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Pääluokka 30 
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 

10. Maaseudun kehittäminen 

 

40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v) 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös: 

3) kokonaan kansallisesti rahoitettavien biokaasu-, lannankäsittely-, ravinnekierrätys- ja 
hiilensidontainvestointien maksamiseen  

4) enintään 3 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden 
välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen. 

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena ja kulutusmenojen osalta suoriteperusteisena.  

S e l v i t y s o s a :   Momentin perusteluja on täydennetty siten, että kokonaan kansallisesti maksettavien 
biokaasu- ja lannankäsittelyinvestointeja (HO 2019) koskevaa kohtaa 3) on laajennettu niin, että 
määrärahaa saa käyttää myös ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointien maksamiseen. Päätösosaan 
on lisätty kohta 4), joka mahdollistaa näiden investointien toimeenpanoon tarvittavan enintään 3 
henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisen sekä muiden välttämättömien kulutusmenojen 
maksamisen. Kulutusmenojen osalta määräraha budjetoidaan suoriteperusteisena. 

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. 

2021 I lisätalousarvio —
2021 talousarvio 65 250 000
2020 VII lisätalousarvio —
2020 talousarvio 88 326 000
2019 tilinpäätös 84 976 000
 

40. Luonnonvaratalous 

 

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 3 750 000 euroa. 

Valtuus 

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa tehdä kestävän metsätalouden 
määräaikaisen rahoituslain (34/2015) mukaisia tukipäätöksiä 62 250 000 eurolla. 
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S e l v i t y s o s a :   Määrärahan ja valtuuden 3 750 000 euron lisäys aiheutuu nuoren metsän hoidon ja 
pienpuun keruun työmäärien kasvusta. Työmäärien lisäämisellä mahdollistetaan kotimaisen pienpuun 
energiakäytön 500 000 kuutiometrin  vuotuinen lisäys turpeen energiakäytön vähentymisen 
kompensoimiseksi. 

2021 I lisätalousarvio 3 750 000
2021 talousarvio 55 030 000
2020 talousarvio 56 230 000
2019 tilinpäätös 49 631 694
 

 

46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu Suomen metsäkeskuksen toteuttamasta aktivointikampanjasta ja 
hallinnollisista tehtävistä kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) mukaisten 
nuoren metsän hoidon ja pienpuun keruun työmäärien kasvuun liittyen. Aktivoinnilla mahdollistetaan 
kotimaisen pienpuun energiakäytön 500 000 kuutiometrin vuotuinen lisäys turpeen energiakäytön 
vähentymisen kompensoimiseksi. 

2021 I lisätalousarvio 250 000
2021 talousarvio 42 171 000
2020 VII lisätalousarvio 126 000
2020 talousarvio 39 160 000
2019 tilinpäätös 39 160 000
 


