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Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Hallinto ja tutkimus
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 17 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokris‐
sa.
2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

17 000
79 178 000
76 733 000
74 126 000

10. Maaseudun kehittäminen
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 250 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:
1) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa to‐
teuttavien nuorten viljelijöiden ja nuorten elinkeinonharjoittajien tilanpidon aloitusavustusten sekä maatalouden in‐
vestointiavustusten Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n ra‐
hoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden maksamiseen
2) maaseuturahaston elpymisvälineestä maksettavien maatalouden investointiavustusten EU:n rahoitusosuuden mak‐
samiseen
3) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman si‐
toumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU
1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56 (yhteiset säännökset ja maaseuturahas‐
toa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen
4) kokonaan kansallisesti rahoitettavien biokaasu-, lannankäsittely-, ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointien
maksamiseen ja
5) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden välttä‐
mättömien kulutusmenojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena ja kulutusmenojen osalta suoriteperusteisena.
Valtuus
Vuonna 2021 saa tehdä siirtymäkauteen 2021—2022 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 68 000 000 eurolla ja maaseu‐
turahaston elpymisvälineeseen kohdistuvia myöntämispäätöksiä 25 000 000 eurolla.
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Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvaa vuoden 2020 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttä‐
mättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2021.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan 6 250 000 euron ja valtuuden 25 000 000 euron lisäyksillä sekä momentin perustelujen
täydennyksellä (kohta 2) varaudutaan maksamaan maaseuturahaston elpymisvälineestä rahoitettavista maatalouden
investoinneista aiheutuvia menoja. Maaseuturahaston elpymisvälineen lisärahoitus on kokonaan EU:n rahoittamaa.
Lisäksi momentin perustelujen muutoksessa on otettu huomioon Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
2014—2020 siirtymäkauden jatkuminen vuodelle 2022.
Määrärahan lisäys (euroa)

Yhteensä, josta
— EU-osuus
— valtion osuus
— maaseuturahaston elpymis‐
väline (EU-osuus 100 %)
— kokonaan kansallisesti ra‐
hoitettavat toimet

Talousarvio
65 250 000
25 725 000
35 525 000
-

Lisätalousarvio
6 250 000
6 250 000

Yhteensä
71 500 000
25 725 000
35 525 000
6 250 000

4 000 000

-

4 000 000

Talousarvio
68 000 000
28 560 000
39 440 000
-

Lisätalousarvio
25 000 000
25 000 000

Yhteensä
93 000 000
28 560 000
39 440 000
25 000 000

-

-

-

Valtuuden lisäys (euroa)

Yhteensä, josta
— EU-osuus
— valtion osuus
— maaseuturahaston elpymis‐
väline (EU-osuus 100 %)
— kokonaan kansallisesti ra‐
hoitettavat toimet

2021 III lisätalousarvio
2021 I lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

6 250 000
—
65 250 000
88 326 000
84 976 000

43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:
1) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa to‐
teuttavien eläinten hyvinvointikorvausten Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto)
maksettavan EU:n rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden maksamiseen
2) EU:n aikaisempien ohjelmakausien sekä ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suo‐
men maaseudun kehittämisohjelman sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parla‐
mentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56
(yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) sekä aikaisempien oh‐
jelmakausien vastaavien säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
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S e l v i t y s o s a : Momentin perustelujen muutoksessa on otettu huomioon Manner-Suomen maaseudun kehittämis‐
ohjelman 2014—2020 siirtymäkauden jatkuminen vuodelle 2022.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

—
65 000 000
62 767 000
47 767 000

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 111 495 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:
1) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa to‐
teuttavien hankkeiden ja niiden toteutukseen liittyvän teknisen avun Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousra‐
hastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden ja valtion rahoitusosuuden sekä perustelluissa tapauk‐
sissa ennakon maksamiseen
2) maaseuturahasto elpymisvälineestä rahoitettavista hankkeista aiheutuvien menojen EU:n rahoitusosuuden maksa‐
miseen
3) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021-2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteut‐
tamiseen tarvittavan yhteensä enintään 223 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen sekä muiden vält‐
tämättömien kulutusmenojen maksamiseen
4) EU:n aikaisempien ohjelmakausien sekä ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suo‐
men maaseudun kehittämisohjelman sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parla‐
mentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56
(yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) sekä aikaisempien oh‐
jelmakausien vastaavien säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena .
Valtuus
Vuonna 2021 saa tehdä siirtymäkauteen 2021—2022 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 108 507 000 eurolla, josta
osoitetaan 30 000 000 euroa paikalliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten sekä 70 307 000 euroa muita tältä mo‐
mentilta rahoitettavia toimia varten sekä 8 200 000 euroa teknistä apua varten. Maaseuturahaston elpymisvälineeseen
kohdistuvia myöntämispäätöksiä saa tehdä 31 000 000 eurolla.
Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia vuoden 2020 myöntämisvaltuuksia on jäänyt käyttämättä, saa käyt‐
tämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2021.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan lisäys on yhteensä 111 495 000 euroa, josta 99 095 000 euroa on vuosina 2018, 2019
ja 2020 käyttämättä jääneen arviomäärärahan uudelleenbudjetointia ottaen huomioon koko ohjelmakautena 2014—
2020 käytettävissä oleva EU:n ja valtion rahoitusosuus.
Määrärahan 12 400 000 euron ja valtuuden 31 000 000 euron lisäyksillä sekä momentin perustelujen täydennyksellä
(kohta 2) varaudutaan maksamaan maaseuturahaston elpymisvälineestä rahoitettavista toimenpiteistä aiheutuvia me‐
noja. Valtuuden maaseuturahaston elpymisvälineeseen liittyvästä lisäyksestä osoitetaan 20 000 000 euroa yritysrahoi‐
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tukseen, 8 000 000 euroa laajakaistainvestointeihin sekä 3 000 000 euroa innovaatiot- ja yhteistyötoimiin. Maaseutu‐
rahaston elpymisvälineen lisärahoitus on kokonaan EU:n rahoittamaa.
Lisäksi momentin perustelujen muutoksessa on otettu huomioon Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
2014—2020 siirtymäkauden jatkuminen vuodelle 2022.
Määrärahan lisäys (euroa)
Talousarvio
Yhteensä, josta
— EU-osuus
— valtion osuus
— maaseuturahaston elpymis‐
väline (EU-osuus 100 %)

Lisätalousarvio

Yhteensä

182 091 000
81 803 000
100 288 000
-

111 495 000
45 070 000
54 025 000
12 400 000

293 586 000
126 873 000
154 313 000
12 400 000

Talousarvio
108 507 000
49 507 000
59 000 000
-

Lisätalousarvio
31 000 000
31 000 000

Yhteensä
139 507 000
49 507 000
59 000 000
31 000 000

Valtuuden lisäys (euroa)

Yhteensä, josta
— EU-osuus
— valtion osuus
— maaseuturahaston elpymis‐
väline (EU-osuus 100 %)

2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

111 495 000
182 091 000
136 063 276
144 056 640

20. Maa- ja elintarviketalous
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 144 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 456 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin toi‐
mijoiden luvan-, hyväksynnän- ja ilmoituksenvaraiset toiminnat ja rekisteröinnit –hankkeeseen ja 58 000 euroa uu‐
teen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta. Lisäyksestä 130 000 euroa on koronavirustilanteen (COVID-19)
johdosta tehtyjen turkiseläinten testausten aiheuttamien lisäkulujen korvausta ja 350 000 euroa koronatestausta tuke‐
vien laboratoriopalveluiden laite- ja automaatio sekä datankäsittelyn tarpeisiin. Lisäyksessä on otettu huomioon myös
150 000 euroa porojen talvivahinkojen korvaamisen tietojärjestelmämuutoksiin.
2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

1 144 000
83 642 000
77 161 000
73 362 000

43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 73 000 000 euroa.
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Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:
1) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa to‐
teuttavien ympäristökorvausten, luonnonmukaisen tuotannon, neuvonnan ja ei-tuotannollisten investointien Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden ja valtion rahoi‐
tusosuuden
2) maaseuturahaston elpymisvälineestä maksettavien ympäristökorvausten sitoumusten ja -sopimusten sekä luonnon‐
mukaisen tuotannon sitoumusten EU:n rahoitusosuuden maksamiseen
3) EU:n komission vuosille 1995—1999 hyväksymän maatalouden ympäristöohjelman, vuosille 2000—2006 hyväk‐
symän horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman mukaisten maatalouden ympäristötukien ja vuosille 2007—
2013 hyväksymän ja vuodelle 2014 yhdellä vuodella jatkettujen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
mukaisten maatalouden ympäristötukien ja ei-tuotannollisten investointitukien maksamiseen
4) EU:n aikaisempien ohjelmakausien sekä ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suo‐
men maaseudun kehittämisohjelman sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parla‐
mentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56
(yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) sekä aikaisempien oh‐
jelmakausien vastaavien säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
Valtuus
Vuonna 2021 saa tehdä EU:n ohjelmakauden 2014—2020 siirtymäkauteen 2021—2022 kohdistuvia kokonaan uusia
ympäristökorvausten sitoumuksia ja sopimuksia sekä luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksia siten, että niistä saa
aiheutua vuoden 2022 ja sitä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavia menoja enintään 32 000 000 euroa.
Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvaa vuosien 2019 tai 2020 valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttä‐
mättä jääneestä osasta tehdä ympäristökorvauksien sitoumuksia ja sopimuksia sekä luonnonmukaisen tuotannon si‐
toumuksia vuonna 2021.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan 73 000 000 euron lisäyksellä sekä momentin perustelujen täydennyksellä (kohta 2) va‐
raudutaan maksamaan maaseuturahaston elpymisvälineestä rahoitettavista toimenpiteistä aiheutuvia menoja. Maaseu‐
turahaston elpymisvälineen lisärahoitus on kokonaan EU:n rahoittamaa. Lisäksi momentin perustelujen muutoksessa
on otettu huomioon Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 siirtymäkauden jatkuminen vuo‐
delle 2022.
Määrärahan lisäys (euroa)

Yhteensä, josta
— EU-osuus
— valtion osuus
— maaseuturahaston elpymis‐
väline (EU-osuus 100 %)

2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

Talousarvio
314 190 000
131 960 000
182 230 000
-

Lisätalousarvio
73 000 000
73 000 000

Yhteensä
387 190 000
131 960 000
182 230 000
73 000 000

73 000 000
314 190 000
246 200 000
355 710 000
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44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:
1) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa to‐
teuttavien luonnonhaittakorvausten Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) mak‐
settavan EU:n rahoitusosuuden ja valtion rahoitusosuuden sekä ohjelmaan sisältyvän kokonaan kansallisesti rahoitet‐
tavan luonnonhaittakorvauksen maksamiseen
2) EU:n aikaisempien ohjelmakausien sekä ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suo‐
men maaseudun kehittämisohjelman sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parla‐
mentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56
(yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) sekä aikaisempien oh‐
jelmakausien vastaavien säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
S e l v i t y s o s a : Momentin perustelujen muutoksessa on otettu huomioon Manner-Suomen maaseudun kehittämis‐
ohjelman 2014—2020 siirtymäkauden jatkuminen vuodelle 2022.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

—
617 764 000
531 788 000
548 288 000

40. Luonnonvaratalous
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 95 000 euroa.
Vuoden 2019 talousarviossa myönnetystä kolmivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 700 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 118 henkilötyövuotta vastaavan
henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin. Muutos koskee myös vuoden 2020 talousarvion määrärahalla
palkattavaa määräaikaista henkilöstöä.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 700 000 euroa bioinnovaatio-ohjelmaan
osoitetun määrärahan osittaisesta uudelleenbudjetoinnista sekä vähennyksinä 500 000 euroa siirtona momentille
30.40.47 joutoalueiden metsitystukeen ja 105 000 euroa siirtona momentille 32.01.02 joutoalueiden metsitystuen hal‐
linnointiin.
Momentin henkilötyövuosien enimmäismäärää korotetaan 30 henkilötyövuodella vuosien 2022—2023 tarvetta var‐
ten.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
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2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

95 000
32 652 000
31 895 000
6 450 000

40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 750 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 3 750 000 euroa porota‐
loutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain (987/2011) mukaisten korvausten maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan lisäys perustuu talvikaudella 2019—2020 porotaloutta kohdanneen vahingon korvaa‐
miseen.
2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

3 750 000
1 745 000
1 603 378
1 400 659

47. Tuki joutoalueiden metsitykseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.
Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa tehdä uusia metsityksen tukemisen määräaikaisen lain
mukaisia tukipäätöksiä enintään 12 400 000 eurolla.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan 500 000 euron ja myöntämisvaltuuden 7 000 000 euron lisäys aiheutuu maanomista‐
jien odotettua suuremmasta kiinnostuksesta uuteen metsitystukeen. Tukea myönnetään maataloustuotannon ulkopuo‐
lelle jääneiden peltojen ja muiden avointen alueiden sekä käytöstä poisjääneiden turvetuotantoalueiden metsittämi‐
seen. Myöntämisvaltuuden lisäys mahdollistaa metsitystoimenpiteiden käynnistämisen noin 2 760 hehtaarin pintaalalla.
Määrärahan lisäys on siirtoa momentin 30.40.22 maankäyttösektorin ilmastotoimenpiderahoituksesta.
Määrärahan jakautuminen ja myöntämisvaltuudesta valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa)

Vuoden 2021 sitoumukset
Yhteensä

2021

2022

2023

2024

2025—

Yhteensä
vuodesta
2021 läh‐
tien

0,500
0,500

2,620
2,620

1,550
1,550

0,710
0,710

1,620
1,620

7,000
7,000

2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio

500 000
1 360 000

50. Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 790 000 euroa.
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Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Erä- ja luontokulttuurimuseon
valmistelusta aiheutuvien menojen maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu Erä- ja luontokulttuurimuseon valmistelun rahoituksesta. Luonnon eri virkistys‐
käyttömuotoja yhdistävä valtakunnallisen Erä- ja luontokulttuurimuseon perustamishanke kestää 31.5.2023 saakka.
2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

790 000
13 878 000
16 610 000
11 751 000

62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 22 270 000 euroa.
Vuoden 2018 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 7 270 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 31 145 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkei‐
den valtion rahoitusosuutta varten.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 15 000 000 aiheutuu kalatalouden elpymistoimenpiteiden rahoituksesta. Toimenpiteillä
vauhditetaan kalatalousalan kestävä kasvua ja uudistumista. Kalatalouden yrityksillä on suunnitteilla huomattavia
kasvuhankkeita, jotka perustuvat uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin sekä hyödyntämättömien resurssien ja raaka-aine‐
iden käyttöön.
Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) perusteella kalatalouden yritysten inves‐
tointeja sekä tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä voidaan rahoittaa vain Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta
(EMKR) tai erikseen EU:n komissiolle notifioituina valtiontukina. Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa ei ole tun‐
nistettu EU-rahoituksessa elpymis- ja palautumistukivälinettä (RRF) täydentäväksi rahoitusvälineeksi, mikä asettaa
kalatalouden eri asemaan muihin elinkeinoihin verrattuna. Kalataloudelle voidaan kuitenkin kohdentaa kansallisia el‐
vytysvaroja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kautta Suomen toimintaohjelman valtion rahoitusosuutta lisäämäl‐
lä. Elvytysvarojen käyttöönotto edellyttää EU:n komission hyväksynnän kansallisen EMKR-ohjelman muuttamiselle.
Lisäyksestä 7 270 000 euroa on vuoden 2018 talousarviossa budjetoidusta 20 362 000 euron kolmevuotisesta siirto‐
määrärahasta vuoden 2020 tilinpäätöksessä peruuntunutta EMKR:n 2014—2020 ohjelmakauden rahoitusta, josta
6 940 000 euroa on kansallista rahoitusosuutta ja 330 000 EU:n rahoitusosuutta. Käyttämättä jäänyt määräraha on
täysimääräisesti sidottu hankkeisiin. Jotta hankkeet saadaan maksettua sitoumusten mukaisesti, ehdotetaan vastaava
määrä budjetoitavaksi uudelleen.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

22 270 000
21 888 000
33 243 000
20 476 000

64. Metsähallitus
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 809 000 euroa.
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S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 9 000 euroa aiheutuu omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin lii‐
kelaitosten vuokrissa ja 1 800 000 euroa digitaalisen palveluekosysteemin rahoituksesta.
2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

1 809 000
8 265 000
14 218 000
7 507 000

70. Maanmittaus ja tietovarannot
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 999 000 euroa.
Momentin perusteluihin lisätään seuraava kappale:
Määrärahasta on varattu EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelmasta 1 000 000 euroa huoneistotietojärjestelmän toi‐
sen vaiheen toteuttamiseen.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan 1 000 000 euron lisäyksellä varaudutaan maksamaan EU:n elpymis- ja palautumis‐
suunnitelmasta (RRF) pilarin 2 digitalisen infrastruktuurin datatalouden ja digitalisaation vauhdittamiseksi huoneisto‐
tietojärjestelmän toisen vaiheen menoja, millä osaltaan toteutetaan EU:n Suomelle antamia maakohtaisia suosituksia
positiivisen luottotietorekisterin rakentamisesta.
Määrärahan 1 000 euron vähennys aiheutuu omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitos‐
ten vuokrissa.
2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

999 000
45 063 000
45 796 000
43 280 000
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