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• Vuosittaisessa JTS-prosessissa tarkistetaan valtiontalouden 
kehyksen jako hallinnonaloittain sekä päivitetään kehys vastaamaan 
hinta- ja kustannustason sekä kehysmenojen rakenteen muutoksia 

• JTS sisältää maakuntien taloutta koskevan osion, jossa arvioidaan 
rahoituksen riittävyyttä maakuntien tehtävien hoitamiseen 
kokonaisuutena ja maakunnittain (rahoitusperiaate) 

• Lisäksi käsitellään maakuntien tehtävien ja velvoitteiden säädös-
muutoksia, maakuntien investointeja, kustannuskehitystä, 
maakuntien ohjausta sekä valtion maakuntatalouden taloudellisia 
vastuita  

• MMM:n ja maakuntien väliset neuvottelut ovat osa JTS-prosessia ja 
uusi elementti siirryttäessä maakuntahallintoon 



Julkisen talouden suunnitelma (JTS) 
• Ministeriö toimittaa kesällä valmisteluohjeet syksyn 2018 

maakuntakohtaisia keskusteluja varten 
– mm. aikataulut, käytännön järjestelyt, tilannekuvan muodostamisen 

edellyttämät tiedot kuten vaikuttavuus-tavoitteiden saavuttaminen 
maakunnissa, valvontatehtävien toteutuminen, tehtäväsisältöjen 
maakuntakohtaiset muutokset.  
 

• Loka–marraskuussa käytävät maakuntakohtaiset substanssikeskustelut 
– maakuntien tilannekuvan perusteella esille nousevien asioiden 

vaikutus ministeriön kehysesitykseen vuosille 2020-2023 
– taustatietoina mm. henkilöstöresurssien käyttö, työajanseuranta, 

määrärahakäytön jakautuminen maakunnittain ja tehtävittäin  
 

• Ministeriö valmistelee vuoden vaihteeseen mennessä 
kehysehdotuksensa  
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• Ministeriö toimittaa JTS:aan sisältyvän momenttikohtaisen 
kehysesityksensä valtiovarainministeriölle vuoden vaihteessa  

• VM käsittelee eri ministeriöiden kehysehdotukset  ja muodostaa 
kantansa (helmikuu 2019) 

• Ministeriön ja VM:n väliset ns. kahdenväliset kehysneuvottelut 
(maaliskuu 2019) 

• Hallituksen kehysriihi (maalis-huhtikuu 2019)   

• Hallituksen kehyspäätös vuosille 2020 – 2023 
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Ruoka- ja luonnonvaratalouden momentit 

Läpivirtauserät, yht. 1,845 mrd. euroa (TA 2018) 

30.10.41 Maaseutuelin-
keinotoiminnan korkotuki 
 

(30.10.42 Luopumistuet ja 
eläkkeet, maakunnilla ei 
roolia) 
 

30.10.43 Eläinten 
hyvinvointikorvaukset 
 

30.10.51 Porotalouden 
edistäminen 
 

30.20.40 Maa- ja 
puutarhatalouden 
kansallinen tuki 

30.20.41 EU-tulotuki ja EU-
markkinatuki 
 

30.20.43 Ympäristö-
korvaukset, 
luonnonmukainen tuotanto, 
neuvota ja ei-tuotannolliset 
investoinnit 
 

30.20.44 
Luonnonhaittakorvaukset 
 

(30.40.20 Kalakannan 
hoitovelvoitteet, momentti 
poistuu talousarviosta) 
 

30.40.40 Eräät 
luonnonvaratalouden 
korvaukset* 
 

30.40.41 Hirvieläinten 
aiheuttamien vahinkojen 
korvaaminen* 
 

30.40.42 Petoeläinten 
aiheuttamien vahinkojen 
korvaaminen* 
 

30.40.51 Kalatalouden 
edistäminen* 

30.40.62 Elinkeino-
kalatalouden edistäminen* 

* vain osa momentin määrärahoista maakuntien kautta 

Maakunnilla harkintavaltaa,  
yht. 6,980 milj. euroa (TA 2018)  
30.40.21 Vesivarojen käytön ja hoidon menot* 

Maakuntien kanssa 
neuvotellaan valtuuden 
kohdentamisesta,  
186 milj. euroa (valtuuden määrä, 
TA 2018) 
30.10.40 Maatalouden 
aloittamis- ja investointi-
avustukset  
(mahdollisuus vaikuttaa 
kohdentamiseen 
alueella säädösten 
rajoissa) 

30.10.64 EU:n ja valtion 
rahoitusosuus 
alueelliseen ja 
paikalliseen maaseudun 
kehittämiseen  
(mahdollisuus vaikuttaa 
kohdentamiseen 
alueella säädösten 
rajoissa) 
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Kiitos! 
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