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Maakuntien ja MMM:n 
toimialan vuorovaikutus 
- simulointi 

Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa,  
Kanta-Häme, Satakunta, Varsinais-Suomi 

Tampere 26.1.2018 
 

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio 
Talousjohtaja Jukka Nummikoski 

Maa- ja metsätalousministeriö 
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KOTIMAISTA RUOKAA JA 
LUONNONVAROJEN KESTÄVÄÄ 

KÄYTTÖÄ ELINVOIMAISELTA 
MAASEUDULTA 

 
 

 
 



3 

MMM:n toimialan yhteiskunnalliset 
vaikuttavuustavoitteet 

• Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua 
• Edellytykset biotalouteen ja ruokaa perustuvien liiketoimintojen 

kilpailukykyiselle kasvulle ovat hyvät 
• Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla 

sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet 
• Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus 

on varmistettu vastuullisella toiminnalla 
• Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot palvelevat laajasti 

yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä 
 



Miksi ruoka- ja luonnonvarasektorilla 
tarvitaan vuorovaikusta? 

• Yhteisen tilannekuvan muodostaminen 
• Maakuntien odotukset sektorin kehittämiseen, säädösvalmisteluun 

ja EU-vaikuttamiseen 
• Maakuntien odotukset ministeriölle Ruokaviraston, 

Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen, Suomen 
metsäkeskuksen, Metsähallituksen, Suomen Riistakeskuksen ja 
Maanmittauslaitoksen tulosohjauksessa 

• Maksajavirastosopimusten ja elintarvikeketjun valvonta-
suunnitelmien valmistelu, erillismäärärahojen suuntaaminen 

• EU-tehtävien hoidon ja raportoinnin yhdenmukaisuus 
• Keskeistä on palvelu maakunnan asiakkaille 
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Miksi simuloidaan?  

• Maakunnat käyvät ruoka- ja luonnonvarasektorin tehtävissä ministeriön 
ja Ruokaviraston kanssa syksyisin maakuntakohtaiset keskustelut 

• Keskusteluiden tavoite on muodostaa sektorin yhteinen tilannekuva 

• Tilannekuvan perusteella MMM välittää sektorin taloutta ja toimintaa 
koskevat näkemykset maakuntaneuvotteluun ja julkisen talouden 
suunnitelmaan 

• Maakuntatalouden neuvottelukunnassa VN-tason yhteensovitus 

• Tämän simulointitilaisuuden tavoite on testata prosessia ja yhteisten 
kokemusten perusteella tarvittaessa muuttaa sitä 

– Painopiste ei ole varsinaisessa maakuntauudistuksen ja 
maakuntien organisoitumisen valmistelussa 



Yhteiskunnan turvallisuudelle elintärkeät 
toiminnot 

MMM:n toimialan strategiset tehtävät (YTS) 
– elintarvikehuollon turvaaminen 
– tulvariskien hallinta ja patoturvallisuuden valvonta 
– vesihuollon turvaaminen 

• Tehtävien hoito on varmistettava kaikissa olosuhteissa. 
• Tiedonkulun on toimittava ministeriön, maakuntien sekä 

maakunnan eri toimijoiden  kesken. 
• Tehtävien ja vastuiden on oltava selkeitä.  
• Maakuntien varautumisen yhtenäisyys ja kokonaisuuden 

hallinta on tärkeää. 
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