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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN VUODEN 2017 TULOSTAVOITTEET JA 
ALUSTAVAT TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2021 TOIMENPITEINEEN

Maa-ja metsätalousministeriö vahvistaa ohessa ministeriölle yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuu
den ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden edellyttämät toimenpiteet vuodelle 2017 ja alustavat toimenpiteet vuosille 2018- 
2021.

Ne on laadittu ottaen huomioon vuoden 2017 talousarvio ja sen pohjalta 20.12.2016 vahvistetut hallinnonalan tavoitteet 
vuodelle 2017 ja alustavat tavoitteet vuosille 2018-2021 (Dnro 1965/00.03.01/2016) sekä ministeriön käytettävissä olevat ja 
suunnitellut voimavarat.

1 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet ja niiden edellyttämät toimenpiteet

A1 Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua

Toimenpide Vaikuttavuus-
tavoite

Toimenpiteeseen
osallistuvat*

2017 2018 2019 2020 2021

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma A1, A2 RO/MAKE/MY/
- käynnistetään maaseutuohjelmaan liittyviä eri vuosina toteutettavia OKY X X X X

arviointeja
- tehdään tarvittavat ohjelmanmuutokset X X X X
- käynnistetään tulevan 2021-2027 maaseutuohjelman valmistelu X
- tehdään Leader-ryhmien kehystarkistus X

Y
- käynnistetään maaseutuverkoston toimintakausi 2017-2018
Järjestetään Maaseutuparlamentti osana Suomi 100-tapahtumia A1 RO/MAKE X
Toteutetaan saaristopolitiikan ulkoinen arviointi A1, B2 RO/MAKE X

* Vastuuosasto/yksikkö sekä tavoitteeseen osallistuva osastot/yksiköt
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A2 Edellytykset biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailukykyiselle kasvulle ovat hyvät

Toimenpide Vaikutta- Toimenpiteeseen 2017 2018 2019 2020 2021
vuustavoi-

te
osallistuvat*

Biotalous ja puhtaat ratkaisut - kärkihankkeiden toimenpiteet A1, A2, Ministeri, KP X X X
etenevätja niiden vaikuttavuus varmistetaan. A3 osastot

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka A2, B1 RO/MY, MAKE,
- osallistutaan yksinkertaistamisehdotusten käsittelyyn (Omnibus- EUCO, MARY X X

ehdotus)
- organisoidaan kauden 2021-2027 tukijärjestelmien valmistelu yh- X

teistyössä sidosryhmien kanssa ja valmistellaan Suomen kantoja 
- vaikutetaan vuoden 2020 jälkeen toteutettavaan Ellin yhteisen X X X X

maatalouspolitiikan uudistukseen sen valmistelu- ja neuvotteluvai
heessa

Ruokapoliittinen selonteko A2, A4, RO/MARY,
- valmistellaan selonteko annettavaksi eduskunnalle keväällä 2017 B1 muut yksiköt, X
- laaditaan selonteon toimeenpano-ohjelma ja käynnistetään seuran

ta
LVO, TT X

Päivitetään hedelmä- ja vihannestuottajaorganisaatiostrategia A2, A4 RO/MARY X
Otetaan käyttöön uusi koulujakelujärjestelmä A2 RO/MARY X X
Valmistellaan ja toimeenpannaan porotalouden tiekartta A2 RO/MARY X X X X
- toteutetaan julkinen kuuleminen poronhoitolaista X

Y Y
- arvioidaan porolaidunten kuntoa
Vaikutetaan yksityistielain kokonaisuudistuksen valmisteluun metsä
alan liikenneinfrastruktuurin parantamiseksi.

A2 LVO/M BY X

Vaikutetaan EU-politiikkoihin: A2, A3 LVO/M BY, X
- kiertotalouspaketti LUVE, EIKÄ
- maankäyttö ja metsien sisällyttäminen ilmasto- ja energiakehyk- RO/MARY, MY

seen
- taakanjakosektorin päästövähennysten kohdentaminen
- biomassan kestävyyden todentaminen
- Itämeren lohenhoitosuunnitelma (alueellinen pohjaehdotus)
Toimeenpannaan Kansallisen metsästrategian strategisia hankkeita:
- metsäalaa tukevan kaavoituksen kehittäminen ja maankäyttöä kos

kevien lakien selkeyttäminen
- metsäalan tilastoinnin kehittäminen
- talousmetsien luonnonhoidon kehittäminen ja uusien menetelmien 

käyttöönottaminen
- metsien muiden kuin puuntuotannollisten ekosysteemipalveluiden

A2, A3 LVO/M BY X
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Toimenpide Vaikutta
vuustavoi

te

Toimenpiteeseen
osallistuvat*

2017 2018 2019 2020 2021

turvaaminen ja markkinoiden kehittäminen
- metsätalouden uuden kannustejärjestelmän kehittäminen
- metsäalan tutkimusstrategian mukainen tutkimuksen suuntaaminen
Aktivoidaan ja tuetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ohjel
makauden 2014-2020 kehittämistyötä erityisesti:
- hyväksytään innovaatio-ohjelmat ja ohjataan niiden toteuttamista
- johdetaan valtakunnallisen kaiasatamaselvityksen laadintaa ja vah

vistetaan sen pohjalta kalasatamien tukemisen linjaukset
- tehdään vaikuttamissuunnitelma seuraavaa rahoituskehyskautta 

varten

A2 LVO/ELKA X

Kehitetään vesiviljelyn ympäristölupamenettelyjä mm. toteuttamalla 
VN:n TEAS-hanke ympäristöohjauksen kehittämiseksi

A2 LVO/ELKA X

Otetaan käyttöön toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden järjestelmä A2 LVO/ELKA X
Käynnistetään erätalouden (kalastus- ja metsästys) palveluiden ja 
liiketoiminnan kehittämisen strateginen suunnittelu

A2 LVO/ ERÄ,
MBY

X

Toteutetaan sinisen biotalouden kehittämissuunnitelmaa suuntaamal
la hallinnon ohjausta ja toimenpiteitä, julkisia investointeja ja kokeilu
hankkeita suunnitelman tavoitteiden mukaisesti

LVO/ELKA, 
LUVE, RO

X X

Toteutetaan yksityismetsätalouden organisaatioiden arviointi A2 LVO/M BY X
Toteutetaan Kansallisen metsästrategian itsearviointi A2 LVO/MBY X
Käynnistetään kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkos
ton toiminta

A2 LVO/LUVE,
muut yksiköt

X

Edistetään arktisen biotalouden kumppanuusohjelmaa Suomen Arkti
sen neuvoston puheenjohtajuuskaudella

A2 LVO/LUVE, 
ERÄ, MBY, 

ELKA 
RO/EU KA, 

MARY

X X X

* Vastuuosasto/yksikkö sekä tavoitteeseen osallistuva osastot/yksiköt
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A3 Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet

Toimenpide Vaikutta
vuustavoi

te

Toimenpiteeseen
osallistuvat*

2017 2018 2019 2020 2021

Uuden kalastuslain toimeenpanossa ohjataan kalatalousalueiden 
perustamista sekä tietoon perustuvan suunnittelu- ja säätelyjärjes
telmän kehittämistä. Selvitetään uuden rahoitusjärjestelmän vaiku
tuksia.

A3 LVO/ERA X

Laaditaan uudet Tenon kalastussopimukseen liittyvät alemman astei
set säännökset ja käynnistetään muut uuden kalastussopimuksen 
voimaantuloon liittyvät tukitoimet

A3 LVO/ERA,
OIKY

X X

Käynnistetään tulvariskien hallinnan uusi suunnittelukausi, kehitetään 
erityisesti hulevesitulvariskien arviointia ja rajavesistöyhteistyötä

A3, A4 LVO/LUVE X X X

Kehitetään erätalouden tietojärjestelmiä:
- otetaan käyttöön porovahinkojen sähköinen ilmoittamis- ja korva- 

ushakemusjärjestelmä
- saatetaan valmiiksi hirvitietojärjestelmä

A3 LVO/ERÄ X

Linjataan valtion rooli ja sääntelyn tarve geenivarapolitiikassa. Kehite
tään uusia toimintamalleja geenivarojen ylläpitoon ja saatavuuteen

A3 LVO/LUVE,
M BY, ERÄ, RO

X X

Otetaan käyttöön hydrologisen tiedon tuottamisen ja hankinnan uusi 
toimintamalli ja kehitetään palveluja asiakasnäkökulmasta valtion ja 
muiden toimijoiden yhteistyönä

A3 LVO/LUVE X X X X

Käynnistetään kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpano, 
saatetaan valmiiksi ja käynnistetään ilmastolain mukaisen keskipitkän 
aikavälin ilmastosuunnitelman toimeenpano sekä toimeenpannaan 
kansallista ilmastonmuutoksen sopeutumisen suunnitelmaa suun
taamalla toimenpiteet riskinarvioinnin pohjalta

A3 LVO/LUVE,
MBY,

RO/MARY/MY,
muut yksiköt

X X X X X

Toteutetaan Agenda 2030 suunnitelman mukaiset metsien kestävää 
käyttöä koskevat toimenpiteet, erityisesti pyöreän pöydän prosessi ja 
METSO-rahoituksen varmistaminen

A3 LVO/M BY X X X X

Jalkautetaan julkisen riistakonsernin strategia riistanhoitoyhdistysta- 
solle ja uudistetaan riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksien jako
perusteet

A3 LVO/ERA, OIKY X

Vahvistetaan yhteistyötä kansainvälisten rajavesistösopimusten ta
voitteiden toimeenpanemiseksi

A3 LVO/LUVE,
ERÄ

X X X

Edistetään maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentämistä asetet
tujen vähentämisvelvoitteiden mukaisesti

A3 RO/MAKE, MY, 
MARY

X X X

* Vastuuosasto/yksikkö sekä tavoitteeseen osallistuva osastot/yksiköt

6(18)



A4 Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus on varmistettu vastuullisella toiminnalla

Toimenpide Vaikuttavuus-
tavoite

Toimenpiteeseen
osallistuvat*

2017 2018 2019 2020 2021

Tehostetaan tarttuviin eläintauteihin ja vaarallisiin kasvintuhoojiin 
varautumista huomioiden kansainväliset riskit sekä tehostetaan seu
rantaa

A4 RO/E KY X X

Valmistellaan kansallinen mikrobilääkeresistenssistrategia osana 
zoonoosistrategian 2013-2017 toimeenpanoa

A4 RO/ETU X

Vahvistetaan viranomaisyhteistyötä elintarvikeketjuun liittyvien rikol
listen toimintojen ehkäisemiseksi osana elintarvikelain kokonaisuu
distusta parantamalla viranomaisten mahdollisuutta puuttua rikollisiin 
toimiin (sanktiot)

A4 RO/ETU, OKY X X

Edistetään ravitsemuksen, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kes
tävää ruokajärjestelmää osana ruokapoliittisen selonteon toimeenpa
noa kehittämällä ruokaketjun toimijoiden hallinnollista yhteistyötä ja 
sitoutumista (toimijaklusteri)

A4 RO/ETU, muut 
yksiköt

X X

Edistetään elintarvikeketjun laatujärjestelmien ja hyvien käytäntöjen 
kehittämistä osana ruokapoliittisen selonteon toimeenpanoa

A4 RO/MARY,
ETU, E KY

X

* Vastuuosasto/yksikkö sekä tavoitteeseen osallistuva osastot/yksiköt

A5 Luonnonvara-, kiinteistö-ja paikkatiedot palvelevat laajasti yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä

Toimenpide Vaikuttavuus-
tavoite

Toimenpiteeseen
osallistuvat*

2017 2018 2019 2020 2021

Varmistetaan kiinteistöihin ja maastoon liittyvien tietovarantojen laatu 
ja käytettävyys ja edistetään uusien sähköisten palvelujen kehittämis
tä

A5 Tieto X X X X

Varmistetaan luonnonvaratietojen yhteiskäyttöisyys, yhteensopivuus 
sekä niitä edistävä tiedon hallinnan arkkitehtuuri. Jatketaan avoimen 
tiedon ohjelman tavoitteiden toteuttamista.

A5 LVO/kaikki 
yksiköt, RO, 

Tieto

X X

Huolehditaan Asunto-osakerekisteri -digikärkihankkeen hallinnosta ja 
etenemisestä suunnitelmien mukaisesti

A5 Tieto X X X

Huolehditaan Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta - digikär
kihankkeen hallinnosta ja etenemisestä suunnitelmien mukaisesti

A5 Tieto X X X

Huolehditaan paikkatietoselonteon laatimisesta yhteistyössä sidos
ryhmien kanssa ja selonteon käsittelystä valtioneuvostossa ja edus
kunnassa. Käynnistetään selontekoon liittyviä kehittämistoimenpitei
tä.

A5 Tieto X X X

* Vastuuosasto/yksikkö sekä tavoitteeseen osallistuva osastot/yksiköt
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2 Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja voimavarojen hallinta: niiden edellyttämät toimenpiteet

Toiminta on tuloksellista ja voimavarat suunnataan tehokkaasti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Huoleh
ditaan siitä, että tehtävät ovat tasapainossa voimavarojen kanssa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

B1 Tukijärjestelmät ovat yksinkertaiset, hallinnollinen taakka on keveä ja lainsäädännön laatu on hyvä 
B2 Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut
B3 Hallinnonala hyödyntää digitaalista teknologiaa, yhteisiä tietolähteitä ja integroituja tietovirtoja oman toimin

nan tuottavuuden sekä koko toimialan kilpailukyvyn edistämiseksi 
B4 Valtion ja hallinnonalan konsernipalveluja hyödynnetään täysimääräisesti
B5 Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta vastaa ennakoivasti yhteiskunnan tietotarpeisiin ja vahvistaa 

kansallista innovaatiojärjestelmää

Toimenpide Tavoite Toimenpiteeseen
osallistuvat*

2017 2018 2019 2020 2021

Osallistutaan säädösten sujuvoittamista ja normipurkua koske- B1 RO, LVO, X X X
viin hallitusohjelman kärkihankkeisiin. (HO 2015, kärkihanke) HAKE, TT
Toimeenpannaan maakuntauudistuksen edellyttämät toimenpiteet. B1.C1, KP, osastot ja X X X
Varmistetaan edellytykset toimialan tehtävien hyvälle hoidolle ja niitä C4 toimialat
koskevalle vuorovaikutukselle.
Otetaan käyttöön ja kehitetään yhteistyössä valtion, VNK:n ja hallin- B4 Tieto X X X X X
nonalan konsernipalveluja (VNKA/NHY, Valtori, Palkeet, Valtiokontto- RO, LVO, HAKE
ri, VM/KaPA, Maanmittauslaitoksen tietopalvelukeskus) vaatimusten
ja tarpeiden mukaisesti
Toteutetaan ministeriön toimitilamuutokseen liittyvät uudet työn te- B4 HAKE, RO, X
kemiseen liittyvät toimintatavat LVO, TT
Edustetaan pohjoismaista ryhmittymää heinäkuussa 2017 alkavalla B2 RO/EUKA, LVO X X X X
FAO:n hallintoneuvostokaudella
- rekrytoidaan MMM:n erityisasiantuntija Rooman lähetystöön X
- tehdään työsuunnitelma hallintoneuvostokaudeksi (2017-2020) X
- ensimmäinen FAO:n hallintoneuvoston istunto joulukuussa 2017 X
Valmistaudutaan vuoden 2019 Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen B2 EUKA, RO:n ja X X X
- kokoamalla pj-kauden asialistaa LVO:n yksiköt X
- arvioimalla resurssitarpeita ja Suomessa pidettäviä kokouksia X
- nimeämällä alustavasti puheenjohtajatehtävissä toimivia henkilöitä X
Pilotoidaan julkisten hankintojen innovatiivisia menettelyjä uusien LVO/ELKA, X
hankintasäädösten mukaisesti LUVE, M BY,

ERÄ

8 (18)



Toimenpide T avoite Toimenpiteeseen
osallistuvat*

2017 2018 2019 2020 2021

Kehitetään sähköisiä palveluita kalataloushallinnon asiakkaille ja 
edistetään niiden käyttöönottoa. Lisätään toiminnan avoimuutta ja 
tiedonvälitystä rekistereiden, verkkosivujen ja MAVIn kalatalousver- 
koston avulla.
- otetaan käyttöön kaupallisen kalastuksen sähköinen asiointijärjes- 

telmä
- otetaan käyttöön uusi asiakasportaali ja istutusten sähköinen ilmoi

tusjärjestelmä

B2 LVO/E RA, 
ELKA

X

Kehitetään toimintojenkehittämisen ja kokonaisarkkitehtuurin johta
mis- ja hallintarintamalla MMM:n ja hallinnonalan käyttöön sopivaksi. 
Kokonaisarkkitehtuurityötä edistetään yhteistyöllä, ohjauksella, seu
rannalla ja koulutuksella

B3 Tieto, RO, LVO, 
HAKE

X X

Valmistellaan yhteistyössä osastojen ja toimialojen kanssa toimialo
jen digitalisaatiota koskevat suunnitelmat JulkICT:n yleisen strategia
työn ja hallitusohjelman suuntaviivojen mukaisesti

B3 Tieto, RO, LVO, 
HAKE

X

Huolehditaan yhteistyössä virastojen kanssa yhteisen sovelluskehi
tyksessä käytettävän kehitys- ja testausympäristön suunnittelusta, 
toteuttamisesta ja käyttöönotosta

B3 Tieto, RO, LVO X

Varmistetaan ministeriön ja virastojen tieto- ja kyberturvallisuus- 
toiminnan ajanmukaisuus sekä valmistautuminen tietosuojavaatimus- 
ten uudistumiseen ohjauksella, seurannalla ja koulutuksella

B3, C4 Tieto, RO, LVO X X

Ohjataan hallinnonalan tietotekniikan palvelukeskuksen strategista 
kehittämistä osana MML:n tulosohjausta

B3 Tieto, RO, LVO X X

Käynnistetään MMM:n uuden tutkimusstrategian toimeenpano ja 
seurataan siihen sisältyvien tavoitteiden toteutumista systemaattisesti

B5 Tutkimus, RO, 
LVO

X X X

Varmistetaan Veikkaus Oy:n hevosalalle tarkoitettujen tuottojen teho
kas käyttö valtionavustuksina hevostalouden edistämiseen

B1, B2 RO/MY, MARY X

Valmistellaan Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston 
yhdistymistä siten, että virastot voivat yhdistyä vuoden 2019 alusta. 
Arvioidaan samassa yhteydessä MMM:n hallinnonalan tietohallinto
asioiden organisointi.

B2 KP; RO,
HAKE/OTA,

LVO

X X

Valmistellaan selvitys maataloustuotannon valvonnan kehittämisestä B1, B3 RO X
* Vastuuosasto/yksikkö sekä tavoitteeseen osallistuva osastot/yksiköt
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Voimavarojen hallinta

C1 Tehtävät ja toiminta on sopeutettu määrärahojen puitteisiin 
C2 Toimitilahallinta ja hankintatoimi sekä toimipaikkaverkko ovat tehokkaita 
C3 EU:n ja muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti hyödynnetty 
C4 Hallinnon rakenteet tukevat tuottavuuden kasvua, ohjaamista ja johtamista 
C5 Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin

Toimenpide Tavoite Toimenpiteeseen
osallistuvat*

2017 2018 2019 2020 2021

Keskushallintouudistuksen (KEHÄ) valmistelu koko ministeriö X X X
Kehitetään ministeriön oman toiminnan johtamisen ja suunnittelun 
prosesseja

C1, 
B2,B3, 
C4, C5

HAKE, johto, 
osastot ja TT

X X X X X

Kehitetään tulosohjauksessa tuloksellisuuden mittaamisen ja johta
misen välineitä

C1, B2 HAKE, johto, 
osastot ja TT

X X

Taloushallintotehtävien selvitys kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävien siir
tämiseksi Palkeisiin (Kiti-vaikutukset ja sisäiset kehittämistarpeet)

C4, B4 HAKE, johto, 
osastot

X X

Otetaan käyttöön CATS-ajanhallinta (työajan kohdennus) C4, B4 koko ministeriö X
Selkiytetään viestinnän roolit, vastuut ja työnjako M M Missä. Laadi
taan ministeriön verkkoviestintäsuunnitelma ja kehitetään viestintää 

entistä visuaalisempaan suuntaan.

C4, B4 HAKE, johto, 
osastot, TT

X X

* Vastuuosasto/yksikkö sekä tavoitteeseen osallistuva osastot/yksiköt
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Toiminnallista tuloksellisuutta ja voimavarojen hallintaa koskevat keskeiset tunnusluvut ja niiden ennakoitu kehitys:

Tunnusluku Toteuma
2014

Toteuma
2015

Tavoite
2016

Arvio
2016

Tavoite
2017

Alustava
tavoite
2018

Alustava
tavoite
2019

Alustava
tavoite
2020

Alustava
tavoite
2021

Taloudellisuus, tuloksellisuus ja laatu
- MMM:n työnantajakuva 3,17 3,36 3,6 3,16

Henkilöstön määrä, hlötyövuotta1', josta 286,2 264,6 264 256,5 264
-toimintamenoista (30.01.01) palkattu 272,2 250,2 249 242 249
- teknisellä avulla (30.10.64) palkattu 6,0 6,0 6,0 6,2 6,0
- korkeakouluhan. 4,0 4,2 5,0 4,7 5,0
- muilta TA-momenteilta palkattu 4,0 4,1 4,0 3,7 4,0

Henkilöstön rakenne (htv)
- ydintoiminnot 7,0
- yhteiskuntapolitiikan strategiat ia seuranta 34,2
- MMM:n toimialan ohjaus ja toiminta- ja 
taloussuunnittelu sekä seuranta 22,1
- lainsäädännön valmistelu ja seuranta 80,0
- EU-ja kansainväliset asiat 27,1
- muut ministeriökohtaiset erityistehtävät 7,2
- tukitoiminnot 86,8

Henkilöstön hyvinvointi

- Työtyytyväisyysindeksi, indeksiluku 1-5 3,49 3,58
3,7

(>VN
ka)

3,6 3,7
(>VN ka)

- Motivaatio ja työn imu (VM/Baro) 3,68 3,75 3,75 3,75
- Johtaminen ja työyhteisön vuorovaikutus 
(VM/Baro) 3,63 3,72 3,8 3,8
- Sairauspoissaolot, tpv/htv (v. 2015 arvio) 6,2 6,4 6,3 6,3
- Terveyspäiväprosentti (%) (v. 2015 arvio) 97,6 97,5 97,5 97,5

Osaaminen
- Koulutustaso, indeksiluku (v. 2015 arvio) 6,4 6,5 6,5 6,5
- Koulutus ja kehittäminen (työpäivät/htv) (v. 
2015 arvio) 4,0 3,0 3,5 3,5
- Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen 
(VM/Baro) 3,43 3,53 3,5 3,5

11 Henkilötyövuosikertymä: v. 2013-31.3.2015 11 Tahti-tietoja ja 1.4.2015 lähtien Kieku-tietoja 2> Laskenta: Mittari on niiden työpäivien % -osuus kokonaistyöpäivämääräs- 
tä, jotka eivät ole sairauspäiviä. Mittari on: 100,0 % - (sairauspäivien lkm: kaikkien työpäivien lkm)
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3 Seuranta ja raportointi

Yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden (luku 1) toteutumista seurataan hallituksen vuosikertomuksessa. Maa- ja 
metsätalousministeriön toimenpiteiden vaikutusta yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumiseen (luku 1) 
ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden (luku 2) toteutumista seurataan 
maa- ja metsätalousministeriön tilinpäätöksessä.

Vuoden 2017 tulostavoitteiden toteutumista arvioidaan 31.7.2017 tilanteen mukaisena elokuun aikana.

Tulostavoitteiden toteuman arvioinnissa käytetään valtion tulostietojärjestelmän (Netra) arvosana-asteikkoa:
1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite ei ole toteutunut, 3 = Tavoite on toteutunut osittain, 4 = Tavoite on saavutet
tu, 5 = Tavoite on ylitetty.

Taloudelliset laskelmat ovat liitteenä 1 ja maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntösuunnitelma vuodelle 2017 on liittee
nä 2.

Helsingissä 24. päivänä tammikuuta 2017

Maatalous ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

v

Kansliapäällikkö
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LIITE 1: Taloudelliset laskelmat

Maa-ja metsätalousministeriön rahoituslaskelma

1 000 € Toteuma
2014

Ennuste
2015

Arvio
2016

Alustava 
tavoite 2017

Alustava 
tavoite 2018

Alustava 
tavoite 2019

Alustava 
tavoite 2020

MMM:n toimintamenojen kokonaisrahoitus 
yhteensä, josta

32 398 24 649 24 897 25 310 25 091 23 656 23 543

- Nettomääräraha (MMM:n käytössä) 29 173* 23 174 24 107 24 520 24 301 22 866 22 753
- Maksullinen toiminta (LKP 30 -alk.) 20 8 IÖ1 0 0 0 0
- Yhteistoiminta (LKP 396 -alk ), pääosin tekn. tukea 3 089 1 456 700 700 700 700 700
- Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot (LKP 397 -alk.) 98 10 90 90 90 90 90
- Muut tulot (muut 3-alk.) 18 1 0 0 0 0 0

* Nettomääräraha ei sisällä Maville tilijaottelussa myönnettyä 670 000 euroa (v. 2014), 700 000 euroa (v. 2015) ja 450 000 euroa (v. 2016) EU:n todentamisviranomaistehtäviin.

Maa-ja metsätalousministeriön toiminnan menot ja tulot

1 000 € Toteuma
2014

Ennuste
2015

Arvio
2016

Alustava 
tavoite 2017

Alustava 
tavoite 2018

Alustava 
tavoite 2019

Alustava 
tavoite 2020

Toimintamenomomentin 30.01.01 määrärahat 29 843 23 874 24 557 24 520 24 301 22 866 22 753

Arvio toimintamenomomentin 30.01.01 käytöstä
Bruttomenot 30 947 25 648 25 702 26 117 26 117 24 584 24 584
Bruttotulot 3 225 1 474 790 790 790 790 790
Nettokäyttö/ -arvio 27 722 24 174 24 912 25 327 25 327 23 794 23 794

Edelliseltä vuodelta siirtynyt määräraha (arvio 2016-) 5 931 7 645 7 740 7 384 6 577 5 551 4 623
Seuraavalle vuodelle siirtyvä määräraha (arvio 2015-) 7 645 7 740 7 384 6 577 5 551 4 623 3 582

Maa-ja metsätalousministeriön tietohallintoja muut perusrakenteet

1000 € Toteuma
2014

Ennuste
2015

Arvio
2016

Alustava 
tavoite 2017

Alustava 
tavoite 2018

Alustava 
tavoite 2019

Alustava 
tavoite 2020

Tietotekniikan käyttökulut 2 704 2 000 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150
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Maa-ja metsätalousministeriön tuotto- ja kululaskelma, 1000 €

Toteuma 2014 Toteuma 2015 Ennuste 2016 Arvio 2017

TOIMINNAN TUOTOT 3 248 1 970 80 104 1 000
Maksullisen toiminnan tuotot 41 1 3
Vuokrat ja käyttökorvaukset 0 0 0
Muut toiminnan tuotot 3 207 1 968 80 101

SÄÄNNÖNMUKAISEN TOIMINNAN KULUT -43 454 -32 053 -31 845 -31 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat
- Ostot tilikauden aikana -487 -81 -47
- Varastojen lisäys(-)/vähennys(+) 0 0 0
Henkilöstökulut -20 019 -18 637 -17 999 -17 500
Vuokrat -2 780 -496 -95
Palvelujen ostot -9 650 -6 556 -7 962
Muut kulut -5 995 -4 065 -4 072
Valmistus omaan käyttöön (-) 1 675 145 170
Poistot -1 430 -521 -581
Sisäiset kulut -4 769 -1 840 -1 259

JÄÄMÄ I -40 206 -30 083 48 259 -30 000

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 130 481 110181 116 741 86 000
SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT 3 220 2 868 2 782

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA -KULUT
Siirtotalouden tuotot 4 689 6 588 8 712
Siirtotalouden kulut -163 184 -156 240 -149 571
Tuotot veroista ja pakollisista maksuista 22 619 22 218 23 084 63 000

TUOTTO- JA KULUJAAMA -42 382 -44 469 50 005
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LIITE 2: Lainsäädäntösuunnitelma vuodelle 2017

1. Vuonna 2017 annettavat esitykset

Kevätistuntokausi 2017

HE Kuvaus Osasto Hankkeen
laajuus

Liittyy ta
voitteeseen 

ja kärki
hankkee

seen

Hallituksen esitykset
maakuntauudistuk-
seen liittvviksi laeiksi

Aluehallinnon uudistamisesta aiheutuvat muutokset maa-ja metsätalousmi
nisteriön hallinnonalan lainsäädäntöön:

Luonnonvaraosasto, 23 lakia
Ruokaosasto, 43 lakia
Tietoyksikkö 5 lakia

LVO, 
RO, TT Laaja

laiksi elintarvikelain 
muuttamisesta

Eviralle annetaan toimivaltuus asettaa torjunta-ainejäämien enimmäismää
ristä kasvi-ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla 
sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 4 koh
dassa tarkoitettu kansallinen torjunta-aineen enimmäismäärä.

RO Suppea

kestävän metsätalou
den määräaikaisen 
rahoituslain muuttami
sesta

Lakia muutettaisiin siten, että laissa annettaisiin valtuus valtioneuvoston 
asetuksella säätää nuoren metsän hoidon ja taimikon varhaishoidon tukeen 
liittyvien töiden toteutusajasta. Muutos on tarpeen kyseisten töiden toteutus- 
ajan joustavamman määrittelyn mahdollistamiseksi. Lisäksi tarkistettaisiin 
säännöksiä, jotka koskevat tuensaajaa. Myös korotetun nuoren metsän hoi
don pinta- alatuen myöntämistä tarkennetaan

LVO Suppea

laiksi maataloustuot
teiden markkinajärjes
telystä annetun lain 
muuttamisesta

Koulujakelujärjestelmän uudistus. RO Suppea
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laiksi tilusten rauhoit
tamisesta kotieläinten 
vahingonteolta annetun 
lain kumoamisesta ja 
poronhoitolain 
muuttamisesta

Kumotaan vuodelta 1921 oleva vanhentunut laki, jota ei enää sovelleta RO Laaja

Syysistuntokausi 2017

HE Kuvaus Osasto Hankkeen
laajuus

Liittyy ta
voitteeseen 

ja kärki
hankkee

seen

laiksi kiinteistönmuo
dostamislain muutta
misesta sekä eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi

Luodaan lainsäädännölliset edellytykset sille, että maanpinnan ala- ja ylä
puoliseen tilaan asemakaava-alueella voidaan 
muodostaa kolmiuloitteinen kiinteistö (3 D).

TT Laaja

eläinsuojelulaiksi Kyseessä on voimassa olevan eläinsuojelulain kokonaisuudistus. Samalla 
eläinsuojelulaki saatetaan vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Lisäksi 
lakiin tehdään uuden EU-lainsäädännön edellyttämät muutokset.

RO Laaja

laiksi maaseutuelin
keinohallinnon tietojär
jestelmästä annetun 
lain muuttamisesta

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annettua lakia muutettaisiin 
vastaamaan muuttunutta tietojärjestelmä koskevia EU:n tietosuojavaatimuk- 
sia sekä muuttuvien kansallisen tietojärjestelmämuutosten edellyttämällä 
tavalla sekä tarvittaessa riista- ja kala-asioiden tietojärjestelmien mukaan 
ottamiseksi. Selvitetään tarvetta sallia julkisten tietojen luovuttaminen tekni
sen käyttöyhteyden avulla muillekin kuin viranomaisille. Lisäksi mahdollisesti 
tarkennetaan tietojen omistus-ja ohjausvastuita.

RO Suppea

laiksi metsätuhojen 
torjunnasta annetun 
lain muuttamisesta TAI 
Valtioneuvoston asetus 
metsätuholain 10

Säädöstaso riippuu EU:n komission kannasta. Saatetaan voimaan uuden 
metsätuholain mukainen laajojen metsätuhojen torjuntaa koskeva korvaus
menettely. Lakimuutos tarvitaan, jos komissio edellyttää, että torjuntaa ei 
saa tehdä vaikeuksissa olevien yritysten metsissä.

LVO Suppea
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HE Kuvaus Osasto Hankkeen
laajuus

Liittyy ta
voitteeseen 

ja kärki
hankkee

seen

§:n (Korvaukset laajo
jen metsätuhojen tor
junnasta aiheutuneista 
kustannuksista ja va
hingoista) voimaan
saattamisesta

laiksi kalastuslain 
muuttamisesta, syksy 
2017

Selvitetään mahdollisuus muuttaa kalastuslain maksujärjestelmää maksu
velvollisten osalta. Lisäksi tehdään tekniset ja muuten tarpeelliseksi osoit
tautuneet korjaukset kalastuslakiin.

LVO Suppea

laiksi riistanhoitomak
susta ja pyyntilupa
maksusta annetun lain 
(616/1993) sekä riista- 
hallintolain(158/2011) 
muuttamisesta

Lakia riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta muutettaisiin siten, että 
Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistyksen toimintaan osoitetun 
määrärahan suhde valtionavustuslakiin selkeytettäisiin valtiontalouden 
tarkastusviraston suosituksen huomioon ottaen.

Riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksen jakoperusteista säädettäisiin 
laissa siten, että valtionavustus määräytyisi riistanhoitoyhdistysten riistapoli- 
tiikan vaikuttavuustavoitteita toteuttavien tehtävien perusteella.

Valtionavustuksien valmisteluprosessia yksinkertaistettaisiin ja riistanhoi
toyhdistyksien valtionavustuksen myöntäminen siirrettäisiin maa- ja metsäta
lousministeriöltä Suomen riistakeskuksen tehtäväksi hallinnon tehostami
seksi. Samassa yhteydessä muutettaisiin myös em. liittyviä varojen käyttöä 
ja valvontaa koskevia säännöksiä riistahallintolaissa sekä selvitettäisiin 
mahdollisuus riistanhoitomaksun korottamiseen.

LVO Suppea

laiksi muuntogeenisten 
kasvien viljelyn rajoit
tamisesta

Saatetaan voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 
2015/412, jolla mahdollistetaan muuntogeenisten kasvien viljelyn rajoittami
nen tai kieltäminen kansallisesti.

RO Suppea

laiksi Euroopan unio
nin suorista tuista 
maataloudelle annetun 
lain ja siihen liittyvien

Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettua lakia muutettaisiin 
vastaamaan muuttunutta Euroopan unionin lainsäädäntöä (omnibus). Muihin 
viljelijätukiin liittyviin lakeihin tehtäisiin komission päätöksistä ja/tai Euroopan 
unionin

RO Suppea
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HE Kuvaus Osasto Hankkeen
laajuus

Liittyy ta
voitteeseen 

ja kärki
hankkee

seen

lakien muuttamisesta lainsäädännön muutoksista johtuvat tarpeelliset muutokset

laiksi yhteisen kalas
tuspolitiikan seuraa
mus- ja valvontalain 
muuttamisesta

Lain (1188/2014) säännökset tarkistetaan vastaamaan EU:n yhteistä kalas
tuspolitiikkaa koskevaa lainsäädäntöä mm. saaliin maihin tuontipakon ja 
seuraamusten osalta. Lisäksi arvioidaan mahdollisuuksia joustavoittaa val
vonta- ja seuraamusjärjestelmän toimintaa ja keventää viranomaisten hallin
nollista taakkaa sekä niistä mahdollisesti aiheutuvia lainsäädännön muutos
tarpeita.

LVO Suppea

1.2 Muut kansalliset hankkeet vuonna 2017

HE Kuvaus Osasto

Ruokapoliittinen selon
teko

Eduskunnalle annettava ruokapoliittinen selonteko sisältää aiemmin erilli
senä annetun elintarviketurvallisuusselonteon.

RO

Paikkatietopoliittinen
selonteko

Selvitys kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin tilasta ja kehittämistarpeista. TT
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