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Osasto 12 

SEKALAISET TULOT 

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 

Momentilta vähennetään 19 000 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Viitaten momentin 30.20.41 perusteluihin tulokertymä supistuu menojen 
vähenemisen johdosta. 

2015 I lisätalousarvio −19 000 000
2015 talousarvio 534 003 000
2014 talousarvio 535 888 000
2013 tilinpäätös 532 907 277
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39. Muut sekalaiset tulot 

04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 15 700 000 euroa. 

S e lv i t yso sa :  Määrärahojen peruutusten erittely: 

 

  € 

Momentti 30.40.47 15 700 000  

Yhteensä 15 700 000 

 

2015 I lisätalousarvio 15 700 000 
2015 talousarvio 366 000 000 
2014 I lisätalousarvio 77 027 000 
2014 talousarvio 50 000 000 
2013 tilinpäätös 98 204 236 
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Pääluokka 30 
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 

01. Hallinto ja tutkimus 

 

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa. 

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös Suomen ja Kiinan välillä 
vientitodistuksia välittävän sähköisen järjestelmän kehittämiseen enintään 800 000 euroa. 

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea 
henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. 

Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi. 

  

S e l v i t y s o s a : Lisämääräraha on tarkoitus käyttää Suomen ja Kiinan välillä vientitodistuksia 
välittävän sähköisen järjestelmän kehittämiseen. Järjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen arvioidaan 
tarvittavan 800 000 euroa ja yksi henkilötyövuosi. Vientiasiakirjojen sähköisellä käsittelyllä 
helpotetaan ja nopeutetaan vientitapahtumaa. Lisäksi sähköinen järjestelmä parantaa dokumenttien 
aitouden selvittämistä sekä mahdollistaa tietojen tallentamisen keskitetysti ja yhdenmukaisesti.  

Lisäksi momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi. 

2015 I lisätalousarvio 800 000
2015 talousarvio 669 000
2014 talousarvio 669 000
2013 tilinpäätös 669 000

10. Maaseudun kehittäminen 

 

61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu ohjelmakauteen 2007–2013 liittyvistä maksamispäätöksistä 
aiheutuvista menoista. 

Määrärahan lisäys (milj. euroa) 

Ohjelma Talousarvio I lisätalous-
arvioesitys 

Yhteensä 
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Ohjelma Talousarvio I lisätalous-
arvioesitys 

Yhteensä 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 
2007—2013) yhteensä1 70,500 12,000 82,500 
— josta laajakaistahankkeet 10,000 5,000 15,000 
— josta tekninen apu 4,300 - 4,300 
Kaikki yhteensä 70,500 12,000 82,500 
1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun. 

2015 I lisätalousarvio 12 000 000
2015 talousarvio 70 500 000
2014 talousarvio 86 200 000
2013 tilinpäätös 69 216 978
 

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu ohjelmakauteen 2007–2013 liittyvistä maksamispäätöksistä 
aiheutuvista menoista.  

Määrärahan lisäys (milj. euroa) 

Ohjelma Talousarvio I lisätalous-
arvioesitys 

Yhteensä 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 
2007—2013) yhteensä1 73,400 2,000 75,400 
— josta tekninen apu 5,300 - 5,300 
Kaikki yhteensä 73,400 2,000 75,400 
1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun. 

2015 I lisätalousarvio 2 000 000
2015 talousarvio 73 400 000
2014 talousarvio 80 900 000
2013 tilinpäätös 66 514 711
 

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

Momentilta vähennetään 22 000 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Määrärahaa voidaan vähentää yhteensä 22 000 000 eurolla, koska ohjelmakauden 
2014—2020 menot ovat arvioitua vähäisemmät. Nyt vähennettävät määrärahat budjetoidaan 
myöhemmin ohjelmakauden 2014—2020 aikana komission hyväksymän Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelman ja sen toimeenpanon mukaisesti. 

Määrärahan vähennys (milj. euroa) 

Ohjelma Talousarvio I lisätalous-
arvioesitys 

Yhteensä 
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Ohjelma Talousarvio I lisätalous-
arvioesitys 

Yhteensä 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 
2014—2020) yhteensä 55,020 -22,000 33,020 
— josta tekninen apu 4,200 - 4,200 
Ohjelmien korjaukset 0,100 - 0,100 
Kaikki yhteensä 55,120 -22,000 33,120 
 

Momentin määrärahojen arvioitu jakautuminen (milj.e uroa)  

 Talousarvio I lisätalous-
arvioesitys 

Yhteensä 

Yhteensä 55,120 -22,000 33,120 
— EU-osuus 24,973 -10,000 14,973 
— Valtion rahoitusosuus 30,147 -12,000 18,147 
 

2015 I lisätalousarvio −22 000 000
2015 talousarvio 55 120 000
2014 talousarvio 17 800 000

20. Maa- ja elintarviketalous 

 

40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 

Momentilta vähennetään 650 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Momentille on vuoden 2015 talousarviossa osoitettu 325 400 000 euroa. 
Määrärahasta siirretään 400 000 euroa momentille 30.20.47 (Kansallinen ruokaketjun kehittäminen) 
käytettäväksi peruna-alan kehittämis- ja menekinedistämistoimenpiteisiin sekä 250 000 euroa 
momentille 30.20.61 (Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon) hevostalouden 
kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Tämän johdosta momentilta vähennetään 650 000 euroa. 

2015 I lisätalousarvio −650 000
2015 talousarvio 325 400 000
2014 talousarvio 498 800 000
2013 tilinpäätös 511 000 000
 

41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 

Momentilta vähennetään 19 000 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Momentille on vuoden 2015 talousarviossa osoitettu 531 000 000 euroa. 
Määrärahan tarpeessa otetaan huomioon lisäyksenä 10 700 000 euroa EU:n maidon kriisitukena. 
Talousarviossa osoitetusta määrärahasta 29 700 000 euroa siirtyy tarkentuneen maksatusaikataulun 
vuoksi maksettavaksi vuoden 2016 puolelle. Muutosten perusteella momentilta vähennetään 
19 000 000 eurolla. 

2015 I lisätalousarvio −19 000 000



I lisätalousarvioesitys 2015, Ministeriön ehdotus  

2015 talousarvio 531 000 000
2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 530 000 000
2013 tilinpäätös 523 245 713
 

47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Momentille on vuoden 2015 talousarviossa osoitettu 3 509 000 euroa. Määrärahaa 
esitetään lisättäväksi 400 000 eurolla siirtona momentilta 30.20.40 (Maa- ja puutarhatalouden 
kansallinen tuki) käytettäväksi peruna-alan kehittämis- ja menekinedistämistoimenpiteisiin. 

2015 I lisätalousarvio 400 000
2015 talousarvio 3 509 000
2014 talousarvio 5 349 000
2013 tilinpäätös 3 293 000
 

61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään 250 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää Maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966) 2 §:ssä 
tarkoitetun siirron maksamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Momentille esitetään 250 000 euron määrärahaa siirtona momentilta 30.20.40 
(Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) käytettäväksi hevostalouden kehittämishankkeiden 
rahoittamiseen. 

2015 I lisätalousarvio 250 000

40. Luonnonvaratalous 

 

21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 

Momentin perustelujen kohtaa 2) täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vesialan 
liiketoimintaa edistävien yhteistyösopimusten toteuttamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Lisämäärärahan tarve aiheutuu vesiliiketoiminnan ratkaisujen kansainvälisestä 
edistämisestä. Lisämäärärahalla toteutetaan erityisesti Kiinaan kohdistuva vesiklusterin viennin 
edistämishanke. 

2015 I lisätalousarvio 2 000 000
2015 talousarvio 12 752 000
2014 II lisätalousarvio 100 000
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2014 I lisätalousarvio 25 000
2014 talousarvio 12 792 000
2013 tilinpäätös 16 742 000
 

22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa. 

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 16 henkilötyövuotta 
vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Lisämääräraha ja viiden henkilötyövuoden lisäys käytetään kansallisen 
biotalousstrategian mukaisten kehittämis- ja kokeiluhankkeiden toteuttamiseen. Hankkeiden 
tavoitteena on synnyttää uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa uutta liiketoimintaa ja parantaa 
biotalouteen perustuvan kasvun edellytyksiä. 

2015 I lisätalousarvio 1 500 000
2015 talousarvio 9 010 000
2014 talousarvio 2 500 000
2013 tilinpäätös 2 289 000
 

31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 

Momentin perustelujen kohta 2) muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös 
maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 15 §:n sekä valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n 
mukaisesti vesistötoimenpiteisiin myönnettävien avustusten ja valtion työnä toteutettavista 
vesistöhankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen. 

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. 

S e l v i t y s o s a :   Lisämääräraha on tarkoitus käyttää Parikkalan jätevedenpuhdistuksen kehittämis- 
ja kokeiluhankkeen avustamiseen. 

Vuonna 2015 on tarkoitus yhtenäistää vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien 
toimenpiteiden avustamisen säädösperustaa valtionavustuslain 8 §:n nojalla annettavalla 
valtioneuvoston asetuksella. Perustelujen kohtaan 2) on tarpeen lisätä, että määrärahaa saa käyttää 
myös valtionavustuslain (688/2001) perusteella myönnettäviin menoihin. 

2015 I lisätalousarvio 2 000 000
2015 talousarvio 12 679 000
2014 I lisätalousarvio 760 000
2014 talousarvio 12 879 000
2013 tilinpäätös 12 079 000
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42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisämäärärahan tarve aiheutuu suurpetojen vuonna 2014 aiheuttamien vahinkojen 
korvaamisesta täysimääräisenä.  

Suurpedot aiheuttivat vuonna 2014 noin 6 300 000 euron vahingot (vuonna 2013 määrä oli 8 580 000 
euroa). Vuoden 2014 talousarviossa osoitetusta 4 300 000 euron määrärahasta vahinkojen estämiseen 
käytettiin 500 000 euroa, joten vuoden 2014 vahinkojen korvaamiseen on käytettävissä 3 800 000 
euroa. 

2015 I lisätalousarvio 2 500 000
2015 talousarvio 4 300 000
2014 I lisätalousarvio 3 200 000
2014 talousarvio 4 300 000
2013 tilinpäätös 7 520 000
 

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 22 700 000 euroa. 

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden tukia 
koskevan lainsäädännön nojalla myönnettävään tukeen 1.1.2015 lukien. 

Valtuus 

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2015 saa tehdä kestävän metsätalouden tukia 
koskevan lainsäädännön mukaisia työlajeja koskevia tukipäätöksiä enintään 60 500 000 eurolla.  

S e l v i t y s o s a :   Eduskunta on hyväksynyt 15.12.2014 uuden kestävän metsätalouden rahoituslain 
(xxx/2015). Laki on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2015 aikana sen jälkeen, kun EU:n komissio on 
sen hyväksynyt. Voimassaolevan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) 
mukaista rahoitusta voidaan myöntää 30.6.2015 saakka.  

Uuden kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla ei enää myönnetä erillistä energiapuun 
korjuutukea. Sen sijaan myönnetään korotettua nuoren metsän hoidon pinta-alatukea kohteille, joilla 
nuoren metsän hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta. Erillistä energiapuun korjuutukea ei voida 
myöntää momentin 30.40.47 (Pienpuun energiatuki) määrärahasta siten 30.6.2015 jälkeen, ennen 
määräaikaa myönnetyn tuen maksatukset jatkuvat. Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 
(1094/1996) mukaiseen energiapuun korjuutukeen momentille 30.40.47 budjetoitu ja vuodelta 2014 
vuodelle 2015 siirretty määräraha siirretään tälle momentille osaksi muuta kestävän metsätalouden 
rahoituslain mukaista tukirahoitusta. Momentin 30.40.47 selvitysosaan viitaten momentin 30.40.44 
määrärahaan myönnetään lisäystä tämän johdosta 22 700 000 euroa. Kuluvan vuoden varsinaisen 
talousarvion päätösosan mukaan määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden tukia koskevan 
lainsäädännön nojalla lukuunottamatta energiapuun korjuutukea, jolla edistetään pienpuun 
energiakäyttöä. Momentin perusteluja laajennetaan siten, että määrärahaa saa käyttää kestävän 
metsätalouden rahoituslainsäädännön nojalla myönnettävään tukeen ja siten myös pienpuun 
energiakäytön tukeen 1.1.2015 lukien. 
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Kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa osoitetulla 35,0 milj. euron valtuudella voidaan tehdä 
voimassa olevan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisia 
suunnitelman edellyttämiä työlajeja koskevia tukipäätöksiä 30.6.2015 saakka. Poiketen 
voimassaolevasta kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisista tukipäätöksistä, kaikki uuden 
tukijärjestelmän nojalla rahoitettavat toimenpiteet sitovat valtuutta, koska työt voidaan aloittaa vasta 
sen jälkeen, kun toimenpiteistä on tehty rahoitushakemukset. Uuden kestävän metsätalouden 
rahoituslain mukaisten tukipäätösten edellyttämä valtuuden lisäys on 25,5 milj. euroa.  

2015 I lisätalousarvio 22 700 000
2015 talousarvio 51 230 000
2014 talousarvio 59 230 000
2013 tilinpäätös 64 100 224
 

47. Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v) 

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa ja vuoden 2014 talousarviossa momentille 30.60.47 
(Pienpuun energiatuki) myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta vuodelle 2015 siirretty 
15 700 000 euroa peruutetaan. 

S e l v i t y s o s a :   Momentin päätösosan mukaisesti määrärahaa voidaan käyttää kestävän 
metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaiseen energiapuun korjuutukeen. Vuoden 
2015 varsinaisessa talousarviossa momentille on osoitettu määrärahaa 7 000 000  euroa. Kun lisäksi 
käytettävissä on vuoden 2014 talousarviossa osoitetusta määrärahasta vuodelle 2015 siirretty osuus 
15 700 000  euroa, käytettävissä on yhteensä 22 700 000 euroa. 

Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaiseen energiapuun korjuutukeen 
momentille budjetoitu määräraha sekä edelliseltä vuodelta siirtynyt määräraha budjetoidaan 
momentille 30.40.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) osaksi muuta kestävän 
metsätalouden rahoituslain mukaista tukirahoitusta. Vastaavasti momentilta vähennetään 7 000 000 
euroa ja 15 700 000 euroa on otettu huomioon määrärahan peruuntumisena tulomomentilla 12.39.04. 

2015 I lisätalousarvio −7 000 000
2015 talousarvio 7 000 000
2014 talousarvio 20 000 000
2013 tilinpäätös 18 000 000
 

62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 2 600 000 euroa. 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää 2 600 000 euroa Euroopan 
kalatalousrahastosta (EKTR) osittain rahoitettavan vuosia 2007—2013 koskevan 
elinkeinokalatalouden toimintaohjelman menoihin.  

Määrärahasta on varattu 17 230 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta 
varten. 

S e l v i t y s o s a :    Euroopan kalatalousrahaston vuosia 2007—2013 koskevan toimintaohjelman 
toimeenpano jatkuu vuonna 2015. Vuoden 2012 talousarviossa budjetoidusta 11 546 000 euron 
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kolmevuotisesta siirtomäärärahasta on jäänyt käyttämättä ja peruuntunut 2 600 000 euroa. Jotta 
Euroopan kalatalousrahaston toimintaohjelmassa osoitettu EU- ja kansallinen rahoitusosuus saataisiin 
täysimääräisesti käytettyä, vastaava määräraha budjetoidaan uudelleen. Tästä  EU:n osuutta on 
1 275 000 euroa ja kansallista osuutta 1 325 000 euroa. 

2015 I lisätalousarvio 2 600 000
2015 talousarvio 36 384 000
2014 I lisätalousarvio 7 740 000
2014 talousarvio 1 650 000
2013 tilinpäätös 13 439 000

63. Metsähallitus 

6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä 

Luvun perusteluja muutetaan siten, että Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia 
vakuuksia ulkopuolisille enintään 2,5 milj. euron arvosta.  

S e l v i t y s o s a :   Vuoden 2015 talousarvion mukaan Metsähallituksen liiketoiminnan vakuuksien 
enimmäismäärä on 0,5 milj. euroa. Metsähallituksen ulkopuolisille antamat vakuudet liittyvät maa-
ainesliiketoimintaan. Useimmat kunnat vaativat maa-ainesluvan haltijoilta pankkitakauksia maa-
ainesottopaikkojen uudelleen maisemointiin. 

Maa-aineslupiin liittyvien vakuuksien kokoinaismäärä liikelaitoskonsernissa on noin 2,5 milj. euroa ja 
ne ovat tällä hetkellä tytäryhtiö MH Kivi Oy:n vastuulla. Maa-ainesluvat ja niihin liittyvät vastuut on 
tarkoitus siirtää vuoden 2015 aikana liikelaitoksen haltuun, minkä takia liikelaitoksen vakuuksien 
enimmäismäärää tulee korottaa 2 milj. eurolla 2,5 milj. euroon. 


