
Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 

01. Hallinto ja tutkimus 

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

Momentille myönnetään lisäystä 217 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.

2022 II lisätalousarvio 217 000
2022 talousarvio 23 931 000
2021 tilinpäätös 23 410 000
2020 tilinpäätös 23 754 000

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 903 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäyksestä 580 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 323 000 euroa on siirtoa momen‐
tilta 30.01.23 Luonnonvarakeskuksen tietojärjestelmähankkeisiin.

2022 II lisätalousarvio 903 000
2022 talousarvio 81 283 000
2021 tilinpäätös 79 565 000
2020 tilinpäätös 76 733 000

23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v) 

Momentilta vähennetään 1 240 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennyksestä 323 000 euroa on siirtoa momentille 30.01.05, 547 000 euroa siirtoa momentille 
30.20.01, 170 000 euroa siirtoa momentille 30.64.50 ja 200 000 euroa siirtoa momentille 30.70.01 tietojärjestelmä‐
hankkeiden toteuttamiseen.

2022 II lisätalousarvio -1 240 000
2022 talousarvio 1 240 000
2021 tilinpäätös 1 000 000

10. Maaseudun kehittäminen 

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

Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kokonaan kansallisesti rahoitettavien 
biokaasu-, lannankäsittely-, ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointitukien maksamiseen ja enintään neljää henki‐
lötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden välttämättömien kulutusmenojen 
maksamiseen.
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Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan kulutusmenojen osalta suoriteperustei‐
sena.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys on osa maatalouden huoltovarmuuspakettia ja vihreän siirtymän kokonaisuutta, jota käyte‐
tään kokonaan kansallisesti rahoitettavien biokaasu-, lannankäsittely-, ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointitu‐
kien maksamiseen.

2022 II lisätalousarvio 7 000 000
2022 talousarvio 110 245 000
2021 tilinpäätös 71 500 000
2020 tilinpäätös 88 326 000

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

Momentille myönnetään lisäystä 14 730 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 perusteella maksettavien tukimuotojen kansal‐
liseen täydentämiseen

2) Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 25 a §:n perusteella maksettavien tuki‐
muotojen kansalliseen täydentämiseen

3) maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n perusteella maksettaviin tukimuotoi‐
hin, joilla voidaan helpottaa maatilojen taloudellista asemaa poikkeuksellisesti heikentyneessä maatalouden talousti‐
lanteessa

4) valtionavustuslain (688/2001) nojalla maa- ja puutarhataloutta harjoittaville tiloille myönnettävien avustusten 
maksamiseen

5) enintään 1 000 000 euroa maatalouden huoltovarmuuspakettiin kuuluvan määrärahan siirtoon Ahvenanmaan maa‐
kunnalle.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena ja kohtien 4) ja 5) osalta maksatuspäätösperusteisena.

S e l v i t y s o s a :  Lisäyksestä 13 730 000 euroa on maatalouden huoltovarmuuspakettiin sisältyvää momentille 
30.20.41 budjetoitua EU:n kriisitukea täydentävä kansallinen rahoitus sika- ja siipikarjataloudelle sekä puutarhatalou‐
delle. Lisäykseen sisältyy myös huoltovarmuuspakettiin kuuluva siirto Ahvenanmaan maakunnalle.

2022 II lisätalousarvio 14 730 000
2020 tilinpäätös 60 000 000

63. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 11 400 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää harvaan asuttujen alueiden elinvoiman ja hy‐
vinvoinnin kehittämiseksi toteutettavan vaikuttavuusarvioinnin, toimintaohjelman sekä siihen sisältyvien toimenpitei‐
den ja kokeiluhankkeiden rahoitukseen.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 26 henkilötyövuotta vastaavan henkilös‐
tön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.
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Vuoden 2021 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 11 400 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys on peruutetun määrärahan uudelleenbudjetointia harvaan asutun maaseudun elinvoiman ja 
hyvinvoinnin kehittämiseen.

Määrärahan lisäys edellyttää myös henkilötyövuosien enimmäismäärää korottamista 20 henkilötyövuodella. Muutok‐
set liittyvät harvaan asutun maaseudun kehittämiseen osoitetusta määrärahasta rahoitettujen hankkeiden toimeenpa‐
noon.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

2022 II lisätalousarvio 11 400 000
2022 talousarvio 2 300 000
2021 tilinpäätös 15 800 000
2020 tilinpäätös 6 100 000

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Manner-Suomen maaseudun kehittämis‐
ohjelmaan 2014-2020 sisältyvien kokonaan kansallisesti rahoitettavien maaseutuyritysten energiainvestointitukien 
maksamiseen.

Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2022 saa tehdä siirtymäkauteen 2021—2022 kohdistuvia myöntä‐
mispäätöksiä 92 028 000 eurolla ja maaseuturahaston elpymisvälineeseen kohdistuvia myöntämispäätöksiä 
17 000 000 eurolla sekä kokonaan kansallisesti rahoitettaviin maaseutuyritysten energiainvestointitukiin kohdistuvia 
myöntämispäätöksiä 10 000 000 eurolla.

S e l v i t y s o s a :  Lisäykset määrärahaan ja valtuuteen ovat osa vihreän siirtymän kokonaisuutta ja kohdentuu koko‐
naan kansallisesti rahoitettavien maaseutuyritysten energiainvestointitukien maksamiseen. Muutos edellyttää Man‐
ner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman muutoksen.

2022 II lisätalousarvio 10 000 000
2022 talousarvio 202 616 000
2021 tilinpäätös 293 586 000
2020 tilinpäätös 136 063 276

20. Maa- ja elintarviketalous 

01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 5 297 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäyksestä 3 500 000 euroa aiheutuu maatalouden huoltovarmuuspakettiin liittyvästä lisäyksestä 
Ruokaviraston tietojärjestelmiin, 522 000 euroa palkkausten tarkistuksista, 428 000 euroa koronavirustilanteen ai‐
heuttamista lisäkuluista Ruokaviraston laboratoriossa ja lihantarkastuksessa, 547 000 euroa siirrosta momentilta 
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30.01.23 Ruokaviraston tietojärjestelmähankkeisiin sekä 300 000 euroa EU:n kasvinterveyslainsäädännön toimeen‐
panon muuttumisesta pääosin kansallisesti rahoitettavaksi.

2022 II lisätalousarvio 5 297 000
2022 talousarvio 79 360 000
2021 tilinpäätös 86 204 000
2020 tilinpäätös 77 161 000

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

Momentille myönnetään lisäystä 22 000 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys on osa maatalouden huoltovarmuuspakettia ja tarkoitettu kansallisten tukien lisätueksi sika- 
ja siipikarjataloudelle, puutarhataloudelle sekä porotaloudelle.

2022 II lisätalousarvio 22 000 000
2022 talousarvio 330 200 000
2021 tilinpäätös 332 000 000
2020 tilinpäätös 323 000 000

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

Momentille myönnetään lisäystä 6 870 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys on osa maatalouden huoltovarmuuspakettia ja on EU:n kriisitukea sika- ja siipikarjatalou‐
delle sekä puutarhataloudelle.

2022 II lisätalousarvio 6 870 000
2022 talousarvio 518 700 000
2021 tilinpäätös 514 118 454
2020 tilinpäätös 517 663 896

44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 119 000 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys on osa maatalouden huoltovarmuuspakettia ja on kohdennettu kokonaan kansalliseen luon‐
nonhaittakorvaukseen. Muutos edellyttää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman muutoksen.

2022 II lisätalousarvio 119 000 000
2022 talousarvio 518 394 000
2021 tilinpäätös 617 764 000
2020 tilinpäätös 531 788 000

48. Peltorakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 

Momentilta vähennetään 700 000 euroa.
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S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu siirrosta momentille 30.20.61 Peltopankki-pilotin toteuttamiseen maatilatalou‐
den kehittämisrahastosta rahoitettavan tilusjärjestelytoiminnan maanostojen yhteydessä.

2022 II lisätalousarvio -700 000
2022 talousarvio 700 000
2021 tilinpäätös 1 000 000
2020 tilinpäätös 500 000

61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 35 700 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäyksestä 35 000 000 euroa on osa maatalouden huoltovarmuuspakettia, josta 28 000 000 euroa 
sisältyy myös vihreän siirtymän kokonaisuuteen ja on tarkoitettu maatilojen energiantuotantoon ja käyttöön sekä 
muihin huoltovarmuuteen liittyviin investointeihin. Lisäyksestä 7 000 000 eurolla mahdollistetaan maksuvalmiuslai‐
nojen voimassa olevan lainsäädännön mukaisen myöntövaltuuden täysimääräinen käyttö. Lisäyksestä 700 000 euroa 
aiheutuu siirrosta momentilta 30.20.48 Peltopankki-pilotin toteuttamiseen maatilatalouden kehittämisrahastosta ra‐
hoitettavan tilusjärjestelytoiminnan maanostojen yhteydessä.

2022 II lisätalousarvio 35 700 000
2022 I lisätalousarvio 8 000 000
2020 tilinpäätös 166 800 000

40. Luonnonvaratalous 

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

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 100 henkilötyövuotta vastaavan henki‐
löstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 56 000 euroa palkkausten tarkistusten joh‐
dosta sekä vähennyksenä 36 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 kansainvälisten vesiasioiden koordinaattorin 
palkkausmenoihin. Lisäksi momentin henkilötyövuosikiintiötä korotetaan 10 henkilötyövuodella momentilla olevan 
vesiosaamisen kasvu- ja vientiohjelman (RRF pilari3) toteuttamiseksi.

2022 II lisätalousarvio 20 000
2022 talousarvio 14 491 000
2021 tilinpäätös 14 259 000
2020 tilinpäätös 23 948 000

22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.
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S e l v i t y s o s a :  Lisäys on osa maatalouden huoltovarmuuspakettia sekä vihreän siirtymän kokonaisuutta ja se koh‐
dentuu ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmalle.

2022 II lisätalousarvio 3 000 000
2022 talousarvio 30 477 000
2021 tilinpäätös 33 497 000
2020 tilinpäätös 31 895 000

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu suurpetojen vuonna 2021 aiheuttamien porovahinkojen täysimääräisestä korvauk‐
sesta valtiovarainvaliokunnan mietinnön (VaVM 33/2021 vp, 10.12.2021) mukaisesti. Vuoden 2021 porovahingot 
laskivat edellisvuoden 9,4 miljoonasta eurosta 8,98 miljoonaan euroon, mutta talousarvion mukaisella määrärahalla 
korvauksia on pystytty maksamaan vain 94 % korvaustasoon saakka.

2022 II lisätalousarvio 700 000
2022 talousarvio 8 850 000
2021 tilinpäätös 11 250 000
2020 tilinpäätös 8 850 000

46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 3 161 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäyksestä 2 500 000 euroa aiheutuu yksityisteiden tiestön ja siltojen kuntokartoituksesta ja tie‐
kuntien aktivointitoimista, 350 000 euroa metsähakkeen saatavuutta edistävän neuvontakampanjan toteutuksesta osa‐
na vihreän siirtymän kokonaisuutta sekä 311 000 euroa palkkausten tarkistuksista.

2022 II lisätalousarvio 3 161 000
2022 talousarvio 40 674 000
2021 tilinpäätös 42 421 000
2020 tilinpäätös 39 286 000

62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 7 391 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kohonneiden tuotantokustannusten ja kansain‐
välisestä tilanteesta aiheutuvien vaikutusten kompensoimiseksi kalatalouden yrityksille valtionavustuslain 
(688/2001) nojalla komission hyväksymän tilapäisen valtiontukisäädösten jouston puitteissa sekä muihin kalatalou‐
den huoltovarmuutta parantaviin toimenpiteisiin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Euroopan meri- ja kalatalousra‐
haston (EMKR) 2014-2020 ohjelmakauden varoista osittain rahoitettavien elinkeinokalataloutta ja meripolitiikkaa 
koskevien toimenpiteiden EU:n rahoitusosuuden maksamiseen Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön mu‐
kaisesti.

S e l v i t y s o s a :  Lisäyksestä 5 000 000 euroa on osa maatalouden huoltovarmuuspakettia ja aiheutuu tuotantokus‐
tannusten noususta ja kansainvälisen kriisin aiheuttamien vaikutusten kompensoinnista kalatalouden yrityksille sekä 
muista kalatalouden huoltovarmuutta parantavista toimenpiteistä. Komission hyväksymät tilapäiset valtiontukipuit‐
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teet mahdollistavat enintään 35 000 euron yrityskohtaisten tukien myöntämisen Ukrainan sodan vaikutusten kompen‐
sointiin kalataloudessa.

Lisäyksestä 2 391 000 euroa aiheutuu EMKR:n 2014—2020 ohjelmakauden rahoituksen osalta käyttämättä jääneen 
määrärahan uudelleenbudjetoinnista, jotta hankkeet saadaan maksettua sitoumusten mukaisesti. Lisäys on kokonaan 
EU:n rahoitusosuutta.

2022 II lisätalousarvio 7 391 000
2022 talousarvio 23 916 000
2021 tilinpäätös 29 158 000
2020 tilinpäätös 33 243 000

64. Metsähallitus 

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 320 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäyksestä 100 000 euroa aiheutuu Lapin luontomatkailukohteiden palveluinfran uusimistarpees‐
ta, joka ei vastaa nykyisten kävijämäärien ja palveluiden kysynnän kasvua. Uudistuksella parannetaan jätteen käsitte‐
lyn kestävää mitoitusta ja palvelujen laatua sekä vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia. Lisäyksestä 50 000 
euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 170 000 euroa digitaalisen myyntikanavan uudistamisesta, joka on siir‐
toa momentilta 30.01.23.

2022 II lisätalousarvio 320 000
2022 talousarvio 8 347 000
2021 tilinpäätös 8 444 000
2020 tilinpäätös 14 218 000

70. Maanmittaus ja asunto-osakkeiden kirjaaminen 

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 732 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäyksestä 375 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 157 000 euroa kyberturvallisuuden 
parantamisesta ja 200 000 euroa on siirtoa momentilta 30.01.23 Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmähankkeisiin.

2022 II lisätalousarvio 732 000
2022 talousarvio 44 578 000
2021 tilinpäätös 45 262 000
2020 tilinpäätös 45 796 000
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