VALTIOVARAINVALIOKUNTA
Maatalousjaosto

13.10.2020

Kokous- ja asiantuntijasuunnitelma syksy 2020

Kokoukset ovat pääsääntöisesti epävirallisia etäkokouksia. Virallisia kokouksia tarvitaan päätöksiä
tehtäessä.

Viikko 41
Pe 9.10.
klo 8.00

Viikko 42
Ke 14.10.
klo 10.30

Pe 16.10.
klo 8.00

Viikko 43
Ke 21.10.
klo 10.30

TAE – PL 30 yleisesittely ja mahdolliset kipupisteet
- MMM, VM, MTK (PL 30), SLC (PL 30)
Klo 8.30; UJ 30/2020 vp – U73/2020 vp; MMM (kirjelmän
sisältämät uudet tiedot, muutokset ja uudet/tarkentuneet
valtioneuvoston kannat sekä erityisesti rahoitus ja
taloudelliset vaikutukset sekä jatkokäsittelyn aikataulu)
Päätöksen tekemiseen tarvitaan virallinen kokous viikolla 42.

Epävirallinen
etäkokous

TAE- Metsätalous, metsäluonto momenteittain ja mahdolliset
kipupisteet
- MMM, MTK, SLC
TAE- Metsätalous, metsäluonto ja mom. 30.40.46 Valtionapu
Suomen metsäkeskukselle
- Suomen metsäkeskus
luku 30.64. Metsähallitus –ml. korjausvelka ja sen
vähentäminen

Virallinen kokous

TAE- maatalous
-maatalous momenteittain, ml. tilannekatsaus Makerasta ja
mahdolliset suunnitelmat muutoksista
- maatalouden kannattavuus, maataloustulo, kannattavuuden
parantaminen
- MMM (kaikki teemat)
- MTK ja SLC (maatalous ja kannattavuusteema)
- PTT, Luonnonvarakeskus (kannattavuusteema)

Epävirallinen
etäkokous

TAE PL 30
Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen
- MMM

Epävirallinen
etäkokous

Vesivarojen käytön ja hoidon menot; vesi- ja
kalataloushankkeiden tukeminen ml. padot ja kalatiet
- MMM

Luonnonvarakeskuksen toimintamenot ja mahdolliset
kipupisteet,
Tilannekatsaus viraston toiminnan kehittämisestä ja
painopisteistä
Turvepeltojen hiilidioksidipäästöt ja tutkimuksen
edistyminen sekä sen rahoitus
- Luonnonvarakeskus
Pe 23.10.
klo 8.00

Momentti 30.10.50 Valtionapu maaseudun elinkeinojen
kehittämiseen
- MMM ml. arvio momentin 30.10.50. määrärahojen
jakamisesta kohteittain vuodelle 2021 ja rinnalle
taulukko vuoden 2020 talousarvion (mukana
eduskunnan lisäys) mukaisen summan jakamisesta;
avoimen haun kautta jaetun avustuksen kriteerit ja
tehdyt jakopäätökset; perustelut, jos tukea on
myönnetty voittoa tavoittelevalle
osakeyhtiömuotoiselle toiminnalle
- ProAgria
- ProAgria lantbrukssällskapens förbund
Momentti 30.10.55.
- 4H-liitto

Epävirallinen
etäkokous

Tilannekatsaus turvemaiden käyttömahdollisuuksiin
tulevaisuudessa sekä maatalouden että metsätalouden
osalta.
- MMM
Kysymykset ministerille, kysytään myös kipupisteistä.
Lisäksi pyydetään ennakoimaan TAE:stä täydentävää
esitystä.
Viikko 44
Viikko 45
Ke 4.11.
klo 10.30

Taukoviikko

7. LTAE: MMM, keskustellaan asian jatkokäsittelystä.
Päätöksen tekemiseen tarvitaan virallinen kokous
viimeistään viikolla 46.

Epävirallinen
etäkokous

TAE: Kalatalouden edistäminen, elinkeinokalatalouden
edistäminen, kotimaisen kalan saatavuus ja sen lisääminen,
tilannekatsaus hoito-/poistokalastuksesta,
vaelluskalakantojen elvytys
- MMM
Kysymykset ministerille, kysytään myös kipupisteistä.
Lisäksi pyydetään ennakoimaan TAE:stä täydentävää
esitystä.
Pe 6.11.
klo 8.00

TAE: Peto- ja hirvieläinten aiheuttamat vahingot ja niiden
korvaaminen, muiden rauhoitettujen lajien aiheuttamat

Epävirallinen
etäkokous

vahingot ja korvaukset, riistatalouden edistäminen,
porotalouden edistäminen
MMM
Viikko 46
Ke 11.11.
klo 10.30

Ministeri Lepän kuuleminen – OK
Kysytään myös TAE:stä täydentävän esityksen sisällöstä.
Valmistava keskustelu

Epävirallinen
etäkokous

Pe 13.11.
klo 8.00
Viikko 47
Ke 18.11.
klo 10.30

TAE:stä täydentävä esitys annetaan eduskunnalle 19.11.

Pe 20.11.
klo 8.00
Viikko 48
Ke 25.11.
klo 10.30

Mietintöluonnos

Epävirallinen
etäkokous

Pe 27.11.
klo 8.00
Kirjalliset lausunnot talousarvioesityksestä pyydetään 22.10. mennessä:
Talousarvioesitys PL 30
- Metsänhoitoyhdistys: yhdyshenkilö Jari Yli-Talonen, Päijät-Häme
- Metsäteollisuus ry
- Koneyrittäjien liitto
- Loimu ry
- Meto- metsäalan asiantuntijat
- Suomen luonnonsuojeluliitto
Ruokaketjun kehittäminen ml. käynnissä olevat ohjelmat sekä luonnontuotealan edistäminen
- MMM, lisäksi - mitä eduskunnan määrärahalisäyksillä vuodelle 2020 on tehty.
- MTK
Mom. 30.20.01Ruokaviraston toimintamenot -Ruokavirasto
Luku 30.70 Maanmittaus ja tietovarannot, ml. tilusjärjestelyt ja niiden määrärahat
- Maanmittauslaitos
Kalatalouden ja elinkeinokalatalouden edistäminen, kalakannan hoito
- Kalatalouden Keskusliitto
- Nylands Fiskarsförbund rf
- Suomen Ammattikalastajaliitto
- Suomen vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Momentti 30.10.50 Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen
- Maatalouden Erikoisyhdistysten liitto
- Suomen Hevostietokeskus ry
Momentit 30.10.50. ja 30.40.53.: Työtehoseura
Riista- ja porotalous sekä petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
- Luonnonvarakeskus
- Paliskuntain yhdistys

