
Maakunta 
- Järjestämisvastuu 

Vastaa asukkaan lailla 
säädettyjen oikeuksien 
toteutumisesta (ML 7§) 

Vastaa 
palvelukokonaisuuksien 

yhteensovittamisesta 
(ML 7§ ja SL 13 §) 

Pitää huolta monipuolisista ja 
vaikuttavista osallistumisen 
mahdollisuuksista (ML 23 §) 

Neuvottelee 
alueen kuntien 

kanssa (ML 15 §) 

Neuvottelee 
valtion (VM ja 

STM) kanssa (ML 
13 § ja SL 30 §) 

Laatii yhteistyöalueen yhteisen esityksen 
laajakantoisista tai taloudellisesti ja toiminnallisesti 

merkittävistä investoinneista (ML 12 §) 
sekä ehdotuksen siitä, miten alueen palvelut, niiden 
kehittäminen ja maakuntien yhteistyö pitäisi ottaa 
huomioon valtakunnallisissa tavoitteissa (SL 28 §) 

Ohjaa ja valvoo 
järjestämisvastuullaan olevaa 

palvelutuotantoa (ML 9§) 

Varmistaa, että 
tuottajalla on riittävät 

ammatilliset, 
toiminnalliset ja 

taloudelliset edellytykset 
(ML 9 §)  

Voi velvoittaa 
palvelulaitoksen 

hankkimaan palveluja 
muulta tuottajalta 
maakunnan omaa 

tuotantoa varten (ML 55 §) 

Määrää hallintosäännöllä 
miten toimivalta jakautuu 

maakunnan ja 
palvelulaitoksen välillä (ML 

54/82 §) 

Antaa konserniohjeen, jota 
sovelletaan palvelulaitoksen, 
tytäryhteisöjen ja soveltuvin 

osin osakkuusyhteisöjen 
omistajaohjaukseen (ML 7§) 

Laatii maakuntastrategian, 
palvelustrategian ja 

palvelulupauksen (ML 35§, 
SL 14 § ja 15 §) 

Tiedottaa toiminnastaan asiakkaille, palvelujen käyttäjille, 
järjestöille ja muille yhteisöille (ML 28 § ja SL 13 §) 

Asettaa nuorisovaltuuston, 
vanhusneuvoston ja 

vammaisneuvoston (ML 26 §) 

Ottaa käsiteltäväksi maakunnan 
asukkaiden, yhteisöjen ja 

säätiöiden aloitteet (ML 24 §) 

Päättää palvelulaitoksen 
toiminnan ja talouden 
tavoitteista (ML 54 §) 

Arvioi ennakkoon 
päätösten vaikutukset 

eri väestöryhmien 
hyvinvointiin ja 

terveyteen (SL 8 §) 

Valmistelee alueellisen hyvinvointikertomuksen 
yhteistyössä kuntien kanssa  (SL 8 §) 

Yhteensovittaa toiminnan kunnan, valtion ja 
maakunnan muiden palveluiden kanssa (SL 9 §) 

Huolehtii 
palvelutarpeen 

arvioinnin ja 
asiakassuunnitelman 
laatimisesta (SL 13 §) 

Tekee sopimuksen laajan 
valinnanvapauden 

piirissä olevia palveluja 
tuottavan yrityksen ja 

yhteisön kanssa (SL 24 §) 

Tekee yhteistyösopimuksen 
yhteistyöalueeseen kuuluvien 
maakuntien kanssa (SL 16 §) 

On henkilötietolaissa 
tarkoitettu rekisterinpitäjä 

asiakas- ja 
potilasasiakirjoille (SL 62 §) 

Vastaa, koordinoi ja 
ohjaa soten kehittämistä 
ja kehittämisyhteistyötä 

(SL 36 §) 

Seuraa väetön hyvinvointia ja terveyttä, palveluiden laatua 
ja vaikuttavuutta, kustannuksia ja tuottavuutta sekä 

palvelujen yhteensovittamisen toteutumista (SL 32 §) 

Laatii vuosittain raportin 
palvelujen saatavuudesta 
ja talouden tilasta STM:n 
selvitystä varten (SL 31 §) 

ML: maakuntalakiluonnos, SL: sote-järjestämislakiluonnos 
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