
Hallituksen neuvottelu vuoden 2022 täydentäväksi 
talousarvioesitykseksi, pöytäkirjamerkinnät 17.11.2021 
 
 

- Hallitus valmistelee esitykset luonnonsuojelulaiksi ja ilmastolaiksi annettavaksi eduskunnalle 
tammikuussa. Esitysten välttämättömät ja välittömät budjettivaikutukset sisällytetään 
vuosia 2023–2026 koskevaan julkisen talouden suunnitelmaan ja tarvittavilta osin vuoden 
2022 lisätalousarvioesitykseen. 

 
- Makera 

 
Maatalouden äkillisesti heikentyneen kannattavuus- ja maksuvalmiustilanteen vuoksi maa- 
ja metsätalousministeriö (MMM) selvittää valtiontakauksista maatilojen 
maksuvalmiuslainoille annetun lain (232/2019) mukaisten maatalouden  
maksuvalmiuslainojen valtiontakausten käyttöönottoa vuoden 2022 alusta lähtien. 
Takaukset rahoitettaisiin maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) varoista. Selvityksen 
pohjalta valmisteltu ehdotus uusien kannattavuus- ja maksuvalmiustilanteen vuoksi 
myönnettyjen takausten määrästä tuotaisiin valtioneuvoston raha-asianvaliokunnan 
käsiteltäväksi Makeran vuoden 2022 käyttösuunnitelmaa koskevan ehdotuksen yhteydessä. 
 
Maatalouden maksuvalmiuslainojen valtiontakausten käyttöönotto edellyttää Makeran 
taloudellisen aseman turvaamiseksi ja takaustappioihin varautumiseksi rahaston 
pääomittamista valtion vuoden 2022 ensimmäisessä lisätalousarviossa määrällä, joka 
vastaa arviota käyttöönotettavien maksuvalmiuslainojen takausvastuiden rahastosta 
korvattavaksi tulevasta määrästä. 

 
- Budjettiriihessä 2020 linjattiin, että hallitus tavoittelee tulevan maatalouden rahoituskauden 

osalta vähintään 80 miljoonan euron kohdentamista maatalouden investointeihin, jotka 
vähentävät ilmastopäästöjä ja lisäävät hiilinieluja maatalouden toimintaedellytyksiä 
kehittäen. Maa- ja metsätalousministeriö raportoi kuluvan vuoden loppuun mennessä, 
kuinka ilmastopäästöjä vähentävien ja hiilinieluja lisäävien investointien rahoitus on 
edistynyt. Raportin tulosten perusteella edistetään ympäristö- ja ilmastoystävällisyyttä, 
kilpailukyvyn tukemista ja eläinten hyvinvointia tukevia valintakriteerejä hyödyntäen 
Luonnonvarakeskuksen raporttia. 

 
- Hallitus valmistelee periaatepäätöksen Oulun kulttuurikaupunkihankkeen valtion 

rahoitusosuudesta vuoden 2021 aikana. 
 

- Hallitus nostaa pakolaiskiintiön 1 500 henkilöön Afganistanin tilanteesta johtuen. 
 

- Työ- ja elinkeinoministeriö kohdentaa kivihiilitukeen varattua, käyttämätöntä 59,45 
miljoonan euron valtuutta kokonaisuudessaan muihin energiatukihankkeisiin, jotka liittyvät 
muun muassa aurinkosähköön ja energiatehokkuuteen, hukkalämpö- ja muihin 
lämpöpumppujärjestelmiin, biokaasutuotantoon, pienimuotoiseen uusiutuvan energian 
tuotantoon sekä suuriin uuden energiateknologian demonstraatiohankkeiden 
investointitukiin. Kokonaisuudesta 20 miljoonaa euroa kohdentuisi aiemmin talouspoliittisen 
ministerivaliokunnan linjaamaan mukaisesti akkuarvoketjun investointien rahoittamiseen. 
Mikäli toteuttamiskelpoisi hankkeita ei ole riittävästi, jää osa valtuudesta kokonaan 
käyttämättä. Kivihiilituen uudelleenkohdennus ei vaikuta kehysmenoja lisäävästi. 
 



- Metsä Fibre biotuotetehdashankkeen edellyttämien logistiikkainvestointien vaikutusta Kemin 
kaupungin talouteen kokonaisuutena tarkastellaan ja mahdollisista valtion toimenpiteistä 
päätetään vuosien 2023–2026 julkisen talouden suunnitelman ja vuoden 2022 
lisätalousarvioesityksen yhteydessä.   


