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02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta 

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 65 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys johtuu ohjelmakauden 2014—2020 maatalouden ympäristökorvausten, luonnonmukaisen 
tuotannon tuen ja eläinten hyvinvointia edistävien korvausten maksuaikataulumuutoksista sekä ohjelmakausien 2007 
—2013 ja 2014—2020 meno- ja tulokertymää koskevien arvioiden tarkentumisesta vuoden 2016 aikana.

Ohjelmakauden 2007—2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 98,4 % käytettävissä olleesta Euroo
pan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) rahoituskehyksestä toteutui 31.12.2015 mennessä 
maksuina tuensaajille. Loppumaksun ja rahoituskorjauksesta maksetun palautuksen määrä on noin 73 600 000 euroa, 
josta tuloutuu talousarvioon noin 48 800 000 euroa ja Makeraan noin 24 800 000 euroa. Loppumaksun arvioidaan 
tuloutuvan vuoden 2016 lopussa.

Ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman osalta tulojen määräksi arvioidaan 
noin 341 200 000 euroa, josta ennakon määrä on noin 23 597 000 euroa.

2016 III lisätalousarvio 65 000 000
2016 talousarvio 325 000 000
2015 tilinpäätös 401 548 943
2014 tilinpäätös 71 974 106
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Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

10. Maaseudun kehittäminen

44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 27 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 25 a §:n perusteella maksettavien tuki
muotojen kansalliseen täydentämiseen, ja

2) maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n perusteella maksettaviin tukimuotoi
hin, joilla voidaan helpottaa maatilojen taloudellista asemaa poikkeuksellisesti heikentyneessä maatalouden talousti
lanteessa.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

S e lvi tysosa: Maataloustuotteiden yleinen markkinatilanne ja EU:n talouspakotteiden johdosta Venäjän elintar
vikkeille asettama tuontikielto ovat aiheuttaneet merkittäviä tulonmenetyksiä maataloudessa, ja vaikea tilanne jatkuu 
edelleen. Esimerkiksi maidon sekä sian-, naudan- ja broilerinlihan tuottajahinnat ovat alentuneet merkittävästi vuo
den 2014 syksystä lähtien. Erityisesti maidontuotannossa tulonmenetykset ovat olleet huomattavia sekä tilatasolla et
tä koko tuotantosuunnassa.

Momentin määrärahalla turvataan maatalouden tuotantoedellytysten säilymistä. Määrärahaa voidaan käyttää Euroo
pan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain perusteella markkinahäiriötilanteessa maksettavien tukimuoto
jen kansalliseen täydentämiseen. Tarkoituksena on täydentää Suomelle saatavaa 7 500 000 euron suuruista kotieläin
talouden poikkeuksellisen sopeutumistuen EU-rahoitusta yhtä suurella kansallisella rahoituksella. Tällä hyödynne
tään Suomessa täysimääräisesti heinäkuussa 2016 EU:n komission myöntämä mahdollisuus kotieläintalouden sopeu
tumistuen kokonaisrahoitukseen.

Lisäksi momentin määrärahasta 20 000 000 euroa voidaan käyttää maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista anne
tun lain mukaisiin tukimuotoihin, joilla täydennetään tuotannon peruskannattavuutta turvaavia muita tukimuotoja. 
Näillä eri tukivälineillä voidaan osaltaan helpottaa maatilojen taloudellista asemaa, ylläpitää tilojen maksuvalmiutta 
ja parantaa edellytyksiä maataloustuotteiden markkinoiden tasapainottamiseen jatkossa.

Tällä määrärahalla täydennetään talousarvion momentin 30.20.40 (Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) määrä
rahaa, jonka tavoitteena on turvata maa- ja puutarhatalouden toimintaedellytyksiä ja tuotannon kannattavuutta sekä 
maaseudun elinvoimaisuuden säilymistä. Momentin 30.20.40 määräraha sekä vuosille 2014 ja 2015 tälle momentille 
myönnetyt määrärahat eivät ole kuitenkaan olleet riittäviä jo pidempään jatkuneessa poikkeuksellisessa tilanteessa.

2016 III lisätalousarvio 27 500 000

64. ETJ:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 34 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vuoden 2016 talousarviossa määrärahaa on käytettävissä 82 630 000 euroa. Kun määrärahan tar
peeksi arvioidaan 48 630 000 euroa, määrärahaa voidaan vähentää 34 000 000 euroa. Ohjelmakauden 2014—2020
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Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta myönnettävien yritys- ja hanketukien sekä teknisen avun maksa
minen ei ole alkanut vuoden 2016 aikana talousarviossa arvioidulla tavalla. Nyt vähennettävä määräraha budjetoi
daan myöhemmin ohjelmakauden 2014—2020 aikana komission hyväksymän Manner-Suomen maaseudun kehittä
misohjelman ja sen toimeenpanon mukaisesti.

Määrärahan vähennykset ja sen arvioitu jakautuminen (milj. euroa)
Ohjelma Talousarvio III lisätalous

arvioesitys
Yhteensä

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 
(ohjelmakausi 2014—2020) yhteensä 82,530 -34,000 47,1309
—josta tekninen apu 6,300 -3,300 3,000
Ohjelmien korjaukset 0,100 - 1,5009
Kaikki yhteensä 82,630 -34,000 48,630
—josta EU:n rahoitusosuus 37,460 -18,300 19,160
—josta valtion rahoitusosuus 45,170 -15,700 29,470

O Tilijaottelun muutoksella on jo aiemmin siirretty 1,400 milj. euroa ohjelman valtion rahoitusosuudesta kaikkien ohjelmakausien osalta tileistä poistoja, komis
siolle maksettavia palautuksia sekä muita valtion vastuulle jääviä kokonaan kansallisesti korvattavia tapauksia varten.

2016 III lisätalousarvio 
2016 talousarvio 
2015 tilinpäätös 
2014 tilinpäätös

-34 000 000 
82 630 000 

391 010 
365 494

20. Maa- ja elintarviketalous

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 400 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille lisätään yhteensä 1 400 000 euroa maatalouden kriisitukien toimeenpanon, viljelijätu- 
kien maksamisen aikaistamisen sekä viljelijätukien toimeenpanon kannalta välttämättömän kehitystyön jatkon var
mistamiseksi. Maatalouden heikko taloudellinen tilanne jatkuu edelleen, eikä merkittävää käännettä parempaan ole 
näköpiirissä. Tämän vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön uusia toimenpiteitä, joiden toimeenpanosta vastaa Maaseutuvi- 
rasto (Mavi). Näiden uusien tukimuotojen toimeenpanossa ei voida hyödyntää olemassa olevia järjestelmiä. Maata
louden kriisipaketin toimeenpanoa varten arvioidaan tarvittavan 400 000 euroa.

Kriisitukien toimeenpanon onnistuminen liittyy kiinteästi myös laajaan viljelijätukien tietojärjestelmäkokonaisuuteen 
sekä muiden viljelijätukien käsittelyyn ja maksamiseen, joiden toimeenpano ja aikataulu on myös varmistettava. Tu- 
kisovelluksen kehittämistä varten momentille lisätään 1 000 000 euroa. Lisäyksellä pyritään parantamaan Mavin ti
lannetta, jotta tukien maksatuksista suoriuduttaisiin aikataulussa, mikä osaltaan helpottaisi viljelijäperheiden vaikeaa 
taloustilannetta. Erityisesti yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen ja ohjelmakauden 2014—2020 toimeenpano on 
edellyttänyt Mavilta merkittävää panostusta tukijärjestelmien toimeenpanoon ja käytettävien tietojärjestelmien kehit
tämiseen.
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2016 III lisätalousarvio 1 400 000
2016 II lisätalousarvio 889 000
2016 talousarvio 23 961 000
2015 tilinpäätös 25 307 000
2014 tilinpäätös 27 021 000

46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös

4) EU:n koulujakelujärjestelmän kokonaan kansallisesti rahoitettaviin liitännäistoimenpiteisiin

5) maataloustuotteiden kansallisesti rahoitettavaan tiedotukseen ja menekinedistämiseen.

Vuoden 2014 talousarviossa myönnetystä kolmivuotisesta 2 800 000 euron siirtomäärärahasta peruutetaan EU-osuus 
1 900 000 euroa ja uudelleenbudjetoidaan kansallinen osuus 900 000 euroa.

Selvitysosa: Momentin päätösosaa ehdotetaan täydennettäväksi siten, että momentilta voidaan maksaa EU:n 
kouluj akeluj ärj estelmän kokonaan kansallisesti rahoitettavia liitännäistoimenpiteitä sekä kansallisesti rahoitettavaa 
maataloustuotteiden tiedotusta ja menekinedistämistä.

Määrärahan uudelleenbudjetointina otetaan huomioon vuoden 2016 lopussa käyttämättä jäävästä EU-kouluhedelmä- 
j ärj estelmän (EY 1234/2007) täytäntöönpanoon varatusta 2 000 000 eurosta sen 500 000 euron kansallinen osuus se
kä maataloustuotteiden tiedotukseen ja menekinedistämiseen varatusta 800 000 eurosta sen 400 000 euron kansalli
nen osuus.

Uudelleenbudj etointina esitettävä 500 000 euroa on tarkoitus käyttää uuden EU:n koulujakelujärjestelmän kokonaan 
kansallisesti rahoitettaviin liitännäistoimenpiteisiin, jonka uuteen järjestelmään on yhdistetty EU-koulumaito- ja EU- 
kouluhedelmäjärjestelmät. Määrärahaa tarvitaan uudesta järjestelmästä tiedottamiseen sekä järjestelmän liitännäistoi
menpiteiden toteuttamiseen ennen järjestelmän käyttöönottoa syksyllä 2017.

Lisäksi uudelleenbudjetointina esitettävä 400 000 euroa on tarkoitus käyttää maataloustuotteiden Team Finland yh
teistyön puitteissa toteutettavaan elintarvikeviennin edistämiseen sekä terveellisestä ja vastuullisesta ravitsemuksesta 
tiedottamiseen.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

900 000 
3 405 000 
3 605 000 
6 605 000

2016III lisätalousarvio 
2016 talousarvio 
2015 tilinpäätös 
2014 tilinpäätös

64. Metsähallitus

4. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Luvun perusteluja muutetaan siten, että Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja 15.4.2016— 
31.12.2016 aikana enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä 15.4.2016—31.12.2016 aikana investoin
teja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja myöhempinä tilikausina enintään 20 milj. euroa.
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Selvitysosa: Luvun päätösosan kohta 4 korvaa ensimmäisen lisätalousarvion luvun päätösosan kohdan 4. Perus
telujen muutoksella eduskunnan hyväksymistä edellyttävät Metsähallituksen investointien ja investointisitoumusten 
enimmäismäärät esitetään 15.4.2016 voimaan tulleen uuden metsähallituskin (234/2016) edellyttämässä muodossa.
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