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Maakunnan ja kuntien neuvottelu

• Maakunnan ja sen alueen kuntien on neuvoteltava
valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen
liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta.

• Laista puuttuu:
» Kunnan ja maakunnan yhteistyösäännökset
» Mahdollisuus sopia järjestämisestä ja tuottamisesta
» Kunnan tehtävien siirtäminen maakunnalle

• Vain , jos kaikki kunnat ja mk sopivat ja tehtävät liittyvät mk
tehtäväalueisiin

» Kuntien yhtiöiden tuotantokielto on perustelematon
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
maakunnassa
• Hyvinvointikertomus väestön hyvinvoinnista,

terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä
toteutetuista toimenpiteistä. Kertomus laaditaan
yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

• Hyvinvointikertomus on julkaistava julkisessa
tietoverkossa.

• Maakunnan on toimittava yhteistyössä alueen
kuntien kanssa ja tuettava niitä
asiantuntemuksellaan hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistyössä.

•
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Järjestämisvastuu
• Järjestämisvastuuseen kuuluu vastuu asiakkaiden

palvelujen yhteensovittamisesta kokonaisuuksiksi ja
toiminnan yhteensovittaminen kunnan, valtion
ja maakunnan muiden palvelujen kanssa

• Maakunta huolehtii, että palvelun tuottajat toimivat
keskenään yhteistyössä siten, että asiakkaiden
käytössä on yhteen sovitettuja palveluja.

• Suurempiin kokonaisuuksiin koottuja palveluja
koskeva vastuu ja päätösvalta jakautuu
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Vastuu alueiden kehittämisestä

• Vastuu alueiden kehittämisestä on maakunnilla
alueillaan ja kunnilla niiden alueilla. Valtio vastaa
valtakunnallisesta alueiden kehittämisestä.
Maakunta toimii oman alueensa aluekehit-
tämisviranomaisena, ja tekee tässä tehtävässä
yhteistyötä alueen kuntien kanssa.
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Sopimusmenettelyt

• Alueiden kehittämistä koskevien tavoitteiden
toteuttamiseksi voidaan laatia yhteistyösopimuksia.
Yhteistyösopimus laaditaan maakunnan, toimenpiteiden
rahoittamiseen osallistuvien viranomaisten ja muiden
alueiden kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa.
Yhteistyösopimuksen on oltava yhteensopiva
aluekehittämispäätöksen ja asianomaisen
maakuntaohjelman kanssa. Sopimuksen allekirjoittajien
on otettava sopimukset huomioon toimintaansa ja
talouttaan koskevissa suunnitelmissa.
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Elinvoimatehtävät
• Maakunnat ottavat kasvupalveluja järjestäessään ja

tuottaessaan huomioon alueen kuntien
elinvoimatehtävät sekä pyrkivät kasvupalvelujen ja
kuntien elinvoimatehtävien tehokkaaseen
yhteensovittamiseen
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Maakunnan ja kuntien yhteistyö alueiden
käytön suunnittelussa
• Maakunnan ja alueen kuntien tulee harjoittaa

ennakoivaa ja vuorovaikutteista yhteistyötä
alueidenkäytön suunnittelussa.

• Maakunnan ja kunnan kesken järjestetään tarpeen
mukaan tai vähintään kerran valtuustokaudessa
keskustelu ajankohtaisista alueidenkäytön
kysymyksistä. Keskusteluun voidaan kutsua myös
valtion viranomaisten edustajia.

•
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