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Maakuntien yhteistoiminnasta (1/3)
•

Järjestämisvastuu (maakuntalaki 7 §):
•
•

•

•

Maakunta voi järjestää tehtäviensä hoitamisen itse tai sopia järjestämisvastuun
siirtämisestä toiselle maakunnalle.
Maakuntien tehtävien järjestäminen voidaan siten kuin laissa erikseen säädetään koota
yhdelle tai useammalle maakunnalle, jos se on välttämätöntä 1) palvelujen laadun ja
saatavuuden parantamiseksi, 2) kielellisten oikeuksien toteutumisen edistämiseksi, 3)
riittävien henkilöstö- ja muiden voimavarojen tai tehtävässä tarvittavan
erityisasiantuntemuksen turvaamiseksi taikka 4) muusta vastaavasta ja perustellusta
syystä.
Esim. eräiden alueiden kehittämis- ja kasvupalvelutehtävien sekä kala- ja
vesitaloustehtävien hoitaminen on tarkoitus järjestää (kootusti) maakuntien
lakisääteisenä yhteistoimintana.

Tuottaminen (maakuntalaki 8 §)
•

Jollei lailla toisin säädetä, maakunta voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat
palvelut itse, yhteistoiminnassa muiden maakuntien kanssa tai hankkia ne
sopimukseen perustuen muilta palvelujen tuottajilta.
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Maakuntien yhteistoiminnasta (2/3)
•

Vapaaehtoinen julkisoikeudellinen yhteistoiminta (8 luku, 46, 47 §)
•
•
•

•

Yhteinen toimielin (48, 49 §)
•

•

Maakunnat voivat yhtäpitävillä päätöksillä perustaa yhteisiä virkoja. Viranhaltija on
virkasuhteessa kaikkiin kyseisiin maakuntiin.

Sopimus viranomaistehtävien hoitamisesta (51 §)
•

•

Maakunta (vastuumaakunta) voi hoitaa tehtävää yhden tai useamman maakunnan puolesta
siten, että maakunnilla on yhteinen toimielin, joka vastaa tehtävän hoitamisesta.

Yhteinen virka (50 §)
•

•

Maakuntien laissa säädetyn yhteistoiminnan lisäksi maakunnat voivat järjestää tehtäviään
yhdessä sopimuksen nojalla siten kuin maakuntalain 8 luvussa säädetään.
Hankintalakia ei sovelleta.
Sopimuksen vähimmäissisältö laissa.

Maakunnalle tai sen viranomaiselle laissa säädetty tehtävä, jossa toimivaltaa voidaan siirtää
viranhaltijalle, voidaan sopimuksella antaa toisen maakunnan viranhaltijan hoidettavaksi.

Maakuntien yksityisoikeudellinen yhteistoiminta
•

Maakuntien yhteisesti perustamat ja omistamat yhtiöt.

3

-

23.3.2017

Maakuntien yhteistoiminnasta (3/3)
•

Maakuntien valtakunnalliset palvelukeskukset (maakuntalaki 16

•

Palvelukeskukset ovat maakuntien yhteisesti omistamia
osakeyhtiötä, joissa myös valtio voi olla osakkaana (118 §).
Maakuntien omistukseen tulevat palvelukeskusten osakkeet
jakautuvat maakuntien kesken niiden asukasluvun (31.12.2017
tilanne) mukaisessa suhteessa (voimaanpanolaki 41 §).
Maakunnilla käyttövelvoite (119 §).
Palvelukeskusten ohjaus yhtiörakenteen kautta (omistajaohjaus).

•
•
•

luku, 118 §)
• Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus (120 §).
• Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (121 §).
• Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskus (122 §).
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Kiitos!
alueuudistus.fi

ilkka.turunen@vm.fi

SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ● VALTIOVARAINMINISTERIÖ
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