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799/2017

Maa- ja metsätalousministeriön asetus
maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousmi-

nisteriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsäta-

lousministeriön asetuksen (658/2016) 38 §, sekä
muutetaan 6, 32–34, 39, 41, 46 ja 49 § seuraavasti:

6 §

Ministeriön osastot, toimialat ja yksiköt

Maa- ja metsätalousministeriössä on ruokaosasto, luonnonvaraosasto sekä suoraan
kanslia-päällikön alaisuudessa toimivat tieto- ja tutkimustoimiala sekä hallinto- ja kehit-
tämistoimiala.

Ruokaosastolla on seuraavat yksiköt:
1) elintarviketurvallisuusyksikkö;
2) eläin- ja kasvinterveyden yksikkö;
3) maaseudun kehittämisyksikkö;
4) maatalousyksikkö;
5) markkinayksikkö;
6) oikeudellinen yksikkö;
7) suunnitteluyksikkö.
Luonnonvaraosastolla on seuraavat yksiköt:
1) elinkeinokalatalousyksikkö;
2) erätalousyksikkö;
3) luonnonvara- ja vesitalousyksikkö;
4) metsä- ja bioenergiayksikkö;
5) oikeudellinen yksikkö;
6) suunnitteluyksikkö.
Tieto- ja tutkimustoimialalla on tieto- ja tutkimusyksikkö. Hallinto- ja kehittämistoimi-

alalla on hallinto- ja viestintäyksikkö sekä ohjaus- ja talousyksikkö.
Ministeriön sisäisen tarkastuksen yksikkö toimii suoraan kansliapäällikön alaisuudessa.

32 §

Virkamatkamääräykset

Virkamatkamääräyksen antaa virkamiehen lähin esimies, joka on kansliapäällikkö,
osasto-päällikkö, toimialan päällikkö tai yksikön päällikkö (lähiesimies).

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen kansliapäällikkö antaa ulkopuolisen tahon
kustantaman virkamatkan virkamatkamääräyksen ministeriön virkamiehelle, hallinto- ja
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viestintäyksikön päällikkö antaa virkamatkamääräyksen ministerille, kansliapäällikölle ja
erityisavustajalle sekä hallinto- ja viestintäyksikön henkilöstön kehittämispäällikkö antaa
ministeriön virkamiehelle virkamatkamääräyksen, jos virkamatka kustannetaan henkilös-
tön keskitetystä kehittämisrahasta.

Virkamatkamääräyksiä koskevat asiat ratkaistaan ilman esittelyä.

33 §

Ruokaosaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Ruokaosaston osastopäällikkö ratkaisee 30 ja 32 §:ssä säädetyn lisäksi, jollei jäljempä-
nä toisin säädetä, asiat, jotka koskevat:

1) EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan, maatilatalouden rakenne- ja maaseutupoli-
tiikkaan tai sitä vastaavaan kansalliseen lainsäädäntöön liittyviä asioita, jos asia ei kuulu
muun osaston vastuualueelle;

2) maa- ja puutarhatalouden kansallista tukea;
3) sato- ja tulvavahinkojen korvaamista;
4) maaseudun kehittämistä ja maaseutuelinkeinojen rahoitusta, jos asia ei kuulu muun

osaston vastuualueelle;
5) maatilatalouden kehittämisrahastoa;
6) luontaiselinkeinojen ja porotalouden harjoittajien rahoitusta;
7) koltille myönnettävää rahoitustukea sekä muita ministeriölle kuuluvia kolttia koske-

via asioita;
8) maatalousyrittäjien varhaiseläkejärjestelmiä sekä muita maa- ja puutarhatalouden

luo-pumistukijärjestelmiä;
9) maatalouden interventiorahastoa;
10) poronhoitolakia (848/1990) lukuun ottamatta lain 21 §:ssä tarkoitettua porojen

määrän määräämistä ja 27 §:ssä tarkoitettua merkkipiireihin jakoa;
11) muiden valtioiden viranomaisten kanssa tehtäviä yhteistyötä koskevia sopimuksia

osaston vastuualueella;
12) hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitettujen valtionavustusten

myöntöpäätöksiä ja valvontaa.

34 §

Ruokaosaston apulaisosastopäällikön ratkaisuvalta

Ruokaosaston apulaisosastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:
1) muiden valtioiden kanssa tehtävään viranomaisyhteistyöhön liittyvää eläin- ja kas-

vinterveyttä ja elintarviketurvallisuutta koskevia sopimuksia;
2) osaston vastuualueelle kuuluvia COREPER-asioita;
3) hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitettujen valtionavustusten ta-

kaisinperintää.
Apulaisosastopäällikkö toimii eläinlääkintöpäällikkönä.

39 §

Ruokaosaston suunnitteluyksikön päällikön ratkaisuvalta

Suunnitteluyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat osaston vastuualueen osal-
ta teknisen avun tuloutuksia ja maaseudun kehittämisyksikön teknisen avun laskujen mak-
samista.
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41 §

Luonnonvaraosaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Luonnonvaraosaston osastopäällikkö ratkaisee 30 ja 32 §:ssä säädetyn lisäksi, jollei jäl-
jempänä toisin säädetä, seuraavien säädösten ja säännösten mukaan maa- ja metsätalous-
ministeriölle kuuluvat asiat:

1) metsälaki (1093/1996) ja valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käy-
töstä (1308/2013);

2) metsätuhojen torjunnasta annettu laki (1087/2013);
3) metsänviljelyaineiston kaupasta annettu laki (241/2002);
4) puutavaran mittauksesta annettu laki (414/2013), lukuun ottamatta lain 8 §:ssä tar-

koitettua puutavaran mittauslautakunnan asettamista, ja puutavaranmittauksen neuvotte-
lukunnasta annettu valtioneuvoston asetus (457/2013);

5) Suomen metsäkeskuksesta annettu laki (418/2011), lukuun ottamatta lain 4 §:n
1momentissa tarkoitettua metsäkeskuksen johtokunnan asettamista ja puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan määräämistä, 22 §:ssä tarkoitettuja valtionavustusten myöntöpäätök-
siä, 28 §:n 2 momentissa tarkoitettujen eläkejärjestelyjen sääntöjen vahvistamista ja
34 §:n 2 momentissa tarkoitettua erimielisyyden ratkaisemista, sekä valtioneuvoston ase-
tus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta (1544/2016);

6) kalastuslaki (379/2015), lukuun ottamatta lain 83 §:n 1 momentissa ja jäljempänä
43 §:ssä tarkoitettua kalastonhoitomaksuvarojen jakamista, ja valtioneuvoston asetus ka-
lastuksesta (1360/2015);

7) Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annet-
tu laki (1048/2016) ja sen nojalla annetut alemmanasteiset säädökset, lukuun ottamatta
mainitun lain 7 §:ssä ja jäljempänä 42 §:ssä tarkoitettua Suomen kalastuskiintiöiden vaih-
tamista muiden Euroopan jäsenvaltioiden kanssa;

8) merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annettu laki
(690/2010);

9) yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annettu laki
(1188/2014) ja sen nojalla annetut alemmanasteiset säädökset;

10) Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudel-
le myönnettävistä tuista annettu laki (1447/2006) ja Euroopan kalatalousrahaston kansal-
lisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annettu valtioneu-
voston asetus (639/2007), lukuun ottamatta asetuksen 1 §:ssä tarkoitettua seurantakomite-
an jäsenen tai varajäsenen vaihtamista;

11) Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansalli-
sesta täytäntöönpanosta annettu laki (1093/2014) ja sen nojalla annetut alemmanasteiset
säädökset, lukuun ottamatta mainitun lain 7 §:ssä tarkoitettua seurantakomitean jäsenen
nimittämistä eronneen tilalle ja 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettua kalatalouden toi-
mintaryhmän ja sen laatiman paikallisen strategian hyväksymistä;

12) metsästyslaki (615/1993) ja metsästysasetus (666/1993) sekä valtioneuvoston ase-
tus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista (452/2013);

13) riistahallintolaki (158/2011), lukuun ottamatta lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua
Suomen riistakeskuksen hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan nimittämistä, 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua valtakunnallisen riistaneuvoston jä-
senten ja 3 momentissa tarkoitettua valtakunnallisen riistaneuvoston puheenjohtajan ja va-
rapuheenjohtajan nimittämistä sekä 8 a §:ssä tarkoitettua Suomen riistakeskuksen julkis-
ten hallintotehtävien päällikön sijaisten määräämistä;

14) riistahallinnosta annettu valtioneuvoston asetus (171/2011), lukuun ottamatta ase-
tuksen 2 §:n 3momentissa tarkoitettua perustellun kannanoton antamista Suomen riista-
keskuksen tilinpäätöksestä sekä 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun määrärahan myöntämis-
tä Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten toimintaan;
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15) riistavahinkolaki (105/2009) ja valtioneuvoston asetus riistavahingoista
(309/2013);

16) riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annettu laki (616/1993), lukuun otta-
matta lain 3 §:n 2 momentissa ja jäljempänä 43 §:ssä tarkoitettuja avustuksia.

Luonnonvaraosaston osastopäällikkö ratkaisee lisäksi asiat, jotka koskevat muiden val-
tioiden viranomaisten kanssa tehtäviä yhteistyötä koskevia sopimuksia osaston vas-
tuualueella.

46 §

Luonnonvaraosaston suunnitteluyksikön päällikön ratkaisuvalta

Suunnitteluyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat osaston vastuualueen osal-
ta aikaisempaan vuoteen kohdistuvan menon maksamista kulumassa olevan varainhoito-
vuoden määrärahasta.

49 §

Hallinto- ja viestintäyksikön päällikön ratkaisuvalta

Hallinto- ja viestintäyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:
1) palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuustasojen vahvistamista;
2) muiden kuin vuotuisiin tulos- ja kehityskeskusteluihin perustuvien suoritustasojen

vahvistamista;
3) vuosilomakorvauksen sekä muun virka- tai työehtosopimukseen perustuvan henki-

lökohtaisen palkanlisän ja lisäpalkkion myöntämistä ministeriön virkamiehelle tai työso-
pimussuhteiselle henkilölle lukuun ottamatta harkinnanvaraisten lisäpalkkioiden myöntä-
mistä;

4) todistuksen antamista virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymises-
tä;

5) todistuksen antamista ministeriön hallinnonalan viraston tai laitoksen päällikön irti-
sanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

6) ministeriön yleiseen käyttöön tarkoitettuja viestinnällisiä palveluita ja sovelluksia
sekä viestintään osoitettujen määrärahojen käyttöä;

7) nimittämistä koskevan valituksen johdosta hallinto-oikeudelle annettavaa lausuntoa.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut asiat ratkaistaan ilman esittelyä.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies Toni Tuomainen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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