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EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDEN SEKÄ VALTION RAHOITUSOSUUDEN
JAKAMINEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSILLE VUODEN 2022
TALOUSARVIOSSA MOMENTILLE 30.40.62 MYÖNNETYISTÄ MÄÄRÄRAHOISTA
Valtioneuvosto on tänään, asian oltua valmistelevasti valtioneuvoston raha-asiain-valiokunnan käsiteltävänä, päättänyt jakaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille
(ELY-keskus) valtion vuoden 2022 talousarvion momentilta 30.40.62 (Elinkeinokalatalouden edistäminen) ohjelmakaudelle 2021–2027 laaditun Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman Euroopan unionin rahoitusosuutena
sekä valtion kansallisena rahoitusosuutena seuraavat määrärahojen alueelliset käyttöja kirjausoikeudet.
Jako vuoden 2022 talousarviosta
Myönnöt
ELY-keskus

EU-rahoitus Kansallinen
talousarviosta
30.40.62.1
30.40.62.2
yhteensä
1

2

1+2

Lappi

1 980 000

2 020 000

4 000 000

Pohjois-Savo

2 970 000

3 030 000

6 000 000

Varsinais-Suomi

5 368 000

5 477 000

10 845 000

10 318 000

10 527 000

20 845 000

Yhteensä

Varoja saa käyttää Euroopan komission 3.8.2022 hyväksymän Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 mukaisten hankkeiden rahoitukseen. Varojen käytössä tulee noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia (EU) N:o 2021/1060 ja 2021/1139 sekä niiden nojalla annettuja komission säädöksiä ja päätöksiä. Lisäksi tulee noudattaa tukien myöntämiseen liittyviä kansallisia
säädöksiä, kuten Euroopan meri-, kalatalous-ja vesiviljelyrahastoa koskevaan kansallista lakia (997/2021) ja sen nojalla annettua valtioneuvoston asetusta, sekä maa- ja
metsätalousministeriön toiminta-ohjelman hallintoviranomaisena antamia tarkempia
ohjeita ja määräyksiä.
Varojen tarkoituksenmukaisen käytön mahdollistamiseksi maa- ja metsätalousministeriö voi omalla päätöksellään siirtää käyttöoikeutta vähäisiltä osin ELY-keskusten välillä.
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ELY-keskukset saavat käyttää ja myöntää momentin 30.40.62 määrärahaa valtion henkilöstön palkkaamiseen seuraavien henkilötyövuosien enimmäismäärien mukaisesti:
ELY-keskus

htv-kiintiö

Lappi

5

Pohjois-Savo

13

Varsinais-Suomi

59

Yhteensä

77

Henkilötyövuosien laskennassa otetaan huomioon vain valtion virastoihin ja laitoksiin
palkattava henkilöstö. ELY-keskuksen on järjestettävä henkilötyövuosien seuranta ja
määrärahaa myönnettäessä ja käytettäessä varmistettava, että henkilöstön palkkaamista koskevaa henkilötyövuosien enimmäismäärää ei ylitetä. Maa- ja metsätalousministeriö voi omalla päätöksellään siirtää vähäisiltä osin henkilötyövuosikiintiöitä ELYkeskusten välillä.
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus)
tulee ottaa myönnetyt määrärahat ELY-keskusten kirjanpitoon tilijaottelun tarkkuudella. KEHA-keskuksen tulee huolehtia tilinpäätökseen liittyvistä toimenpiteistä ja
kirjanpidosta.
Varainhoitovuoden vaihtuessa käyttämättä oleva osa määrärahasta on siirrettävä kokonaisuudessaan seuraavalle vuodelle. Vuoden 2022 määrärahan käyttöoikeus päättyy
vuoden 2024 lopussa. Kirjanpitoyksikön tulee peruuttaa käyttämättä jäänyt siirtomääräraha vuoden 2024 tilinpäätöksen yhteydessä.
Silloin kun momentilta maksetaan arvonlisäverollisia menoja, myös veron osuus tulee
kirjata tämän määrärahan veloitukseksi.
Tämä päätös ilmoitetaan tiedoksi ja toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousministeriön hallinto- ja kehittämistoimialan ohjaus- ja talousyksikölle sekä luonnonvaraosaston elinkeinokalatalousyksikölle.

JAKELU

Maa- ja metsätalousministeri

Antti Kurvinen

Neuvotteleva virkamies

Timo Halonen

Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskukset
ELY-keskusten kalatalouspäälliköt
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)
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TIEDOKSI MMM: Erityisavustaja Lasse Kontiola
MMM/LVO: Osastopäällikkö Tuula Packalen
MMM/HAKE: Ohjaus- ja talousyksikkö
MMM/LVO: Kalatalousneuvos Risto Lampinen
VM/BO: Lainsäädäntöneuvos Jyri Inha
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