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alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain muut-
tamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain

(7/2014) 21 §:n 1 ja 3 momentti sekä
lisätään 17 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 17 a § seuraavasti:

17 §

Maakunnan liiton tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Maakunnan liitto voi hoitaa myös muita

jäsenkuntiensa sille osoittamia tehtäviä.

17 a §

Maakunnan liiton toimielinten kokoonpano ja
valinta

Maakunnan liiton ylimmän päättävän toi-
mielimen jäsenten tulee olla jäsenkuntien val-
tuutettuja. Mainitussa toimielimessä edustet-
tuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee
valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa
edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaa-
leissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueel-
la vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteelli-
suusperiaatteen mukaisesti. Jokaisella jäsen-
kunnalla tulee olla vähintään yksi edustaja
mainitussa toimielimessä.

Maakunnan liiton muiden toimielinten ko-
koonpanosta säädetään kuntalain (410/2015)
58 §:n 3 momentissa.

21 §

Maakuntien liittojen yhteinen toimielin ja sen
valitseminen

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maa-
kuntien liittojen valtuustot asettavat yhteisen
toimielimen ja valitsevat siihen jäsenet, jos
3 momentissa tarkoitetussa yhteistoimintaso-
pimuksessa niin määrätään. Muussa tapauk-
sessa yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat maa-
kunnan liiton jäsenkunnat asettavat yhteisen
toimielimen ja valitsevat siihen jäsenet sa-
massa yhteydessä ja samaa menettelyä käyt-
täen kuin ne valitsevat edustajansa maakun-
tien liittojen valtuustoon. Toimielimessä
edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien
tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuus-
toissa edustettuina olevien eri ryhmien kunta-
vaaleissa saamaa ääniosuutta yhteistoiminta-
alueeseen kuuluvien maakuntien liittojen jä-
senkuntien alueella vaalilaissa säädetyn suh-
teellisuusperiaatteen mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

Yhteisen toimielimen jäsenten lukumää-
rästä ja äänivallan perusteista, toimielimen
muista kuin laissa säädetyistä tehtävistä sekä
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muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttä-
mättömistä asioista sovitaan yhteistoiminta-
alueeseen kuuluvien maakuntien yhteistoi-
mintasopimuksessa. Sopimuksen hyväksymi-
seen sovelletaan muutoin, mitä kuntalain

57 §:n 1 momentissa säädetään kuntayhty-
män perussopimuksesta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2015.
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