
Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto ja tutkimus

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 192 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 192 000 euroa VaEL-maksun väliai-
kaisesta alentamisesta.

2016 II lisätalousarvio -192 000
2016 I lisätalousarvio 280 000
2016 talousarvio 24 557 000
2015 tilinpäätös 23 874 000
2014 tilinpäätös 29 843 000

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 507 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 61 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä
käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 568 000 euroa VaEL-maksun
väliaikaisesta alentamisesta.

2016 II lisätalousarvio -507 000
2016 talousarvio 79 139 000
2015 tilinpäätös 90 992 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentin vuoden 2015 talousarvion määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

S e l v i t y s o s a :  Vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentille lisättiin määrärahaa 1 600 000 euroa ja
momentti muutettiin kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi. Vuoden 2015 toisessa lisätalousarviossa teknisen virheen
vuoksi momentti muuttui kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi. Määrärahaa kuitenkin tarvitaan suunnitelman mukaan
vuoden 2017 loppuun ja momentti esitetään siksi muutettavaksi kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

2016 II lisätalousarvio —
2015 tilinpäätös 2 269 000
2014 tilinpäätös 669 000

10. Maaseudun kehittäminen

44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 48 000 000 euroa.
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Määrärahaa saa käyttää:

1) maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) perusteella maksettavan väliaikaisen kansal-
lisen lisätuen täydentämiseen ja muihin tukimuotoihin, joilla helpotetaan maatilojen taloudellista asemaa heikenty-
neessä taloustilanteessa

2) vuosina 2014 ja 2015 myönnettyjen tukien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

S e l v i t y s o s a :  Maataloustuotteiden yleinen markkinatilanne ja EU:n talouspakotteiden johdosta Venäjän elintar-
vikkeille asettama tuontikielto aiheuttavat edelleen tulonmenetyksiä maataloudessa. Esimerkiksi sian-, naudan- ja
broilerinlihan sekä maidon tuottajahinnat ovat alentuneet edelleen viime vuoden aikana. Ongelmia on etenkin tuotan-
toaan äskettäin kehittäneillä maatiloilla. Momentin määrärahalla turvataan maatalouden tuotantoedellytysten säily-
mistä.

Maa- ja puutarhatalouden kansallisien tukien lakiin on lisätty 10.12.2015 voimaan tulleella muutoksella mahdollisuus
maksaa väliaikaista kansallista lisätukea, mihin on arvioitu käytettävän 15 miljoonaa euroa. Nyt ehdotettavalla mää-
rärahalla täydennettäisiin tätä tukea. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää muihin maa- ja puutarhatalouden kansalli-
sista tuista annetun lain mukaisiin tukimuotoihin, joiden avulla voidaan helpottaa maatilojen taloudellista asemaa hei-
kentyneessä taloustilanteessa.

Talousarvion momentin 30.20.40 määrärahan tavoitteena on turvata maa- ja puutarhatalouden toimintaedellytyksiä ja
tuotannon kannattavuutta sekä maaseudun elinvoimaisuuden säilymistä. Momentin 30.20.40 määräraha sekä vuosina
2014 ja 2015 tälle momentille myönnetyt määrärahat eivät ole kuitenkaan olleet riittäviä jo pidempään jatkuneessa
poikkeuksellisessa tilanteessa.

2016 II lisätalousarvio 48 000 000
2015 tilinpäätös 20 000 000
2014 tilinpäätös 20 000 000

20. Maa- ja elintarviketalous

02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 282 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 17 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä
käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 299 000 euroa VaEL-maksun
väliaikaisesta alentamisesta.

2016 II lisätalousarvio -282 000
2016 talousarvio 42 212 000
2015 tilinpäätös 41 757 000
2014 tilinpäätös 41 521 000

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 754 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Maatalouden tulo- ja kannattavuustilanne on heikentynyt jo usean vuoden ajan, eikä merkittävää
käännettä parempaan ole näköpiirissä. Osana maatalouden taloudellisen kriisin helpottamiseksi suunniteltuja toimia
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momentille lisätään 1 835 000 euroa maataloustukien toimeenpanoa varten. Lisäyksellä pyritään parantamaan Maa-
seutuviraston (Mavi) tilannetta, jotta tukien maksatuksista suoriuduttaisiin aikataulussa, mikä osaltaan helpottaisi vil-
jelijäperheiden vaikeaa taloustilannetta. Erityisesti yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen ja ohjelmakauden 2014
—2020 toimeenpano on edellyttänyt Mavilta merkittävää panostusta tukijärjestelmien toimeenpanoon sekä käytettä-
vien tietojärjestelmien kehittämiseen.

Määrärahan muutoksessa on lisäksi otettu huomioon vähennyksenä 81 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alenta-
misesta.

2016 II lisätalousarvio 1 754 000
2016 talousarvio 23 961 000
2015 tilinpäätös 25 307 000
2014 tilinpäätös 27 021 000

40. Luonnonvaratalous

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 600 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve aiheutuu suurpetojen vuonna 2015 aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
täysimääräisenä.

Suurpedot aiheuttivat vuonna 2015 noin 7 400 000 euron vahingot (vuonna 2014 määrä oli 7 579 000 euroa). Vuoden
2015 talousarviossa osoitetusta 4 300 000 euron määrärahasta vahinkojen estämiseen käytettiin 500 000 euroa, joten
vuoden 2015 vahinkojen korvaamiseen on käytettävissä 3 800 000 euroa.

2016 II lisätalousarvio 3 600 000
2016 talousarvio 8 000 000
2015 tilinpäätös 8 000 000
2014 tilinpäätös 9 080 000

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 8 444 000 euroa.

Valtuus
Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtuutta voidaan käyttää myös kestävän metsätalouden rahoituksesta
annetun lain (1094/1996) nojalla tehtyjen tukipäätösten virheiden korjauksiin.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve aiheutuu vuosina 2014 ja 2015 kestävän metsätalouden tukiin momenteille
30.40.44 ja 30.40.47 budjetoitujen, mutta käyttämättä jääneiden määrärahojen osoittamisesta uudelleen kestävän met-
sätalouden tukia koskevan lainsäädännön mukaisten tukien maksamiseen. Määrärahojen käyttämättä jääminen aiheu-
tui 1.6.2015 tapahtuneen lakimuutoksen siirtymävaiheesta: 1.6.2015 astui voimaan kestävän metsätalouden määräai-
kainen rahoituslaki (34/2015) ja kumotun kestävän metsätalouden rahoituksesta annettu lain (1094/1996) nojalla voi-
tiin tehdä päätöksiä 30.6.2015 asti. Metsäkeskuksen tietojärjestelmäongelmien vuoksi uuden tukijärjestelmän toi-
meenpano kuitenkin viivästyi ja uuden lain mukaisten hankkeiden maksatukset käynnistyivät vasta loppuvuonna
2015. Tästä johtuen vuodelle 2015 kestävän metsätalouden tukiin momenteille 30.40.44 ja 30.40.47 budjetoitua mää-
rärahaa jäi käyttämättä yhteensä 8 444 000 euroa. Tästä 944 000 euroa on momentilla 30.40.47 vuodelta 2014 siirty-
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nyttä määrärahaa. Viime vuonna rahoitettavaksi hyväksyttyjen hankkeiden maksatukset edellyttävät, että käyttämättä
jäänyttä määrärahaa voidaan käyttää samaan tarkoitukseen vielä vuonna 2016.

Lisäksi momentin valtuuden perusteluja muutetaan siten, että valtuutta voidaan käyttää myös kumotun kestävän met-
sätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehdyissä tukipäätöksissä ilmenevien virheiden korjaamiseen.

2016 II lisätalousarvio 8 444 000
2016 talousarvio 55 230 000
2015 tilinpäätös 57 710 596
2014 tilinpäätös 59 109 217

70. Maanmittaus ja tietovarannot

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 571 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 35 000 euroa valtion vuokrajärjestel-
mässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 536 000 euroa VaEL-
maksun väliaikaisesta alentamisesta.

2016 II lisätalousarvio -571 000
2016 I lisätalousarvio 1 870 000
2016 talousarvio 46 630 000
2015 tilinpäätös 47 506 000
2014 tilinpäätös 50 463 000

II lisätalousarvioesitys 2016, Ministeriön ehdotus Julkinen

4.5.2016  12:21  Sivu 4


