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Maakäräjäkunnan vastuualueet
Detta gör landstinget

Maakäräjäkunnan vastuualueet ovat läänin asukkaiden terveyden- ja sairaanhoito, hammashoito, 
vammaistoiminta ja kansanterveystyö. Maakäräjäkunta myös tilaa ja rahoittaa julkista linja-auto- ja 
junaliikennettä läänin kuntakeskusten välillä ja yli lääninrajojen. 

Toiminta on voittoa tavoittelematonta ja perustuu yksinomaan julkiseen rahoitukseen ja terveydenhuollon
maksuihin. Maakäräjäkunnan vastuut määritellään terveydenhuoltolaissa: ”Terveyden- ja sairaanhoidon 
tavoitteena on hyvä terveys ja tasa-arvoinen hoito kaikille asukkaille. Hoito tulee antaa kaikkien ihmisten 
tasa-arvoisuutta ja yksittäisen ihmisen arvokkuutta kunnioittaen. Etuoikeus hoitoon tulee antaa terveyden- ja 
sairaanhoitoa eniten tarvitseville.”

Visio ja tavoitteet

Kunnanvaltuuston maakuntasuunnitelmassa kerrotaan suunnitelmakauden visio, tavoitteet ja strategiat. 
Västerbottenin läänin maakäräjäkunnan visio tähtää korkealle: ”Vuonna 2020 Västerbottenin läänissä on 
maailman paras terveys ja maailman terveimmät asukkaat.”

Poliitikot ovat määritelleet toiminnalleen seuraavat tavoitteet:
 Parempi ja tasa-arvoinen terveys

 Hyvä hoito

 Hyvä taloudenhoito

 Terveyttä edistävät ja kehittävät työpaikat ja mieluisa työnantaja

 Lisääntynyt kansalaisvaikuttaminen

 Ympäristö, kestävä kasvu ja alueellinen voimien keskittäminen

 Kuusi toiminta-aluetta 

Maakäräjäkunta on jaettu kuuteen lääninlaajuiseen toiminta-alueeseen: perusterveydenhuolto, lääketiede, 
kirurgia, alueellinen terveydenhuolto, palvelut ja hammashoito. 

Kansan valitsemat poliitikot päättävät 

Västerbottenin läänin maakäräjäkunta on poliittisesti johdettu organisaatio, joka on alueeltaan sama kuin 
Västerbottenin lääni. Viime kädessä toimintaa johtavat läänin asukkaat itse julkisten poliittisten vaalien 
kautta. 

Luottamushenkilöiden tapa johtaa maakäräjäkunnan toimintaa perustuu selkeään poliitikkojen ja 
virkamiesten väliseen vastuunjakoon. Vastuunjako määritellään maakäräjäkunnan säännöstössä.
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Poliitikot johtavat toimintaa asettamalla maakäräjäkunnan tavoitteet ja päättämällä toiminnan suunnasta. 
Johtaminen tarkoittaa myös taloudellisten puitteiden ja muiden ehtojen määrittelemistä. Tärkeä tehtävä on
myös tavoitteiden ja toiminnan sekä kansalaisten tarpeista huolehtimisen seuranta.

Maakäräjäkunnan valtuustossa on kahdeksan poliittista puoluetta. Sosiaalidemokraattisella puolueella on 
valtuustossa 30 paikkaa, Maltillisella kokoomuksella 9, Vasemmistopuolueella 9, Keskustapuolueella 6, 
Kansanpuolueella 6, Kristillisdemokraateilla 4, Ympäristöpuolueella 4 ja Ruotsidemokraateilla 3 paikkaa.

Poliittiset lautakunnat

Poliittiset lautakunnat – etenkin terveys- ja sairaanhoitolautakunta, kansanterveyden ja 
perusterveydenhuollon lautakunnat sekä vammais- ja kuntoutuslautakunta – ovat tärkeitä linkkejä
kansalaisten ja poliitikkojen välillä. Lautakuntien tehtävänä on läänin terveystilanteen arviointi, terveyden- ja 
sairaanhoidon ja hammashoidon tarpeen kartoittaminen ja väestön tarpeiden täyttymisen arviointi.

Lautakunnat valmistelevat asiat  ennen maakäräjäkunnan valtuuston maakuntasuunnitelmaa ja muita 
hallinnollisia asiakirjoja koskevaa päätöksentekoa. Lautakunnat tekevät myös yhteistyötä kuntien, 
potilasjärjestöjen ja muiden tahojen kanssa.

Pidä yhteyttä poliitikkoihin

Maakäräjäkunnan luottamustehtäviin valittujen henkilöiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.vll.se.
Näytä yhteystiedot.
http://www.vll.se/default.aspx?id=57204&refid=57210




