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Maakunnan liikelaitos, 9 luku (1/3)
•

Liikelaitos on osa maakunnan organisaatiota. (52 §)

•

Maakunta perustaa yhden tai useamman liikelaitoksen.

•

Tuottaa :

•
•
•

Maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia Sote palveluja.
Muita sille erikseen säädettyjä palveluja.
Maakunnan sille järjestämisvastuunsa perusteella osoittamia tehtäviä.

•

Vastaa tuottamisvastuullaan olevien palvelujen edellyttämästä julkisen vallan
käyttämisestä.
Antaa maakunnalle asiantuntija-apua maakunnalle kuuluvien tehtävien
hoitamisessa.

•
•
•

Tehtävistä määrätään tarkemmin maakunnan hallintosäännössä.

Maakuntavaltuusto päättää liikelaitoksen toiminnan reunaehdoista (53 §):
•
Toiminnan tavoitteet, palvelujärjestelmän yhteensovittaminen, palvelujen
tuotannon edellytykset ja velvoitteet.
•
Velvoite hankkia palveluja muilta tuottajilta sekä hankittavia palveluja koskevat
yleiset edellytykset.
•
Talouden tavoitteet ja sitovat meno- ja tuloerät.
•
Johtokunnan valitseminen, erottaminen ja eron myöntäminen.
•
Investointisuunnitelma.
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•

Liikelaitosta johtaa johtokunta (54 § ja 55 §).
•

Ammattimainen johtaminen, kelpoisuusehdot ja vaalikelpoisuus säädetään laissa:
• Riittävä talouden ja liiketoiminnan tai laitoksen toimialan johtamisen
asiantuntemus.
• Ei maakunnan muun toimielimen jäsen.
• Johtaja ei saa olla johtokunnan jäsen.
• Johtokunnan jäsen ja johtaja eivät saa olla maakunnan tytäryhteisön jäseniä.
• Samat vaalikelpoisuusrajoitukset kuin maakuntahallituksen jäsenellä.

•
•

Tehtävät säädetään laissa ja määrätään maakunnan hallintosäännössä.
Tekee muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä.

•

Liikelaitosta johdetaan maakuntastrategian mukaisesti.

•

Liikelaitoksen johtaja on virkasuhteessa maakuntaan (56 §).
• Johtokunta valitsee.
• Irtisanominen ja siirto muihin tehtäviin , jos on menettänyt johtokunnan
luottamuksen, ei tilapäisen valiokunnan valmistelua.

•

Liikelaitoksen viranhaltijat ja työsuhteiset henkilöt ovat maakunnan palveluksessa.
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•

Liikelaitoksen talous (54 § ja 57 §)
•
•

•
•
•

•

•
•

Maakunnan taloutta koskevia säännöksiä sovelletaan tietyin laissa
säädettävin poikkeuksin.
Liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelma erillinen osa maakunnan
talousarviota.
• Johtokunta hyväksyy maakuntavaltuuston asettamien sitovien
tavoitteiden ja meno- ja tuloerien mukaisesti.
Kirjanpito eriytettävä maakunnan kirjanpidosta.
Erillistilinpäätös, jonka johtokunta laatii ja maakuntahallitus
käsittelee.
Johtokunta päättää laitoksen investoinneista maakunnan
investointisuunnitelman mukaisesti.
Ei lainanotto-oikeutta.

Maakunnan tarkastuslautakunta arvioi toimintaa.
Maakunnan tilintarkastaja tarkastaa hallinnon ja talouden.
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