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Ylimaakunnalliset tehtävät

o soten yhteistyöalue

o liikenne

o rakennerahastot

o vesi- ja kalatalous

o Heinäveden erityiskysymykset

o muut 

o ympäristöterveydenhuolto 

o ympäristö: mm. vesienhoito ja vesivaratehtävät

o varautuminen ja turvallisuus 

o alkutuotanto: mehiläistuet (Pohjois-Savo), puutarhatuotteiden varastointituki (Pohjanmaa), kasvihuonetuki 

(Pohjanmaa), metsämarjojen ja sienten varastointituki (Lappi)

o romaniasioiden neuvottelukunta
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Pohjois-Karjalan tavoitteet ja tahtotila 
liikenteen yhteistoiminnalle

o selvitetään yhdessä, mitä tehtäviä hoidetaan jatkossa maakunnallisesti ja 

mitä yhteistyössä, ratkaisut kevään 2018 aikana

o ensisijainen yhteistyöalue toiminnallisin ja maantieteellisin perustein 

nykyistä laajempi Itä-Suomen alue (maakuntien tahtotilaan perustuen)

o yhteistyöhön ei isäntämaakuntamallia, maakuntien välisen 

yhteistyösopimuksen valmistelu tehdään aidossa yhteistyössä 

o henkilöresurssit jaettava tasaisemmin maakuntiin

o tienpidon rahoitus ja sen ohjelmointi aidosti maakunnille, myös neuvottelut 

suoraan maakuntien ja LIVI:n kanssa
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Pohjois-Karjalan tavoitteet ja tahtotila 
vesi- ja kalatalouden yhteistyöalueelle

o selvitetään yhdessä, mitä tehtäviä hoidetaan jatkossa 

maakunnallisesti ja mitä yhteistyössä 

o Vuoksen vesistöalue on ensisijainen yhteistyöalue

o maakuntien välinen yhteistyö ja yhteistyösopimuksen laadinta 

tehdään aidossa yhteistyössä

o henkilöresurssit: oltava palvelussuhteessa jokaisessa 

maakunnassa ja asiat hoidetaan yhteistyössä
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Sektoriministeriöt - maakunta

o VM: rahoitus ja ohjaus, talouden simulointi, uudistuksen valmistelu

o STM: sote, yhteistyöalueet, THL, Luova

o TEM: kasvupalvelut, aluekehitys (aluekehitysneuvottelut), rakennerahastot

o SM: pelastus, turvallisuus

o LVM: liikenne, liikennevirasto

o MMM: maaseutu, maatalous, MAVI, Evira, Tukes

o YM: ympäristö, alueidenkäyttö, SYKE, Luova

o OKM: Luova, koulutus ja osaaminen

o OM: vaalit
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Heinäveden erityiskysymykset

o Pelastustoimi: Etelä-Savo (sopimukset, tilat, irtain, henkilöstö), vpk-tilat Karvio ja Vihtari

o Maaseudun yhteistoiminta-alue: Savonlinna, Enonkoski, Heinävesi

o Lomituspalvelut: Sydän Savon lomituspalvelut (Kuopio)

o Ympäristöterveydenhuolto: Keski-Savon ympäristötoimi (Leppävirta), seudullinen 

ympäristölautakunta, 1 hlö

o Maakuntakaava

o Hankerahoitus ja siirtyvät hankkeet (ELY, mkl)

o Vaalialue

o työllisyyspalvelut (TYP ym.)

o Muut (sopimukset, tilat, irtain, henkilöstö) 
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Lisätietoja

o alueuudistus.fi – uudistuksen valtakunnallinen sivusto

o pohjois-karjala.fi/maakuntauudistus – maakuntauudistus 

Pohjois-Karjalassa

o muutosjohtaja Pekka Kuosmanen, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi 

o projektijohtaja Jarno Turunen, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, 

twitter: @jarnoturunen
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