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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN VUODEN 2015 TULOSTAV OITTEET JA ALUSTAVAT TAVOIT-
TEET VUOSILLE 2016–2019 

 
 

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut ministeriölle yhteiskunnallisen vaikuttavuustavoitteiden, toiminnallisen 
tuloksellisuuden tavoitteiden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden edellyttämät seuraavat toimenpiteet vuosille 2015 
ja alustavat toimenpiteet vuosille 2016–2019. 
 
Ne on laadittu ottaen huomioon vuoden 2015 talousarvio, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimenpiteineen 
vuodelle 2015 ja alustavat tavoitteet vuosille 2016–2019 (Dnro 2049/031/2014) ja ministeriön käytettävissä olevat ja 
suunnitellut voimavarat. Tämän päätöksen toimeenpanon vastuutus ministeriössä (osastot ja niiden yksiköt) on mer-
kitty jokaisen toimenpiteen kohdalla. 
 
Maa- ja metsätalousministeriön perustehtäviin vaikuttava toimintaympäristön kuvaus on esitettynä maa- ja metsätalo-
usministeriön hallinnonalan tulevaisuuskatsauksessa (ISBN 978-952-453-863-3) 
 

1 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet ja ni iden edellyttämät toimenpiteet 
 

Maaseudun kehittäminen: 
 

A1. Vahvistetaan maaseudun elinvoimaisuutta ja monipuolista yrittäjyyttä. 
A2. Edistetään maatalouden rakenne- ja tuottavuuskehitystä. 

 
Toimenpide Vaikuttavuus-

tavoite 
Toimenpiteeseen  

osallistuvat* 
2015 2016 2017 2018 2019 

Huolehditaan, että Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 
2014–2020 (maaseutuohjelma) toimeenpanon käynnistymisen edel-
lyttämät toimenpiteet on tehty mahdollisimman täysimääräisesti.  

A1 RO/MAKE X     

Otetaan maaseutualueiden paikkatieto osaksi päätöksentekoa maa-
seututypologian avulla. 

A1 RO/MAKE X     

Parannetaan maatilojen energiatehokkuutta neuvonnan, koulutus- ja 
kehittämistoimenpitein sekä investointien avulla sekä uudistamalla 
maatalous- ja puutarhasektorin energiatehokkuustoimia koskeva 
toimialasopimus. 

A2 RO/MAKE, MY X     

Otetaan käyttöön uudistetut tukijärjestelmät (maaseutuohjelma, suo-
rat tuet) nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamisen edistämiseksi 
sekä tilan rakenteelliseksi kehittämiseksi.  

A2 RO/ MAKE, MY  X     

Otetaan käyttöön luopumistukijärjestelmä vuosille 2015–2018. 
 

A2 RO/MAKE  X     

* Vastuuosasto/yksikkö  sekä tavoitteeseen osallistuva osastot/yksiköt 

http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/muutjulkaisut/6RsjlX0vj/tulevaisuuskatsaus_2014_30092014.pdf
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/talous/suunnittelun_ja_seurannan_asiakirjat/PSLlqbNnB/MMMn_hallinnonalan_vaikuttavuustavoitteet_2015.pdf
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Maa- ja elintarviketalous: 

A3. Parannetaan ruuan alkutuotannon ja jalostuksen toimintaedellytyksiä. 
A4. Turvataan ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä sekä eläinten hyvinvointia. 
A5. Edistetään ruokaketjun vastuullisuutta. 

 
Toimenpide Vaikuttavuus-

tavoite 
Toimenpiteeseen  

osallistuvat* 
2015 2016 2017 2018 2019 

Huolehditaan, että uusien EU:n kokonaan ja osittain rahoittamien 
sekä kokonaan kansallisesti rahoitettavien viljelijätukijärjestelmien 
käyttöönottamisen edellyttämät toimenpiteet on tehty.  

A3, A4,  RO/MY, MAKE  X     

Parannetaan maatalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä markki-
naehtoisesti sekä tuotetaan lisäarvoa ruokaketjuun. Kohotetaan koti-
maisen ruuan arvostusta. 

A3 RO/MY, MARY, 
ETU 

X     

Seurataan EU:n suorien tukien ja maaseutuohjelman toimeenpanon 
kehittymistä, tehdään EU:n edellyttämät arvioinnit ja niistä aiheutuvat 
muutokset aikataulussa. Arviointien yhteydessä pyritään yksinkertais-
tamaan tukijärjestelmiä. 

A1, A2 RO/MY, MAKE, 
EUCO 

X X    

Uudistetaan elinkeinoneuvonnan tulosohjausta. 
 

A3 RO/MARY X     

Edistetään suomalaisten elintarvikkeiden pääsyä uusille vientimarkki-
noille. 

A3 RO/EKY, ETU, 
MARY; HSO/KV 

X X X   

Turvataan eläinten hyvinvoinnin valvonnan toimivuus ja huolehditaan, 
että maaseutuohjelman eläinten hyvinvointikorvauksen toimeenpa-
non käynnistämisen edellyttämät toimenpiteet on tehty. 

A3, A4 RO/EKY, MA-
KE, MY 

X     

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

A4 RO/EKY X X X   

Toteutetaan eläinsuojelulain kokonaisuudistus ja aloitetaan eläinsuo-
jelulain nojalla annettavien eläinlajikohtaisten asetusten uusiminen. 

A4 RO/EKY, OKY X X X X  

Toimeenpannaan zoonoosistrategiaa 2013–2017 seuraamalla erityi-
sesti EHEC:in, salmonella- ja kambylobakteerin sekä mikrobilääke-
resistenssin torjuntaan suunnattuja toimenpiteitä ja jatketaan elintar-
viketurvallisuusselonteon toimeenpanoa. 

A4 RO/ETU X X X   

Vahvistetaan viranomaisyhteistyötä elintarvikeketjuun liittyvien rikol-
listen toimintojen ehkäisemiseksi.  

A4, A5 RO/ETU, OKY X X X   

Käynnistetään maaseutuohjelman ympäristökuormituksen vähentä-
miseen tähtäävät keinot täysimittaisesti ja seurataan niiden vaikutta-
vuutta. 

A5 RO/MAKE, MY X     

Edistetään elintarvikkeiden laatujärjestelmien ja hyvien käytäntöjen 
kehittämistä. 

A5 RO/MARY, ETU X X    
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Toimenpide Vaikuttavuus-
tavoite 

Toimenpiteeseen  
osallistuvat* 

2015 2016 2017 2018 2019 

Varmistetaan koulutuksen ja neuvonnan avulla, että viljelijöiden sitou-
tumisaste luonnonmukaiseen tuotantoon, eläinten hyvinvointikorva-
uksiin ja ympäristökorvauksiin tukee maaseutuohjelman tavoitteita. 

A3, A5 RO/MAKE , MY X     

Käynnistetään maaseutuohjelman yritystuet, joiden avulla paranne-
taan ruuan alkutuotannon ja jalostuksen toimintaedellytyksiä. 

A3, A5 RO/MAKE , MY X     

Toteutetaan hallitusohjelman mukaisten lähiruoka- ja luomuohjelmien 
arviointia. 

A3, A5 RO/MARY X     

* Vastuuosasto/yksikkö  sekä tavoitteeseen osallistuva osastot/yksiköt 
 
 
Luonnonvaratalous: 

 
A6. Uusiutuvia luonnonvaroja hoidetaan ja käytetään kestävästi sekä niihin liittyvät riskit hallitaan. 
A7. Metsät ovat tuottavia, vesivarojen käytettävyys on hyvä ja kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia. 
A8. Luodaan edellytyksiä luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvalle kilpailukykyiselle liiketoiminnalle. 
A9. Sovitetaan yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet. 
A10. Luodaan hyvinvointia luonnon virkistyskäytön avulla. 

 
Toimenpide Vaikuttavuus-

tavoite 
Toimenpiteeseen  

osallistuvat* 
2015 2016 2017 2018 2019 

Aloitetaan Kansallinen metsästrategia 2025:n toimeenpano 
 

A6-A10       

- luodaan kannustejärjestelmä metsätilojen sukupolvenvaihdoksil-
le  

 LVO/MBY X     

- kehitetään seuraavan sukupolven metsätietojärjestelmä sekä 
prosessi tietovarannon ajan tasalla pitämiseen.  Metsään.fi -
palvelusta kehitetään avoin tiedonvälitys- ja asiointiportaali 

 LVO/MBY X X    

- laaditaan metsäalan tutkimusstrategia täsmentämään biotalou-
den tutkimusagendaa. 

 LVO/MBY X     

Käynnistetään uudistettujen metsätalouden tukijärjestelmien toi-
meenpano 

A7       

- lainsäädännön notifikaatio ja voimaansaattaminen, asetuksen 
laatiminen. 

 LVO/MBY,  
OIKY 

X     

Vaikutetaan EU:n metsästrategian toimintaohjelmaan muun muassa 
siten, että metsätalouden kestävyyskriteerit eivät muodosta tarpeet-
tomia rajoitteita metsäsektorin toimintaedellytyksille. 

A6-A10 LVO/MBY X     

Kehitetään ajantasaista ja yhteiskäyttöistä riistatietoa ja lisätään sen 
käyttöä riistatalouden ohjauksessa 
 

A7       
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Toimenpide Vaikuttavuus-
tavoite 

Toimenpiteeseen  
osallistuvat* 

2015 2016 2017 2018 2019 

- valmistellaan tarvittavat lajikohtaiset metsästyksen rajoittamista 
koskevat asetukset sekä lajikohtaiset asetukset suurimmista sal-
lituista saalismääristä 

 LVO/LUOVI  X X X X X 

- valmistellaan saalisilmoitusvelvollisuuden ja metsästäjäkohtai-
sen kiintiön käyttöön ottamisen mahdollistavat muutokset lain-
säädäntöön  

 LVO/LUOVI X X    

- kehitetään riistatietojärjestelmiä riistakonsernin IT-strategian lin-
jausten mukaisesti. 

 LVO/LUOVI X X X X X 

Vähennetään suurpetojen aiheuttamia vahinkoja ja valtion korvaus-
tarvetta 

A6, A9       

- otetaan asetuksissa suurpetojen suurimmista sallituista saalis-
määristä huomioon suurpetojen aiheuttamat porovahingot 

 LVO/LUOVI  X     

- lisätään porovahinkojen todentamista maastossa käynnistämällä 
porovahinkojen sähköisen ilmoittamis- ja korvaushakemusjärjes-
telmän rakentaminen. 

 LVO/LUOVI  X X    

Vahvistetaan riistataloutta osana ekosysteemipalveluita ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä 

A6       

- käynnistetään metsäpeuran palautusistutushanke 
 

 LVO/LUOVI  X X X X X 

- vaikutetaan metsähanhen kansainvälisen hoitosuunnitelman 
valmisteluun ja sitä koskevaan päätöksentekoon. 

 LVO/LUOVI X     

Uudistetaan metsästyslainsäädäntöä  
 

A9, A10       

- käynnistetään metsästyslainsäädännön uudistaminen hoito-
suunnitelmien linjausten toimenpanemiseksi 

 LVO/LUOVI , 
OIKY 

X X    

- valmistellaan säädösmuutokset, joilla toimeenpannaan sopimus 
kansainvälisistä kivutonta ansastusta koskevista standardeista 
Euroopan yhteisön, Kanadan ja Venäjän federaation välillä, se-
kä vastaava pöytäkirja Yhdysvaltojen kanssa 

 LVO/LUOVI, 
OIKY 

X X    

- valmistellaan säädösmuutokset riistanhoitoyhdistyksien valtion-
avustuksen jakoperusteiden, maksatuksen ja valvonnan uudis-
tamiseksi 

 LVO/LUOVI, 
OIKY 

X     

- käynnistetään riistavahinkolain osauudistus  LVO/LUOVI, 
OIKY 

X X    

- metsästyslain uudistamisen yhteydessä valmistellaan lainsää-
däntöön muutokset hirveä pienempien hirvieläinten jousimetsäs-
tyksen sallimiseksi. 
 

 LVO/LUOVI, 
OIKY 

X X    
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Toimenpide Vaikuttavuus-
tavoite 

Toimenpiteeseen  
osallistuvat* 

2015 2016 2017 2018 2019 

Lisätään alueellista ja paikallista osallistamista suurpetopolitiikan 
suunnittelussa ja valmistelussa 

A9       

- toimeenpannaan päivitetyn susikannan hoitosuunnitelman toi-
menpiteitä sallimalla ministeriön asetuksella susien suurimmista 
sallituista saalismääristä suden kannanhoidollinen metsästys 

 LVO/LUOVI  X     

- toteutetaan valtakunnallisen ja alueellisten riistaneuvostojen 
toiminnan arviointi sekä tässä yhteydessä kehitetään suurpeto-
jen kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelua riistaneuvosto-
ja ja sidosryhmiä osallistavalla tavalla. 

 LVO/LUOVI  X     

Edistetään rakennettujen vesistöjen monipuolista käyttöä ja hoitoa 
sekä elinkeinotoiminnan edellytyksiä ottaen huomioon tulva- ja kui-
vuusriskit, kalatalous, virkistyskäyttö, elinympäristöjen tila ja uusiutu-
van energian tuotanto  

A6-A10, 
A20 

      

- käynnistetään kalatiestrategian ja lohi- ja meritaimenstrategian 
seurantaryhmän työ. Edistetään ratkaisukeskeisiä pilottihankkei-
ta rakennetuissa vesistöissä 

 LVO/ LUOVI, 
LUVE, ELKA 

X X X X  

- edistetään vesistövisioiden toteutusta pilottialueilla vesistöjen 
käytön, hoidon suojelun ja riskien yhteensovittamiseksi sekä ve-
sistöistä saatavien hyötyjen lisäämiseksi. 

 LVO/ELKA , 
LUVE, LUOVI 

X X X X X 

Valmistellaan tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksyminen ja 
huolehditaan, että hyväksyttävät vesien- ja merenhoito- sekä tulvaris-
kien hallintasuunnitelmat on sovitettu yhteen ja että ne tukevat kestä-
vän kehityksen mukaisia toimia kuten biotalousinvestointeja.  

A6-A10, 
A20 

LVO/LUVE , 
LUOVI, ELKA 

X     

Turvataan kalakantojen elinvoimaisuutta, monimuotoisuutta ja sekä 
niiden käytön kestävyyttä tietoon perustuvalla kalastuksen säätelyllä 
ja muilla kalavarojen tilaa parantavilla hoitotoimenpiteillä 

A7, A10       

- käynnistetään uuden kalastuslain toimeenpano yhteistyössä si-
dosryhmien kanssa. Valmistellaan kalastusasetus ja maa- ja 
metsätalousministeriön asetukset 

 LVO/LUOVI , 
ELKA, OIKY 

X X    

- jatketaan Tenon sopimusneuvotteluja niin, että uusi sopimus 
tulee voimaan vuoden 2017 alusta lukien 

 HSO, 
LVO/LUOVI, 
OIKY 

X X    

- vaikutetaan Itämeren kalastusmahdollisuuksia ja Suomen kalas-
tuskiintiöitä koskevaan päätöksentekoon EU:ssa 

 LVO/ELKA  X X X X X 

- vaikutetaan kalakantojen monivuotisia hoitosuunnitelmia koske-
vaan päätöksentekoon EU:ssa 

 LVO/ELKA  X     

- valmistellaan ratkaisu siirtymisestä yksikkökohtaisiin kalastus-
kiintiöihin siten, että järjestelmä voisi tulla voimaan 2016 tai vii-
meistään 2017 

 LVO/ELKA  X X    
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Toimenpide Vaikuttavuus-
tavoite 

Toimenpiteeseen  
osallistuvat* 

2015 2016 2017 2018 2019 

- valmistellaan asetukset saimaannorpan suojelemiseksi kalas-
tuksen sivusaaliskuolleisuudelta 

 LVO/LUOVI  X     

- sovitaan Ruotsin kanssa Tornionjoen kalastusjärjestelyistä vuo-
delle 2015. 

 LVO/LUOVI, 
ELKA 

X     

Kalataloudessa kehitetään asiakaslähtöisiä toimintatapoja julkisen ja 
yksityisen sektorin sekä kansalaisten välille 

A8       

- kehitetään sähköisiä palveluita kalastajille, kalatalousalueille ja 
muille kalataloushallinnon asiakkaille ja edistetään niiden käyt-
töönottoa kalastajien keskuudessa. Lisätään toiminnan avoi-
muutta ja tiedonvälitystä rekistereiden, verkkosivujen ja MAVIin 
perustettavan verkostotoiminnan avulla 

 LVO/LUOVI , 
ELKA  

X X X   

- edistetään kalastustiedon keruujärjestelmien kehittämistä yhteis-
työssä tutkimuslaitosten ja kalastajia edustavien tahojen kanssa 

 LVO/LUOVI  X X X   

- otetaan käyttöön ja hyödynnetään kehittämistyössä elinkeinoka-
latalouden ennakointi- ja seurantajärjestelmää sekä kehitetään 
uusia kustannustehokkaita menettelyjä kerätä tutkimuksen tar-
vitsemaa tietoa yhteistyössä yritysten kanssa 

 LVO/ELKA  X X X X X 

- toteutetaan komission hyväksymää uutta kaupallisen kalastuk-
sen valvonnan toimenpidesuunnitelmaa, jotta saavutetaan EU:n 
edellyttämä valvonnan taso.  

 LVO/ELKA  X X X   

Luodaan hyvät edellytykset vapaa-ajan kalastukselle ja siihen liittyvil-
le hyvinvointipalveluille 

A10       

- käynnistetään uuden kalastuslain mukaisen rahoituksen käytön 
suunnittelu.  

 LVO/LUOVI, 
ELKA 

X X X X X 

Tuetaan kalatalouselinkeinojen uudistumiseen ja kasvuun tähtäävää 
tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä kalatalousyritysten kasvua ja kil-
pailukykyä parantavia investointeja 

A8       

- käynnistetään Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ohjelma-
kausi 2014–2020 ja luodaan toimiva hallinto- ja valvontajärjes-
telmä sekä nimitetään toimintaohjelman seurantakomitea 

 LVO/ELKA  X     

- käynnistetään aktiivinen kehittämistyö, jota ohjataan seuraavien 
rakenteiden kautta: kestävän kalastuksen, vesiviljelyn ja kalata-
louden ympäristötoimien innovaatio-ohjelmat; kalatalouden pai-
kalliset toimintaryhmät; ja vesiviljelyn, ammattikalastuksen sekä 
kalakaupan ja kalanjalostuksen kehittämisryhmät. Tehostetaan 
kansainvälistä yhteistyötä erityisesti tutkimus- ja kehittämistyös-
sä.  

 LVO/ELKA  X X    

Varmistetaan valvonta- ja seurantajärjestelmällä kalakantojen kestä-
vä käyttö sekä arvoketjun vastuullinen ja tuottava toiminta 

A9       
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Toimenpide Vaikuttavuus-
tavoite 

Toimenpiteeseen  
osallistuvat* 

2015 2016 2017 2018 2019 

- otetaan käyttöön yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjes-
telmästä ja valvonnasta annetun lain vaatimat uudet toiminnot ja 
järjestelmät (kalastuksen seurantakeskus ja seuraamusjärjes-
telmä). 

 LVO/ELKA  X     

Hyödynnetään uuden tekniikan, innovatiivisten julkisten hankintojen 
ja kansalaishavainnoinnin käyttöä veden laadun ja määrän seuran-
nassa 

A6-A8       

- ohjataan LUKEn, SYKEn ja ELY-keskusten vesiseurantojen uu-
distamista, selvennetään näiden työnjakoa ja tehtäviä seuran-
noissa, kunnostuksissa, maa- ja metsätalouden vesiensuojelus-
sa ja muissa yhteiseksi todetuissa tehtävissä.   

 LVO/LUVE 
HSO, RO 

X     

Edistetään vesihuollon palvelujen saatavuutta ja laatua, riskien hallin-
taa sekä liiketoimintaa 

A6, A8       

- käynnistetään eduskunnan edellyttämä yhteistyöhanke vesihuol-
toverkostojen tilasta ja riskien hallinnasta 

 LVO, LUVE  X     

- päivitetään vesihuollon suuntaviivat yhteistyössä Vesilaitosyh-
distyksen ja Kuntaliiton kanssa ja laaditaan sitä varten arvio ve-
sihuoltoliiketoiminnan arvosta ja potentiaalista 

 LVO, LUVE  X     

- ohjataan vesihuollon tietopalvelu käyttöönotettavaksi vesihuolto-
lain toimeenpanossa.  

 LVO, LUVE  X     

Edistetään suomalaiseen vesiosaamiseen perustuvaa kansainvälistä 
yhteistyötä ja vientiä Suomen vesifoorumin kanssa 

A8       

- käynnistetään Kiinan kanssa tehtyä yhteisymmärryspöytäkirjaa 
toteuttavat yhteistyöhankkeet. 

 LVO, LUVE  X X    

* Vastuuosasto/yksikkö  sekä tavoitteeseen osallistuva osastot/yksiköt 
 

 
Maanmittaus ja tietovarannot: 

 
A11. Kiinteistö- ja maastotietojärjestelmät turvaavat osaltaan yksityisen maanomistuksen ja kansallisen luototus- ja 

vakuusjärjestelmän toimivuuden. 
A12. Ylläpidetään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjattujen tietojen korkeaa luotettavuutta ja hyvää palvelutasoa. 
A13. Tietovarantoja on avattu uudelleenkäytettävässä muodossa tietoverkkojen kautta yhteiskunnassa hyödynnet-

täväksi. 
A14. Kiinteistötoimituksilla turvataan selkeä ja luotettava kiinteistöjärjestelmä. 
A15. Kiinteistöjä ja maastoa koskevat tiedot ovat valtakunnallisesti kattavia, ajantasaisia, tehokkaasti ylläpidettyjä ja 

riittävän laadukkaita ja tietopalvelua tuotetaan tehokkailla ja standardien mukaisilla palveluilla. 
A16. Tutkimuksella tuetaan paikkatietojen tuotantoa, ylläpitoa ja hyödyntämistä sekä kansallisen paikkatietoinfra-

struktuurin kehittymistä koko yhteiskunnan tarpeet huomioiden. 
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A17. Paikkatietoa keräävillä ja ylläpitävillä organisaatioilla on käytössään tukipalveluita, jotka edistävät paikkatiedon 

tehokasta yhteiskäyttöä ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittymistä. 
A18. Tilusjärjestely on toimiva, hallittu ja hyväksytty kiinteistörakenteen kehittämisen väline, jota käytetään tehok-

kaasti ja taloudellisesti siten, että toiminnalla saavutetaan hyvä vaikuttavuus. 
 
Toimenpide Vaikuttavuus-

tavoite 
Toimenpiteeseen  

osallistuvat* 
2015 2016 2017 2018 2019 

Huolehditaan Maastotietojärjestelmä 2030 -selvityksen valmistumi-
sesta ja sitä seuraavien hankkeiden käynnistymisestä. 

A11, A15, 
A16 

HSO/ OTY X     

Huolehditaan kolmiulotteisen kiinteistönmuodostamisen mahdollista-
van hankkeen valmistelusta ja loppuunsaattamisesta. 

A11, A14, 
A15 

HSO/OTY X X X   

Kehitetään edelleen Maanmittauslaitoksen tulosohjauksen tavoi-
teasetantaa osana monivuotista tulosohjausta. 

A11-A18 HSO/OTY X X    

Jatketaan tietovarantojen avaamista hallinnonalalle laaditun ohjelman 
mukaisesti. 

A13 HSO/OTY, muut 
osastot 

X X X X  

* Vastuuosasto/yksikkö  sekä tavoitteeseen osallistuva osastot/yksiköt 
 
 

Poikkihallinnolliset tavoitteet: 
 

A19. Luodaan edellytyksiä kilpailukykyiselle liiketoiminnalle ja taloudelliselle kasvulle. 
A20. Ilmastonmuutosta hillitään ja siihen sopeudutaan. 
A21. Huolehditaan elinympäristöistä ja luonnon monimuotoisuudesta. 
A22. Edistetään kansalaisten ja sidosryhmien tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia. 

 
Toimenpide Vaikuttavuus-

tavoite 
Toimenpiteeseen  

osallistuvat* 
2015 2016 2017 2018 2019 

Edistetään alkutuotannon säilymistä ja kehittymistä maatalouden 
tukijärjestelmillä. 

A19 RO/MY, MAKE X     

Käynnistetään luonnonvarapolitiikan yhteistyöfoorumi. A19 LVO/LUVE , MBY, 
ELKA, RO/MARY 

X X X X  

Edistetään vesiluonnonvaroihin perustuvan sinisen biotalouden kas-
vuedellytyksiä 

A19       

- laaditaan yhteistyössä elinkeinoelämän ja keskeisten strategis-
ten kumppaneiden kanssa suunnitelma sinisen biotalouden ke-
hittämiseksi ja siihen liittyvän toiminnan edistämiseksi. Suunni-
telmassa määritellään kehittämisen painopisteet, tavoitteet ja 
keskeiset yhteistyökumppanit 

 LVO/ELKA , 
LUVE, LUOVI 

X     

- vaikutetaan kansallisen yhdennetyn meripolitiikan kehittymiseen 
ja toteuttamiseen 

 LVO/ELKA , 
LUVE 

X X    
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Toimenpide Vaikuttavuus-
tavoite 

Toimenpiteeseen  
osallistuvat* 

2015 2016 2017 2018 2019 

- toteutetaan Vesiviljely 2022 -strategiaa vaikuttamalla erityisesti 
ympäristölupamenettelyjen kehittämiseen.  

 LVO/ELKA  X X    

Turvataan metsien monipuolinen ja kestävä käyttö kv. ja EU:n ilmas-
to- ja energiapolitiikoissa. 

A20 LVO/LUVE, 
MBY,  

X X X X X 

Otetaan toiminnassa huomioon maatalouden ilmasto-ohjelma ja val-
mistellaan siihen liittyvä toimintasuunnitelma. 

A20, A21, 
A5 

RO/MARY,  
MY, MAKE, 
LVO/LUVE 

X     

Toimeenpannaan kansallista ilmastonmuutoksen sopeutumissuunni-
telmaa asetettavasta seurantaryhmässä sovittavan ohjelman mukai-
sesti ja sovitaan tarvittavista lisätoimenpiteistä sopeutumisen edistä-
miseksi hallinnonalalla. 

A21 RO/MARY 
LVO/LUVE  
 

X X X X X 

Hallituksen esitys haitallisten vieraslajien hallinnasta valmistuu. A21 
 

LVO/LUVE , 
OIKY, RO/EKY 

X     

Viimeistellään MMM:n ehdotus geenivaralain säännöksiksi, uusitaan 
kasvi- ja eläingeenivaraohjelmat sekä laaditaan kalageenivaraohjel-
ma. 

A21 
 

LVO/LUVE , 
LUOVI, ELKA, 
RO/EKY 

X     

Kehitetään talousmetsien luonnonhoitoa jokapäiväisessä toiminnassa 
ottamaan huomioon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut. 

A21 LVO/MBY X     

Luodaan valmiuksia ja uusia kannusteita talousmetsien luonnonhoi-
tomenetelmien nykyistä laajemmalle käyttöönotolle. 

A21 LVO/MBY X     

Huolehditaan, että maaseutuohjelman ilmastonmuutoksen sopeutu-
miseen ja hillintään, elinympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen 
liittyvien toimenpiteiden toimeenpanon käynnistämisen edellyttämät 
toimet on tehty. 

A20, A21, 
A22 

RO/MAKE  X     

Huolehditaan, että maaseutuohjelman paikalliseen kehittämiseen 
liittyvän toimeenpanon käynnistämisen edellyttämät toimenpiteet on 
tehty. 

A20, A21, 
A22 

RO/MAKE  X     

Tehdään kartoitus käytettävissä olevista biotalouden rahoituslähteistä 
ja annetaan niistä tietoa toimijoille. 

A19 Biotalouskoo r-
dinaatio, muut 
osastot 

X     

Toteutetaan rahapeliuudistuksen edellyttämät toimenpiteet MMM:n 
osalta. 

A 19 RO/MY, 
HSO/OTY 

X X    

* Vastuuosasto/yksikkö  sekä tavoitteeseen osallistuva osastot/yksiköt 
 
  



 

12 (33) 
 

2 Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja nii den edellyttämät toimenpiteet 
 
 

Maa- ja metsätalousministeriölle asetetaan edellä kohdassa 1.2 todettujen toiminnallisten tuloksellisuuden linjausten 
perusteella seuraavat tavoitteet: 

 
B1. Hallinto on avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut. 
B2. Tutkimusta kohdennetaan yhteiskunnan ja päätöksenteon tarpeita laajasti vastaaviin tutkimusohjelmiin ja -

hankkeisiin. 
B3. Hallinnonalan tietohallinto ja ICT-palvelut/ratkaisut ovat yhtenäisiä, tuloksellisia ja taloudellisia sekä valtionhal-

linnon linjausten mukaisia. 
B4. Hyödynnetään valtiokonsernin palveluja mahdollisimman täysimääräisesti. 

 
Toimenpide Tavoite Toimenpiteeseen  

osallistuvat* 
2015 2016 2017 2018 2019 

Valtio konserni n palvelujen hyödyntäminen:  Käynnistetään yhteis-
työ VNK:n hallintoyksikön kanssa. Otetaan käyttöön valtioneuvoston 
yhteisiä järjestelmiä mahdollisuuksien mukaan. Yhteisten VN:n hallin-
toasioiden hoitamisen edellyttämät tehtäviin liittyvät muutokset ote-
taan huomioon ministeriön ohjeistuksessa ja prosesseissa. Toiminta-
tapoja kehitetään yhteistyössä VNHY:n kanssa. Hyödynnetään Valto-
rin sekä aiemmin käyttöön otettuja valtion konsernipalveluja. Ohja-
taan hallinnonalan virastojen TORI-tehtävien siirtymistä Valtoriin pyr-
kien varmistamaan toiminnan jatkuvuus. 

B4 HSO, muut 
osastot 

X X    

Kieku: Otetaan käyttöön ja hyödynnetään valtion talous- ja henkilös-
töhallinnon yhteisiä prosesseja (KIEKU) ja tehdään tarvittavat muu-
tokset ohjeisiin. Edistetään KIEKUn käyttöönottoa ja hyödyntämistä 
hallinnonalalla. 

 
B1,B4 

HSO/HEHA, 
TALY,   
muut osastot 

X X  
 

 
 

 
 

Otetaan käyttöön uusitut MMM:n viestinnän periaatteet ja lisätään 
hallinnonalan viestintäyhteistyötä. 

B1 KP, kaikki osas-
tot 

X     

Otetaan käyttöön valtioneuvoston yhteiselle julkaisualustalle siirretty 
MMM:n ulkoinen verkkosivusto sekä tehostetaan olemassa olevien 
sosiaalisen median kanavien käyttöä ja otetaan näiden rinnalle 
MMM:n verkkolehtikonsepti. 

B1 KP, kaikki osas-
tot 

X     

Suunnataan ministeriön tutkimus- ja kehittämismäärärahat hankkei-
siin, jotka tukevat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita. 

B2 HSO/OTY, muut 
osastot 

X X X X X 

Vaikutetaan aktiivisesti valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tutkimus-
toiminnan sekä strategisen tutkimuksen teemojen ja painopisteiden 
määrittelyyn. 

B2 HSO/OTY, muut 
osastot 

X X X X X 

Jatketaan kokonaisarkkitehtuurityötä ja organisoidaan uudelleen hal-
linnonalan arkkitehtuuriyhteistyö. 

B3 HSO/OTY, RO, 
LVO 

X X    
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Toimenpide Tavoite Toimenpiteeseen  
osallistuvat* 

2015 2016 2017 2018 2019 

Ohjataan hallinnonalan tietotekniikan palvelukeskuksen strategista 
kehittämistä osana MML:n tulosohjausta. 

B3 HSO/OTY X X    

Laaditaan digitalisaatiota koskeva hallinnonalan strategian toimeen-
panoa tukeva digistrategia. 

B3 HSO/OTY, RO, 
LVO 

X X    

Valmistaudutaan hallituksen vaihtumiseen. B1 KP, kaikki osas-
tot 

X     

Kehitetään ministeriön esimiestyön ja ministeriön sisäisen yhteistyö-
verkoston tukemista. 

B1 HSO, muut 
osastot 

X X X X X 

* Vastuuosasto/yksikkö  sekä tavoitteeseen osallistuva osastot/yksiköt 
 

Maksullista toimintaa koskevat keskeiset tunnusluvut, tavoitteet ja niiden arvioitu kehitys sekä henkilötyövuodet on 
kuvattu liitteessä 1. 

 
 
 

3 Voimavarojen hallinnan tavoitteet ja niiden edell yttämät toimenpiteet 
 
 

Maa- ja metsätalousministeriölle asetetaan edellä kohdassa 1.3 todettujen voimavarojen hallintaa koskevien linjaus-
ten perusteella seuraavat tavoitteet. 

 
C1. Tehtävät ja voimavarat on saatettu tasapainoon vuonna 2015 ja määrärahakehysten edellyttämät suunni-

telmat on tehty. 
C2. Toiminta on järjestetty tehokkaasti: tehtävien järjestämistä, toimintatapoja ja toimipaikkaverkkoa kehite-

tään viraston tuottavuuden parantamiseksi. Hallinnon rakenteet tukevat ohjaamista ja johtamista. 
C3. Osallistutaan valtion aluehallinnon kehittämiseen ja ohjaamiseen. Turvataan voimavarat ministeriön toimi-

alan tehtävissä ja priorisoidaan niiden kohdentaminen.  
 

Toimenpide Tavoite Toimenpiteeseen  
osallistuvat* 

2015 2016 2017 2018 2019 

Laaditaan ministeriötä koskeva sopeuttamissuunnitelma ja sen edel-
lyttämät osastosuunnitelmat. Varmistetaan niiden toimeenpano. 

C1 KP, kaikki osas-
tot 

X X X X X 

Hyväksytään hallinnonalan muut virastokohtaiset ja muut sopeutta-
missuunnitelmat. 

C1, C2 KP, kaikki osas-
tot 

X     

Priorisoidaan vaalikauden kehyksen voimavarat (PL 30). C3 KP, kaikki osas-
tot 

X     

Toimeenpannaan valtion aluehallintoratkaisun edellyttämät toimet 
hallinnonalalla. 

C3 KP, RO, LVO X X X   
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Toimenpide Tavoite Toimenpiteeseen  
osallistuvat* 

2015 2016 2017 2018 2019 

Mahdollistetaan IL:n, GTK:n ja VTT:n liittyminen Luonnonvara- ja 
ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) jäseniksi uudistamalla 
LYNET:iä koskeva valtioneuvoston asetus. 

C2 HSO/OTY X     

Tuetaan LYNET:in ohjauksella virastojen ja laitosten sekä yliopistojen 
yhteisiä ratkaisuja (esim. seurannat, laboratoriot, toimitilat, tutkimus-
infrastruktuuri, osaamisen kehittäminen) toiminnan tuottavuuden ja 
laadun parantamiseksi. 

C2 HSO/OTY X X X   

Säädösvalmistelua kehitetään edistämällä oikeudellisen tiedon väli-
tystä ministeriössä sekä säädösvalmistelijoiden ja säädösvalmistelu-
avustajien prosessiosaamista.  

C2 HSO/OTY, Sää-
dösvalmistelun 
kehittämistiimi, 
säädösvalmiste-
luavustajien tiimi 

X     

Uudistetaan luonnonvaratalouden aluehallintoa C2, C3       

- aloitetaan muutetun metsäkeskuslain toimeenpano: vahviste-
taan Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön työjär-
jestys, asetetaan uusi johtokunta, uudistetaan tulosohjaus 

 LVO/MBY  X     

- valmistellaan Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikön yh-
tiöittäminen (toteutetaan vuoden 2016 alusta lukien) 

 LVO/MBY X X    

- valmistellaan Metsähallituslainsäädäntö EU:n kilpailulainsää-
dännön mukaiseksi 

 LVO/MBY/OIKY  X     

- kehitetään hallintojärjestelmää luonnonvaratalouden tehtävien 
kustannustehokkaaksi hoitamiseksi  

 LVO/ELKA , 
LUOVI, LUVE, 
MBY 

X X X X X 

- toteutetaan alueellisen kalataloushallinnon uudistus, jonka myö-
tä ELY-keskusten tehtäviä keskitetään ja viranomaiset saavutta-
vat aiempaa paremman asiantuntemuksen ja tehokkuuden 

 LVO/ELKA, 
LUOVI 

X     

- siirretään kalataloutta koskevat toimeenpanotehtävät ministeri-
östä toimeenpaneville viranomaisille 

 LVO/ELKA  X     

- valmistellaan ehdotus luonnonvaratalouden aluehallinnon kehit-
tämiseksi. 

 LVO/LUVE, 
LUOVI, ELKA, 
MBY 

X     

Tehostetaan ministeriön toimintatapoja ja tehtävien organisointia. C1, C2 KP, kaikki osas-
tot 

X     

Vaikutetaan siihen, että aluehallintovirastoissa ja ELY-keskuksissa 
MMM:n hallinnonalan tehtävät ja resurssit ovat tasapainossa, ohjaus-
suhteet ovat selkeät ja ohjaus toimivaa. 

C3 KP, RO, LVO X     

Kehitetään edelleen hallinnonalan virastojen/laitosten ohjausta. C2 KP, kaikki osas-
tot 

X X    
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Toimenpide Tavoite Toimenpiteeseen  
osallistuvat* 

2015 2016 2017 2018 2019 

Valmistaudutaan seuraavaan EU:n puheenjohtajuuskauteen 
1.1.2020–30.6.2020. 

C3 KP, EUCO, 
kaikki osastot 

   X X 

Valmistaudutaan seuraavaan pohjoismaisen ministerineuvoston pu-
heenjohtajuuskauteen, joka on vuonna 2016. 

C3 HSO/KV, muut 
osastot 

X X    

Laaditaan ministeriölle toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma. C2, B1 HSO/OTY, muut 
osastot 

X     

* Vastuuosasto/yksikkö  sekä tavoitteeseen osallistuva osastot/yksiköt 
 

Toiminnallista tuloksellisuutta ja voimavarojen hallintaa koskevat keskeiset tunnusluvut ja niiden ennakoitu kehitys: 
 

Tunnusluku Toteuma 
2013 

Ennuste 
2014 

Tavoite 
2015 

Alustava 
tavoite 

2016 

Alustava 
tavoite 

2017 

Alustava 
tavoite 

2018 

Alustava 
tavoite 

2019 
Taloudellisuus, tuloksellisuus ja laatu         
- MMM:n työnantajakuva 3,15 3,17 3,3     
        
Henkilöstön rakenne         
- MMM:n asettama henkilöstökiintiö 281,0 278,0 260,0     
- Henkilöstömäärä, henkilötyövuotta, josta 291,1 283,3 267,0     

- toimintamenomomentilta palkattu 271,5 273,3 alle 256,0     
- muilta TA-momenteilta palkattu 6,7 4,0 4,5     

 - teknisellä tuella palkattu 12,0 6,0 6,0     
        
Henkilöstön hyvinvointi         
- Työtyytyväisyysindeksi, indeksiluku 1-5 3,52 3,49 3,5     
- Motivaatio ja työn imu (VM/Baro) 3,71 3,68 3,7     
- Johtaminen ja työyhteisön vuorovaikutus (VM/Baro)  3,64 3,63 3,6     
- Sairauspoissaolot, tpv/htv  5,8 5,8 alle 5,8     
- Terveyspäiväprosentti (%) 1) 97,7 98,0      
        
Osaaminen         
- Koulutustaso, indeksiluku 6,3 6,3 6,5     
- Koulutus ja kehittäminen (työpäivät/htv) 2,9 3,1 3     
- Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen (VM/Baro)  3,51 3,43 3,5     

1) Laskenta: Mittari on niiden työpäivien % -osuus kokonaistyöpäivämäärästä, jotka eivät ole sairauspäiviä. Mittari on: 100,0 % - (sairauspäivien lkm: kaikkien 
työpäivien lkm) 

 
Maa- ja metsätalousministeriön tuotto- ja kululaskelma on esitetty liitteessä 1. 
 

  



4 Seuranta ja raportointi

Toimenpiteiden toteutumista käsitellãän suullisesti kesãkuun alussa ministerin johtoryhmässä. Tulostavoitteiden

lopullinen toteuma raportoidaan osana mnisteriön tilinpäätöstä.

Toimenpiteiden toteuman arvioinnissa käytetään valtion tulostietojärjestelmän (Netra) arvosana-asteikkoa:

1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite el ole toteutunut, 3 = Tavoite on toteutunut osittain, 4 = Tavoite on
saavuteffU, 5 = Tavoite on ylitetty.

Maa-ja metsätalousministeriön Iainsäädäntösuunnitelma vuosille 2015—2019 on Iiitteessä 2.

Helsingiss 28 päivn tammikuuta 2015

Maa- ja metsàtalousministeri Petteri Orpo

Kansliapäâllikkö Jaana Husu-Kallio

16 (33)



 

19 (33) 
 

LIITE 2: Lainsäädäntösuunnitelma vuosille 2015–2019   
 

  
1. Vuonna 2015 annettavat esitykset   

 
Kevätistuntokausi 2015 

HE Kuvaus Osasto  Hankkeen 
laajuus 

Liittyy ta -
voitteeseen  

laiksi Metsähallituksen 
uudelleenorganisointia 
koskevaksi lainsää-
dännöksi 
 
(TAE 2016) 

Esitys sisältää Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevat säännök-
set. Metsähallitus pysytettäisiin edelleen maa- ja metsätalousministeriön 
ohjauksessa ja hallinnonalalla toimivana valtion liikelaitoksena, joka luon-
nonsuojelua koskevissa asioissa toimisi ympäristöministeriön ohjauksessa. 
Valtion liikelaitoksia koskevien kilpailuneutraliteettivaatimusten toteuttami-
seksi Metsähallitus harjoittaisi metsätaloutta ja muuta markkinaehtoista 
liiketoimintaa omistamiensa tytäryhtiöiden kautta. Esitykseen sisältyy ehdo-
tus laiksi valtion metsätalousosakeyhtiöstä. 

LVO Suppea  

Useamman lain muu-
tokset 

Kalataloushallinnon organisoinnista johtuvat säädösmuutokset mm. alusre-
kisterilakiin ja kalastusvakuutuslakiin 

LVO Suppea  

 

Syysistuntokausi 2015 

HE Kuvaus Osasto  Hankkeen 
laajuus 

Liittyy ta -
voitteeseen  

laiksi eläinlääkä-
rinammatin harjoitta-
misesta annetun lain 
muuttamisesta 

Voimassa olevaan lakiin tehdään EU:ssa valmisteilla olevan ammattipäte-
vyysdirektiivin muutoksen täytäntöönpanosta aiheutuvat muutokset. 

RO Suppea A4 

laeiksi eläintautilain ja 
kasvinterveyden suo-
jelemisesta annetun 
lain muuttamisesta 

Lakeihin tehdään EU:n valtiontukisääntöjen edellyttämät muutokset. RO Suppea A4 
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HE Kuvaus Osasto  Hankkeen 
laajuus 

Liittyy ta -
voitteeseen  

laiksi maataloustuot-
teiden markkinajärjes-
telystä annetun lain 
muuttamisesta 

Lakiin tehdään uuden EU-lainsäädännön (delegoidut ja täytäntöön-
panosäädökset) edellyttämät muutokset ja lisätään mahdolliset tuottajaor-
ganisaatioiden laajennusta koskevat säännökset. 

RO Laaja A3, A19 

laiksi porotalouden ja 
luontaiselinkeinojen 
rakennetuista annetun 
lain muuttamisesta 

Voimassa olevaan lakiin tehdään EU:n uuden rahastokauden edellyttämät 
muutokset. 

RO Laaja A2 

laeiksi Euroopan unio-
nin suorista tuista an-
netun lain muuttami-
sesta ja maatalouden 
tukien toimeenpanosta 
annetun lain muutta-
misesta 

Lakeihin tehdään EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP2020) mukaisten 
tukijärjestelmien ensimmäisen toimeenpanovuoden perusteella tarvittavat 
muutokset. 

RO Suppea A3, A19 

haitallisten vieraslajien 
hallintaa koskevaksi 
lainsäädännöksi 

Vieraslajien hallinnasta vuonna 2014 syksyllä annetun EU-asetuksen toi-
meenpano täydentämällä nykyistä lainsäädäntöä sekä säätämällä tarvitta-
essa haitallisia vieraslajeja koskeva erityislaki. 

LVO Suppea A21 

laiksi Suomen metsä-
keskuksen liiketoimin-
tayksikön muuttami-
sesta osakeyhtiöksi 
sekä laeiksi Suomen 
metsäkeskuksesta 
annetun lain ja Suo-
men metsäkeskuksen 
metsätietojärjestel-
mästä annetun lain 
muuttamisesta 

Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikkö muutetaan osakeyhtiöksi. 
Säädetään tästä kokonaisuudesta ja samalla tehdään tarvittavat säännös-
muutokset Suomen metsäkeskuksesta annettuun lakiin. Myös Suomen 
metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annettuun lakiin tehdään vaadit-
tavat tarkistukset. 
 

LVO Laaja  

laiksi Suomen metsä-
keskuksen metsätieto-
järjestelmästä annetun 
lain muuttamisesta 

Muutetaan säännöstä, joka koskee tietojen luovuttamista teknisen käyttöyh-
teyden avulla, siten, että luottolaitoksille tietoja voidaan luovuttaa ilman 
suostumusta. 

LVO Laaja  
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HE Kuvaus Osasto  Hankkeen 
laajuus 

Liittyy ta -
voitteeseen  

metsästyslain muut-
tamisesta 

Hirvieläinten metsästystä koskevien sekä eräiden muiden säännösten 
muuttaminen. 

LVO Laaja  

laeiksi riistahallintolain 
sekä riistanhoitomak-
susta ja pyyntilupa-
maksusta annetun lain 
(616/1993) muuttami-
sesta 

Säädettäisiin tarkemmin riistanhoitoyhdistyksien valtionavustuksien myön-
tämisen perusteista sekä myöntämisessä, maksatuksessa ja valvonnassa 
noudatettavista menettelyistä 

LVO Suppea  

laiksi YKP:n seuraa-
musjärjestelmästä ja 
valvonnasta annetun 
lain muuttamiseksi 

Rikkomusten päivittäminen EU-lainsäädännön muutosten johdosta LVO Laaja  

laiksi kiinteistönmuo-
dostamislain muutta-
misesta ja eräiksi sii-
hen liittyviksi laeiksi 

Kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostamisen ja rekisteröinnin mahdollista-
vat lainsäädäntömuutokset.  

HSO Suppea A11, A14 

laiksi paikkatie-
toinfrastruktuurista 
annetun lain muuttami-
sesta 

Toteutetaan Euroopan komission mahdollisesti edellyttämät muutokset 
INSPIRE-direktiivin kansallisessa toimeenpanossa. 

HSO Suppea (A17) 

laeiksi erillisten vesijät-
töjen lakkauttamisesta 
sekä kiinteistönmuo-
dostamislain ja kiin-
teistörekisterilain 
muuttamisesta 
 
(TAE 2016)  

Lakkautetaan erilliset vesijätöt kiinteistöjärjestelmästä. Muutetaan toimi-
tusinsinöörin kelpoisuusvaatimuksia. 

HSO Suppea A11, A14 
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2. Vuonna 2016–2019 annettavat esitykset (alustava suunnitelma)  
 

Kohdassa on esitetty vuosina 2016–2019 toteutettavat hankkeet ja arvio niiden esittelyajankohdasta, sekä resurssitarpeesta 
säädösvalmistelijoiden ja muiden asiantuntijoiden sekä säädösvalmisteluavustajien lukumääränä. 

 

2.1 Ruokaosasto  

HE Kuvaus Esittely  
VN 

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

2016 

laiksi satovahinko- ja 
kasvintuhoojavakuutus-
ten tuesta tai laiksi 
satovahinkojen ja kas-
vintuhoojien aiheutta-
mien vahinkojen va-
kuutuksesta 

Säädetään satovahinkojen ja kasvintuhoojien varalle otettujen vakuutusten 
tuesta. 

2016 

laeiksi maatilatalouden 
kehittämisrahastosta 
(ja pakkohuutokaupalla 
myytävien kiinteistöjen 
lunastamisesta valtiolle 
kumoamisesta) 

Kyseessä on voimassa olevan lain kokonaisuudistus. (Samassa yhteydes-
sä kumottaisiin tarpeettomana laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistö-
jen lunastamisesta valtiolle). 

2016 

laeiksi maatalouden 
rakennetuista annetun 
lain muuttamisesta, 
porotalouden ja luon-
taiselinkeinojen raken-
netuista annetun lain 
muuttamisesta, maa-

Lakeihin tehdään uuden EU-lainsäädännön edellyttämät muutokset (EU:n 
yhteisen maatalouspolitiikan (CAP2020) yksinkertaistamistarkastelu en-
simmäisen vuoden kokemusten perusteella).  

2016 
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HE Kuvaus Esittely  
VN 

seudun kehittämisen 
tukemisesta annetun 
lain muuttamisesta, 
maaseudun kehittä-
misohjelmien hallin-
noinnista annetun lain 
muuttamisesta, Euroo-
pan unionin suorista 
tuista maataloudelle 
annetun lain muuttami-
sesta, maatalouden 
tukien toimeenpanosta 
annetun lain muuttami-
sesta, eräistä ohjelma-
perusteisista viljelijä-
korvauksista annetun 
lain muuttamisesta 
sekä maataloustuottei-
den markkinajärjeste-
lystä annetun lain 
muuttamisesta 

laiksi maaseutuelinkei-
nojen rahoituslain 
muuttamisesta 

Voimassa olevaan lakiin sisältyvät velkajärjestelysäännökset muutettaisiin 
tai kumottaisiin. 

2017 

laeiksi maatalouden 
rakennetuista annetun 
lain muuttamisesta, 
porotalouden ja luon-
taiselinkeinojen raken-
netuista annetun lain 
muuttamisesta, maa-
seudun kehittämisen 
tukemisesta annetun 
lain muuttamisesta, 
maaseudun kehittä-

Lakeihin tehdään uuden EU-lainsäädännön edellyttämät muutokset (EU:n 
yhteisen maatalouspolitiikan (CAP2020) välitarkastelu vuodesta 2017 alka-
en).  

2017 
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HE Kuvaus Esittely  
VN 

misohjelmien hallin-
noinnista annetun lain 
muuttamisesta, Euroo-
pan unionin suorista 
tuista maataloudelle 
annetun lain muuttami-
sesta, maatalouden 
tukien toimeenpanosta 
annetun lain muuttami-
sesta, eräistä ohjelma-
perusteisista viljelijä-
korvauksista annetun 
lain muuttamisesta 
sekä maataloustuottei-
den markkinajärjeste-
lystä annetun lain 
muuttamisesta  

laiksi eläinjalostustoi-
minnasta annetun lain 
muuttamisesta 

Lakiin tehdään uuden EU-lainsäädännön edellyttämät muutokset. 2018–2019 

laiksi eläintautilain 
muuttamisesta 

Lakiin tehdään uuden EU-lainsäädännön edellyttämät muutokset. 2018–2019 

laiksi kasvinterveyden 
suojelemisesta anne-
tun lain muuttamisesta 

Lakiin tehdään uuden EU-lainsäädännön edellyttämät muutokset. 2018–2019 

laiksi siemenkaupasta 
annetun lain muuttami-
sesta 

Lakiin tehdään uuden EU-lainsäädännön edellyttämät muutokset. 2018–2019 

laiksi taimiaineistosta 
annetun lain muuttami-
sesta 

Lakiin tehdään uuden EU-lainsäädännön edellyttämät muutokset. 2018–2019 
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HE Kuvaus Esittely  
VN 

laiksi eläinlääkinnälli-
sestä rajatarkastukses-
ta annetun lain muut-
tamisesta 

Lakiin tehdään uuden EU-lainsäädännön edellyttämät muutokset. 2018–2019 

laiksi elintarvikelain 
muuttamisesta 

Lakiin tehdään uuden EU-lainsäädännön edellyttämät muutokset. 2018–2019 

laiksi rehulain muutta-
misesta 

Lakiin tehdään uuden EU-lainsäädännön edellyttämät muutokset. 2018–2019 

laiksi lannoitevalmis-
teista annetun lain 
muuttamisesta 

Lakiin tehdään uuden EU-lainsäädännön edellyttämät muutokset. 2018–2019 

laiksi eläinten lääkit-
semisestä annetun lain 
muuttamisesta 

Lakiin tehdään uuden EU-lainsäädännön edellyttämät muutokset. 2018-2019 

laiksi luonnonmukaisen 
tuotannon valvonnasta 
annetun lain muuttami-
sesta 

Lakiin tehdään uuden EU-lainsäädännön edellyttämät muutokset. 2018-2019 

laeiksi maatalouden 
rakennetuista annetun 
lain muuttamisesta, 
porotalouden ja luon-
taiselinkeinojen raken-
netuista annetun lain 
muuttamisesta, maa-
seudun kehittämisen 
tukemisesta annetun 
lain muuttamisesta, 
maaseudun kehittä-
misohjelmien hallin-
noinnista annetun lain 
muuttamisesta, Euroo-
pan unionin suorista 

Lakeihin tehdään uuden EU-lainsäädännön edellyttämät muutokset (EU:n 
yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen vuodesta 2020 alkaen). 

2019 
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HE Kuvaus Esittely  
VN 

tuista maataloudelle 
annetun lain muuttami-
sesta, maatalouden 
tukien toimeenpanosta 
annetun lain muuttami-
sesta, eräistä ohjelma-
perusteisista viljelijä-
korvauksista annetun 
lain muuttamisesta 
sekä maataloustuottei-
den markkinajärjeste-
lystä annetun lain 
muuttamisesta 

 

2.2 Luonnonvaraosasto  

HE Kuvaus Esittely  
VN 

laiksi metsänviljelyai-
neiston kaupasta anne-
tun lain muuttamiseksi 
 

Lain muuttaminen valmisteilla olevan EU-lainsäädännön muutosten täytän-
töön panemiseksi 

2016 

Kansainvälisen valtio-
sopimuksen valmistelu 

Tenojoen kalastussäännön uudistamiseksi kartoitetaan uudistuksen tarpeet 
ja tavoitteet, jatketaan 2012 aloitettuja sopimusneuvotteluja ja valmistellaan 
uuden sopimuksen voimaantuloa koskeva laki1 

2016 

riistavahinkolain 
(105/2009) muuttami-
sesta 

Tavoitteena on hallituksen esitys, jossa tehdään riistavahinkolakiin välttä-
mättömimmät muutokset, täsmennetään pykäliä ja menettelyitä sekä pyri-
tään keventämään kaikkien viranomaisten (erityisesti kuntien maaseu-
tuelinkeinoviranomaisten) hallinnollista taakkaa. Lisäksi porovahinkojen 
läpinäkyvyyden lisäämiseksi tarkastellaan muiden tahojen kuin kuntien 

2016 

                                                 
1 Sopimuksen valmistelu edellyttää, että avoinna olevista kysymyksistä (mm. kalastuksen säätelyjärjestelmä) voidaan sopia Norjan kanssa. Tavoite on saada uusi sopimus voimaan 
vuoden 2017 kalastuskaudeksi. 
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HE Kuvaus Esittely  
VN 

maaseutuviranomaisten toimivaltuuksien lisäämistä maastotarkastusten 
suorittamisen tehostamiseksi. Vahingonkorvausten maksatusta pyritään 
joustavoittamaan Suurpetopolitiikan kehittämisarvioinnin (2013) ehdotuksen 
mukaisesti eriyttämällä porovahinkojen korvaaminen muista petojen aiheut-
tamista vahingoista. 

laiksi yhteisen kalas-
tuspolitiikan täytän-
töönpanolain uudista-
miseksi 

YKP:n täytäntöönpanolain uudistaminen mm. toimijakohtaisten saaliskiinti-
öiden ja EU:n kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinajärjestelyasetuksen 
edellyttämien säädösten osalta 

2016 

 
 

3 Muut kansalliset hankkeet vuosina 2016–2019 

Kohdassa on esitetty vuosina 2016–2019 toteutettavat hankkeet ja arvio niiden aikataulusta, sekä resurssitarpeesta osallistu-
vien asiantuntijoiden ja avustajien lukumääränä. Kohtaan on merkitty erityisesti valtioneuvoston käsittelyyn saatettavat asiat 
(selonteot, periaatepäätökset, strategiat, ohjelmat).  

 

3.1 Ruokaosasto 

Otsikko Kuvaus Aikataulu 

Hallituksen luomualan 
kehittämisohjelma 

Valtioneuvosto hyväksyi ohjelmaa koskevan periaatepäätöksen ja tavoitteet 
vuoteen 2020 toukokuussa 2013. Ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen 
jatkuu. 

2012–2020 

Lähiruokaohjelma ja 
valtioneuvoston periaa-
tepäätöksen mukaiset 
tavoitteet lähiruokasek-
torille vuoteen 2020 

Valtioneuvosto hyväksyi ohjelmaa koskevan periaatepäätöksen toukokuussa 
2013. Ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen jatkuu. 

2012–2020 

Elintarviketurvallisuus-
selonteon toimeenpano 

Selonteon toimenpiteiden toteuttaminen. 2013–2017 
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Otsikko Kuvaus Aikataulu 

Manner-Suomen maa-
seudun kehittämisoh-
jelma  

Maaseuturahaston täytäntöönpanoa ohjaavan EU-osarahoitteisen ohjelman 
ja siihen liittyvän kansallisen lainsäädännön valmistelu. 
 

2014–2020 

Ruokapoliittinen selon-
teko 

Eduskunnalle annettava ruokapoliittinen selonteko sisältää myös aiemmin 
erillisenä annetun elintarviketurvallisuusselonteon. 

2017 

Maaseutupoliittinen 
selonteko 

Selonteko sisältää maaseutualueiden nykytilanteen kuvaksen, toimintaympä-
ristön muutoksen analyysin sekä ehdotuksia tulevista maaseutupolitiikan 
toimintalinjoista. 

2018 

 

3.2 Luonnonvaraosasto 

Otsikko Kuvaus Aikataulu 

Ilveskannan hoito-
suunnitelman päivitys 

Vuonna 2007 valmistuneen ilveskannan hoitosuunnitelman päivitys. 2018 

Itämeren hyljekanto-
jen hoitosuunnitelman 
päivitys 

Vuonna 2007 valmistuneen Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelman päivi-
tys. Eduskunta on edellyttänyt (EV 151/2012 vp) hoitosuunnitelman päivitys-
tä. 

2017 

Metsästrategia 2025 Kansallisen metsäohjelma 2015 päättyessä uudistetaan metsäpoliittiset lin-
jaukset metsäpoliittisen selonteon pohjalta 

2015 

Geenivarojen suojelu Kehitetään maa- ja metsätalouden geenivarojen suojelua koskevaa lainsää-
däntöä ottaen huomioon valmisteilla oleva geenivarojen saatavuutta ja nii-
den käytöstä koituvien hyötyjen jakamista koskeva lainsäädäntö. 

2015 

Selonteko luonnon 
virkistyskäytöstä 

Laaditaan metsien ja vesialueiden virkistyskäyttöä koskeva selonteko.  2015–2016 

Suomalais-venäläinen 
riskienhallintaohjelma 

Laaditaan yhteinen suomalais-venäläinen riskienhallintaohjelma poikkeuk-
sellisten vesitilanteiden varalta osana rajavesistökomission työtä 

2015–2016 

Rakennetut vesistöjen 
hoidon yhteensovit-
taminen 

Laaditaan oikeudelliset ja taloudelliset tarkastelut intressien yhteensovittami-
seksi pilottivesistöillä, edistetään tutkimusohjelman aikaansaamista, luodaan 
menettelytavat valtion ja EU-rahoituksella tuettavien hankkeiden vaikutta-

2015–2018 
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Otsikko Kuvaus Aikataulu 

vuuden parantamiseksi. 

Sininen biotalous Laaditaan sinisen biotalouden selonteko vuonna 2014 valmistuvan esiselvi-
tyksen pohjalta. 

2015–2016 

Tulvariskien hallinnan 
suunnittelu 

Valmistellaan tulvariskien hallintasuunnitelmat merkittäville tulvariskialueille.  2015 

Vesiseurantojen kehit-
täminen 

Parannetaan MMM:n rahoittamien vesiseurantojen vaikuttavuutta kokoamal-
la seurantoja suurempiin kokonaisuuksiin ja hyödyntämällä nykyaikaisia 
menetelmiä. 

2015 

Vesihuollon tietopal-
velu 

Kehitetään yhteiskäyttöinen tiedonhallintajärjestelmä vesihuoltolaitosten, 
niiden omistajien, viranomaisten ja asiakkaiden käyttöön (VM:n tuottavuutta 
lisäävä hanke) 

2012–2016 

Happamien sulfaatti-
maiden strategia 

Tehdään happamien sulfaattimaiden strategian väliarviointi 2017 

Kansallinen sopeutu-
missuunnitelma ilmas-
tonmuutokseen 2022 

Toimeenpannaan vuonna 2014 laadittavaa kansallista sopeutumissuunni-
telmaa ilmastonmuutokseen 

2015–2022 

Rankkasateista aiheu-
tuvien viemäriverkos-
ton ylivuotojen vähen-
täminen 

Valmistellaan hanke sään ääri-ilmiöiden lisääntymisestä ja putkirikoista ai-
heutuvien viemäriverkostojen ylivuotoriskien vähentämiseksi sekä verkosto-
jen kunnon parantamiseksi. 

2015 
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4 EU:ssa käsiteltävään suunnitteluun ja päätöksente koon osallistuminen vuosina 2016–2019 

Kohdassa 4.1. on esitetty osastoittain sellaiset komission antamat ehdotukset, joiden arvioitu hyväksyminen ajoittuu vuosiin 
2016–2019 sekä resurssitarve osallistuvien asiantuntijoiden ja avustajien lukumääränä.  

Kohtaan 4.2. on esitetty osastoittain sellaiset tiedossa olevat, komissiossa valmisteilla olevat ehdotukset, joiden arvioitu hy-
väksyminen ajoittuu vuosiin 2016–2019 sekä resurssitarve osallistuvien asiantuntijoiden ja avustajien lukumääränä.  

 

4.1   Komission antamat ehdotukset 

4.1.1 Ruokaosasto 

Kuvaus 2  Arvioitu  
hyväksyminen  

Eläinten terveyttä koskevan lainsäädännön uudistaminen 
KOM(2013) 260 lopullinen; 6.5.2013 

2015–2016 

Virallista valvontaa koskevan lainsäädännön uudistaminen 
KOM(2013) 265 lopullinen; 6.5.2013 

2015–2016 

Siemeniä ja kasvien lisäysaineistoa koskevan lainsäädännön uudistaminen 
KOM(2013) 262 lopullinen; 6.5.2013 

2015–2016 

Kasvinterveyttä koskevan lainsäädännön uudistaminen 
KOM(2013) 267 lopullinen; 6.5.2013 

2015–2016 

Maataloustuotteita koskevat tiedotus- ja menekinedistämistoimet – lainsäädännön uudistaminen 
KOM(2013) 812 lopullinen; 21.11.2013 

2016 

Tuotantoeläinten kloonausta koskevat ehdotukset 
KOM(2013) 892 lopullinen; 18.12.2013 ja KOM(2013) 893 lopullinen; 18.12.2013 

2015-2016 

                                                 
2 Ehdotukset, joita ei ole vielä annettu, annettaneen vuonna 2015. 
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Kuvaus 2  Arvioitu  
hyväksyminen  

Uuselintarvikeasetuksen (EY) N:o 258/97 uudistaminen 
KOM(2013) 894 lopullinen; 18.12.2013 

2015-2016 

Koulumaito- ja kouluhedelmäohjelmia koskevan lainsäädännön uudistaminen 
KOM(2014) 32 lopullinen; 30.1.2014 

2015–2016 

Eläinten jalostusta koskevan lainsäädännön uudistaminen 
KOM(2014) 4 lopullinen; 11.2.2014 ja KOM(2014) 5 lopullinen; 11.2.2014 

2015–2016 

Luonnonmukaista tuotantoa koskevan lainsäädännön uudistaminen 
KOM(2014) 180 lopullinen; 24.3.2014 

2015–2016 

Lääkerehudirektiivin 90/167/ETY uudistaminen 
KOM(2014) 556 lopullinen; 10.9.2014 

2016–2017 

Eläinlääkkeitä koskevan lainsäädännön uudistaminen 
KOM(2014) 557 lopullinen; 10.9.2014 ja KOM(2014) 558 lopullinen; 10.9.2014 

2016–2017 

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamistarkastelu ensimmäisen vuoden kokemusten 
perusteella (asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 
1308/2013 muuttaminen sekä niitä täydentävien delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten muutta-
minen) 

2015-2016 

Elintarvikehygieniaa koskevien asetusten (EY) N:o 852/2004, 853/2004 ja 854/2004 uudistaminen 
ml. lihantarkastuksen modernisointi 

2016–2017 

Lannoitevalmisteita koskevan lainsäädännön uudistaminen 2016–2017 

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaa koskevan lainsäädännön uudistaminen 2016–2017 
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4.1.2 Luonnonvaraosasto 

Kuvaus  
Arvioitu  

hyväksyminen  

EU:n metsästrategian käsittely ja toimeenpano 2014- 

Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotisesta  
suunnitelmasta, KOM(2011) 470 lopullinen 

2015 

Itämeren silakka-, kilohaili- ja turskakantojen monilajisuunnitelma, KOM (2014) 614 lopullinen 2015 

Geenivarojen saanti ja saatavuus sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukainen ja 
tasapuolinen jako EU:ssa KOM (2012) 576 lopullinen, 4.10.2012 

2015 

 

4.2 Komissiossa valmisteilla olevat ehdotukset 

4.2.1 Ruokaosasto 

Kuvaus 3 
Arvioitu  

hyväksyminen  

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan välitarkastelu vuodesta 2017 alkaen (asetusten (EU) N:o 
1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttaminen sekä niitä 
täydentävien delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten muuttaminen) 

2016-2017 

Ns. SANCO-pakettiin (eläinten terveyttä, virallista valvontaa, siemeniä ja lisäysaineistoa sekä kas-
vinterveyttä koskevan lainsäädännön uudistaminen) liittyvät delegoidut ja täytäntöönpanosäädökset 

2016-2017 

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen vuodesta 2020 alkaen (asetusten (EU) N:o 
1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttaminen) 

2019 

 

  

                                                 
3 Kolmas ehdotus annettaneen viimeistään vuonna 2017. 
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4.2.2 Luonnonvaraosasto 

Kuvaus  
Arvioitu  

hyväksyminen  

Pysyvän metsäkomitean raportti kestävän metsätalouden kriteereistä.  2015 

Komission energiapäätösten raportti kiinteiden energiabiomassojen kestävyystarkasteluista (TEM)  2015 

EU:n energia- ja ilmastopaketti 2015 

Kalastusmahdollisuudet Itämerellä vuosiksi 2016, 2017, 2018 ja 2019 2015–2018 

EU:n kalastuksenvalvonta-asetuksen ja LIS-asetuksen muutos 2016–2018 

Itämeren tekniset kalastusmääräykset 2015– 
2017 

EU:n vieraslajiasetuksen mukaisen EU:n vieraslajiluettelon laatiminen 2016 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus geenivarojen saannista ja saatavuudesta sekä niiden 
käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta unionissa KOM (2012) 
576 lopullinen 

2014- 

 
 

4.2.3 Hallinto- ja suunnitteluosasto 

Kuvaus  Arvioitu  
hyväksyminen  

EU:n tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelman (Horisontti 2020) toinen ja kolmas työohjelma, erityisesti 
”Euroopan biotalouden haasteet” -kokonaisuus 

2016–2019 

 

 
 


