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uuteen.

Millainen on uusi maakuntamme?

maakuntavaaliopas

Etelä-Savon
maakunta

Kuinka uudistusta on
Etelä-Savossa tehty?
Maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmisteluvaihe alkoi
Etelä-Savossa syksyllä 2016. Valmistelua tehdään
maakunnan tehtäväaloihin perustuvissa valmistelutyöryhmissä. Työryhmiin kuuluu edustaja jokaisesta uuteen
maakuntaan liittyvästä organisaatiosta. Esivalmisteluvaiheen aikana on kartoitettu nykytilanne, ja nyt pohditaan
toiminnan järjestämistä uudessa maakunnassa.

Maakuntauudistuksen laajennettu
johtoryhmä on johtanut uudistuksen käytännön valmistelua toukokuusta 2017 lähtien.

Tavoitteena
on uusi,
tehokas ja
asukkaita
palveleva
maakunta.

Laajennettu johtoryhmä jatkaa
työtään väliaikaisena valmistelutoimielimenä eli VATEna kesällä 2018.
Toimielimeen kuuluvat maakuntaan
siirtyvien organisaatioiden johtavat
virkamiehet.
Valmistelutyötä ohjaa poliittinen
neuvottelukunta, johon kuuluvat
maakunnallisesti edustetut
puolueet.
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Mitä tekee uusi
Etelä-Savon maakunta?
Suomessa on vuoden 2020 alusta lähtien 18 maakuntaa.
Hallinnollisesti maakunta on oma yksikkönsä. Maakuntiin
siirtyy sekä valtion että kuntien tehtäviä ja päätösvaltaa.
Maakunta- ja sote-uudistuksessa Etelä-Savon maakunnan vastuulle siirtyvät esimerkiksi seuraavat nykyisten
kuntayhtymien sekä kuntien ja valtion palvelut:

SOTE-palvelut
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Pelastustoimen ja
varautumisen palvelut

Etelä-Savon maakunnan
palvelukseen siirtyy yli
7000 työntekijää, kun
maakunnalle siirtyy
tehtäviä ELY-keskuksesta,
TE-toimistosta, pelastuslaitoksesta, aluehallintovirastosta, maakuntaliitosta, kuntayhtymistä ja
kunnista.
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Aluekehittäminen ja
maakunnan edunvalvonta
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Ympäristöterveydenhuolto
ja eläinlääkäripalvelut
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Kuntien maaseutuhallinnon palvelut
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Maaseutuyrittäjien
lomituspalvelut
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Liikenne- ja ympäristötehtäviä
sekä yritys- ja maaseutupalveluja
Työvoimatoimistojen
palvelut

Etelä-Savon
maakunta

Etelä-Savon
maakunta

Etelä-Savo 2020

Pieksämäki
Kangasniemi
Juva

Enonkoski
Rantasalmi

Hirvensalmi

Mikkeli

Sulkava

Savonlinna

Puumala
Pertunmaa
Mäntyharju
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Kuka maakunnassa
tekee päätöksiä?
Ylintä päätösvaltaa maakunnassa
käyttää vaaleilla valittu maakuntavaltuusto. Maakuntavaltuuston tehtävistä
säädetään maakuntalaissa. Suomen
ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään
28.10.2018. Maakuntavaltuustot aloittavat toimintansa 1.1.2019.

Maakuntavaltuustot
aloittavat
1.1.2019

Mitä maakuntavaltuusto tekee?
Valtuusto vastaa maakunnan toiminnasta ja taloudesta. Se päättää
mm. maakuntastrategiasta, maakunnan
hallintosäännöstä sekä maakunnan
talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.
Maakuntavaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtajat
valitaan valtuuston toimikaudeksi, ellei
valtuusto toisin päätä.

Maakuntavaltuusto asettaa maakuntahallituksen ja maakunnan muut toimielimet (myös liikelaitosten johtokunnat)
sekä valitsee maakuntajohtajan.
Maakuntahallituksen tehtävänä on
johtaa maakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Maakuntajohtaja toimii
maakuntahallituksen alaisena.

Maakuntakonsernin
organisaatioluonnos
Järjestäjä
Tarkastuslautakunta
Maakuntavaltuusto
59 henkilöä
Maakuntavaalilautakunta

Vaikuttamistoimielimet
(nuoriso-, vanhus- ja
vammaisfoorumit)

Maakuntahallitus

Muut
yhteistyöfoorumit

Lautakunnat

Maakunnan järjestämisvastuulla on seuraavat tehtävät:
Sosiaali- ja
terveyshuolto
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Pelastustoimi

Ympäristöterveydenhuolto

Aluekehitys

Aluesuunnittelu

Maatalous

Kasvupalvelut

Tuottaja

Maakunnan liikelaitokset
Johtokunnat

Maakunnan omat yhtiöt

Maakuntavaltuusto päättää
lopullisesti maakunnan johtamisrakenteesta aloittaessaan
toimintansa 1.1.2019. Etelä-Savon maakunnan johtamisrakennetta on luonnosteltu viereisen
kaavion mukaan.
Maakunnan omasta palvelutuotannosta vastaisivat liikelaitokset, joille on lakiluonnoksen mukaan valittava omat
johtokunnat.

Markkinoilla olevat tuottajat

Miten maakuntavaltuustoon pääsee?
Valtuuston jäsenet valitaan maakuntavaaleissa. Valtuustopaikat jaetaan äänestystuloksen
mukaan eli kuntakiintiöitä ei ole.
Etelä-Savon maakuntavaltuustoon valitaan
59 jäsentä. Maakuntavaltuuston toimikausi
on neljä vuotta, joskin ensimmäinen valtuustokausi päättyy toukokuun 2021 lopussa. Tämän
jälkeen maakuntavaalit järjestetään kuntavaalien yhteydessä joka neljäs vuosi.
Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja
jokaisen vaaleihin osallistuneen vaaliliiton,
puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista. Varavaltuutettuja
on sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin
vähintään kaksi jokaista yhteislistaa kohden.
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Suomen
ensimmäiset
maakuntavaalit
järjestetään
sunnuntaina
28.10.2018

Ehdokkaiksi
voivat käydä
äänioikeutetut
Etelä-Savon
asukkaat.

Kuka voi asettua ehdolle
maakuntavaltuustoon?
Maakuntavaalissa vaalikelpoisia ovat äänioikeutetut
Etelä-Savon asukkaat, joita ei ole julistettu vajaavaltaisiksi.
Äänioikeutettu on 7.9.2018 Etelä-Savon kunnassa kirjoilla
oleva henkilö, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Ketä ei voida valita
maakuntavaltuustoon?
Maakuntavaltuustoon valittaville on määritelty kelpoisuusehdot. Näillä kelpoisuusehdoilla linjataan, että maakunnan
johtamistehtävä jakautuu palvelujen järjestäjän ja tuottajan
kesken.
Maakuntavaltuustoon ei voida valita maakuntaa koskevia
valvontatehtäviä hoitavia valtion virkamiehiä. Myöskään
maakunnan määräysvallassa olevien organisaatioiden johtavien viranhaltijoiden tai johtajien ei katsota olevan kelpoisia valtuustoon. Maakunnan liikelaitoksen tai maakunnalle
palveluja tuottavien organisaatioiden johdon oikeutta toimia
maakuntavaltuustossa on rajattu.
Jos vaalioikeutta rajaava palvelussuhde päättyy ennen kuin
valtuutettujen toimikausi alkaa, on henkilö kuitenkin vaalikelpoinen.

Ketkä saavat
äänestää?
Jokainen viimeistään varsinaisena vaalipäivänä
18 vuotta täyttävä ja 7.9. Etelä-Savon kunnassa kirjolla oleva henkilö on äänioikeutettu.

Ennakkoäänestys 17.–23.10.2018
Vaalipäivä 28.10.2018

Vaalioppaan tiedot perustuvat lakiesitykseen, jota ei oppaan
valmistumiseen mennessä ole vielä vahvistettu.
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Maakuntavaalien
järjestäminen
Maakunta vastaa ehdokasasettelusta ja tulosten vahvistamisesta. Kunnat hoitavat vaalien käytännön järjestelyt
eli ennakkoäänestyksen, vaalipäivän äänestyksen sekä
vaalilaskennan.
Maakunta korvaa kunnalle vaaleista aiheutuneet kustannukset.
Maakuntavaltuusto asettaa maakuntavaalilautakunnan,
johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme
muuta jäsentä. Varajäseniä nimetään tarpeellinen määrä.
Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he
tulevat jäsenten sijaan.
Maakuntavaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet eivät voi
olla itse ehdokkaana vaaleissa.

Maakuntavaalien
aikataulu

Syyskuu 2018
7.9.
Äänioikeusrekisterin tietojen
määräytymispäivä

18.9.
Ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä
maakuntavaalilautakunnalle.
27.9.
Maakuntavaalilautakunta
vahvistaa ehdokasasettelun.

Lokakuu 2018

4.10.
Ilmoituskorttien viimeinen postituspäivä
äänioikeutetuille.
17.–23.10.
Ennakkoäänestys kotimaassa
17.–20.10.
Ennakkoäänestys ulkomailla
28.10.
VAALIPÄIVÄ
31.10.
Vaalien tulokset vahvistetaan
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etela-savo.fi

