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§ 286

MAAKUNTAOHJELMA 2011-2013 VALMISTELU – esityslistan 5. asia.
Aluekehityslain 10§:ssä todetaan maakuntaohjelmasta mm seuraavaa: Maakunnan liitto laatii
määräaikaisen maakuntaohjelman. Se sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja
muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi.
Maakuntaohjelmaa laadittaessa otetaan huomioon maakuntasuunnitelma, valtakunnalliset
alueiden kehittämisen tavoitteet, hallinnonalakohtainen alueiden kehittämisen suunnittelu ja
maakuntaa koskevat muut tässä laissa tarkoitetut ohjelmat
Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Maakuntaohjelma laaditaan kunnanvaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi. Maakuntaohjelman hyväksyy maakunnan liiton ylin päättävä toimielin.
Valtion viranomaiset ottavat toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat, edistävät niiden toteutumista ja arvioivat toimenpiteidensä vaikutuksia aluekehitykseen.
Maakuntaohjelmaan sovelletaan viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien arviointia koskevaa ns. SOVA-lakia.
Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut vuosia 2011-2013 koskevan maakuntaohjelman
laadintaa siten, että se voidaan hyväksyä maakuntavaltuustoissa keväällä 2010.
Etelä-Savossa on valmistumassa Uusiutuva Etelä-Savo –maakuntastrategia. Strategia on tarkoitus hyväksyä maakuntavaltuuston kokouksessa keväällä 2009, ja se korvaa syksyllä 2005
hyväksytyn Etelä-Savo 2025 - maakuntasuunnitelman.
Maakuntaohjelman laadinta käynnistetään Uusiutuva Etelä-Savo -strategian pohjalta siten, että uuden strategian valmistumiseen liittyvä seutukierros on samalla lähtölaukaus maakuntaohjelmatyölle. Ohjelmaprosessista tehdään vuorovaikutteinen ja avoin. Sisältövalmistelua varten
asetetaan valmistelufoorumit, joissa ovat edustettuina keskeiset toimijat ja asiantuntijat. Prosessiin kytketään kevääseen 2009 ajoittuva uuden Koheesio- ja kilpailukyky-ohjelman eli Koko-ohjelman valmistelu seuduilla sekä vuotta 2010 ja tulevia kehysvuosia koskevan toteuttamissuunnitelman eli Totsun valmistelu. Ohjelman sisältöä tuotetaan myös muissa maakuntaliiton prosesseissa ja eri tarpeisiin kootuilla yhteistyöfoorumeilla.
Ohjelmatyön aikataulu on pääpiirteissään seuraava:
Mkhall hyväksyy työsuunnitelman
ja asettaa valmistelufoorumit
Seutukierros
Sisältövalmistelu
Mkhall käsittelee 1. luonnoksen
Luonnos nähtävillä/lausuntokierros
Sisältövalmistelu
Mkhall käsittelee 2. luonnoksen
Mkhall käsittelee 3. luonnoksen
Mkvalt hyväksyy maakuntaohjelman

Tammikuu 2009
Helmi-maaliskuu 2009
Maalis-syyskuu 2009
Lokakuu 2009
Marras-joulukuu 2009
Tammi-helmikuu 2010
Maaliskuu 2010
Huhtikuu 2010
Toukokuu 2010

Valmistelija: Riitta Koskinen, p. 040 540 5903, Jyrki Kuva, p. 757 6698
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Maakuntajohtaja:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntaohjelman valmistelun keskeiset lähtökohdat ja
alustavan aikataulun.
Päätös:
Merkittiin.
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