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Maatalouden interventiorahasto
Viite: Talousarvioasetus (245/2004) 66i §

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KANNANOTTO MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON
VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

Maatalouden interventiorahasto (interventiorahasto) on maa- ja metsätalousministeriön (ministeriö)
hoidossa ja valvonnassa oleva valtion talousarvion ulkopuolinen valtion rahasto. Maatalouden interventiorahastosta annetun lain (1206/1994) mukaan interventiorahaston tehtävänä on maksaa Euroopan unionin (EU) yhteisen maatalouspolitiikan mukaisista interventiovarastoinneista aiheutuvat
menot ja rahoittaa ne väliaikaisesti ennen EU:lta saatavaa korvausta.
Tilinpäätöskannanotto perustuu ministeriön 2.4.2020 vahvistamaan rahaston vuoden 2019 tilinpäätökseen ja tilintarkastajan (Ryhmittymä BDO Audiator Oy/ BDO Oy) tilintarkastuskertomukseen. Ministeriö esittää kannanottonaan viitekohdassa mainitun asetuksen perusteella interventirahaston
vuoden 2019 tilinpäätökseen seuraavaa:
1. Arvio tuloksellisuuden kehityksestä ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta
Rahaston hallinnosta sekä toiminnan ja talouden asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii ministeriön asettama johtokunta. Rahaston maksuliike-, kirjanpito- ja perintätehtäviä on vuonna 2019 hoitanut Ruokavirasto. Valtiokonttorin tehtävänä on järjestää Interventiorahaston lainanotto, päättää lainanoton tarkemmista ehdoista ja huolehtia muista lainanottoon kuuluvista toimenpiteistä. Ministeriö
on vahvistanut rahaston tilinpäätöksen valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsittelyn jälkeen.
Toimintavuoden 2019 alussa Suomen hallinnoimissa interventiovarastoissa oli varastoituna maitojauhetta 2722,5 tonnia (3,2 milj. €). Uusia maitojauheen interventio-ostoja ei tehty. Maitojauheen
myynti aloitettiin vuoden 2018 myyntitarjouskilpailutuksen perusteella ja myynnit jatkuivat huhtikuun
2019 loppuun asti, jolloin kaikki maitojauhe oli myyty. Maitojauhetta myytiin kokonaisuudessaan
2722,5 tonnia, hintaan 4,5 milj. euroa pääasiassa Hollantiin ja Tanskaan. Vuoden vaihtuessa interventiovarastot olivat tyhjät
Viljojen osalta vuonna 2019 tuotanto palautui normaalille tasolle huonon satovuoden 2018 jälkeen.
Sato oli runsas ja laadukkaan leipävehnän määrä hyvä. Vehnän hinta on kasvavien varastojen
vuoksi laskenut edellisvuodesta. Interventio-ostoille ei kuitenkaan ollut tarvetta, sillä vehnän kysyntä
kohtaa hyvin kotimaisen tarjonnan. Kylvöalat muuttuivat vain hieman, joten tuotannon määrien muutokset johtuvat satotason kasvusta.
Ministeriö ei ole asettanut rahaston toiminnalle tulostavoitteita. Johtokunta on itse asettanut tavoitteita, joita voidaan pitää rahaston toiminnan kannalta keskeisinä. Ministeriön näkemyksen mukaan
rahasto hoiti säädösten mukaiset tehtävänsä ja saavutti asettamansa tulostavoitteet, joita olivat
a) maksuvalmiuden turvaaminen
b) rahoituksen kustannusten minimointi
c) riittävä sisäinen valvonta.
Tilinpäätöksessä on esitetty myös kuvaus toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista ja toiminnan vaikuttavuudesta tilinpäätösvuonna sekä lyhyt katsaus tulevasta toiminnasta.
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2. Tuloksellisuusraportoinnin perusteiden asianmukaisuus ja kehittämistarpeet
Rahaston johtokunta vastaa rahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Ministeriö pitää hyvänä, että rahaston johtokunta kiinnittää huomiota rahaston maksuvalmiuden turvaamiseen ja että se seuraa rahavirta- ja lainatarvelaskelmia sekä niistä johdettua
budjettisiirron tarvetta. Rahaston pyrkimyksenä on myös minimoida rahoituskustannukset määrittämällä lainasummat sekä nosto- ja takaisinmaksuajat joustavasti ja mahdollisimman tarkoin rahoitustarvetta vastaavasti. Ministeriö katsoo, että rahaston toiminnan ja tuloksellisuuden raportointi on
ollut selkeää ja analyyttistä.
3. Ministeriön esitys rahaston toimenpiteiksi tuloksellisuuden parantamiseksi
Rahaston johtokunnan toiminnalleen määrittämiä tavoitteita voidaan edelleen pitää hyvinä ja niihin
liittyvillä toimenpiteillä on johdonmukaisesti kehitetty rahoitustoimintaa. Tavoitteiden ajantasaisuutta
on hyvä arvioida vuosittain. Ministeriö pitää edelleen tärkeänä, että rahasto pyrkii toiminnasta aiheutuvien kustannusten minimoimiseen, kuitenkin huomioiden maksuvalmiusriskin. Rahaston riskit liittyvät myös oman pääoman niukkuuteen varsinkin, jos interventio-ostot ovat mittavia. Tällöin budjettisiirrolla ei välttämättä pystytä kattamaan valtion vastattavaksi jääviä menoja. Rahaston johtokunnan onkin pyrittävä ennakoimaan erityyppisten riskien toteutumista ja ryhdyttävä riittävän ajoissa
vaadittaviin toimenpiteisiin. Tilinpäätöksessä on tuotu esille esimerkiksi Britannian EU-eron aiheuttama epävarmuus elintarvikemarkkinoilla, johon rahaston on hyvä varautua. Lisäksi koronakriisi voi
heikentää markkinoiden ennakoitavuutta ja lisätä markkinahäiriöitä. Muutoin ministeriöllä ei ole esityksiä rahaston tuloksellisuuden parantamiseksi.
4. Ministeriön omat toimenpiteet rahaston tuloksellisuuden parantamiseksi
Koska rahaston tehtävät on säädösten perusteella jaettu Maa- ja metsätalousministeriön, Ruokaviraston, Valtiokonttorin ja rahaston johtokunnan kesken, tulee ministeriö edelleen kiinnittämään
huomiota rahaston kokonaisuuden hallintaan.
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