvonnalle ja ajoittain pahasti 
ruuhkauttanut rajavalvontaa. Rajatarkastuksen resursseja ollaankin 
vahvistamassa. Viennin osalta on aktiivisesti jaettu tietoa Brexitin 
vaikutuksista.

15. Ruokavirasto varmistaa osaltaan Brexitin myota viennin 
ja tuonnin virroille aiheuttamien muutosten hallintaa.

A12 3

24. Toimeenpannaan EU:n elainterveyssaannbstb ja uusi 
elaintautllakl.

Uuden lainsaadanndn toimeenpanoa on edistetty jarjestamalla 
koulutustilaisuuksia viranomaisille. Vuoden 2021 lukuisat vakavien 
elaintautien tapaukset ovat kuitenkin aiheuttaneet merkittavia 
resurssihaasteita, eika muita kuin akuutisti tarvittuja elaintautien 
torjuntaan tahtaavia ohjeita ja paatbksia ole ehditty valmistella tai 
paivittaa. Lemmikkielainten tuontivaatimusten ristiriitaisuus 
aiheuttaa edelleen vakavia haasteita lainsaadanndn vaatimusten ja 
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun toteutumiselle.

A18 3

29. Jatketaan antibioottien vahaisen kaytdn kehittamista: 
jatketaan mikrobilaakeresistenssin torjunnan kansallisen 
toimintaohjelman (AMR-NAP) toimeenpanoa ja 
kehittamista, kehitetaan mikrobilaakkeiden 
elainlajikohtaisen kayttdtiedon keruuta, paivitetaan 
mikrobilaakkeiden kayttdsuosituksia ja tuetaan aktiivisesti 
metafylaksiaan liittyvien ohjeiden kehittamista ja 
soveltamista.

AMR-NAP-toimenpiteita on toteutettu kaytettavissa olevien 
resurssien puitteissa. Mikrobilaakkeiden elainlajikohtaisten tietojen 
keraamista on edistetty, samoin mikrobilaakkeiden 
kayttdsuositusten laatimista, mutta tama tyd on jaljessa 
suunnitellusta aikataulusta.

All, A19 3

Tietojarjestelmahankkeiden arviointi on liitteessa 2. 4 hanketta, joiden on arvosana 3.B3 3-4

59. Yhtenaistetaan viraston riskienhallinnan menettelyt ja 
dokumentointi.

Viraston riskienhallintopolitiikka on vahvistettu ja ajan tasalla. 
Riskeja hallitaan linjoilla ja toimintakokonaisuuksissa pitkalle viela 
vanhojen virastojen aikana omaksuttujen menetelmien ja 
toimenpiteiden mukaisesti. Toiminnan yhtenaistamisessa ei ole 
paasty alkuun tavoitellulla tavalla. Suunnittelu on tarkoitus 
kaynnistaa perusteilla olevassa valmiutta ja riskienhallintaa 
kasittelevassa ohjaus-ja koordinaatioryhmassa.

B4 3

*}A1. Vastuullisen ja uudistuvan ruokajarjestelmdn kilpailukyky paranee
All. Kaikille on riittavasti turvallista ja ravitsevaa ruokaa
A12. Suomalaisen ruoan kysynta ja vienti kasvavat
A13. Ruokajarjestelma on kuluttaja- ja markkinalahtoinen
A14. Ruokajarjestelma to/m/7 kannattavasti
A15. Ruokajarjestelman arvonlisa kasvaa ja se jakaantuu oikeudenmukaisesti 
A16. Maatalouden tuotantorakenne ja tuottavuus parantuvat

A17. Tuotantopanokset sdilyvdt korkeatasoisina ja turvallisina 
A18. Eldintaudit ja kasvintuhoojat ovat hallinnassa
A19. Eldinten hyvinvointi on korkealla tasalla ja mikrobllddkeresistenssi on 
hallinnassa
B3 Digitaallset ratkalsumme ovat kdyttdjdldhtdlsld ja tietovarantomme ovat 
yhteensopivla, luotettavla ja niltd hyddynnetddn tehokkaasti 
B4 Ennakolmme riskejd ja varaudumme krilselhin
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Liite 2. Tietojarjestelmahankkeiden toteuma

Arvio hankkeen toteumasta vuoden 2021 
aikana

Tulostavoite,
johon
vaikutusta <*

Keskeisten kaynnissa olevien tietojarjestelmahankkeiden puolivuotis- 
ja vuositavoitteet

Arvos
ana

VM:n tuottavuusrahaa saaneet hankkeet
Hanke ei tule saavuttamaan vuoden 2021 
tulossopimuksen puolivuotistavoitteita: 
Hankkeen pilotointi jatkuu toistaiseksi, 
koska valtakunnalliseen kayttddnottoon 
tarvittavat toiminnallisuudet eivat valmistu 
6/2021 mennessa; uusi arvio kayttddnoton 
aikataulusta on 12/2021 - 2/2022. ELTE2 
jarjestelman kayttddnotto siirtyy, eivatka 
kehitettavat toiminnallisuudet valmistu 
6/2021 mennessa; uusi arvio kayttddnoton 
aikataulusta on 10-12/2021. ELTE-hanke ei 
tule kaikilta osin saavuttamaan mydskaan 
vuoden 2021 vuositavoitetta. ELTEl - 
jarjestelman valtakunnallinen kayttddnotto 
voi mydhastya vuoden 2022 alkuun; ja 
ELTE2 -jarjestelman tuki ilmoitettaville 
elaintaudeille voi mydhastya vuoden 2022 
alkuun.
Hankkeelle mydnnettya VM-rahoitusta on 
todennakdisesti tarve siirtaa viela vuodelta 
2022vuodelle 2023.

Hanke 1: Elainten terveydenhallinta (ELTE)
Elaintautien hallinnan tietojarjestelman (ELTEl) pilotointi on suoritettu 
onnistuneesti; jatkotoimenpiteet jarjestelman valtakunnalliseen 
kayttddnottoon on tunnistettu. (30.6.)
Elainten laakitsemisen tietojarjestelmassa (ELTE2) on valmius 
mikrobilaakkeiden tiedonkeruuseen praktisoivilta elainlaakareilta. (30.6.) 
ELTEl tietojarjestelma on valtakunnallisesti kayttddnotettavissa 
elaintautien hallintaan. ELTEl tukee elainten merkinnan ja rekisterdinnin 
vakavien puutteiden vuoksi maarattyjen siirtokieltojen luontia, hallintaa ja 
purkua. (31.12.)
Elainten laakitsemisen tietojarjestelmaan (ELTE2) on kehitetty tuki 
elainlaakarien laakekaytdn seurantaan ja valvontaan. Jarjestelma tukee 
ilmoitettavien elaintautien ilmoittamista ja raportointia. 
Mikrobilaakkeiden tiedonkeruun praktisoivilta elainlaakareilta on pilotoitu 
ja tiedonkeruu voidaan aloittaa vuoden 2022 alussa. (31.12.)

B3 3

ID yksildelainvalvonta on saatu toteutettua 
jajatkettu ryhmaelainten maarittelylla. 
Elaintukien valvonnan toiminnallisuuksia on 
edelleen kehitetty. Hanke on saavuttanut 
tavoitteet.

Hanke 2: Elainvalvonnan ja taydentavien ehtojen tietojarjestelman 
kehittaminen

Merkinnan ja rekisterdinnin yksildelainvalvonnan ja tukielainvalvonnan 
prosessit on yhdistettyja myds ID-valvonnan jalkitarkastusprosessit ovat 
tuotannossa. (30.6.)
Tukivalvonnan takautuvat seuraamukset on mahdollista tallentaa vuoden 
2021 valvonnan havaintojen pohjalta. (30.6.)
Merkinnan ja rekisterdinnin taydentavien ehtojen kasittely yksildelaimille 
on tuotannossa. (30.6.)
Mobiilivalvonnan Offline-toiminnallisuudet on testattu ja otettu kayttddn. 
(30.6.)

B3 4

ID valvonnan ryhmaelainten valvonta, mukaan lukien taydentavien 
ehtojen valvonta, on valmis otettavaksi kayttddn 2022 vuoden alusta. 
(31.12.)
Offline-toiminnallisuuksien jatkokehitys (31.12.)
Ohjelmakauden muutosten valmistelu (31.12.)

Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti.Hanke 3: Maaseudun Hyrra-tukien sahkoisen kasittelyketjun 
kehittaminen

Uudistetun asiointipalvelun hakemustietojen toteutus (30.6.) 
Hyrra viestien automatisointi (30.6.)
Yhteisen takaisinperintajarjestelman esiselvitys ja toteutus (30.6.) 
VM-hankesalkun loppuraportti ja hydtyjen jalkiseuranta (31.12.)

B3 4

11



Virta #1453768
5291/02.00.00.00/2021

Arvio hankkeen toteumasta vuoden 2021 
aikana

Tulostavoite,
johon
vaikutusta **

Keskeisten kaynnissa olevien tietojarjestelmahankkeiden puolivuotis- 
ja vuositavoitteet

Arvos
ana

YTVK-hankkeen Vati2-osaprojekti on 
jatkokehittanyt Vati-jarjestelmaa 
kayttajakeskeisesti priorisoidun 
kehitysjonon mukaisesti. Kevaalle 
aikataulutettuja uusia tyokokonaisuuksia, 
kuten juomavesidirektiivin esiselvitys, on 
toteutettu.
Naytteenottosuunnitelmatydkokonaisuud 
en toteutus on kuitenkin osoittautunut 
merkittavasti ennakoitua vaikeammaksi. 
Pohjalla olevan Vati-jarjestelman 
tarvittava yllapitava perusparannus ennen 
jatkokehitysta on viivastyttanyt 
etenemista. Siten YTVK-hanke ei pysty 
toteuttamaan kaikkia 
rahoitushakemuksessa maariteltyja 
tyokokonaisuuksia hankkeen aikataulun ja 
rahoituksen puitteissa.
YTVK-hankkeen ELSU-osaprojektin 
toteutustyd on kaynnistynyt 
suunnitelmien mukaisesti ja ensimmaiset 
toiminnallisuudet on toteutettu. Projektin 
tydskentely on kuitenkin viivastynyt 
henkildresursointiin liittyvien jatkuvien 
viiveiden seka niiden aiheuttaman yieisen 
etenemisen hidastumisen vuoksi.

Hanke 4: Ymparistoterveydenhuollon valvonnan kehittamishanke, 
YTVK

B3 3

Vati-jarjestelmaa on jatkokehitetty kayttajakeskeisesti priorisoidun 
kehitysjonon mukaisesti ja kevaalle aikataulutettuja uusi tyokokonaisuuksia, 
kuten juomavesidirektiivi ja hairidtilanneilmoitukset, on toteutettu. (30.6.) 
Elainsuojelulain mukaisen luvan-ja ilmoituksenvaraisen toiminnan 
valvonnan seka epailyyn perustuvien elainsuojelutarkastusten toteutus on 
kaynnistynyt ELSU-projektissa aiemmin tehdyn maarittelyn mukaisesti ja 
ensimmaiset toiminnallisuudet on toteutettu sovellukseen. (30.6.) 
Vati-jarjestelmaa on jatkokehitetty kayttajakeskeisesti priorisoidun 
kehitysjonon mukaisesti. (31.12.)
Toteutetut tydkokonaisuudet on siirretty hallitusti Vati-jarjestelman 
yllapitoon. (31.12.)
Elainsuojelulain mukaisen luvan-ja ilmoituksenvaraisen toiminnan 
valvonnan seka epailyyn perustuvien elainsuojelutarkastusten 
toiminnallisuuksien toteutustydta on jatkettu ELSU-projektissa priorisoidun 
kehitysjonon mukaisesti. (31.12.)
ELSU-projektin kehittaman sovelluksen 2022/Q2 aikana tapahtuvaa 
kayttddnottoa on valmisteltu. Lisaksi on valmisteitu tarvittavaa ohjeistusta 
ja koulutusta seka kayttddnottoon liittyvaa tarvittavaa 
sidosryhmaviestintaa. (31.12.)

CAP27-hankekokonaisuus on edennyt 
odotetulla tavalla sita mukaa, kun 
poliittisia paatdksia on ollut tehtyna. 
Vauhti kiihtyy syksylla 2021. Trilogien 
viivastyminen kesakuun loppuun 
aiheuttaa vaistamatta jarjestelmien 
kehittamisessa kiireen, jotta jarjestelmat 
ovat kunnossa, kun uusi suunnitelmakausi 
alkaa 2023.

Hanke 5: CAP27, sisaltaa seuraavat alahankkeet
1. Tukisovellus ja monitorointi

Toteutetaan 2020 pilotoinnin pohjalta selvityspyyntd applikaatio viljelijdille 
seka luodaan tukisovellukseen kasittelyosio selvityspyyntdjen luontiin, 
kasittelyyn ja selailuun. (30.6.)

2. Hyrra-verkkopalvelu
CAP27 Tietorakenteiden luonti ja suunnittelu (30.6.)
Hakemustyyppien vaatimien toteutusten suunnittelu ja toteutus Hyrra 
kayttoliittymaan. Toteutetaan toimintoja, joiden tekemiseen ei oleteta 
tulevan vaikutuksia/vaatimuksia lainsaadanndsta. (30.6.)
Jarjestelman prosessinosien sahkdistaminen. Mm. neuvonta toimenpiteen 
(Neuvo2020) neuvojien sahkdinen haku ja hyvaksyminen (30.6.) 
Paikkatiedon (Suomi.fi -kartat) kayttddnotto tukihaussa (30.6.) 
Viranomaispuolen kayttdiiittymauudistuksen aloittaminen (30.6.) 
Verkkopalvelun vanhimpien osien muutostydt Hyrran uuden kayttdiiittyman 
vaatimusten mukaiseksi (30.6.)

3. Markkinajarjestelmat
Tietojarjestelmauudistuksen tekninen valmistelu ja hanketyyppisten tukien 
maarittelyjen aloitus (30.6.)

1. Tukisovellus ja monitorointi
Testataan eri menetelmin toteutettu koko maan kattava kasvukauden 
aikainen analyysi koskien viljelytoimenpiteita (muokkaus, niitto), kasvin 
tunnistusta seka kasvipeitteisyyden tunnistusta. Analysoidaan 
monitoroinnin tulokset. (31.12.)
Suorien pinta-alaperusteisten tukien vaatimusten maarittelyn aloitus 
(31.12.)
CAP27 vihrean arkkitehtuurin maarittelyn aloitus (ekojarjestelma, 
ehdollisuus, ymparistdkorvaus) (31.12.)
EU elainpaikkioiden maarittelyn aloitus (31.12.)

2. Hyrra-verkkopalvelu (31.12.)
CAP27 Tietorakenteiden luonti ja suunnittelu (31.12.)
Hakemustyyppien vaatimien toteutusten suunnittelu ja toteutus Hyrra- 
kayttdliittymaan. (31.12.)

B3 4
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Tulostavoite,
johon

vaikutusta (*

Arvio hankkeen toteumasta vuoden 2021 
aikana

Keskeisten kaynnissa olevien tietojarjestelmahankkeiden puolivuotis- 
ja vuositavoitteet

Arvos
ana

Uuden rahoituskauden aiheuttamien muutosten maarittelytydn kaynnistys 
(Hyrra-viranomaispalvelu) (31.12.)
CAP27 tuottavuus-ja tuloksellisuusraportoinnin seka uuden 
toimeenpanomallin (NDM) valmistelu (31.12.)
Kumppaneiden ja sidosryhmien palvelurajapintojen tarjoaminen ja 
hyddyntaminen, suomi.fi-palveluiden hyddyntaminen (31.12.) 
Verkkopalvelun vanhimpien osien muutostydt Hyrran uuden kayttdiiittyman 
vaatimusten mukaiseksi (31.12.)

3. Markkinajarjestelmat (31.12.)
Hanketyyppisten tukimuotojen ratkaisu valmis. Todistus- ja varastointiosioiden 
maarittelyjen aloitus. (31.12.)

Konesali- ja kapasiteettipalvelujen 
hankinnan (Hansel kilpailutus) 
markkinaoikeuden kasittelyn takia 
hankkeen prioriteetti ja aikataulu on 
suunniteltava uudelleen.

Hanke 6: Teknologiaymparistoj'en uudistaminen (ml. hallinnonalan 
META III -koordinaatio)

Sopimus suunnittelusta kayttdpalvelutoimittajan kanssa (30.6.)
Siirtojen suunnittelu kayttdpalvelutoimittajan kanssa kaynnistynyt (30.6.) 
Pilvipalveluiden sopimusvalmistelu kaynnistynyt (30.6.)

B3 3

Sopimus kayttdpalveluista valmis (31.12.)
Sopimus pilvipalveluista valmis (oletus Hansel kilpailutuksen soveltuvuus) 
(31.12.)
Siirtojen toteutus kayttdpalvelutoimittajan kanssa kaynnistynyt (31.12.)

Keskeiset MMM:n tuottavuusrahaa saaneet hankkeet
Palveluvaylan toteutus on mydhassa, 
mutta tullaan toteuttamaan alkusyksysta. 
Kokonaisuuksista toteutukseen tulee 
huomautusjarjestelma ja valtuutuksen 
kayttddnotto. Syksyn aikana toteutetaan 
tulostettavat elainlistaukset, muutokset 
liityntajarjestelmille tarjottuihin 
palveluihin, korjauksia kayttajaliittymaan, 
Mtechin tarjoamien palveluiden 
kayttddnotto ja mm. siirtymisia nayttdjen 
valilla. Konversion osalta tehdaan syksylla 
korjauksia ja konversion viimeisen osa- 
alueen, virheellisten ilmoitusten, 
konversio.
Syksyn aikana tehdaan suunnitelmien 
mukaisia yhteistestauksia sidosryhmien 
kanssa. Mtechin osalta yhteistestaukset 
aloitetaan osio kerrallaan syksylla ja ne 
kestavat alkuvuoteen 2022.
31.12.2021 kayttddnottotavoitetta ei tulla 
saavuttamaan, silla 1.6.2021 on tehty 
paatds uuden nautarekisterin 
kayttddnoton siirtamisesta maaliskuulle 
2022.

Hanke 7: Nautarekisterin ioppuun saattaminen
Palveluvaylan palvelut ja nautarekisterin kayttdiiittyma on toteutettu 
kokonaisuudessaan. Jarjestelma on valmiina laajamittaiseen testaukseen 
sidosryhmien kanssa ja vakautusvaiheeseen. Konversio on ajettu 
testiymparistddn ja kokonaisuuden testaus voi alkaa. (30.6.) 
Nautarekisterin kayttddnotto ja projektin paattaminen. (31.12.)

B3 3

Keskeiset hallitusohjelmarahoitusta saaneet hankkeet
CAP27-hankekokonaisuus on edennyt 
odotetulla tavalla sita mukaa, kun 
poliittisia paatdksia on ollut tehtyna. 
Vauhti kiihtyy syksylla 2021. Trilogien 
viivastyminen kesakuun Ioppuun 
aiheuttaa vaistamatta jarjestelmien 
kehittamisessa kiireen, jotta jarjestelmat 
ovat kunnossa, kun uusi suunnitelmakausi 
alkaa 2023.

Hanke 8: Tietojarjesteimien kehittaminen (CAP-uudistus)
Siirtymakauden 2021-2022 tietoiarjestelmamuutokset ja CAP27
toimenpiteiden valmistelu

B3 4

Markkinajarjestelmien esiselvitys ja hankkeen valmistelu (30.6.) 
Sampo-esiselvitys ja hankkeen valmistelu (30.6.)
Tukisovellus:

Siirtymakauden muutosten toteutus (30.6.)
Uudistetaan paatukihaun tekninen toteutus CAP27 varten. Peruslohkojen 
ilmoittaminen, tukien haku ja tietojen ilmoittaminen osiot. (30.6.) 

Hyrra-verkkopalvelu:
Siirtymakauden tukien toimeenpano (tukihaku, mydntd, maksu, seuranta, 
raportointi) (30.6.)
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Tulostavoite,
johon

vaikutusta (*

Arvio hankkeen toteumasta vuoden 2021 
aikana

Keskeisten kaynnissa olevien tietojarjestelmahankkeiden puolivuotis- 
ja vuositavoitteet

Arvos
ana

EIvytysvalineen toimeenpanon valmistelu ja toteutus maaseudun 
kehittamisen tuissa (tukihaku, mydntd, maksu, seuranta, raportointi) (30.6.) 
Verkkopalvelun vanhimpien osien muutostydt Hyrran uuden kayttdiiittyman 
vaatimusten mukaiseksi siirtymakauden ja eivytysvalineen toimeenpanon 
vaatimusten osalta (30.6.)
Ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisen toimeenpano Hyrra- 
verkkopalveluun (30.6.)

Uuden kayttdiiittyman kayttodnoton pilotointi kehittamishankkeiden tukihaussa 
ja kayttdiiittymauudistuksen kehitystydn jatkaminen (30.6.)
Tukisovellus:

Sahkdisen arkiston uudistaminen CAP27 -vaatimukset huomioiden. 
Uudistetaan kayttdiiittyma ja kehitetaan uusi toiminnallisuus, jotta voidaan 
nayttaa asiakirjat Vipussa. (31.12.)
Mobiilivalvonnan karttatoiminnallisuuksien kehittaminen (luodaan paremmat 
edellytykset uuden kauden valvonnalle). (31.12.)
Valvonnan prosessin sahkdistaminen monitorointia varten. Valvonta- 
asiakirjojen nayttaminen Vipussa. (31.12.)

Hyrra-verkkopalvelu:
Paivittaistavarakauppapalveluavustuksen ja maaseudun yritysten ja 
maatalouden valiaikaistukien jalkiseurannan toteutus (31.12.) 
Ei-tuotannollisten investointien maksujen toteutus Hyrra-verkkopalveluun 
(31.12.)
Asuntorakentamisen tuen sahkdistaminen (31.12.)
Kansallisen yritystukirekisterin (Y-ATV) integraation laajentaminen 
rekisteritietojen hyddyntamiseksi Hyrra-verkkopalvelussa (31.12.) 
Verkkopalvelun vanhimpien osien muutostydt Hyrran uuden kayttdiiittyman 
vaatimusten mukaiseksi siirtymakauden ja eivytysvalineen toimeenpanon 
vaatimusten osalta (31.12.)
Kayttdiiittymauudistuksen kehitystydn jatkaminen (31.12.)

Elainvalvonnan ja taydentavien ehtojen tietojarjestelmien CAP-valmistelu 
elainvalvonnan mobiilivalvontaa tukevien laitteiden yhteensovitus 
valvontaosioon (31.12.)

Hankkeen edellyttamat rekrytoinnit on 
aloitettu ja tyd on paassyt kayntiin.

Hanke 9: Valmistellaan koirarekisteri vuoden 2023 alkuun mennessa B3 4
(HO)

Suunnitelman laatiminen (31.12.) 
Rekisterin valmistelu (31.12.)
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Liite 3. Hallitusohjelman tavoitteiden toteuma

Elainsuojeluasiamiehen viran perustaminen (100 OOOe)

Vuonna 2021 elainsuojeluasiamiehen viran kulut koostuvat paaosin paikkakuluista, elainsuojeluasiamiehen 
verkkosivujen julkaisusta ja viestinnasta seka tapahtumien jarjestamisesta. Elainsuojeluasiamiehen 
verkkosivut (elainsuojeluasiamies.fi) julkaistiin kesakuussa. Verkkosivuilla esitellaan elainsuojeluasiamiehen 
tehtavankuva ja julkaistaan elainsuojeluasiamiehen lausunnot. Elainten hyvinvointikysymyksia nostetaan 
keskusteluun blogin kautta. Syksylla elainten hyvinvoinnista jarjestetaan pyorean poydan keskustelu, johon 
kutsutaan keskeiset sidosryhmat. MMM, Elainten hyvinvointikeskus ja elainsuojeluasiamies valmistelivat 
webinaaria uudesta elainten hyvinvointilaista, mutta webinaari ei toteutunut kesaan mennessa, silla 
lakiesitysluonnos ei lahtenyt lausuntokierrokselle kevaalla.

Elainsuojeluasiamies on tehnyt lausuntoja elainten hyvinvointiin vaikuttavista saaddsuudistuksista muun 
muassa eduskunnan maa-ja metsatalousvaliokunnalle ja MMM:lle. Elainsuojeluasiamies on osallistunut myds 
tuotantoelainten hyvinvoinnin ja seura- ja harrastuselainten hyvinvoinnin neuvottelukunnan seka tieteellisiin 
tai opetustarkoituksiin kaytettavien elainten suojelun neuvottelukunnan toimintaan. Han on osallistunut 
elainten hyvinvointikorvausten uuden rahoituskauden sitoumusehtojen valmisteluun osallistumalla 
kokouksiin ja kommentoimalla sitoumusehtojen luonnoksia. Tydhdn on sisaltynyt myds sidosryhmien 
tapaaminen, esiintyminen eri tilaisuuksissa, kirjoittaminen elainten hyvinvoinnista alan ammattilehtiin ja 
sidosryhmien lehtiin seka mediahaastattelujen antaminen.

Elaintautien torjuntaa edistava tiedotus, koulutus ja varautuminen seka rekisterien kehittaminen 
(845 OOOe)

Poikkeuksellinen tilanne elaintautien torjunnan edistamisessa sai jatkoa tana vuonna, kun koronapandemian 
aiheuttamien rajoitusten lisaksi vakavien elaintautien tapaukset ovat tydilistaneet virastoa poikkeuksellisen 
paljon. Hallitusohjelman toimeenpanoon tahtaavan lisarahoituksen avulla vahvistettu viraston 
saneerausosaaminen on tullut todelliseen tarpeeseen, vaikkakin saneerausosaamista on kohdennettu 
salmonellan ohella merkittavissa maarin lintuinfluenssan ja IHN-taudin torjuntatoimiin.

Aiemmin suunniteltuja tavoitteita afrikkalaisen sikaruton maahantulon ennaltaehkaisytoimissa ei ole taysin 
saavutettu. Maantiekyittien visuaalinen suunnittelu on tehty ja useista pystytyspaikoista on sovittu, mutta 
kyittien pystytys odottaa viela konkreettisia toimenpiteita, joita edistetaan syksyn aikana. Kevaan ja kesan 
aikana viestintaa suunnattiin jalleen tehostetusti luonnossa liikkujille, kotimaan matkailijoille ja rahtareille. 
Aiemmin toteutettujen infovideoiden tehostettua, ohjelmallisesti kohdennettua videokampanjaa ajetaan 
heina-elokuun aikana mediatalojen verkkosivustoilla ja palveluissa seka sosiaalisen median kanavilla. 
Viestinnan nakyvyyden lisaamisesta Helsingin rahtisatamissa on sovittu, erityisesti rahtikuljettajien 
tavoittamiseksi. Lisaksi afrikkalaisen sikaruton vastaisia valmiusharjoituksia jatkettiin tana vuonna, ja 
harjoitusten koosteraportit julkaistiin.

Salmonellan torjunnan tehostamiseksi jatkettiin salmonellakantojen tyypittamista ja aloitettiin 
salmonellavalvontaan kuuluvien tuotantoketjujen lahdearvioiden paivittaminen ja tarkentaminen. 
Turkiselaintilojen aiheuttaman salmonellariskin tarkempaa selvittamista on tarkoitus jatkaa siina vaiheessa, 
kun hyvinvoinnin otantavalvonnat pystytaan jalleen kaynnistamaan koronarajoitusten hellittaessa. Lisaksi 
kaynnistettiin Suomen BVD-vapauden osoittamiseen tahtaava tehostettu tutkimusohjelma, ja jatkettiin 
elainrekisterien tietojen laadun ja kaytettavyyden parantamiseen tahtaavia rekisterien kehittamistoimia. 
Koirarekisterin esiselvitystyd on kaynnistetty.
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Elintarvikeviennin edistaminen (1 000 OOOe)

Tehdyt ja suunnitellut vienninedistdmistoimet vuonna 2021

Elintarvikkeiden markkinoillepaasyhankkeiden edistaminen

Viennin kasvua haetaan uusien avautuneiden vientimarkkinoiden kautta. Kevaan 2021 aikana 
markkinoillepaasyhankkeita on edistetty yritysten esitysten mukaisesti. Uusien markkinoillepaasyhankkeiden 
kaynnistamista varten on laadittu webropol-pohjainen sahkoinen lomake. Lomakkeella yritysta pyydetaan 
kertomaan entista tarkemmin esimerkiksi arviota viennin arvosta viiden ensimmaisen vientivuoden aikana, 
onko tehty markkina-ja asiakaskartoituksia kohdemaassa, mika on vientituotteiden kotimaisuus-ja 
jalostusaste ja onko markkinoillepaasysta hydtya myds muille suomalaisille yrityksille. Hakemuksen avulla 
Ruokavirasto pystyy yhtenaisemmin arvioimaan, miten ja milla aikataululla Ruokavirasto voi edistaa kyseista 
markkinoillepaasya ja onko hanke ensisijainen.

Kevaalla 2021 Singapore Food Agency (SFA) hyvaksyi Suomen ASF-regionalisaatiohakemuksen, mutta 
regionalisaatiossa sovellettavista ehdoista kaydaan yha neuvottelua.

Useita vientiselvityksia tydstettiin ja saatiin lahetettya kohdemaihin kevaalla 2021 (Japan! BSE-selvityksen 
lisakysymykset, Singapore Al-regionalisaatio -kysely, Singapore Al-lisaselvitys free range-kuorimunien viennin 
mahdollistamiseksi, Thaimaa nauta-PAP-preaudit-kysely, kahdet Vietnamin sian-ja siipikarjanlihan 
vientihankkeeseen liittyvat lisakysymykset). Lisaksi tydstettiin useita vientiselvityksia (Kiina prosessoitu 
elainproteiini ja -rasva, Taiwan hirvielaintuotteet, Japan! Al-regionalisaatio).

Monessa markkinoillepaasyhankkeessa on edetty vaiheeseen, jossa seuraava askel on kohdemaan 
viranomaisen suorittama auditointi Suomeen. Naita ovat Japanin naudanlihahanke; Etela-Korean 
siipikarjanliha-, kuorimuna- ja munatuotehanke; Etela-Korean jaateld-, voi- ja aidinmaidonkorvikehanke seka 
Vietnamin jalostussikahanke. Myds Vietnamin sian- ja siipikarjanlihahanke on todennakdisesti edennyt tahan 
vaiheeseen. COVID-pandemian vuoksi auditointeja ei ole voitu toteuttaa, mutta ne ovat odotettavissa heti, 
kun maiden tilanteet sen sallivat. Seka Japan! etta Etela-Korea ovat sanoneet Suomen 
markkinoillepaasyhankkeisiin liittyvien auditointien olevan heidan listallaan ensimmaisena.

Monta muuta markkinoillepaasyhanketta on lisaksi kesken ja odottaa kohdemaan viranomaisen reagointia, 
kuten Indonesia maito, Taiwan sianliha, Kiina BSE, Kiina kalanrehu, Kiina siipikarjanliha, Kiina mallas, Kiina 
kasvidijy, Etela-Afrikka sian- ja siipikarjanliha, Filippiinit sian- ja siipikarjanliha ja Filippiinit sika- ja siipikarja- 
PAP.

Kiinan ja Euraasian talousliiton vientivalvontajarjestelmien yllapito ja kehittaminen

Kiina

Elintarvikevienti Kiinaan on jatkunut alkuvuoden 2021 aikana menestyksekkaasti. Viennin arvo alkuvuoden 
(tammi-huhtikuu) osalta on lahes 52 miljoonaa euroa, kun vastaava arvo kevaalta 2020 oli noin 44 miljoonaa 
euroa (ETL:n ulkomaankauppatilasto, ei sisalla alkoholi-ja virvoitusjuomia). COVID-19-pandemia on edelleen 
tuonut lisahaasteita erityisesti kylmaketjuelintarvikkeiden vientiin. Pandemiasta huolimatta Kiinan vientia on 
saatu yllapidettya. Viejayrityksille on tiedotettu ja vientivalvontajarjestelmaan kuuluvia yrityksia on 
koulutettu pandemian aiheuttamiin vientiriskeihin varautumisessa.

Maitotuotteiden vienti on pysynyt samalla tasolla alkuvuonna (tammi-huhtikuu) ja sianlihan vienti on 
kasvanut merkittavasti viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maitotuotteiden ja sianlihan 
viennin jatkuminen edellyttaa jatkuvaa tydta, kuten auditointeja, raportointia ja vientivaatimusten 
seuraamista, ja siita on huolehdittu ja huolehditaan myds vuonna 2021.

Kauran- ja ohranvieja- ja varastointilaitosten lista on paivitetty Kiinan viranomaisille alkuvuodesta ja kesalla 
2021. Kolme uutta kauran viejaa ja kaksi varastoa on lisatty listalle.

Kalanviennissa on ollut haasteita muun muassa koronapandemiasta johtuen ja naita haasteita on ratkottu 
tiiviissa yhteistydssa yritysten kanssa. Vuoden 2021 alusta Kiina olisi halunnut uuden kalastustuotteiden
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vientitodistuksen, jossa olisi koronavakuutus, etta tuote ei sisalla covid-virusta. Uutta todistusta ei kuitenkaan 
ole laadittu, koska EU on lahettanyt Kiinan tullille kirjeenjossa todettu, etta vakuutukselle ei ole perustetta 
elintarviketodistuksissa.

Kiinan kiristyvaa tuontilainsaadantda on seurattu tiiviisti ja asiasta on tiedotettu aktiivisesti nettisivuilla, 
Twitterissa ja ruokaketjun uutiskirjeessa. Kiina on muun muassa julkaissut saaddksia, jotka koskevat lahes 
kaikkien Kiinaan vietavien elintarviketuotteiden valmistajien ja varastoijien rekisterdintia. Saadosten 
ilmoitetaan astuvan voimaan 1.1.2022.

Ruokaviraston vientijaosto on suorittanut auditoinnit kahteen Kiinan-vientiin hyvaksyttyyn maitoalan 
laitokseen seka etaauditoinut sianlihalaitoksen uuden sianpaiden pakkaamisen prosessin.

Euraasian talousliitto:

Elintarvikevienti Euraasian talousliiton maihin (Armenia, Kazakstan, Kirgisia, Valko-Venaja ja Venaja) laski 4 % 
alkuvuonna 2021 edellisvuoden alkuun verrattuna. Laskua selittaa kalastustuotteiden viennin vaheneminen 
Valko-Venajalle edellisvuodesta. Vuodesta 2019 vienti on kuitenkin kasvanut kolmanneksen. 
Elintarvikeviennin arvo tammi-huhtikuussa 2021 Euraasiaan talousliiton maihin oli 32 miljoonaa € (ETL:n 
ulkomaankauppatilasto, elintarvikevienti pois lukien alkoholi-ja virvoitusjuomat).

Venajan vastapakotteista huolimatta Euraasian talousliittoon kuuluvista maista elintarvikevienti oli suurinta 
Venajalle: 27 miljoonaa € tammi-huhtikuu 2021. Vastapakotteet estavat lahes taysin elainperaisten 
elintarvikkeiden viennin Venajalle. Eniten kasvua Venajan viennissa on ollut kahvituotteiden ja suklaan 
viennissa, eniten vietiin viljatuotteita (mylly- ja leipomoteollisuuden tuotteet seka maltaat).

Kalastustuotteiden vienti Valko-Venajalle on kasvanut moninkertaiseksi viime vuosina. Valko-Venajan 
elintarvikeviennista 90 % on kalastustuotteiden vientia. Vienti muihin Euraasian talousliiton maihin on 
pienempaa. Kazakstaniin viedaan kalastustuotteita ja Armeniaan maitotuotteita. Kirgisiaan ei ole ollut 
elintarvikevientia.

Venaja sallii vastapakotteiden alaisten tuotteiden transitokuljetukset Venajan lapi kolmansiin maihin tietyin 
edellytyksin. Ruokavirasto sopi tahan liittyvista kaytanndista Venajan elainlaakinta-ja kasvinterveyslaitos 
Rosselhoznadzorin kanssa loppuvuodesta 2020. Rajanylityspaikalla Venajan tullivirkailijat asettavat 
ajoneuvoon tai rautatiekalustoon sahkdisen seurantasinetin, joka poistetaan, kun kuljetusajoneuvo poistuu 
Venajan federaation alueelta. Lisaksi kuljetuksesta vaaditaan ennakkoilmoitus, joka lahetetaan 
Ruokavirastosta Rosselhoznadzorin jarjestelmaan. Tama on uusi tehtava Ruokavirastossa. 
Elintarviketeollisuus kayttaa tata mahdollisuutta viikoittain autokuljetusten osalta.

Euraasian talousliitto edellyttaa Ruokavirastolta Euraasian valvontajarjestelmaan kuuluvien laitosten 
valvojien koulutusta seka laitosten auditointeja. Valvojille jarjestettiin koulutus ajankohtaisista asioista 
Euraasian viennin osalta. Koulutuksessa kaytiin lapi laitosten vientivalvonnan ohjeistusta, pakotteiden 
alaisten tuotteiden kuljetuksiin liittyvia kaytantdja seka elainterveystodistusten tautiehtoja. Kevaan 
koronatilanteen takia osa vientilaitosten auditoinneista on siirtynyt syksyyn. Osa maitolaitosten 
auditoinneista tehtiin Kiinan viennin auditointien yhteydessa ja yksi varastoauditointi etaauditointina.

Viennin turvaaminen Isoon-Britanniaan (Brexit) ja muihin maihin

Toimijoiden neuvonta ja auttaminen kohdemaiden (Aasian, Afrikan, Lahi-idan, Amerikka ja Euroopan EU:n 
ulkopuoliset maat) asettamien vaatimusten tayttamisessa elainperaisten tuotteiden viennissa silloin, kun 
kyseessa on muu kuin varsinainen vientiselvitys tai vientivalvontajarjestelma, tydilistavat jatkuvasti. 
Edellytyksena neuvontatydile on seurata EU:n tasolla tapahtuvia neuvotteluja ja tiedotusta (mm. 
osallistuminen EU:n Market Access Working Groupiin, EU:n Market Access Data Basen seuranta) ja suoraan 
kohdemaista tulevaa informaatiota. Tarkea osa neuvonta- ja auttamistydta on paivittaa viennin nettisivuille 
tietoja kohdemaiden todistusvaatimuksista seka osallistua viennissa tarvittavien todistuslomakkeiden 
tekemiseen ja niihin liittyviin neuvotteluihin. Viennin mahdollistaminen edellyttaa usein myds hyvaksyttyja 
laitoksia koskevien tietojen lahettamista kohdemaan viranomaisille.
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Ison-Britannian ero EU:sta on aiheuttanut suuria muutoksia viennin vaatimuksiin, joihin on valmistauduttu 
alkuvuoden ajan. Suurin osa elintarvikkeiden viennin vaatimuksista tulee voimaan lokakuussa 2021, jolloin:

vietavat tuotteet on ilmoitettava etukateen Ison-Britannian viranomaiselle, 
tuotteiden vieminen edellyttaa TRACES-jarjestelmassa mydnnettavaa terveystodistusta ja 
vientilaitosten tietojen on oltava uuden TRACES-jarjestelman LMS-listoilla.

Erityyppisten tuotteiden vaatimuksista on saatu tietoa osallistumalla komission ja Ison-Britannian 
viranomaisten jarjestelmiin koulutustilaisuuksiin ja seuraamalla eri lahteista, mm. komissiosta, tulevaa muuta 
tiedotusta ja Ison-Britannian nettisivuja. Tietoa on valitetty toimijoille ja valvojille nettisivujen ja sahkopostin 
lisaksi myds yhteistydryhmien kokouksissa ja koulutustilaisuuksissa. Lisaksi on seurattu aktiivisesti uuden 
TRACES-jarjestelman kayttddnottoa ja pyritty huolehtimaan siita, etta todistusten myontaminen Isoon- 
Britanniaan tulee sujumaan Suomessa ongelmitta.

Sahkoisen vientitodistusjarjestelman yllapito Ja kehittaminen, eCert:

Sahkdisen vientitodistusjarjestelman, eCertin, kehittamista on jatkettu. Jarjestelmassa on talla hetkella 
kaytettavissa 8 kpl viennin elainlaakintdtodistusta ja lisaa todistuksia ollaan viemassa jarjestelmaan 
loppuvuoden aikana. Vuoden ensimmaisen puoliskon aikana eCertin toimintavarmuutta on parannettu ja 
jarjestelmaan on tehty muutoksia, jotka mahdollistavat uusien todistusten siirtamista jarjestelmaan.

Tuotantoelainten HPAI ja IHN tapaukset

Kevaan 2021 tuotantoelainten elaintautitapaukset (HPAI ja IHN) ovat vaatinet ja vieneet resursseja muulta 
viennin edistamistydita.

Janakkalassa fasaanitarhassa 10.2.2021 todettu korkeapatogeeninen lintuinfluenssa HPAI H5N8 rajoitti 
siipikarjan ja siita saatavien tuotteiden vientia EU:n ulkopuolisiin maihin. Tautitapaus tydilisti paljon 
Ruokaviraston viennista vastaavia toimintoja. Toimijoille ja valvojille pidettiin infotilaisuudet Teamsin 
valityksella (9.2. ja 11.2.). Viejille ja viennin elainlaakintdtodistuksia mydntaville virkaelainlaakareille laadittiin 
toimintaohjekirje, joka sisalsi ohjeistusta muun muassa todistusehtojen tulkinnasta. Valvojia varten koottiin 
ajantasaista tietoa Pikanttiin ja viejia varten Ruokavirasto.fi -sivuille. MMM:n kanssa laadittiin viennin 
tarkeimmille kohdemaille tautitapauksesta infokirjeet, jossa esitettiin, etta siipikarjaperaisten tuotteiden 
vientirajoitukset koskisivat vain taudin vuoksi perustettua rajoitusaluetta. Useat maat kuitenkin rajoittivat 
tuontia koko Suomen alueelta (esim. Venaja, Japani, Singapore), osa maista rajoitti tuontia Etela-Suomen 
alueelta (Valko-Venaja, Kanada). Suomen tarkein siipikarjan lihan kohdemaa rajoitti tuontia vain Janakkalan 
kunnan alueelta. Ukraina, Japani, Hongkong, Etela-Korea ja Venaja lahettivat tautitapausta koskevat 
selvityspyynndt/kyselyt, joihin vastaaminen priorisoitiin. Tama on viivastyttanyt markkinoillepaasyselvityksiin 
vastaamista. Suomi toimitti OIE:lle tautivapausilmoituksen toukokuussa ja MMM tiedotti kirjeitse tasta 
tarkeimpia viennin kohdemaita. Japani, Singapore, Etela-Korea, Kanada ja Valko-Venaja (osalta tuotteista) 
poistivat tuontirajoitukset kesakuussa. Ruokaviraston tietojen mukaan vaikutukset nykyiseen vientiin ovat 
toistaiseksi olleet verrattain maltillisia, koska suurimmat viennin kohdemaat (mm. Hongkong) eivat kieltaneet 
tuontia koko Suomen alueelta ja tapaus oli alueella, jolla ei ollut merkittavasti siipikarjatuotantoa.

Ahvenmaalta 27.5.2021 todetun kalojen IHN-taudin mahdollisista vientivaikutuksista laadittiin 
Ruokavirastossa ohjekirje viejille ja elainlaakintdtodistuksia mydntaville viranomaisille. Valvojia varten on 
koottu ajantasaista tietoa Pikanttiin ja viejia varten Ruokavirasto.fi -sivuille. Taman hetken tietojen mukaan 
Ahvenanmaan IHN-tapaus ei ole vaikuttanut elavien kalojen tai kaloista saatavien tuotteiden vientiin EU:n 
ulkopuolelle.

Muuta vienninedistamistyota kevaalla 2021

Ruokaviraston viennin nettisivuja on yllapidetty ja kehitetty (esim. viennin etamyyntiosiota valmistellaan) 
Virasto on yhdessa Food from Finland -ohjelman kanssa jarjestanyt vientivalmennus-webinaarin 13.4. 
Koulutukseen ilmoittautui ennatysmaara osallistujia, lahes 200.
Viraston asiantuntijat ovat pitaneet vientiin liittyvia koulutuksia ja esityksia eri tahojen ja sidosryhmien 
jarjestamissa tilaisuuksissa (mm. Suomi-brandilla maailmalle -webinaari (9.2.), Elintarvikeviennin osaaja -
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koulutusohjelma (12.2.), Luomualan kehittajien tyopaja (4.5.), Elintarviketieteiden seuran Brexit- 
keskustelutilaisuus (1.6), PuroMeet (10.6.)) seka osallistuneet hankkeiden ohjausryhmiin 
(Elintarvikeviennin osaamiskoulutus ELVI -hanke, Growcery-hanke, Uudenmaan ruokasektorin 
kehittamishanke).
Ruokaviraston (®Export_team -Twitter-tililla on yli 1300 seuraajaa.

HO-ohjelmien rahojen kayttosuunnitelma 2021 elintarvikeviennin edistamiseksi

Elintarvikeketjun tuotteiden viennin edistaminen on Ruokaviraston lakisaateinen tehtava (laki 
Ruokavirastosta, elintarvikelaki, rehulaki). Rahoja tullaan kayttamaan henkildstdmenoihin (7 htv) ja 
toimintamenoihin. Vuonna 2021 erityisesti:

markkinoillepaasyhankkeita edistetaan yritysten esitysten mukaisesti 
tehdaan koronapandemian takia siirrettyja vientilaitosten auditointeja
koronapandemian takia siirtyneita viennin kohdemaiden tekemia markkinoillepaasyauditointeja toteutuu 
mahdollisesti jo tana vuonna (esim. Japani naudanlihahanke, Etela-Korea useita tuotteita)
Kiinan tiukentuvat tuontivaatimukset vaativat perehtymista ja resursseja 
Brexit toimeenpanoa jatketaan
toimijoiden ja valvojien neuvontaa ja koulutusta jatketaan viennin turvaamiseksi 
selvitetaan viennin etamyyntivaatimuksia
todistusten laatiminen ja yllapito sahkdisessa eCert-jarjestelmassa, kayttajien kouluttaminen ja 
jarjestelman kaytdn tuki tulevat lisaamaan resurssin tarvetta.

Viennin kohdemaat ovat jo vuosia tiukentaneet markkinoillepaasyn ja markkinoilla pysymisen vaatimuksia. 
Sama kehitys jatkuu edelleen. Markkinoillepaasyyn edellytetaan entista useammin laajoja vientiselvityksia, 
neuvotteluja, Suomen hyvan elintarviketurvallisuuden "markkinointia" ja kohdemaan suorittamia 
auditointeja. Vientimarkkinoilla pysymiseen edellytetaan entista useammin Suomen suorittamaa 
vientivalvontaa ja sen raportointia, seka sahkdisia jarjestelmia. Vientimarkkinoilla menestyminen vaatii 
laajenevassa maarin asiantuntemusta, panostusta ja resursseja niin yrityksilta kuin viranomaisiltakin. 
Yritysten ja valvojien vientiosaamisen lisaaminen edistaa vientia, ja neuvonta ja koulutus ovat tarkea osa 
Ruokaviraston vientipalveluja. Tavoitteena on myds kehittaa vientiyrityksille ja valvojille suunnattuja 
palveluja yha toimivammiksi.

Harmaan talouden torjunta (150 OOOe)

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaan 2020-2023 kuuluvan 
viranomaisyhteistydhankkeen 4.1 osana Ruokavirastossa on kahden lisa-htv:n voimin tehostettu 
viranomaisyhteistydn kehittamista elintarvikeketjun rikollisuuden torjumiseksi. Aluehallintovirastoittain 
pidettiin tilannekuvapalaverit kevaan aikana ja syyskaudella tilannekuvapalaverit pidetaan ELY-keskusten 
kanssa. Valtakunnallisen tilannekuvan muodostamiseksi on koottu yhteen tapaukset, joissa esitutkintapyyntd 
on tehty seka tapaukset, joissa esitutkintapyyntoa ei ole viela tehty. Myds tapausten etenemista 
rikosprosessissa seurataan. Tilannekuvan muodostamismekanismien kehittamista jatketaan seuraavaksi 
Poliisihallituksen ja sisaministeridn kanssa.

Ruokavirasto on perustanut elintarvikeketjun rikollisuuden torjunnan valtakunnallisen 
viranomaisyhteistydverkoston, joka alkaa kokoontua elo-syyskuun taitteessa. Valvontaverkoston 
etatapaamisten ohjelmassa on monipuolista koulutusta ja verkostolla on Pikantti-ekstranetissa oma sivusto. 
Vuodenvaihteessa 2021-2022 kaynnistettavaa Food Fraud Road Show II -koulutuskiertuetta valmistellaan 
myds. Kiertue kiertaa Suomen poliisilaitokset ja tilaisuuksiin kutsutaan monialaisesti rikosprosessin ja 
elintarvikeketjun viranomaisia.

Ruokaviraston ja Tullin yhteistydhanke on kaynnistynyt yhteisten toimintamallien tarpeen kartoittamisella ja 
yhteisten pilottiprojektien suunnittelulla. Yhteistydtarve on tunnistettu rikostutkinnan, analyysi-ja 
tiedustelutiedon kasittelyn, rajat ylittavan etakaupan valvonnan ja Euroopan komission ja Europolin vetamien
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kv-hankkeiden alueilla. Myds koulutusyhteistydn suunnittelussa on edetty: esimerkiksi Tulli on mukana 
kouluttajan Food Fraud Road Show II -kiertueella.

Tietojarjestelmien kehittaminen (3 250 OOOe)

Tukisovellus
Tukisovelluksen siirtymakauden muutokset on toteutettu paatukihakuun. EFIK-sitoumusehtojen muutokset 
on tehty vuoden 2021 hakuun ja valmisteitu EU-paIkkioiden muutoksia vuoden 2022 hakuun ja mydntddn 
seka valvontaan. Paatukihaun teknisen toteutuksen uudistaminen on aloitettu. Kokonaisuus sisaltaa 
peruslohkojen ilmoittamisen, tukien haun ja tietojen ilmoittamisen.

Sahkdisen arkiston uudistaminen on aloitettu. Kayttdiiittyma uudistetaan ja kehitetaan uusi toiminnallisuus, 
jotta voidaan nayttaa asiakirjat Vipussa.

Hyrra
Flyrran kautta haettavien tukien siirtymakauden hakemukset on saatu kaikki avattua. Joidenkin tukimuotojen 
maksuvalmius toteutuu loppuvuodesta. Osa Elpymisvalineen hauista on avattuja loput avautuvat 
loppuvuoden aikana. Paatdksia aletaan tehda viimeisella vuosineljanneksella. Ei-tuotannolliset tuet ovat 
myos avattu hakuun. Naitakin paatdksia aletaan tehda viimeisella vuosineljanneksella. 
Paivittaistavarakauppapalveluavustuksen ja maaseudun yritysten ja maatalouden valiaikaistukien 
jalkiseuranta on toteutettu. Kansallisen yritystukirekisterin (Y-ATV) integraation laajentaminen 
rekisteritietojen hyddyntamiseksi Flyrra-verkkopalvelussa ja Ruokavirastossa aloitetaan loppuvuodesta. 
Cap27 on valmisteitu yhdessa ministeridn kanssa ja suunniteitu miten vaikuttaa tietojarjestelmiin ja 
raportoitaviin asioihin. Uuden asiointikayttdiiittyman kayttddnotto ajoittuu luultavimmin samaan 
ajankohtaan kuin cap27-hakujen avaaminen. Kayttdiiittyma uudistuksessa on otettu kayttddn Suomi.fi kartat 
-palvelu. Neuvojien haku ja hyvaksynnan suunnittelu ja maarittely on aloitettu.

Sampo
Sampo-uudistushanketta koskeva esiselvitysraportti valmistui kevaalla 2021 suunnitellusti. Esiselvityksessa on 
kuvattu varainhoidon nykyprosessit seka nykyiseen jarjestelmaan kohdistuvat kehittamistarpeet ja niista 
johdettu toteutusprojektin tavoitteet. Uudistushankkeen valmistelu jatkuu esiselvityksen tavoitteiden ja 
niihin liittyvien maarittelyiden tarkentamisella ja toteutusprojektin valmistelulla. Tahan tydhdn on palkattu 
elokuusta alkaen selvittelyresurssi loppuvuoden ajalle. Edellisten rinnalla on jatkettu uudistuksen 
toteutusvaiheen (v. 2022-2025) erillisrahoituksen valmistelua VM:n tuottavuusrahaprosessin aikataulujen 
mukaisesti.

Markkinatuet
Fleinakuun loppuun mennessa tahan osoitetusta 260 000 euron maararahasta on kaytetty 170 000 euroa 
esiselvityksen loppuun saattamiseen ja markkinajarjestelmaprojektin kaynnistamiseen mm. maarittelyiden 
osalta.
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LUTE 4. Ruokaviraston taloutta koskevat taulukot.

Ruokaviraston maksullista ja yhteisrahoitteista toimintaa koskevat tunnusluvut, rahoituslaskelma, tuotto-ja 
kululaskelma seka tietohallintoa ja muita perusrakenteita koskevat tunnusluvut.

Ruokaviraston maksullista-, yhteisrahoitteista- Ja yhteistoimintaa koskevat keskeiset tunnusluvut, 1 000€

Alustava
tavoite
2022

Alustava
tavoite
2024

Alustava
tavoite
2025

Alustava
tavoite
2023

Toteuma
2020

Tavoite
2021

Toteuma
06/2021

Tunnusluku

Maksullinen toiminta

- Julkisoikeudelliset tuotot yhteensa 19 627 20 666 7 413 20 666 20 666 20 666 20 666

- Kustannukset yhteensa (erillis-ja yhteis-) 21974 20 666 9 753 20 666 20 666 20 666 20 666

- Kustannusvastaavuus (tuotot - 
kustannukset)

-2 348 -2 339

- Kustannusvastaavuus, % 89 100 76 100 100 100 100

- Liiketaloudelliset tuotot yhteensa 2 958 3 730 1002 3 730 3 730 3 730 3 730

- Kustannukset yhteensa (erillis-ja yhteis-) 4 590 4 730 1833 4 730 4 730 4 730 4 730

- Kustannusvastaavuus (tuotot - 
kustannukset) -1632 -1 000 -832 -1 000 -1 000 -1000 -1 000

Kustannusvastaavuus, % 64 79 55 79 79 79 79

Hintatuki 1000 1000 500 1000 1000 1000 1000

- Kustannusvastaavuus, % 86 100 82 100 100 100 100

Yhteisrahoitteinen toiminta

Tuotot yhteensa, josta 933 800 99 800 800 800 800

Muilta valtion virastoilta saatava 
rahoitus 715 111 89 111 111 111 111

EUdta saatava rahoitus 165 49 0 49 49 49 49

Muu valtiontalouden ulkop. rahoitus 54 640 10 640 640 640 640

Kokonaiskustannukset 2 304 3 240 1073 3 240 3 240 3 240 3 240

Tuotot - kustannukset (= oma 
rahoitus)

-1371 -2 440 -975 -2 440 -2 440 -2 440 -2 440

Kustannusvastaavuus, % 41 25 9 25 25 25 25

Yhteistoiminta

Tuotot yhteensa 2 158 3 000 763 3 000 3 000 3 000 3 000

Kustannukset yhteensa (erillis- ja 
yhteis-)

3 331 3 000 1497 3 000 3 000 3 000 3 000

Kustannusvastaavuus (tuotot - 
kustannukset) -1173 -733

Kustannusvastaavuus, % 65 100 51 100 100 100 100

Yhteistoiminnassa ei ole huomioitu ulkoisten IT-palveluiden lapilaskutuksen osuutta (3 milj. euroa). Lapilaskutuksen ja laskutettavan 
yhteismaara on 6 milj. euroa.
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Ruokaviraston rahoituslaskelma, 1 000 €

Toteuma
2019

Toteuma
2020

Tavoite 
20212)

Toteuma
6/2021

Arvio 
2022 2)

Arvio 
2023 2>

Arvio 
2024 2)

Arvio 
2025 2)Rahoituslahde (1000 euroa)

Toiminnan kokonaisrahoitus (tulot ja 
menot), josta

106 704 105 649 119 055 53 292 97 499 94 423 94 523 94 603

Toimintamenomomentin rahoitus 
yhteensa, josta

104 589 103 596 119 005 53 292 97 499 94 423 94 523 94 603

- Nettomaararaha / nettokayttO 70 901 74 661 85 228 42 457 68 083 65 007 65 107 65 187

- Yhteisrahoitus valtion 
talousarviotalouden sisalta (LKP 3978)

383 715 111 89 111 111 111 111

- Yhteisrahoitus EU:lta (LKP 3971) 61 165 49 49 49 49 49

- Muu yhteisrahoitus valtion talousarvion 
ulkopuolelta (LKP;t 3970 ja 3979)

655 54 640 11 640 640 640 640

- Maksullinen toiminta (LKKP 30 -alk.) 23 451 22 502 24 396 8 815 24 396 24 396 24 396 24 396

- Muut tulot (mm. muut 3 -alk. seka 50, 
60-ja 80 -alk. LKP:t) 9 138 5 499 8 581 1920 4 220 4 220 4 220 4 220

Muu valtion TA-rahoitus (muiden mom. 
maararahat)

2 115 2 053 50

Toimintamenomomentin rahoitus

Nettokayttd/ -kayttdarvio 70 901 74 661 85 228 42 457 68 083 65 007 65 107 65 187
TP/Budjetoitu/TAE 73 362 77 161 83 642 84 786 66 477 65 807 65 907 65 987

Edelliselta vuodelta siirtynyt maararaha 
(arvio)

9 429 11890 10 792 15 121 9 206 7 600 8 400 9 200

Seuraavalle vuodelle siirtyva maararaha 
(arvio) 11890 15 121 9 206 7 600 8 400 9 200 10 000

, josta sitomatonta 6 990 8 521 6 800 7 600 8 400 9 200 10 000
, josta sidottua 4 900 6 600 2 406

2)Tjedossa olevan rahoituksen mahdollistama taso.
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Ruokaviraston tuotto- ja kululaskelma, 1 000 €

Alustava
tavoite
2023

Alustava
tavoite
2024

Alustava
tavoite
2025

Alustava
tavoite
2022

Toteuma
2019

Toteuma 
2020 (=

Tavoite
2021

Toteuma
6/2021

TOIMINNAN TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot 23 451 22 653 23 835 8 815 23 835 23 835 23 835 23 835
Vuokratja kayttokorvaukset 47 32 50 4 50 50 50 50
Muut toiminnan tuotot 6 042 5 467 11 531 1 301 11 531 11 531 11531 11531

TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 909 1447 2 909 2 909 2 909 2 909
-Ostot tilikauden aikana 3 316 3 117 2 909 1447 2 909 2 909 2 909 2 909
-Varastojen lisays (-) tai vahennys (+) 1
Henkildstdkulut 61942 58 900 58 200 31 578 57 575 56 875 56 175 56 175
Vuokrat 7 771 6 750 7 573 3 397 7 724 7 879 8 036 8 036
Palvelujen ostot 23 625 26 392 25 500 13 607 25 500 24 000 24 000 24 000
Muut kulut 2 543 1844 2 520 1 227 2 520 2 520 2 520 2 520
Valmistus omaan kayttddn (-) -1692 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500
Poistot 5 780 6 038 6 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Sisaiset kulut -4

JAAMA I -73 741 -74 895 -62 786 -41 138 -61 312 -59 267 -58 724 -58 724
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -23 -25 -11
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT -145 -2
JAAMA II -73 718 -74 725 -62 786 -41 125 -61 312 -59 267 -58 724 -58 724

SlIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT I'*
Siirtotalouden tuotot 4116 4 079 3 900 700 100 100 100 100
Siirtotalouden kulut 9 743 4 154 9 200 2 033 5 400 5 400 5 400 5 400

Tiedossa olevan rahoituksen mahdollistama taso.
Siirtotalouden tuotoissa ja kuluissa ei ole viela voitu ottaa valmistelun keskeneraisyyden takia huomioon ESR+ -mukaista ruoka-apua 

vuodesta 2022 lahtien.
Sisaltaa vain toimintamenomomentin.

Ruokaviraston tietohallinto ja muut perusrakenteet, 1 000 €:

Alustava
tavoite
2025

Alustava
tavoite
2022

Alustava
tavoite
2023

Alustava
tavoite
2024

Toteuma
2020

Toteuma
06/2021

Tavoite
2021

1000€

13 762 6 714 13 429 17 369 17 029 17 02917 651Tietotekniikan kayttdkulut
(LKP mm. 4204, 4304, 4322x, 4323x, 4325x,
4327x)
Tietotekniikkainvestoinnit P 8 291 4 627 9 254 12 514 8 103 243
(LKP 1120,1140,11490 tietovarastot, 
1255)

150 150Investointitarpeet toimitiloihin I®
400 400 400378 400 400Muut merkittavat investoinnit

(LKP llxx, ei 1120, 1140)
Tiedossa olevan rahoituksen mahdollistama taso. Luvut eivat sisalla CAP-uudistuksesta aiheutuvia tuottoja tai kuluja, eika muita 

sellaisia ICT-kehittamishankkeita, joille ei ole tiedossa rahoitusta.
Viraston kehysrahoitus on riittamatdn tarvittaviin investointeihin ja olemassa olevien jarjestelmien yllapitoon. Lisatarve 

tarkennetaan viraston digitalisaatio-ja sopeuttamissuunnitelmissa.
Senaatti toteuttaa; virastolle vuokravaikutus. Edellyttaa Senaatin investointivaltuuksista sopimista VM:n ja Senaatin kanssa.
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