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KANSALLISET HANKKEET - HALLITUKSEN ESITYKSET 

Yhteensä Kiireellisiä TAE PeV Annettu2 4 0 5

HE-
tunnus

Otsikko Kuvaus Vastuuosasto Yhteystiedot Aikataulu Laajuus (suppea=20 tai 
vähemmän/ laaja=yli 20 

pykälää)

TAE Kiireellinen PeV TilanneKeskeinen*)

2017/kevät 5

1/2017 HE laiksi elintarvikelain 
muuttamisesta

Eviralle annetaan toimivaltuus 
asettaa torjunta-ainejäämien 
enimmäismääristä 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 kohdassa tarkoitettu 
kansallinen torjunta-aineen 
enimmäismäärä.

Ruokaosasto  Hannu Miettinen 0295 162 
478

Helmikuu Suppea Kyllä Ei annettuEi

6/2017 HE kestävän metsätalouden 
määräaikaisen  rahoituslain 
muuttamisesta

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 toteutusajan 
joustavamman määrittelyn 
mahdollistamiseksi. Lisäksi 

tarkistettaisiin säännöksiä, jotka 
koskevat tuensaajaa. Myös 
korotetun nuoren metsän hoidon 
pinta- alatuen myöntämistä 

tarkennetaan

Luonnonvaraosasto metsäneuvos Marja Hilska-
Aaltonen 02951 62444

Helmikuu Suppea 2017 Kyllä Ei annettuKyllä

7/2017 HE laiksi tilusten 
rauhoittamisesta kotieläinten 
vahingonteolta annetun lain 
kumoamisesta ja 
poronhoitolain muuttamisesta

Kumotaan vuodelta 1921 oleva 
vanhentunut laki, jota ei enää 
sovelleta

Ruokaosasto Lainsäädäntöneuvos 
Johanna Wallius 02951 
62244

Helmikuu Suppea Ei Ei annettuEi

21/2017 HE laiksi maataloustuotteiden 
markkinajärjestelystä annetun 
lain muuttamisesta

Koulujakelujärjestelmän uudistus Ruokaosasto lainsäädäntöneuvos Aku-
Petteri Korhonen 02951 
62325

Maaliskuu Suppea 2017 Ei Ei annettuEi
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28/2017 HE laiksi metsästyslain 
muuttamisesta

Tavoitteena on uudistaa muun 
muassa ampumakoetta koskeva 
sääntely, täsmentää hirvieläinten 
metsästystä koskevia säännöksiä ja 
lisätä lakiin ravintohoukutinta 
koskevia säännöksiä. Esitykseen 
sisältyy myös kivutonta ansastusta 
koskevan kansainvälisen 
sopimuksen täytäntöönpano.

Luonnonvaraosasto neuvotteleva virkamies 
Sami Niemi 0295162391

Maaliskuu Laaja Ei Ei annettuEi
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2017/syksy 6

HE laiksi riistanhoitomaksusta 
ja pyyntilupamaksusta annetun 
lain sekä eräiden siihen 
liittyvien lakien muuttamisesta

Lakia riistanhoitomaksusta ja 
pyyntilupamaksusta muutettaisiin 
siten, että Suomen riistakeskuksen 
ja riistanhoitoyhdistyksen 
toimintaan osoitetun määrärahan 

suhde valtionavustuslakiin 
selkeytettäisiin ottaen huomioon 
valtiontalouden tarkastusviraston 
suositus. Riistanhoitoyhdistysten 

valtionavustuksen jakoperusteista 
säädettäisiin laissa siten, että 
valtionavustus määräytyisi 
riistanhoitoyhdistysten 

riistapolitiikan 
vaikuttavuustavoitteita toteuttavien 
tehtävien perusteella. 
Valtionavustuksien 
valmisteluprosessia 

yksinkertaistettaisiin ja 
riistanhoitoyhdistyksien 
valtionavustuksen myöntäminen 
siirrettäisiin maa- ja 

metsätalousministeriöltä Suomen 
riistakeskuksen tehtäväksi hallinnon 
tehostamiseksi. Samassa 
yhteydessä muutettaisiin myös em. 
liittyviä varojen käyttöä ja valvontaa 

koskevia säännöksiä 
riistahallintolaissa sekä 
selvitettäisiin mahdollisuus 
riistanhoitomaksun korottamiseen. 

Riistavahinkolakia muutettaisiin 
siten, että riistanhoitoyhdistyksien 
osallistumisesta 
riistavahinkotarkastuksiin 
aiheutuvat kustannukset 

korvattaisiin riistavahinkojen 
korvaamiseen osoitetuista 
määrärahoista.

Luonnonvaraosasto ylitarkastaja Janne 
Pitkänen 02951 62338

Syyskuu Suppea 2018 Ei Ei valmistel
ussa

Ei

23. elokuuta 2017 Sivu 3 / 4*)keskeinen hallinnonalan kannalta ja toteuttaa jotakin hallituksen strategista tavoitetta 



HE-
tunnus

Otsikko Kuvaus Vastuuosasto Yhteystiedot Aikataulu Laajuus (suppea=20 tai 
vähemmän/ laaja=yli 20 

pykälää)

TAE Kiireellinen PeV TilanneKeskeinen*)

HE laiksi kalastuslain 
muuttamisesta (syksy 2017)

Esityksessä ehdotetaan 
kalenterivuotta koskevaa 
kalastonhoitomaksua korotettavaksi 
39 eurosta 45 euroon, seitsemän 
vuorokauden maksua korotettavaksi 
12 eurosta 15 euroon ja 
vuorokauden maksua korotettavaksi 
5 eurosta 6 euroon. Lisäksi 
ehdotetaan, että talousarvion 
valmistelun lähtökohdaksi otettaisiin 
jatkossa myytyjen 
kalastonhoitomaksujen 
kappalemäärät. Samalla esitetään 
lain siirtymäsäännöksistä 
kumottavaksi 133 §:n 3 momentti.

Luonnonvaraosasto kalatalousylitarkastaja Roni 
Selén 0295 162 462

Syyskuu Suppea 2018 Ei Ei valmistel
ussa

Ei

HE laiksi Suomen 
metsäkeskuksen 
metsätietojärjestelmästä 
annetun lain muuttamisesta 
(2016)

Metsätietojärjestelmän 
luovutusmenettelyjen 
helpottaminen. Liittyy direktiiviin 
2003/4/EY.

Luonnonvaraosasto osastopäällikkö, ylijohtaja 
Juha S. Niemelä 02951 
62009

Syyskuu Suppea Ei Ei valmistel
ussa

Kyllä

HE laiksi 
kiinteistönmuodostamislain 
muuttamisesta sekä eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi

Luodaan lainsäädännölliset 
edellytykset sille, että maanpinnan 
ala- ja yläpuoliseen tilaan 
asemakaava-alueella voidaan 

muodostaa kolmiuloitteinen 
kiinteistö (3 D).

Tieto- ja 
tutkimustoimiala

hallitussihteeri Timo-Ville 
Nieminen 0295162379

Marraskuu Suppea Ei Ei valmistel
ussa

Ei

HE laiksi muuntogeenisten 
kasvien viljelyn rajoittamisesta

Saatetaan voimaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 

(EU) 2015/412, jolla 
mahdollistetaan muuntogeenisten 
kasvien viljelyn rajoittaminen tai 
kieltäminen kansallisesti

Ruokaosasto Vanhempi hallitussihteeri 
Hannu Miettinen 0295 162 

478

Joulukuu Suppea Ei Ei valmistel
ussa

Ei

HE laiksi yhteisen 
kalastuspolitiikan seuraamus- 
ja valvontalain muuttamisesta

Lain (1188/2014) säännökset 
tarkistetaan vastaamaan EU:n 
yhteistä kalastuspolitiikkaa 
koskevaa lainsäädäntöä mm. saaliin 
maihin tuontipakon ja 

seuraamusten osalta. Lisäksi 
arvioidaan mahdollisuuksia 
joustavoittaa valvonta- ja 
seuraamusjärjestelmän toimintaa ja 

keventää viranomaisten 
hallinnollista taakkaa sekä niistä 
mahdollisesti aiheutuvia 
lainsäädännön muutostarpeita.

Luonnonvaraosasto neuvotteleva virkamies 
Harri Kukka 02951 62377

Joulukuu Suppea Ei Ei valmistel
ussa

Ei
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