29.8.2018
Hallituksen sopimat toimenpiteet kuivuuden johdosta ja pitkänaikavälin kannattavuuden
parantamiseksi
Yhteenveto
LTAE 2/2018 +
TAE 2019
täydennys
TAE 2019

30Me
56,5Me

yht.

(sis. 21,5)

86,5Me

LTAE 2/2018:
Toimenpide

Määrärahan
tarve (milj. e)

Budjetointi
ed. budjettilakia=BL

Muuta
huomioitavaa

ei tiedossa,
kokonaan EU:n
rahoittama
tukea

mom. 30.20.41
Päätösosan tekstimuutos
II LTAE2018 ja TAE2019

Tuki edellyttää EUtason päätöstä.

mom. 30.10.44
II LTAE2018 ja TAE2019 täydennys
sekä pöytäkirjaus:
Vuoden 2019
talousarvioesitykseen
sisällytettävien lisämäärärahojen
lisäksi hallitus osoittaa yhteensä 30
milj. euroa tulotukityyppisiin
kansallisiin tukimuotoihin (Calueen pohjoinen tuki, AB-alueen
de minimis tuet ja EU:n kriisitukien
mahdollinen täydentäminen)
mom. 30.10.44 (Maatalouden
toimintaedellytysten
turvaaminen). Määrärahasta
sisällytetään vuoden 2018 II
lisätalousarvioon se osuus, joka
arvioidaan maksettavan viljelijöille
vuoden 2018 aikana. Loppuosa 30
milj. eurosta sisällytetään vuoden
2019 talousarvioesityksen
täydennykseen.

Tuki kohdan a)
perustella riippuu
EU:n päätöksistä.

MMM:N HALLINNONALA
Mahdolliset EU-tason kriisitoimet

KANSALLISET TOIMENPITEET
a) EU:n kriisitoimenpiteitä täydentävät
kansalliset toimet 2018-2019
b) Kansallisen kotieläintuen korotus Calueella vuonna 2018
c) Kansallisen kotieläintuen korotus Calueella vuonna 2019
d) AB-alueen kotieläintalouden ja
kasvinviljelyn tuet vuosina 2018-2019 (de
minimis-tukena)

YHTEENSÄ

TAE 2019:

kohdat a) - d)
yhteensä
30,0

30Me

2

MMM:N HALLINNONALA
Kevään kehysriihessä sovittu vuoden 2019
kansallisen luonnonhaittakorvauksen
korotus koko maassa
Budjettiriihessä sovittava
luonnonhaittakorvauksen lisäpalautus

21,5

mom. 30.20.44
TAE2019

Edellyttää maaseutuohjelman
muutosta ja komission
hyväksyntää.

6

mom. 30.20.44
TAE2019

Edellyttää maaseutuohjelman
muutosta ja komission
hyväksyntää.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston
toimintamenot

0,5

mom. 30.20.01
TAE2019 (BL)

Teetetään riippumaton selvitys nykyisen
kilpailulain vaikutuksista elintarvikeketjun
toimintaan

0,1

mom. 30.20.47

1,1

mom. 30.40.22

1,0

mom. 30.20.47

1,0

mom. 24.01.01

1,0

mom. 30.70.40

1,2

mom. 33.40.51
TAE2019 (BL)
mom. 33.80.50
TAE2019

Tutkimus ja innovaatiot:
Biotalouteen liittyvän innovoinnin
edistäminen: Alustan, toimintamallin ja
foorumin luominen Biotalous 2.0hankkeille sekä foorumin tunnistamien
hankkeiden käynnistäminen.
Painopisteenä mm. ilmastonmuutokseen
sopeutuminen.
Panostetaan elintarvikevientiin
- jatkamalla
elintarvikevientikoulutusohjelmaa (MMM)
- rekrytoimalla kolme elintarvikevientiä
edistävää attaseaa (UM)
Parannetaan tilusrakennetta ja alennetaan
maatalouden kustannuksia lisäämällä
tilusjärjestelyihin varattuja määrärahoja.
STM:N HALLINNONALA
MYEL-maksujen viivästyskoron tilapäisen
alentamisen jatko vuosina 2019-2020
MELA:lle osoitettava Välitä viljelijästä projektin jatkorahoitus vuosille 2019-2020

3,0

VM:N HALLINNONALA
Maatalouden energiaverojen korotettu
palautus vuodelta 2018, erillinen
aikaistettu maksatus 2019
Pitkäaikainen vakuutusmaksuveron
poistaminen 2019 - 2027.
YHTEENSÄ

20

mom. 29.91.41
TAE2019

0,1

mom. 11.04.02
TAE2019 (BL)

Edellyttää ilmoitusta
komissiolle.

56,5Me

MUUT KIRJAUKSET:


Vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisällytettävien lisämäärärahojen lisäksi hallitus osoittaa yhteensä 30 milj.
euroa tulotukityyppisiin kansallisiin tukimuotoihin (C-alueen pohjoinen tuki, AB-alueen de minimis tuet ja
EU:n kriisitukien mahdollinen täydentäminen) mom. 30.10.44 (Maatalouden toimintaedellytysten
turvaaminen). Määrärahasta sisällytetään vuoden 2018 II lisätalousarvioon se osuus, joka arvioidaan
maksettavan viljelijöille vuoden 2018 aikana. Loppuosa 30 milj. eurosta sisällytetään vuoden 2019
talousarvioesityksen täydennykseen.
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Annetaan uusi HE tammikuun 2019 puolivälissä maatilojen valtiontakausten toteuttamiseksi Makerasta.
Toteutetaan Makeran nykyvaroin. Edellyttää ilmoitusta komissiolle.
Panostetaan julkisiin ruokahankintoihin: MMM rekrytoi määräaikaisen henkilön edistämään vastuullisten
ruokahankintojen jalkautumista julkisella sektorilla.
Makerasta myönnettävien valtiontakauksin määrää nostetaan siten, että vuosina 2018-2020 takaus voitaisiin
myöntää enintään 16 miljoonan lainamäärälle vuosittain.
Makeran käyttösuunnitelmassa maatalouden investointiavustuksiin osoitettua myöntövaltuutta korotetaan
10 milj. eurolla vuonna 2018.

Valtiovarainministeriö toteuttaa yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa tämän
hallituskauden aikana muutoksen, jonka tavoitteena on nostaa tasausvarauksen
enimmäismäärä maataloustulon verotuksessa 25 000 euroon. Varauksen käyttöaika pidetään
kolmessa vuodessa.
Tulevan EU:n maatalouspolitiikan rahoituskauden valmistelussa huomioon otettavaksi:
o edistetään tilojen välistä yhteistyötä korottamalla tilojen yhteisten investointien
avustusprosenttia
o korotetaan investointeihin tarkoitettujen avustusten ja takausten ylärajoja
rakennemuutoksen turvaamiseksi
o vaikean kannattavuustilanteen johdosta maatalousyrittäjien aloitustuen tulorajavaatimusta
tarkastellaan uudelleen

