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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ:
SÄÄDÖSTEN SUJUVOITTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT HALLITUKSEN ESITYKSET
Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu 8 säädösten sujuvoittamiseen liittyvää, syksyllä 2015 eduskunnalle annettua hallituksen esitystä. Ne ovat käsitelleet kasvinjalostusta, metsätietojärjestelmää, eläinlääkärin ammattitoimintaa, maatalouden tukiasioita, eläintautilain vaatimuksia, porotaloutta ja luontaiselinkeinoja, vesijättöjä sekä yhtä kansainvälistä sopimusta. Sujuvoittamiseen tähtääviä toimenpiteitä esityksissä ovat viiden lain kumoaminen, yhden kansainvälisen sopimuksen irtisanominen, tietojensaannin helpottaminen, erilaisten menettelyjen
keventäminen ja poistaminen, viranomaiskäsittelyjen keskittäminen, sähköisen tietojärjestelmän käyttöönotto sekä kiinteistöjärjestelmän selvyyden ja luotettavuuden kehittäminen. Esitysten arvioituina vaikutuksina ovat hallinnollisen taakan keveneminen sekä liikkuvuuden helpottuminen.

HE 23/2015 laeiksi siemenkauppalain muuttamisesta ja kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun
lain kumoamisesta
Kumottava laki on koskenut vain ns. vanhoja lajikkeita, joihin ei ole liittynyt kasvinjalostajanoikeuslain mukaista kasvinjalostajanoikeutta. Maksujen vähäisyydestä johtuen tuen merkitys
kasvinjalostukselle on jäänyt käytännössä olemattomaksi. Osa toimijoista osa on myös käytännössä joutunut maksamaan saman määrän maksua kuin ovat saaneet tukea. Lain kumoaminen
vähentää jonkin verran Eviran hallinnollista taakkaa.

HE 27/2015 laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
Suomen metsäkeskus oikeutetaan luovuttamaan luottolaitoksille tarpeellisia metsätietojärjestelmän tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla ilman maanomistajan suostumusta silloin, kun on
kyse luottoriskien hallinnan kannalta tarpeellisista tiedoista.

HE 28/2015 laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettuun lakiin sisällytetään säännökset, joilla pyritään
keventämään kantelumenettelyä eläinlääkäreiden ammattitoiminnasta. Myös eläinlääkäreiden
liikkuvuus muista jäsenvaltioista helpottuu, kun kevennetään lain vaatimuksia eläinlääkärin
laillistamishakemuksen liiteasiakirjojen lähettämisestä alkuperäisinä tai virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä sekä käännöksinä.

HE 41/2015 laeiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain, maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain ja Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 3 §:n
muuttamisesta
Pyritään tehostamaan hallintoa mahdollistamalla tiettyjen tukiasioiden käsittelyn keskittäminen
johonkin tai joihinkin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin. Lisäksi kasvinsuojeluaineisiin liittyvät viranomaistehtävät keskitetään Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.
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HE 68/2015 laiksi eläintautilain muuttamisesta
Eläintautilain mukainen hyväksymisvaatimus poistetaan spermavarastolta, jossa säilytetään
Suomessa tapahtuvaan hevoseläinten siemennykseen käytettävää spermaa. Lisäksi porot rajataan ulkopuolelle lain vaatimuksesta, jonka mukaan Suomen valtion rajat ylittävään sorkkaeläinten kuljetukseen käytettävät ajoneuvot on puhdistettava ja desinfioitava hyväksytyssä kuljetusajoneuvojen desinfiointipaikassa

HE 81/2015 laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain sekä kolttalain
muuttamisesta
Otetaan käyttöön sähköinen haku hallinnollisen taakan vähentämiseksi. Lisäksi poro- ja luontaiselinkeinojen hankkeissa korkotukilainan nostoluvan saamiseen riittäisi jatkossa valmiustodistus, eikä hankkeesta syntyneitä kuitteja tarvitsisi enää toimittaa ELY -keskukseen. Tämä
muutos vähentää tuensaajan hallinnollista taakkaa.

HE 102/2015 laiksi erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä ja eräiksi muiksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä
sekä tähän liittyen muutettavaksi kiinteistönmuodostamislakia. Lain tavoitteena on parantaa
kiinteistötietojärjestelmän selvyyttä ja luotettavuutta saattamalla kiinteistörekisteriin erillisinä
vesijättöinä rekisteröidyt yksiköt lainhuudatus- ja kiinnityskelpoisiksi yksiköiksi. Esityksen
mukaan erilliset vesijätöt voitaisiin muodostaa tiloiksi tai liittää muuhun rekisteriyksikköön niiden erillisenä toimituksena tapahtuvan omistusoikeuksien selvittämisen yhteydessä.
Lisäksi esityksessä ehdotetaan kumottaviksi rajakuntien tilusjärjestelystä annettu laki sekä
eräistä vesitilusjärjestelyistä annettu laki, koska lakeihin perustuvat tilusjärjestelytoimitukset
ovat tulleet suoritetuiksi.

HE 104/2015 Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
Sopimuksen irtisanomisen ja lain kumoamisen arvioidaan vähentävän hallinnollista työtä ministeriössä.

