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Maakuntahallitus § 5
Maakuntaohjelmasta säädetään alueiden kehittämislaissa. Lain 25 §:ssä todetaan
maakuntaohjelmasta mm. seuraavaa: Maakunnan liitto laatii määräaikaisen maakuntaohjelman.
Se sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen
tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja muut olennaiset
toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi sekä
tarvittaessa määrittelyn kuntien yhteistyöalueista.
Maakuntaohjelmaa laadittaessa otetaan huomioon maakuntasuunnitelma, valtakunnalliset
alueiden kehittämistavoitteet, hallinnonaloittaiset aluestrategiat ja maakunta koskevat muut
tässä laissa tarkoitetut ohjelmat. Maakuntaohjelma on valmisteltava siten, että varmistetaan sen
vaikuttavuuus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja tarvittavilta osin
aluehallintovirastojen strategiseen suunnitteluun ja ohjaukseen.
Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja alueiden
kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa.
Maakuntaohjelma laaditaan kunnanvaltuustojen toimikausittain neljäksi vuodeksi.
Maakuntaohjelman hyväksyy maakunnan liiton ylin päättävä toimielin.
Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat ja niiden
toteuttamissuunnitelmat, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia
aluekehitykseen sekä huolehtia, ettei toimenpiteillä vaikeuteta niiden toteuttamista.
Maakuntaohjelmaan sovelletaan viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien arviointia koskevaa
ns. Sova-lakia.
Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut vuosia 2014-2017 koskevan maakuntaohjelman
laadintaa siten, että ohjelma voidaan hyväksyä maakuntavaltuustoissa keväällä 2014.
Etelä-Savossa maakuntaohjelman laadinta käynnistetään maakuntavaltuuston 26.11.2012
hyväksymän Uusiutuva Etelä-Savo 2020 -maakuntastrategian tarkistettujen linjausten pohjalta
(Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia liitteenä). Ohjelma valmistellaan
vuorovaikutteisessa kaikille osapuolille avoimessa ja osallistavassa prosessissa. Valmistelua
ohjaa ja yhteen sovittaa sihteeristö, joka koostuu maakuntaliiton ja Ely-keskuksen
asiantuntijoista. Sisältövalmistelu tehdään pääosin neljällä tarkistetun maakuntastrategian
painopisteiden mukaisella foorumilla, joihin kootaan mukaan sidosryhmien asiantuntemus
maakunnasta. Ohjelman sisältöä tuotetaan myös muissa maakuntaliiton työprosesseissa ja eri
tarpeisiin kootuilla yhteistyöfoorumeilla. Maakuntaohjelmassa kuvataan kansallisen ja EUpolitiikan yhteen sovittaminen ja työnjako maakuntatasolla.
Maakuntaohjelman valmistelun tarkempi työohjelma ja prosessin aikataulu esitetään liitteessä.
Sova-lain mukainen maakuntaohjelman ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma valmistellaan
maakuntahallituksen helmikuun kokoukseen.
Valmistelija: ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698, jyrki.kuva@esavo.fi
Ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa.

Maakuntajohtaja:
Maakuntahallitus päättää käynnistää Etelä-Savon maakuntaohjelman 2014-2017
valmisteprosessin liitteessä esitetyn työohjelman mukaisesti. Forumiin osallistuvat tahot
vastaavat itse omien edustajiensa kustannuksista.
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Päätös:
Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva oli läsnä tämän asian käsittelyn ajan.
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Valmistelun työohjelma ja aikataulu:
*Maakuntaohjelman 2011-2014 arviointi
*Kuntien ja yhteistyökumppaneiden sitouttaminen ja yhteistyö

tammi-kesäkuu 2013
tammikuu – syksy 2014

*Prosessi nettiin - kaikille avoin ja osallistava -verkkoratkaisu

tammikuu

*Viraston sisäinen valmistelukokous (ohjelmatyön askelmerkit)

9.1.2013

*Erillisselvitysten tarpeen arviointi ja selvityksiä liikkeelle

tammi – helmikuu

*Valmisteluprosessin käynnistäminen

mkh 21.1.2013

*Liittojen aluekehittäjien verkostotapaaminen

29.1.2013

*TEM:n maakuntaohjelmapäivä

30.1.2013

*Rakennerahastojen ajankohtaisiltapäivä (E-S mkl+kumppanit)

31.1.2013

*Valmistelusihteeristön aloituskokous

helmikuu

*Sova-ryhmän 1. kokous: yva-arviointisuunnitelman hyväksyminen
ja sova-viranomaisneuvottelu Ely-keskuksen kanssa

helmikuu

*Lehti-ilmoitus ohjelmavalmistelun käynnistämisestä (sova-laki)

helmikuu

*Valmistelufoorumien kokoaminen

tammi-maaliskuu

*Foorumityö / ohjelmasisältöjen valmistelu

huhti-syyskuu

*Kevätvaltuusto
*Viraston kuntakierros
*Totsu-valmistelu, MYAK 2014

27.5.2013
elokuu 2013
kevät-syyskuu 2013

*Sova-ryhmän 2. kokous: ohjelman vaikutusten arviointi

syyskuu 2013

*Mk-hallitus käsittelee 1. ohjelmaluonnoksen

lokakuu 2013

*Ohjelmaluonnos nähtävillä + lausuntokierroksella

marras-joulukuu 2013

*Syysvaltuusto / lähetekeskustelu

marraskuun loppu

*Ohjelman sisältövalmistelua

tammi-helmikuu

*Mk-hallitus / valmistelun tilannekatsaus

maaliskuu 2014

*Mk-hallitus käsittelee 2. ohjelmaluonnoksen

huhtikuu 2014

*Mk-valtuusto hyväksyy maakuntaohjelman

toukokuu 2014

*Tiedotus, painattaminen jakelu

kesäkuu 2014

