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Kuntaliiton korjaussarja

• Uudistus on toteutettavissa:
• https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2018/koost

e-kuntaliiton-huomioista-maakunta-ja-sote-
uudistuksen-valmisteluun-toimitusten

• Kuntaliiton kannanotoissa korostuvat kuntien ja maakuntien itsehallinnon 
periaatteiden kunnioittaminen, uudistuksen toimeenpantavuuden realistisuus sekä 
kaavamaisuuden välttäminen ja alueiden erityistarpeiden huomioiminen. Myös 
kunnat ja monet muut lausunnonantajat ovat kiinnittäneet huomiota samoihin 
asiakokonaisuuksiin.
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Mitä johdetaan?
• Maakunnan toiminta
• Maakunta ja maakuntakonserni
• Muu omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen 

perustuvan toiminta.
• Maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien 

palveluiden tuotanto maakuntakonserniin kuuluvissa 
ja muissa yhteisöissä, säätiöissä ja laitoksissa. 
» Riittävät edellytykset
» HS ja sopimukset
» Ohjaus ja valvonta
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Demokratia
Maakuntavaltuusto

Vahva järjestäjä
?

Talouden,
palveluiden, 
tuottajien, 

asiakkuuksien, 
kokonaisuuksien ja 
verkostojen hallinta

Vahva valtio
- ohjaa
- rahoittaa
- Seuraa
Luova

Vahvat 
ammattituottajat
- Liikelaitokset
- Yhteistyöalueet
- Omat yhtiöt
- Yksityiset tuottajat
- Järjestöt

Asukkaat, osallistuminen,
vaikuttaminen
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Järjestäjän top 4 strategiaa
• Järjestäjän strategia (maakuntastrategia)

» Järjestäjä edustaa omistajaa / asukkaita
» Tavoitteet ja linjaukset konsernille ja toiminnalle

• Organisaatiostrategia 
» Rakenne, joka parhaiten tukee toimintaa
» Toimivalta- ja vastuusuhteet
» Johtamisjärjestelmä

• Markkinastrategia
» Edellytykset markkinoiden toiminnalle
» Maakuntakonsernin rooli markkinoilla

• Tukipalvelustrategia
» Perinteiset tukipalvelut
» Johtaminen, henkilöstö
» Kehittäminen
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Maakuntavaltuusto käyttää päätösvaltaa

Toiminta 
markkinoilla

Sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan 

periaatteet

Periaatteelliset ja 
laajakantoiset 

ratkaisut

Liikelaitokset ja 
suhde niihin

Strategia
Omistajapolitiikka

Talousarvio ja 
talouden tasapaino

Johdon valinnat Maakuntajohtaja ja 
esittely

Maakuntien 
yhteistoiminta-

sopimukset

)
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Poliittinen johtaminen maakunnassa

I Valmistelevat 
valiokunnat

Maakuntahallitus

III Maakuntahallitus
Jaostot

II Maakuntahallitus
Lautakunnat

Koko- ja osa-aikaiset 
puheenjohtajat

Valtuuston ja 
toimielinten koko

Toimielinrakenne ja 
toimivallan jako

Toimivalta- ja 
vastuusuhteet

Maakuntajohtaja ja 
esittely

Maakuntien 
yhteistoiminta

)
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Valmistelevat valiokunnat 
• Yksi tai useampia valtuuston asettamia
• Ennakoivat keskustelut valtuuston päätösvaltaan 

kuuluvissa asioissa
• Poliittiset linjaukset valmistelun tueksi
• Määräykset menettelytavoista valtuuston 

työjärjestyksessä
• Ei ole toimielin, kannanotoilla ei ole juridista 

sitovuutta eikä muutoksenhakumahdollisuutta
• Maakuntahallitus valmistelee asiat valtuustolle
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Maakunnan johtaminen
• Maakuntahallitus

» johtaa maakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.
• Maakuntahallituksen puheenjohtaja

» Johtaa poliittista yhteistyötä
» Voi olla koko- tai osa-aikainen

• Maakuntajohtaja 
» johtaa maakuntahallituksen alaisena maakunnan hallintoa, 

taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.
• Sote-järjestämisjohtaja
• Konsernijohto

» vastaa maakuntakonsernissa omistajaohjauksen 
toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.
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Lisätietoja:
Kirsi Mononen, 050 512 6452, kirsi.mononen@kuntaliitto.fi
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