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PÄÄTÖSEHDOTUS AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISVALTUUDEN OSOITTAMISEKSI
VUODELLE 2021 MAATALOUDEN RAKENNETUKIEN JA NUOREN ELINKEINONHARJOITTAJAN ALOITUSTUKEA VARTEN SEKÄ MAASEUTURAHASTON ELPYMISVÄLINEESTÄ TUETTAVIA INVESTOINTEJA VARTEN.
Maatalouden rakennetuista annetussa laissa (1476/2007) säädetään muun muassa nuoren
viljelijän aloitustuesta ja maatalouden investointituesta, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta annetussa laissa (986/2011) säädetään muun muassa nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustuesta. Näiden tukien myöntämisen edellytyksenä on, että valtion talousarviossa tai maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) käyttösuunnitelmassa on
osoitettu tarkoitusta varten myöntämisvaltuus. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa
myöntämisvaltuuksien ja avustusvarojen suuntaamisesta ja päättää niiden osoittamisesta
Ruokaviraston ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käyttöön.
Maa- ja metsätalousministeriö on 31.3.2021 tekemällään päätöksellä (VN/9337/2021MMM1) osoittanut myöntämisvaltuutta Ruokaviraston sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukien toimeenpanoa varten.
Tämä päätösesitys koskisi myöntämisvaltuuksien osoittamista valtion vuoden 2021 talousarvion momentin 30.10.40 (Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset) ja Makeran
käyttösuunnitelman (1.3. Rakennetukilain (1476/2007) mukaiset avustukset) vielä jakamatta olevasta myöntämisvaltuudesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille nuoren
viljelijän ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloittamisavustuksien sekä maatalouden investointiavustusten toimeenpanoa varten vuonna 2021.
Lisäksi tämä päätös koskisi myötämisvaltuuksien osoittamista valtion vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa momentille 30.10.40 osoitetusta myöntämisvaltuudesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille maaseuturahaston elpymisvälineestä (myöh. elpymisväline) tuettavien investointien toimeenpanoa varten vuonna 2021.
Valtion vuoden 2021 talousarviosta myönnettävät avustukset
Tällä päätöksellä osoitettaisiin valtion talousarvion momentilta 30.10.40 avustusten myöntämisvaltuutta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käyttöön nuoren viljelijän ja
nuoren elinkeinonharjoittajan aloittamisavustuksien sekä maatalouden rakennetukien ja
elpymisvälineestä tuettavien maatalouden investointiavustusten toimeenpanoa varten.

Valtion vuoden 2021 talousarviossa mainitulla momentilla on siirtymäkauteen 2021 kohdistuvaa myöntämisvaltuutta osoitettavissa vuonna 2021 tehtäviä avustuspäätöksiä varten
68 000 000 euroa, josta määrästä aloitusavustuksia arvioidaan olevan 13 000 000 euroa ja
investointiavustuksia 55 000 000 euroa. Valtion vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa momentille on osoitettu elpymisvälineestä osoitettavissa olevaa myöntämisvaltuutta
25 000 000 euroa. Myöntämisvaltuuksien nojalla myönnettyjen avustusten maksatus ajoittuu neljälle vuodelle.
Maa- ja metsätalousministeriön 31.3.2021 tekemällä päätöksellä elinkeino-, liikenne - ja
ympäristökeskuksille osoitettiin myöntämisvaltuutta 60 000 000 euroa ja myöhemmin
vuonna 2021 osoitettavaksi jäi 8 000 000 euroa. Ruokavirasto on 8.2.2021 tekemällään
päätöksellä päättänyt osoittaa valtion vuoden 2020 talousarviosta 31.12.2020 käyttämättä
jääneet, yhteensä 4 844 592 euroa, ohjelmakauden 2014 - 2020 myöntämisvaltuudet, siltä
osin kuin maa- ja metsätalousministeriö on ne osoittanut elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksille, käytettäväksi nuoren viljelijän ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukiin
vuonna 2021.
Tällä päätöksellä osoitettaisiin vuoden 2021 nuoren viljelijän ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloittamisavustuksien sekä rakennetukiavustusten myöntämisvaltuutta 6 000 000 euroa. Myöhemmin vuonna 2021 osoitettavaksi jäisi 2 000 000 euroa. Lisäksi tällä päätöksellä osoitettaisiin vuoden 2021 elpymisvälineestä osoitettavissa olevaa myöntämisvaltuutta 10 000 000 euroa. Myöhemmin vuonna 2021 osoitettavaksi jäisi 15 000 000 euroa.
Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera) myönnettävät avustukset
Tällä päätöksellä osoitettaisiin Makeran vuoden 2021 käyttösuunnitelman (1. Kulutusmenot, 1.3. Rakennetukilain mukaiset avustukset) avustusten myöntämisvaltuutta
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käyttöön maatalouden rakennetukien toimeenpanoa varten.
Makeran vuoden 2021 käyttösuunnitelmassa mainitulla menokohdalla myöntämisvaltuutta
on osoitettavissa vuonna 2021 tehtäviä kokonaan kansallisia avustuspäätöksiä varten
15 000 000 euroa, jonka nojalla myönnettyjen avustusten maksatus ajoittuu neljälle vuodelle. Maa- ja metsätalousministeriön 31.3.2021 tekemällä päätöksellä elinkeino-, liikenne
- ja ympäristökeskuksille osoitettiin myöntämisvaltuutta 12 000 000 euroa ja myöhemmin
vuonna 2021 osoitettavaksi jäi 3 000 000 euroa.
Tällä päätöksellä osoitettaisiin käyttöön 3 000 000 euroa.

Myöntämisvaltuuksien ja avustusten jakoperuste
Nyt tehtävä päätös myöntämisvaltuuden osoittamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille perustuu 16.10.2020 - 15.8.2021 vireille tulleiden hakemusten määriin. Myöntämisvaltuudet kattaisivat suurimman osan arvioidusta tarpeesta. Osa avustusten myöntövaltuudesta jätetään tässä vaiheessa jakamatta, jolloin voidaan varmistua nuoren viljelijän
aloitustukiin riittävästä myöntämisvaltuudesta. Lisäksi elpymisvälineestä tuettaviin avustuksiin osoitetaan haettua määrää vastaava myöntämisvaltuus.

Myöntämisvaltuuksien ja avustusten käyttöä koskevat ehdot
Päätös sisältää ehdot maa- ja metsätalousministeriön, Ruokaviraston ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten väliselle yhteistyölle myöntämisvaltuuksien ja avustusvarojen
hallinnoinnissa. Päätöksen mukaan maa- ja metsätalousministeriöllä olisi tarvittaessa
mahdollisuus myöntämisvaltuuksien siirtämiseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten välillä ao. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia kuultuaan. Myöntämisvaltuuksien kokonaismäärät eivät mahdollisten siirtojen jälkeen saa kuitenkaan ylittää päätösesityksen kokonaismääriä.
Ruokavirasto vastaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille osoitettujen myöntämisvaltuuksien tallentamisesta Hyrrä- ja Rahtu-tietojärjestelmiin ja niiden seurannasta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten olisi tehtävä tukipäätökset päätösesityksen kattamiin hakemuksiin viimeistään 31.12.2021.
Laskelma myöntämisvaltuuksista
Tämä päätös olisi toinen, jolla rakennetukiin tarkoitettuja myöntämisvaltuuksia osoitetaan
vuonna 2021 ja ensimmäinen, jolla elpymisvälineestä tuettuja myöntämisvaltuuksia osoitetaan vuonna 2021. Alla olevassa taulukossa esitetään laskelma rakennetukiin ja elpymisvälineeseen käytettävissä olevasta avustusten, korkotukilainojen ja valtiontakausten myöntämisvaltuudesta ehdotetun päätöksen jälkeen vuonna 2021.
Taulukko
Talousarvio mom.
30.10.40, (aloittamis-ja investointiavustukset) myöntämisvaltuus, euroa
Osoitettavissa
vuonna 2021

Talousarvio
mom. 30.10.40,
(maaseuturahaston elpymisväline) myöntämisvaltuus, euroa

Talousarvio mom.
30.10.41, (korkotukilainojen)
myöntämisvaltuus, euroa

Makera, (polura¹ ja
investointiavustukset) myöntämisvaltuus, euroa

68 000 000

25 000 000

250 000 000

17 400 000

4 844 592

-

0

0

60 000 000

-

220 000 000

14 400 000

Osoitettaisiin ehdotetulla päätöksellä

6 000 000

10 000 000

0

3 000 000

Myöntämisvaltuudet yhteensä nyt
esitetyllä ja aiemmilla päätöksillä.

70 844 592

10 000 000

220 000 000

17 400 000

Myöhemmin vuoden 2021 aikana
olisi osoitettavissa

2 000 000

15 000 000

30 000 000

0

Ruokaviraston
päätös ed. vuodelta
8.2.2021
Osoitettu
31.3.2021

Makerasta on 31.3.2021 osoitettu kokonaisuudessaan valtiontakausten (maa- ja porotalous)
myöntämisvaltuus, yhteensä 15 000 000 euroa.
¹Sisältää porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitus- ja rakennetukilakien sekä kolttalain mukaiset avustukset.

