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Maakunnan tilanne
• Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin
linjauksiin helmikuussa 2016: maakunnan 14 kunnasta 10 pitävät nykyistä
maakuntajakoa oikeana perustana itsehallintoalueiden muodostamiselle:
•
•
•
•

Pieksämäki: Pohjois- ja Etelä-Savon yhteinen itsehallintoalue
Savonlinna: Pohjois-Savo, 12 aluetta
Joroinen, Enonkoski: Pohjois-Savo
Heinävesi: nykyinen maakuntajako, Pohjois-Karjala

• Maakuntaliitto järjesti 16.2.2016 maakunnan toimijoille yhteisen
tilaisuuden itsehallintoalueiden valmistelun tiimoilta.
• Maakuntahallitus päätti 22.2.2016 kokouksessaan kutsua koolle
maakunnallisen tilaisuuden itsehallintoalueen valmistelusta. Ajankohdaksi
sovittiin 19.4.2016.
• Etelä-Savon sote-kuntayhtymä aloitti 1.3.2016, mukana 9 kuntaa, joista 2
vain erikoissairaanhoidon osalta. Toiminnot siirtyvät kunnista
• 1.1.2017.

Hallituksen linjauksia työnjaosta 5.4.2016 :kuntamaakunta-valtio
• Kunnat ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja
elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä
(yleinen toimiala) ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä.
• Maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta,
ympäristöterveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä ja
elinkeinojen edistämisen tehtävistä, alueiden käytön ohjauksesta ja
suunnittelusta sekä maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä
sekä maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista.
Yhteensä 22 tehtävää siirtyy maakunnille
• Valtio vastaa oikeusvaltion ylläpitämisestä ja kehittämisestä,
perusoikeuksien turvaamisesta ja arvioinnista sekä turvallisuustehtävistä
samoin kuin kansainvälisistä ja valtakunnallisista tehtävistä ja
yhdenvertaisuuden ja yleisen edun valvonnasta. Valtion hallintotehtävissä on
periaatteena valtakunnallinen toimivalta silloinkin, kun tehtävät edellyttävät
alueellista tai paikallista läsnäoloa..

Maakuntauudistus, yhteistyö
• Osa hallintotehtävistä hoidetaan yhtä maakuntaa laajemmalla
alueella tai valtakunnallisesti yhteen maakuntaan keskitettynä
• Jatkovalmistelussa otetaan huomioon maakuntien luontaiset
yhteistyösuhteet ja mahdollisuudet sopia yhteistyöstä

• Nykyistä tehtävien hoidon ja asiantuntemuksen kokoamista
jatketaan tehtävien siirtyessä maakunnalle: yhtä maakuntaa
laajempi alue hoitaa
• Rakennerahastoja, elinkeinoasioita ja yritystukia koskeva
todellinen päätösvalta ja vastuu maakunnan kehittämisestä on
jokaisella maakunnalla
• Sopimus tehtävien siirrosta kunnilta, samalla myös rahoitus
kunnilta

Maakuntauudistuksen jatkovalmistelu
• Maakuntalaki: maakuntien toiminta, talous ja hallinto
• Demokratia, päätöksenteko, maakuntahallinnon rakenne ja
organisaatio
• Maakuntalain lausuntokierrokselle toukokuun alkupuolella

• Tehtävien siirtoa koskeva erityislainsäädäntö ja rahoituslaki
• Tavoitteena on, että hallituksen esitysluonnos tehtäväsiirtojen
toteuttamisesta erityislainsäädännössä, rahoituksen osoittamisesta
maakuntahallinnon muiden kuin sote -tehtävien hoitamiseen ja
ehdotukset aluehallintoviraston toiminnan kehittämisestä ja
valtakunnallisesta toimivallasta sekä ehdotukset ympäristöhallinnon
tehtävien järjestämisestä olisivat valmiina 2016 lopulla.

• Kansallisen valmisteluorganisaation asettaminen

Maakuntahallinnon valmistelun organisointi
Etelä-Savossa
Ohjausryhmä:

•

Ohjausryhmä toimii poliittisen vuorovaikutuksen, linjausten ja päätöksenteon areenana

•

Lähettävä organisaatio vastaa mahdollisista kokouspalkkioista ja matkakustannuksista

•

1-3 edustajaa per lähettävä taho:
• Etelä-Savon maakuntaliitto (hallituksen puheenjohtajisto = 3)
• Etelä-Savon sote-kuntayhtymä (hallituksen puheenjohtajisto = 2)
• Sosteri (hallituksen puheenjohtajisto = 3 )
• Pelastustoimi (pelastuslautakunnan pj. = 1)
• Jäsenkunnat (hallituksen ja valtuuston pj:t = 2)
• Seudullisten ympäristölautakuntien pj:t (1/seutu)
• Seudulliset maaseututoimet (1 edustaja/seutu)
• Etelä-Savon ELY-keskuksen edustajat (3)

•

Lisäksi yksi henkilöstöryhmien edustaja (yksi edustaja ohjausryhmään, pääsopijajärjestöt
valitsevat keskuudestaan / tai vaihtuva edustaja, muut pääsopijajärjestöjen henkilöstöryhmien
edustajat henkilöstötyöryhmään)

Maakuntahallinnon valmistelun organisointi
Etelä-Savossa
Ohjausryhmä:

•
•
•

Puheenjohtaja , I vpj. II. vpj.
Ohjausryhmässä ym. Huomioiden xxx jäsentä (kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus
johtoryhmän jäsenillä)
Valmistelun koordinaatio: Etelä-Savon maakuntaliitto, sihteerinä liiton viranhaltija

Johtoryhmä ja valmisteluryhmät
•

Kuntayhtymien ja muiden organisaatioiden johtajat
• Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon sote ky, SOSTERI, ELY, pelastuslaitos,
kuntajohtajat vähintään seuduittain (3)
• Yhteensä xx jäsentä, puheenjohtajisto 3-henkinen
• Johtoryhmän valmistelutyö ja koordinaatio: Etelä-Savon maakuntaliitto, sihteerinä
maakuntaliiton viranhaltija
•

Johtoryhmän toimintaa tukevat työryhmät
- Tehtävät ja mahdolliset uudet valmisteluryhmät tarkentuvat kansallisen valmistelun
etenemisen myötä

Maakuntahallinnon valmistelun organisointi
Etelä-Savossa
Työryhmät:
•
•
•
•
•

Aluesuunnittelu
Aluekehitys
Sote ja pelastutoimi
Henkilöstö- ja talous
ICT
• Edustajat jokaiselta toimijalta
• Lisäksi jokaisessa ryhmässä mukana henkilöstön edustajat
• Vetovastuu sovitaan johtoryhmässä, joka myös nimeää jäsenet ryhmiin

