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Pääluokka 30 
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 

01. Hallinto ja tutkimus 

 

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

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Koronavirustilanne (COVID-19) edellyttää maatila- ja elintarvikeyrityksien 
lisääntyviä neuvonnan tukitoimia. 

2020 II lisätalousarvio 300 000
2020 talousarvio 23 376 000
2019 tilinpäätös 22 984 000
2018 tilinpäätös 24 218 000
 

10. Maaseudun kehittäminen 

 

44. Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 
3 v) 

Momentille myönnetään 60 000 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää: 

1) valtionavustuslain (688/2001) nojalla maa- ja puutarhatalouden ulkopuolista yritystoimintaa 
harjoittaville yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, joilla helpotetaan 
koronavirusepidemiasta (COVID-19) aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia. 

2) maa- ja puutarhatalouden yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, joilla helpotetaan 
koronavirusepidemiasta (COVID-19) aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia. 

Määrärahaa saa käyttää avustuksiin, jotka toteutetaan komission 19.3.2020 hyväksymien, COVID-19-
epidemiasta johtuvien tilapäisten valtiontukipuitteiden mukaisesti. Määrärahaa saa myös käyttää 
yleisen de minimis –asetuksen (1407/2013) tai maatalouden de minimis –asetuksen (1408/2013) 
mukaisiin avustuksiin, sekä mahdollisen myöhemmin annettavan, EU:n yhteisen maatalouspolitiikan 
puitteissa toteutettavan tukivälineen kautta maksettaviin avustuksiin. 

S e l v i t y s o s a :   Koronavirusepidemia aiheuttaa maaseutumaisilla alueilla maa- ja puutarhatalouden 
ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville yrityksille vastaavia taloudellisia vaikeuksia kuin muiden 
alueiden yrityksille. Kriisituen tavoitteena on ehkäistä koronavirusepidemian aiheuttamia negatiivisia 
taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia antamalla tukea yrityksille, jotta ne voivat sopeutua tilanteeseen. 
Tukea voidaan maksaa maatilakytkentäisille yrityksille, maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan 
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pitämistä harjoittaville mikroyrityksille sekä muiden toimialojen mikroyrityksille mukaan lukien 
paikallisesti toimivat palvelualojen yritykset. 

Epidemian vaikutus yhteiskuntaan on kokonaisvaltainen ja ongelmat ulottuvat laajasti myös maa- ja 
puutarhatalouden yritystoimintaan. Komission tilapäiset valtiontukipuitteet mahdollistavat tuen 
maatalouden alkutuotannon yrityksille 100 000 euron yrityskohtaiseen rajaan asti. Kriisituen 
tavoitteena on ehkäistä koronavirusepidemian aiheuttamia negatiivisia taloudellisia ja 
työllisyysvaikutuksia sekä turvata kotimainen ruoantuotanto antamalla tukea yrityksille, jotta ne voivat 
sopeutua tilanteeseen. Tukea voidaan maksaa maatalouden alkutuotannossa toimiville yrityksille. 

Momentti otetaan uutena vuoden 2020 talousarvioon. 

2020 II lisätalousarvio 60 000 000
2019 tilinpäätös 22 500 000
2018 tilinpäätös 7 500 000
 

 

55. Valtionapu 4H-toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Momentin määrärahaan esitetään lisäystä luonnonmarjojen keruu- ja 
välitystoiminnan tukemiseen sekä nuorten kausityöllistämisen edistämiseen puutarhatiloille. 
Määrärahalisäyksellä pyritään osaltaan turvaamaan luonnonmarjoja jalostavien yritysten raaka-aineen 
saantia, puutarhatilojen kausityövoiman saatavuutta sekä nuorten työllisyyttä. 

2020 II lisätalousarvio 300 000
2020 talousarvio 4 055 000
2019 tilinpäätös 3 905 000
2018 tilinpäätös 3 905 000
 

20. Maa- ja elintarviketalous 

 

61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 71 500 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäyksestä 6 500 000 euroa aiheutuu varautumisesta valtiontakauksista maatilojen 
maksuvalmiuslainoille annetun lain (232/2019) perusteella maatilatalouden kehittämisrahaston 
varoista myönnettävien valtiontakausten takausvastuiden lisääntymiseen ja mahdollisesti lisääntyviin 
takaustappioihin. 

Lisäyksestä 65 000 000 aiheutuu maatalouden investointien rahoituksen tason turvaamisesta 
koronatilanteen luomassa epävarmassa toimintaympäristössä. 

2020 II lisätalousarvio 71 500 000
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2020 talousarvio 90 300 000
2018 tilinpäätös 49 000 000
 

40. Luonnonvaratalous 

 

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

Momentille myönnetään lisäystä 1 350 000 euroa. 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vesihuoltolaitoksille ja 
muille vesihuollon toimijoille myönnettäviin avustuksiin vesihuollon toimintaedellytysten 
turvaamiseksi.  

S e l v i t y s o s a :   Lisäyksellä turvataan vesihuollon toimintaedellytyksiä korona-epidemian aikana 
tukemalla vesihuoltolaitoksia ja muita vesihuollon toimijoita esimerkiksi henkilöstövajeen 
korvaamisessa, sekä vahvistamalla tilapäisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskusten 
voimavaroja vesihuoltotehtävissä. 

2020 II lisätalousarvio 1 350 000
2020 talousarvio 17 608 000
2019 tilinpäätös 14 171 000
2018 tilinpäätös 13 565 000
 

 

31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Määräraha on tarkoitettu keväälle 2020 ennustettujen poikkeuksellisten tulvien 
varautumiseksi toteutettavien välttämättömien tulvasuojelu- ja tulvantorjuntahankkeiden 
avustamiseen. Lumen vesiarvo on Lapissa monilla alueilla suurempi kuin kertaakaan 60 vuoteen. 
Kevään tulvista ennustetaan mittaushistorian suurimpia lähes kaikissa Lapin vesistöissä. Määrärahalla 
on tarkoitus avustaa välittömästi toteutettavia välttämättömiä tulvasuojelu- ja tulvantorjuntahankkeita 
tarpeen mukaan muun muassa Ivalossa, Tornionjoella ja Rovaniemellä. Hankkeiden tavoitteena on 
turvata väestön turvallisuus ja estää rakennuksia, tiestöä ja muuta infrastruktuuria uhkaavat vahingot. 

2020 II lisätalousarvio 700 000
2020 talousarvio 11 766 000
2019 tilinpäätös 6 986 000
2018 tilinpäätös 8 486 000
 


