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1
1.1

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
YLEISTÄ

Maatalouden interventiorahasto (Mira) on maa- ja metsätalousministeriön alainen rahasto ja sen
toiminta perustuu maatalouden interventiorahastosta annettuun lakiin (1206/1994). Vuosi 2017
oli maatalouden interventiorahaston 22. toimintavuosi.
Rahastosta maksetaan Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan mukaisesta interventio
varastoinnista aiheutuvat menot. Vastaavasti Euroopan unionin maataloustukirahaston (EMTR)
maksamat korvaukset näiden toimien aiheuttamista kustannuksista tuloutetaan rahastoon. Kos
ka EU:n maksamat korvaukset tuloutuvat rahastoon viiveellä eivätkä kata kaikkia kustannuksia,
rahaston on katettava menot lainanotolla ja tarvittaessa valtion talousarviosta siirrettävällä mää
rärahalla. Rahasto voi valtioneuvoston luvalla ja sen hyväksymillä ehdoilla ottaa toimintojen
väliaikaista rahoittamista varten lainoja.
Rahaston toimintaa ohjaa ja johtaa rahaston johtokunta, johon toimintavuonna kuuluivat Juha
Karjalainen (pj.) maa- ja metsätalousministeriöstä, Taina Vesanto (vpj.) maa- ja metsätalous
ministeriöstä, Marja Husu Maaseutuvirastosta, Mika Arola Valtiokonttorista sekä Jyri Inha valtio
varainministeriöstä. Johtokunnan tärkein tehtävä on turvata rahastosta maksettavien menojen
edellyttämä rahoitus. Rahaston maksuliike-, kirjanpito- ja tilastointitehtävät hoitaa Maaseutuvi
rasto. Valtiokonttorin tehtävänä on järjestää lainanotto ja päättää lainanoton tarkemmista eh
doista.
Johtokunta kokoontui vuoden 2017 aikana 3 kertaa. Johtokunta kokoontui 3 kertaa myös vuon
na 2016.

1.2 JOHTOKUNNAN KATSAUS
Suomen hallinnoimissa interventiovarastoissa oli vuoden 2017 alussa maitojauhetta
3671,150 tonnia (6,23 milj. €). Uusia maitojauheen interventio-ostoja ei tehty, vaikka maitojau
heen markkinahinta oli laskussa läpi vuoden ja loppuvuodesta hintataso alitti jo interventiohin
nan. Komissio ei kuitenkaan pidentänyt maitojauheen interventio-ostokautta vuonna 2017, sillä
varastot Euroopassa kasvoivat syyskuuhun mennessä lähes 400 000 tonniin. Maitojauheen
myyntitarjouskilpailut jatkuivat kuukausittain läpi vuoden, mutta Suomen maitojauheesta saatu
ja tarjouksia ei hyväksytty alhaisen hinnan vuoksi.
Viljojen osalta syksy 2017 oli poikkeuksellisen märkä, mikä vaikutti merkittävästi sadon laatuun.
Sadonkorjuuseen päästiin vaihtelevasti eri puolilla Suomea ja osa sadosta jäi korjaamatta . Laa
dukkaasta viljasta on paikoin pulaa. Viljojen tuotanto Suomessa vastaa hyvin kotimaista kysyn
tää ja etenkään ohraa ei korjuuolosuhteista johtuen riittänyt vientiin edellisvuosien tapaan. Vil
jan interventio-ostoille ei ollut tarvetta.
Interventiovarastoinnista aiheutuneet kokonaiskustannukset olivat toimintavuonna yhteensä
0,19 milj. euroa, josta EU korvasi 0,11 milj. euroa (54,7 %). Maitojauhetta oli varastossa vuon
na 2017 keskimäärin 3 667 tonnia.
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Taulukossa 1. on esitetty maatalouden interventiorahaston toimintaa kuvaavia keskeisiä tunnus
lukuja.
Rahaston liikevaihto oli toimintavuonna 0 euroa. Rahaston lainapääoma oli vuoden 2017 alussa
5 milj. euroa ja vuoden lopussa 5 milj. euroa. Lainaa otettiin yhteensä 5 milj. euroa ja lainaa oli
keskimäärin 5,15 milj. euroa.

Rahaston tulos tilikaudelta 2017 oli 0,08 milj. euroa alijäämäinen. Henkilöstö- ja toimistome
not (0,02 milj. euroa) pysyivät edellisten vuosien tasolla. Lainanotosta syntyi rahoitustuottoja
0,03 milj. euroa negatiivisesta korkokannasta johtuen (lainojen keskikorko oli -0,59 %).
Rahaston oma pääoma nousi 2,53 milj. eurosta 2,65 milj. euroon (+0,12 milj. euroa). Nousu
johtui siitä, että rahastoon tehtiin toimintavuonna 0,20 milj. euron budjettisiirto valtion talous
arviosta (momentti 30.20.60), mutta valtion vastuulle jäävät menot olivat vain 0,08 milj. euroa.
Oman pääoman niukkuus tarkoittaa, että interventio-ostojen ollessa mittavia on riskinä, että
oma pääoma muuttuu negatiiviseksi. Tällöin lainat voidaan maksaa ylityksen osalta pois vasta
silloin kun saadaan ylityksen kattava siirto valtion talousarviosta.

Taulukko 1. Interventiorahaston toiminta (mi/j. euroa) vuosina 2012 - 2017
INTERVENTIORAHASTON TOIMINTA (mili. euroa)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Varastointimäärät 31.12. (tn)

-
-

Ohra

-

-

-

-

Vehnä

-
-

-

-

-

-

-

792

3671

3667

-

-

134

489

--

Interventiomyynnit mili. euroa

083

-

Interventiovarastointi kokonaiskustannukset ( + )

078

-

-058

-

-
-
-
-

Maitoiauhe
Interventio-ostot mili euroa

Interventiovarastointi EU-korvaus (-)
Ruoka-apu kokonaiskustannukset (+)
Ruoka-apu EU-korvaus (-)
Rahaston vastattavaksi jääneet kustannukset yht.

283

419

-242

-353

0,64

068

-

001

-

-

-

002

016

-001

-010

-
-

003
-

002

-
-
005

Kulut interventiovarastoinnista

020

001

006

Muut palvelut

000

000

000

000

000

Ruoka-apu

041

065

001

-

-

---

-

0.19
-0.11

-
-
008
0.09
0,00

-
-003

Rahoituskulut

001

000

000

000

-003

Henkilöstö- ja toimistokulut

002

002

002

001

002

002

112

153

185
-

069

128

-

500

185

223

253

035
-

040

142
500
265
020
515
-0,59

Rahaston rahavarat 31.12.

-

Lainapääoma 31.12.
Oma pääoma 31.12.

120

-
152

Siirto valtion talousarviosta mili. euroa

078

100

Keskimääräinen lainapääoma

516

012

Lainan keskikorko (Olo)

0,22

0,11

2

-

035

-

483

-

-0,61

Katsaus tulevaan toimintaan:
Interventiotoiminnan ennakoidaan pysyvän maitotuotteiden ja viljan osalta maltillisena vuonna
2018.
Maito- ja maitotuotealalla vallitsee ennennäkemätön ero rasvan ja proteiinin hinnoissa, sillä voin
kysyntä on erityisen korkea. Tuottajalle maksettavan raakamaidon hinnan odotetaan pysyvän
vuonna 2018 kannattavalla tasolla voin ja juuston hyvän kysynnän vuoksi, vaikka maitoproteii
nin hinnat ovat suhteellisen alhaiset. Maitosektorin tuotannonrajoitusjärjestelmä on vaikuttanut
Suomessa vähentäen tuotettua maitomäärää joulukuuhun 2017 mennessä noin kaksi prosent
tia, mutta koko EU:ssa tuotettu maitomäärä on edelleen rajoitusyrityksistä huolimatta kasvanut.
Tämä vaikeuttaa markkinatilanteen paranemista. Neuvoston asetusta (EU) 1370/2013 on muu
tettu siten, että rasvattoman maitojauheen kiinteähintaisten ostojen määräksi vuodelle 2018 on
vahvistettu nolla. Komissio on aloittanut tarjouskilpailut maitojauheen ostoja varten 1.3.-30.9.
väliseksi ajaksi. Myös tarjouskilpailut maitojauheen myymiseksi jatkuvat edelleen kuukausittain.
Markkinatilanne jatkuu poikkeuksellisena ja maitojauheen interventio-ostoihin tulee varautua.
Täydet viljavarastot maailmalla, runsas tarjonta ja hitaasti kasvava kysyntä pitävät viljasektorin
hintakehityksen maltillisena ja markkinahinnat matalina. Leipälaatuisesta vehnästä on paikoin
pulaa ja tämä nostaa hieman vehnästä maksettavaa hintaa. Viljan interventiovarastointipalvelut
kilpailutettiin vuonna 2017 ja sopimukset tehtiin kahden toimijan kanssa. Varastot kattavat ta
saisesti pääasialliset viljanviljelyalueet Suomessa. Varastointipalvelusopimukset ovat voimassa
4+2 vuotta.
Uudessa EU:n maatalouspolitiikassa 2021 markkinatoimenpiteet nähdään edelleen tärkeinä.
Interventiovarastointi ruokaketjun markkinoiden tasapainottajana halutaan säilyttää tulevaisuu
dessakin.
Rahastolla on 8.5.2018 erääntyvää lainapääomaa 5 milj. euroa. Mikäli varastoissa ei tapahdu
suuria muutoksia, joudutaan lainan erääntyminen kattamaan uudella lainanotolla keväällä. Kor
kokannan oletetaan olevan lähellä nollaa tai pysyvän negatiivisena, joten rahoituskuluja ei odo
teta syntyvän vuonna 2018.
Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto ja osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palve
lukeskusta yhdistyvät vuoden 2019 alusta uudeksi Ruokavirastoksi. Maaseutuvirasto hoitaa
Maatalouden interventiorahaston maksuliike-, kirjanpito- ja tilastointitehtäviä sekä vastaa rahas
ton hallinnosta siltä osin mikä ei kuulu johtokunnan vastuulle. Vuoden 2019 alusta tehtävät siir
tyvät Ruokavirastolie.
Rahaston kannalta tämä tarkoittaa muutoksia interventiorahastolakiin. Lisäksi Maaseutuviraston
taloussääntö poistuu. Vuoden 2019 alusta valmisteilla olevaa Ruokaviraston taloussääntöä tul
laan soveltamaan soveltuvin osin myös rahaston toimintaan. Johtokunta tekee organisaatiomuu
toksen vaatimat päivitykset rahaston työjärjestykseen .
1.3

TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS JA TEHOKKUUS

Rahaston tehtävistä sekä rahastosta maksettavista menoista säädetään interventiorahastolaissa
(1206/1994) sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (208/2010). Valtioneuvoston
päätöksessä rahaston lainavaltuudesta edellytetään, että lainaa rahaston toimintaan voidaan
ottaa ja nostaa vain siinä määrin, kuin rahoitustilanne kulloinkin edellyttää. Rahoitus tulee jär
jestää mahdollisimman pienin kustannuksin, kuitenkin maksuvalmiusriski huomioiden. Rahaston
johtokunnan mahdollisuus vaikuttaa toimintavuoden tulokseen ja kansallisesti rahoitettavien
menojen määrään on vähäinen. Rahaston johtokunta ei päätä interventiotoiminnasta vaan huo
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lehtii menojen rahoituksesta ja minimoi siitä aiheutuvat kustannukset. Rahaston johtokunnan
toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan johtokunnan itselleen asettamien tavoitteiden toteutumisen
perusteella. Maa- ja metsätalousministeriö ei ole asettanut rahaston johtokunnalle tulostavoit
teita.
Maa- ja metsätalousministeriön 6.6.2017 päivätyssä kannanotossa maatalouden interventiora
haston vuoden 2016 tilinpäätöksestä todetaan seuraavaa:
1. Arvio tuloksellisuuden kehityksestä ja asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta
Rahaston hallinnosta sekä toiminnan ja talouden asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii maa
ja metsätalousministeriön asettama johtokunta. Rahaston maksuliike-, kirjanpito ja perintätehtä
viä hoitaa Maaseutuvirasto (MAVI). Valtiokonttorin tehtävänä on järjestää interventiorahaston lai
nanotto, päättää lainanoton tarkemmista ehdoista ja huolehtia muista lainanottoon kuuluvista
toimenpiteistä. Ministeriö on vahvistanut rahaston tilinpäätöksen valtioneuvoston raha
asiainvaliokunnan käsittelyn jälkeen.
Toimintavuoden 2016 alussa Suomen interventiovarastoissa oli maitojauhetta 791,9 tonnia. Mai
tojauheen interventio-ostot jatkuivat maalis-kesäkuussa, jolloin sitä ostettiin 2 882,6 tonnia. Ke
sän jälkeen maidon hinta lähti loivaan nousuun ja se n tarjonta interventioon lakkasi. Suomessa
viljojen tarjonta vastasi vuonna 2016 hyvin kotimaista kysyntää ja vientitoimintaa ulkomaille joten
sen interventio-ostoille ei ollut tarvetta.
Ministeriö ei ole asettanut rahaston toiminnalle tulostavoitteita. Johtokunta on itse asettanut ta
voitteita, joita voidaan pitää rahaston toiminnan kannalta keskeisinä. Ministeriön näkemyksen
mukaan rahasto hoiti säädösten mukaiset tehtävänsä ja saavutti asettamansa tulostavoitteet, joi
ta olivat
a.
b.

c.

maksuvalmiuden turvaaminen,
rahoituksen kustannusten minimointi ja
riittävä sisäinen valvonta.

Tilinpäätöksessä on esitetty myös kuvaus toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista ja toi
minnan vaikuttavuudesta tilinpäätösvuonna sekä lyhyt katsaus tulevasta toiminnasta.
2.

Tuloksellisuusraportoinnin perusteiden asianmukaisuus ja kehittämistarpeet
Rahaston johtokunta vastaa rahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta jär
jestämisestä. MMM pitää hyvänä, että rahaston johtokunta kiinnittää huomiota rahaston maksu
valmiuden turvaamiseen ja että se seuraa rahavirta- ja lainatarvelaskelmia sekä niistä johdettua
budjettisiirron tarvetta. Rahaston pyrkimyksenä on myös minimoida rahoituskustannukset määrit
tämällä lainamäärät sekä nosto- ja takaisinmaksuajat joustavasti ja mahdollisimman tarkoin ra
hoitustarvetta vastaavasti. Ministeriö katsoo, että rahaston toiminnan ja tuloksellisuuden rapor
tointi on ollut selkeää ja analyyttistä.

3.

Ministeriön esitys rahaston toimenpiteiksi tuloksellisuuden parantamiseksi
Rahaston johtokunnan toiminnalleen määrittämiä tavoitteita voidaan edelleen pitää hyvinä ja nii
hin liittyvillä toimenpiteillä on johdonmukaisesti kehitetty rahoitustoimintaa. Tavoitteiden ajanta
saisuutta on hyvä arvioida vuosittain. Ministeriö pitää edelleen tärkeänä, että rahasto pyrkii toi
minnasta 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 me
noja. Rahaston johtokunnan onkin pyrittävä ennakoimaan erityyppisten riskien toteuttamista ja
ryhdyttävä riittävän ajoissa vaadittaviin toimenpiteisiin. Muutoin ministeriöllä ei ole esityksiä ra
haston tuloksellisuuden parantamiseksi.
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Ministeriön kannanottoon viitaten rahaston johtokunta on määritellyt rahaston toiminnalle edel
leen seuraavat tavoitteet:
a) Maksuvalmiuden tUlvaaminen
Rahastosta maksettavien menojen rahoitus on turvattava kaikissa olosuhteissa siten, että mak
sut voidaan maksaa oikein ja ajallaan. Käytännössä tällä tarkoitetaan rahastosta rahoitettavien
menojen edellyttämän lainamäärän ottamista siltä osin kuin rahaston muut tulot eivät riitä niitä
kattamaan.
b) Rahoituksen kustannusten minimointi
Rahasto pyrkii minimoimaan rahoituskustannukset määrittämällä lainasummat sekä nosto- ja
takaisinmaksuajat joustavasti ja mahdollisimman tarkoin rahoitustarvetta vastaavasti. Maaseu
tuvirasto toimittaa lainatarve-ennusteet lainapäätöksiä varten johtokunnalle ja tekee ehdotuk
sen lainasummista sekä nosto- ja takaisinmaksuajoista mahdollisimman tarkoin rahoitustarvetta
vastaavasti. Johtokunta tekee rahoituspäätöksen. Valtiokonttori käyttää harkintansa mukaan
rahoituskanavia, jotka ovat mahdollisimman kustannustehokkaita.
Vuonna 2017 rahoitus turvattiin ja tavoitteet saavutettiin. Johtokunta päätti lainanotosta
27.2.2017. Lainapäätöksissään johtokunta on määritellyt, että lainaa voidaan ottaa rahaston
menojen kattamiseen tiettyyn määräaikaan mennessä toiminnan kannalta välttämätön määrä
siten, että määritelty enimmäislainapääoma ei ylity. Lainapääoma voi ylittää enimmäisrajan tila
päisesti vain siitä syystä, että vanhoja lainoja erääntyy ja erääntyminen joudutaan kattamaan
uudella lainanotolla. Rahoitusriskin välttämiseksi uusi laina on rahaston kirjanpidossa ennen
kuin sen kattamat lainat erääntyvät. Vuonna 2017 sallittu enimmäislainapääoma oli 10 milj. eu
roa. Päätöksissä myös todetaan, että lainatarpeen realisoituessa Maaseutuvirasto on yhteydessä
Valtiokonttoriin, joka päättää käytettävästä rahoitusinstrumentista sekä informoi asiasta johto
kunnan jäseniä.
Lainaa otettiin 5 miljoonaa euroa 6.9.2017 kattamaan erääntyvää lainaa. Keskimääräinen laina
pääoma oli 5,15 milj. euroa. Lainojen keskikorko oli -0,586 %.
c) Riittävä sisäinen valvonta
Toiminnan tulee täyttää rahoitustoiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet.
Siksi johtokunta seuraa kokouksissaan rahavirta- ja lainatarvelaskelmia sekä niistä johdettua
budjettisiirron tarvetta. Lainanottopäätökset perustuvat lainatarvelaskelmiin ja lainapäätökset
dokumentoidaan selkeästi pöytäkirjoihin.
Johtokunta on seurannut toimintaa tavoitteen mukaisesti.

1.4 TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALVYSI
1.4.1

Rahoitus

Toimintavuonna rahastoon tehtiin 0,20 milj. euron siirto talousarviosta (momentti 30.20.60). EU
tuloutti rahastolle korvauksia interventiovarastoinnista 0,12 milj. euroa (siirtotalouden rahavir
ta). Lainaa otettiin yhteensä 5 milj. euroa ja sitä erääntyi 5 milj. euroa. Vuoden alussa lainaa oli
5 milj. euroa. Tavaroiden ja palveluiden ostomenoja maksettiin 0,18 milj. euroa sekä henkilös
tömenoja 0,01 milj. euroa. Korkotuottoja saatiin lainanotosta 0,02 milj. euroa. Rahaston yhdys
tilisaatavat kasvoivat vuoden alun 1,28 milj. eurosta 1,42 milj. euroon.
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1.4.2 Talousarvion toteutuminen
Taulukossa 2. on esitetty talousarvioehdotuksen ja rahaston varojen käyttösuunnitelman luvut
yhdessä toteutuneiden lukujen kanssa.
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa johtokunta ehdotti siirroksi rahastoon 0,20 milj. euroa.
Tämä siirto sisältyi myös eduskunnan hyväksymään talousarvioon ja ministeriö siirsi summan
rahastoon. Kun valtion vastattavaksi jäävien menojen toteutuma oli tilinpäätöksen mukaan 0,08
milj. euroa (valtion vastattavaksi jäävä erä oli 37,7 prosenttia budjettisiirrosta), rahaston oma
pääoma kasvoi 0,12 milj. eurolla. Toteutuneet menot olivat 0,41 milj. euroa pienemmät ja tulot
0,26 milj. euroa pienemmät kuin talousarviossa arvioitiin. Tämä johtui siitä, että talousarvion
valmistelussa ennakoidut maitojauheen ja viljan interventio-ostot jäivät toteutumatta. Korko
kannan negatiivisuudesta johtuen rahastolle syntyi rahoituskustannusten sijaan rahoitustuotto
ja. Varainkäyttösuunnitelmassa interventiovarastoinnin tulot ja menot onnistuttiin arvioimaan
tarkasti.
Henkilöstö- ja toimistokulujen sekä muiden kulujen osalta toteutuneet luvut vastasivat melko
tarkasti ennusteita.
Taulukko 2. Talousarvion toteutuminen (mi/j. euroa) vuonna 2017

Talousarvio

Varainkäyttö
suunnitelma

Tilinpäätös

2017

13.1.2017

2017

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN (mili. euroa)
Tulot yhteensä
Interventiovarastointi EU-korvaus
Menot yhteensä
Interventiovarastointi
Rahoituskul ut
Henkilöstö- ia toimistokulut muut kulut
Rahaston vastattavaksi iäävät kustannukset yht.
Siirto valtion talousarviosta
Käytettävissä talousarviosiirron jälkeen

037
037

010
010

011
011

-059
-052
-005
-002

-017
-019
003
-0,02

-018
-019
003
-002

-022
020
-0,02

-007
020
0,13

-008
020
0,12

1.4.3 Tuotto- ja kululaskelma
Tilikauden 2017 kulujäämä oli -0,08 milj. euroa (vuonna 2016 kulujäämä oli -0,05 milj. euroa).
Toiminnan kulut olivat yhteensä -0,21 milj. euroa kun ne vuonna 2016 olivat -0,18 milj. euroa.
Tuotto- ja kululaskelman jäämä 1 oli -0,21 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen
jäämä II oli -0,18 milj. euroa.
1.4.4 Tase
Rahaston vaihto-omaisuus koostuu interventiovarastoista. Interventiovarastot ovat rahaston
omaisuutta ja siten rahaston taseessa. Tilikauden lopussa varastoissa oli 3 667 tonnia maitojau
hetta arvoltaan 6,23 milj. euroa (81 % taseen loppusummasta). Vuoden keskimääräinen varas
to oli 3 667 tonnia.
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Siirtosaamisia EU:lta oli tilikauden päättyessä 0,03 milj. euroa (0,05 milj. euroa v. 2016). Arvon
lisäverosaamisia joulukuulta oli 0,01 milj. euroa. Rahaston rahavarat olivat vuodenvaihteessa
1,42 milj. euroa (1,28 milj. euroa v. 2017)
Taseen loppusumma oli 7,69 milj. euroa (7,57 milj. euroa v. 2016). Tästä 34,5 prosenttia oli
omaa pääomaa. Oma pääoma nousi 2,65 milj. euroon edellisvuoden 2,53 milj. eurosta. Vierasta
pääoma oli 5,04 milj. euroa (0,01 milj. euroa v. 2016), joka koostui lainapääomasta (99,3 OJa),
lyhytaikaisista ostoveloista sekä siirtoveloista.

1.5 SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA
Koska rahaston tehtävät on säädöksin jaettu maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston,
Valtiokonttorin ja rahaston johtokunnan kesken, jokainen vastuullinen organisaatio vastaa
omien tehtäviensä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kun vastuuta on näin hajautettu usealle
organisaatiolle, se edellyttää kokonaisvastuun kantavalta maa- ja metsätalousministeriöitä
huomion kiinnittämistä kokonaisuuden hallintaan.
Johtokunnan tehtävänä on vastata rahaston riittävästä maksuvalmiudesta. Rahaston riskit liitty
vät oman pääoman niukkuuteen. Jos siirto rahastoon valtion talousarviosta on vuosittain 0,4
milj. euroa, se ei kata valtion vastattavaksi jääviä menoja mikäli interventio-ostot ovat mittavia.
Tällöin oma pääoma saattaa kääntyä negatiiviseksi. Interventiotoiminnan rahoituksen turvaami
nen edellyttäisi tällöin ylimääräistä siirtoa rahastoon valtion talousarviosta ja siten eduskunnan
päätöstä. Ilman riittävää omaa pääomaa johtokunta ei pysty vastaamaan rahaston maksuval
miudesta. Riskin todennäköisyyttä on arvioitava riittävän ajoissa, se otetaan huomioon ennus
teita ja laskelmia laadittaessa ja seurattaessa.
Interventiorahaston tehtävien hoidossa ei ole vuonna 2017 ilmennyt väärinkäytöksiä. Takaisin
perintöjä ei tehty.
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TUOTTO- JA KULULASKELMA 2017

Maatalouden interventiorahasto

TUOTTO· JA KULULASKELMA 31.12.2017

01.01.-31.12.2017

01.01.-31.12.2016

TOIMINNAN TUOTOT
TOIMINNAN KULUT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Henkilöstökulut
Vuokrat
Palvelujen ostot

0,00
7852,46
15018,82
184 802,63
3284,55

-210958,46

4894 082,85
-4 888 342,40
16377,02
139220,03
20026,34

-181363,84

-210958,46

-181 363,84

30210,49

29436,15

-180747,97

-151 927,69

105427,72

104 872,75

JÄÄMÄ 111

-75320,25

-47054,94

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-75320,25

-47054,94

JÄÄMÄ I
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Rahoitustuotot
JÄÄMÄII
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT

Tuotot
Tuotot elinkeinoelämälle EAGF-rah.

6.2.2018 Ilkka Räisänen
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INTÄKTS- OCH KOSTNADSKALKYL 2017

Interventionsfonden för jordbruket

INTÄKTS- OCH KOSTNADSKALKYL 31.12.2017

01.01.-31.12.2017

01.01.-31.12.2016

Intäkter av verksamhet
Kostnader av verksamhet:
Material, förnödenheter och varor
Inköp
Ökning (-) eiler minskning (+) av lager
Personalkostnader
Hyror
Inköp av lj~nster

0,00
7852,46
15018,82
184802,63
3284,55

-210958,46

4894082,85
-4 888 342,40
16377,02
139220,03
20026,34

-181 363,84

-210958,46

-181 363,84

30210,49

29436,15

-180 747,97

-151 927,69

Överföringsekonomins intäkter och kostnader:
Intäkter:
Intäkter för näringsliv från EAGF-fond

105427,72

104872,75

Aterstod 111

-75320,25

-47054,94

Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod

-75320,25

-47054,94

Aterstod I
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
Aterstod II

6.2.2018 Ilkka Räisänen
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TASE 31.12.2017

Maatalouden interventiorahasto

TASE 31.12.2017

31.12.2016

31.12.2017

VASTAAVAA
VAlHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
VAIHTO-OMAISUUS
Tavarat
LYHYTAIKAISET SAAMISET
Siirtosaamiset
An.onlisäverosaamiset

6225136,14

30908,81
7391,72

38300,53

6232988,60

47625,73
11101,56

58727,29

RAHAT, PANKKISAAMISET JA II/IlJUT
RAHOITUSVARAT
Yhdystilisaatava valtiolta

1424966,03

1277 197,93

VAlHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ

7688402,70

7568913,82

VASTAAVAA YHTEENSÄ

7688402,70

7568913,82

VASTATIAVAA
OMA PÄÄOMA
Rahaston pääoma
Edellisten tilikausien pMoman muutos
Talousarviosiirrot
Tilikauden tuotto-/kulujäärnä

14979503,41
-12450144,41
200000,00
-75320,25

2654 038,75

14629503,41
-12403089,47
350000,00
-47054,94

2529359,00

5034 363,95

20384,59
5000000,00
19170,23

5039554,82

VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN
Ostovelat
Lyhytaik. eurornääräiset lainat
Siirtovelat

21 957,87
5000000,00
12406,08

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

5034 363,95

5039554,82

VASTATIAVAA YHTEENSÄ

7688402,70

7568913,82

6.2.2018 Ilkka Räisänen
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BALANSRÄKNING 31.12.2017

Interventionsfonden för jordbruket

BALANSRÄKNING 31.12.2017

AKTIVA

31.12.2017

OMSÄTININGS- OCH FINANSIERINGSTILLGANGAR
Omsättningstillgångar
Färdiga produkter I Varor

31.12.2016

6225136,14

6232988,60

Kortfristiga fordningar
Resultatregleringar
~rvärdesskattefordri nga r

30908,81
7391,72

38300,53

47625,73
11 101,56

58727,29

Kassa, banktillgodohavanden och
andra finansieringsmedel
1424966,03

1277 197,93

OMSÄTININGS- OCH FINANSIERINGSTILLGANGAR
SAl\llllANLAGT

7688402,70

7568913,82

AKTIVA SAMMANLAGT

7688402,70

7568913,82

Kollektivkontofordring från staten

PASSIVA
EGET KAPITAL
Fondens eget kapitai
14 979 503,41
KapitaI förändring från tidigare räkenskapsp. -12450144,41
200 000,00
Budgetöl.€rföring
-75320,25
Rakenskapsper. intäkts.lkostnadsåterstod

2654 038,75

14629503,41
-12403089,47
350000,00
-47054,94

2529359,00

5034 363,95

20384,59
5000000,00
19170,23

5039554,82

FRÄMMANDE KAPITAL
Kortfristigt
Lel.€rantörsku Ider
Lån
Resultatregleringar

21 957,87
5000000,00
12406,08

FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT

5034 363,95

5039554,82

PASSIVA SAMMANLAGT

7688402,70

7568913,82

6.2.2018 Ilkka Räisänen
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RAHOrrUSLASKELMA 2017

MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO

RAHASTON RAHOITUSLASKELMA
1.1.-31.12.2017

1.1.-31.12.2016

OMA TOIMINTA
-184401,42
-13816,80
23841,68
-174376,54

-4 857 104,73
-16096,16
48211,04
-4824989,85

122 144,64
122 144,64

64 567,74
64 567,74

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

200000,00
200000,00
0,00
200000,00

350000,00
350000,00
5000000,00
5350000,00

L1KVIDIEN VAROJEN MUUTOS

147768,10

589577,89

1 277 197,93
1424966,03
147768,10

687620,04
1 277 197,93
589577,89

Tavaroiden ja palveluiden ostomenot
Henkilöstömenot
Korkotulot

OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA
SIIRTOTALOUS
Siirtotalouden tulot

SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA
RAHOITUS
Oman pääoman muutos
- josta siirto talousarviosta
Velan muutos

L1KVIDIT VARAT 1.1.
L1KVIDIT VARAT 31.12.
MUUTOS

6.2.2018 Ilkka Räisänen
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LIITETIEDOT

LIITE 1. Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2017 (kirjanpitolain mukainen)

Maatalouden interventiorahasto
Liite ja lisätiecbt välitilinpäätökseen 31.12.2017
Kirjanpito on laadittu suoriteperustee/la

TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2017
Liikevaihto
2

Tavaraostot

3

Varaston muutos
maitojauhe

4

Varaston arvonalennukset

5

Myyntikate

6

Muut toiminnan tuotot

7

Kiinteät kulut
Henki lÖSlÖmenot
ToimistopaJvelut
Matkakulut

-7852,46

-7852,46

Julkinen varastointi
Varastovuokrat:
Maitojauhe
M-jauheen varastosta siirtäminen (Iuovutus)
Muut palvelut (ei korvattavat)
Muut palvelut
8

Rahoitustuotot ja kulut
Korkotuotot
Verotili: Alv-korko, hyvityskorko

WS
9

Satunnaiset tuotot ja -kulut

10

Siirtotalouden tuotot EU:lta
Käyttötalouden tuotot EU:lta
Julkiselle varastoinnilte
tekniset kulut EU-korv.
myyntikatteen tuloutus EU:lle

II

-7852,46

15018,82
506,60
305,45

15830,87

184802,63
5,50

184808,13
2467,00

-203 106,00

6,37
30204,12

30210,49

105821,17
-393,45

105427,72

Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle, EU korv.
-75320,25

Tilikauden alijäämä
6.2.2018 Maaseutuvirasto! Ilkka Räisänen, pääkirjanpitäjä
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LIITE 2. A. Tuloslaskelma 31.12.2017

Maatalouden interventiorahasto

TULOSLASKELMA
1.1.- 31.12.2017
01.01-31.12.2016

01.01-31.12.2017
Liikevaihto
Muuttuvat kulut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot
Varaston väh./ lis.

0,00
7852,46

Myyntikate
Muut toiminnan tuotot
Kiinteät kulut
Henkilöstömenot
Toimistomenot
Edustusmenot
Matkakulut
Muut palvelut
Julkinen varastointi
Vuokrat
Muut varasto-palv.

184 802,63
5,50

4894082,85
-4 888 342,40

-5740,45

0,00

0,00

16377,02
664,76
65,20
91,59
3592,50

-203106,00

139220,03
15612,29

105427,72

-75320,25

Tilikauden ali-/ylijäämä

6.2.2018 Ilkka Räisänen
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-175623,39

29436,15

30210,49

105821,17
-393,45

-5740,45

-7852,46

15018,82
506,60
0,00
305,45
2467,00

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Siirtotalouden tuotot ja kulut
Siirtotalouden tuotot EU:lta
Julkinen varastointi
Tuloutus EU:lle/ m-kate

-7852,46

105 149,59
-276,84

104872,75

-47054,94

LIITE 2.8. Tase 31.12.2017 (laadittu suoriteperusteella)

TASE 31.12.2017
VASTAAVAA
Vaihto-omaisuus

kg

maitojauhe
2

3666525

Saamiset
Siirtosaamiset
EAGF
saatavat marraskuWl raportoinnin mukaan (16.10.-30.1 1.2017)
saatavat joulukuun raportoilU1in mukaan
saatavat julkisesta varastoinnislajoulukuulta (tammikuWl raportointi)
Anu nl isäverosaamisel
Arvonl isäverosaamiset, joul ukuu

3

kerroinlt
1 697,83

6225136,14

10302,94
10302,93
JO 302,94

30908,81

7391,72

7391,72

eur

Rahat
Inlerventiorahaston varal valtion kassassa

6225136,14

38300,53

1424966,03
7688402,70

VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA
4

5

Oma pääoma
Rahaston oma pääoma
Talousarviosiirrot
Aikaisempien tilikausien alijäämä
Tilikauden alijäämä

14979503,41
200000,00
-12450144,41
-75 320,25

Vieras pääoma
Ostovelal, kulut

2654038,75

2654038,75

21957,87
5000000,00

Lainat, WS
Siirtovelat
Tuloennakot(WS, korko)

12406,08

5034363,95
7688402,70

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

6.2.2018 Maaseutuvirasto/llkka Räisänen, pälikirjanpitäjä
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LIITE 3. Muut Valtiokonttorin vaatimat liitteet
Maatalouden interventiorahasto
Alaliite1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta
Kirjanpito on laadittu suoriteperusteisesti.

Alaliite 2 : Rahaston varojen käyttösuunnitelman toteutuma (milj. €)
Varainkäyttö
suunnitelma

v. 2017

Toteutunut

Erotus
(toteutunut 
suunnitelma)

Toteutunut

%

0,10
0,10

0,11
0,11

0,01
0,01

105,43
105,43

Menot yhteensä
Interventiovarastointi
Rahoituskulut
Henkilöstö- ja toimistokulut, muut kulut

-0,17
-0,19
0,03
-0,02

-0,17
-0,18
0,03
-0,02

0,00
0,00
0,00
0,00

99,36
99,90
100,()()
96,30

Rahaston vastattavaksi jäavät kustannukset yht.

-0,07

-0,07

0,01

91,17

Tulot yhteensä
Interventiovarastointi, EU-korvaus

Alaliite 3 : Henkilöstökulujen erittely
2017

2016

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

12879,00
12879,00

13879,00
13879,00

Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

2139,82
1 971,68
168,14
15018,82

2498,02
2201,98
296,04
16377,02

Johdon palkat ja palkkiot

12879,00

13879,00

Alaliite 4 : Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Rahastolla ei ole sellaisia omaisuuseriä joista olisi tehtävä suunnitelman mukaisia poistoja

Alaliite 5:Käyttöomaisuuden sekä muiden pitävaikutteisten menojen poistot
Rahastolla ei ole käyttöomaisuutta.

Alaliite 6: Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Korot euromäaräisistä saamisista
Muut rahoitustuotot
Rahoitustuotot yhteensä

Rahoituskulut
Korot euromääräisistä veloista
Rahoituskulut yhteensä

Netto

31.12.2017

31.12.2016

6,37
30204,12
30210,49

172,64
29263,51
29436,15

31.12.2017

31.12.2016

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

30210,49

29436,15

940,61

Alaliite 7: Rahastosta annetut lainat
Rahastosta ei myönnetä lainoja

Alaliite 8: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset
Rahastolla ei ole arwpapereita eikä se tee sijoituksia
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Muutos

-166,27
940,61
940,61

Muutos

Alaliite 9: Taseen rahoituserät ja velat
Vai htuvakorkoiset
1- 5
vuotta

31.12.2017
Alle
1 vuosi

Yli
5 vuotta

Alle
1 vuosi

Kiinteäkorkoiset
1-5
Yli
vuotta
5 vuotta

Vastaavien rahoituserät
Yhdystilisaatavat va~iotta
Yhteensä

1 424966,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1424966,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vai htuvakorkoi set
1- 5
vuotta

31.12.2017
Alle
1 vuosi

Yli
5 vuotta

Alle
1 vuosi

Kiinteäkorkoiset
1- 5
Yli
vuotta
5 vuotta

Vastattavien rahoituserät
Yhteensä

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

Alaliite 10: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut
Rahasto ei myönnä takauksia eikä takuita

Alaliite 11: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat
Rahaston taseeseen ei sisälly rahastoituja varoja

Alaliite 12: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat
Rahasto ei hallinnoi talousarvion ulkopuolella olevia sääliöitä, rahastoja eikä yhdistyksiä.

Alaliite 13: Velan muutokset
31.12.2017

31.12.2016 Muutos

Lyhytaikaiset lainat

5000000,00

5000000,00

0,00

Yhteensä

5000000,00

5000000,00

0,00

Alaliite 14: Velan maturiteettijakauma ja duraatio
Maturiteetlijakauma (velan jakauma jäljellä olevan juoksuajan mukaan)

Velkojen juoksuaika

2017
kirjanpitoarvo

%

Käypä arvo

2016
kirjanpitoarvo

0- 1 vuotta

5000000,00 100

5023835,31

5000000,00

Velat yhteensä

5000000,00

5023835,31

5000000,00

Velan duraatio (velan markkina-arvolla painotettu kassavirlojen keskimääräinen maksuhetki)
Vuosi
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017

Duraatio
0,00
0,77
0,67
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%

100

Käypä arvo

5020770,65

5020770,65

LIITE 4. Tuloksen muodostuminen tilikautena 1.1. - 31.12.2017

MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO

l1JLOKSEN MUODOSl1JMIt\lEN
T1L1KAlJTENA 1.1.-31.12.2017
Kirjanpidon myyntikate

-7852,46

P-STO:
EU:lle tuloutettu myyntikate

Julkinen varastointi
Kulut
EU:n maksamat tuet
Ki inteät ku lut (ei varast.)
Rahoitustuotot

-393,45

-184 808,13
105821,17

-8245,91 *

-78986,96

-18297,87
30210,49

11 912,62

-75320,25

* Maitojauheen näytteet (hävikit, joiden syyt tunnetaan):
4,625 tn x 1,05 (komission kerroin) x 1 698 (viitehinta)

6.2.2018 Ilkka Räisänen
pääkirjanpitäjä
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= 8245,91

6

ALLEKIRJOITUKSET

MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO

Maatalouden interventiorahaston johtokunta on tänään hyväksynyt rahaston tilinpäätöksen
(toimintakertomus ja Maaseutuviraston laatimat tuotto- ja kululaskelma, tase sekä rahoituslas
kelma ja muut liitetiedot) vuodelta 2017.

Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 2018
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