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Näkökulmia 
maakuntakonsernin johtamiseen  

• Maakuntakonserni – liikelaitos ja tytär- sekä osakkuusyhteisöt –
mitä kokonaisuuteen  kuuluu? Miten konserni määritellään?

• Mitä maakuntahallinto ja operatiivinen johto tavoittelevat 
konsernijohtamisella ja konsernirakenteella?

• Maakuntakonsernin strategisen johtamisen järjestäminen  
• Synergisen verkosto-organisaation malli – hajautuksen ja keskityksen 

periaatteiden tasapainoinen soveltaminen
• Konsernijohtamisen pelisäännöt ja työkalut – emo-organisaation eri 

roolit
• Differoituvat asiakkuudet ja tilaajaosaaminen
• Taloushallinnon näkökulma
• Konsernin tukipalvelut



Konserni – mitä ja miksi?

Konserni muodostuu, kun juridisella organisaatiolla on määräysvalta toisessa 
juridisessa organisaatiossa. Määräysvalta toteutuu, jos emo-organisaatiolla 
(maakunta, kunta, kuntayhtymä, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö jne.) 
on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta 
äänimäärästä tai tämä äänten enemmistö perustuu muihin sopimuksiin. Myös 
se, että emo-organisaatiolla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö toisen 
juridisen organisaation hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenistä luo 
konsernisuhteen, vaikka omistusehto ei toteutuisikaan.

Konsernin määritelmässä korostuvat juridis-taloudelliset kriteerit, mutta 
ensisijaisesti konsernimalli valitaan tukemaan organisaation toimintaa. 
Valinnan peruskriteeri on siten toimintastrateginen, mutta siihen voi liittyä 
myös omistusstrategisia näkökulmia.



Hieman konsernimallin teoriaa  – samanaikaisesti keskityksen 
tehokkuutta ja hajautuksen asiakasorientaatiota
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Maakuntakonserni – juridinen, toiminnallinen, 
taloudellinen ja rahoituksellinen johtamiskokonaisuus    1/2

Maakuntakonserni saa määrityksensä kirjanpitolain kautta. Yhteisö, 
jossa maakunnalla on määräysvalta, kuuluu maakuntakonserniin ja on 
sen tytäryhteisö. Konserni koostuu aina emo-organisaatiosta ja 
tytäryhteisöistä.

Miten emo-organisaatio määritellään maakuntamallissa? Mitkä 
päätöksenteko- ja toimielimet muodostavat konsernin/konsernijohdon?

Lisähuomio: Myös osakkuusyhteisö voi olla merkittävässä asemassa 
maakuntakonsernissa.

Mikäli maakunta muodostaa konsernin, on sen laadittava tilinpäätöksen 
yhteydessä maakuntakonsernin tilinpäätös.



Maakuntakonserni – juridinen, toiminnallinen, 
taloudellinen ja rahoituksellinen johtamiskokonaisuus    2/2

Maakuntakonsernin tehtävät on määritelty maakuntalaissa.

Maakunnan konsernijohtoon kuuluvat maakuntahallitus, 
maakuntajohtaja ja muut johtosäännössä määrätyt toimielimet, 
viranhaltijat tai luottamushenkilöt. 

Konsernijohto vastaa maakuntakonsernin strategisesta ohjauksesta ja 
konsernivalvonnan järjestämisestä. Konsernijohdon toimintaa ohjaa 
maakuntavaltuusto.



Maakuntakonsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä/ 
johtamisjärjestelmä 

1. Päätöksentekoelimet, niiden tehtävät ja yhteistyö
2. Johtamista ja toimintaa tukevat tietojärjestelmät sekä    

mahdollinen palkitsemismalli
3. Sisäisen valvonnan järjestäminen ja riskien hallinta
4. Maakunnan johtamisen ja toiminnan organisaatiokulttuuri

Hyvin johdetussa maakuntaorganisaatiossa
sekä luottamusjohdon että virkamiesjohdon tehtävissä toimivat 
ymmärtävät omat tehtävänsä  luottamushallinnon ja operatiivisen johtamisen 
työnjaossa, mutta samalla he pystyvät yhteistyöhön johtamisen koko kentässä. 



Maakuntakonserni syntyy johtamisjärjestelmän luonnin kautta

Maakuntastrategia ja hallintosääntö ovat maakuntakonsernin johtamisen 
peruskivet – maakuntavaltuuston keskeinen tehtävä on päättää näistä:

1. Omistajastrategia: Luottamushallinnon rooli ja tehtävät
2. Organisaatiostrategia:  Miten maakuntakonserni organisoidaan
3. Toimintastrategia: Palveluntuotantomalli ja palveluntuottajat sekä 

heidän roolinsa
4. Tukipalvelustrategia: Tukipalveluiden organisointi/ kriittinen 

osaamisresurssijoukko/keskitys



Maakunnan tehtävät – maakunta muodostaa toiminnallisen 
kokonaisuuden sen organisointimallista riippumatta

• Sosiaali- ja terveydenhuolto
• Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen
• Ympäristöterveydenhuolto
• Pelastustoimi
• Aluekehittäminen
• Alueiden käytön ja rakenteiden ohjaus
• Työ- ja elinkeinopalvelut
• Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja joukkoliikenteen alueellinen suunnittelu
• Maaseudun kehittäminen ja lomituspalvelut

Lisäksi maakunnan tehtäviin kuuluu maakunnan ja maakuntakonsernin 
toiminnan lisäksi omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen liittyviä 
tehtäviä maakuntahallinnon tehtäväalueella. Lisäksi maakunnan toimintaan 
sisältyy maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien palveluiden tuotanto 
maakuntakonserniin kuuluvissa ja muissa yhteisöissä.



Maakuntakonserni on myös strateginen verkosto

Maakunnan keskeinen tehtävä on myös  huolehtia siitä, että eri 
palvelutuottajien verkosto muodostaa toimivan kokonaisuuden.

Maakunnilla on mahdollisuus omistaja-, konserni- ja sopimusohjauksin   
ohjata maakunnan vastuulla olevaa palvelutuotantoa.

Maakuntakonsernissa maakunta vastaa toiminta- ja ohjausmallin luonnista, 
strategisten tavoitteiden asettamisesta, toimintojen resurssoinista ja 
tukipalveluiden järjestämisestä. Liikelaitos sekä tytär- ja muut liikeyritykset 
vastaavat palveluiden tuotannosta.



Konserni toiminta- ja johtamisjärjestelmänä
Emo-organisaatio ja konsernijohto

• Maakuntavaltuusto
• Maakuntahallitus
• Lautakunnat/Jaostot 
• Maakuntajohtaja
• Johtoryhmä

Emo-organisaation strategis-taktinen johto (maakunta)
Konsernin strateginen johto (maakunta + liikelaitos + tytäryhteisöt + 
muut palveluntuottajat)
Konsernin tukipalvelut/konserniyhtiöiden rahoituspalvelut

• Hallitus
• Toimitusjohtaja
• Johtoryhmä

Osakkuusyhtiöiden
strategis-taktinen johto
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• Operatiivinen johto
• Tulosyksiköt, 

toimintayksiköt ja 
toiminnot
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• Yhtiökokous
• Hallitus
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Konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöiden roolitus: Erilaistaminen asiakkaiden, markkinoiden, tuotteiden 
tai palveluiden mukaan – MARKKINAIN JA ASIAKKAIDEN TUNTEMUS 

Osakkuusyhtiöt
• Yhtiökokous



Maakunta 
järjestäjänä

SOTE -järjestäminen
Vastuualueet:

• SOTE strategia ja valvonta
• Perhe- ja sosiaalipalvelut
• Ikäihmisten palvelu
• Terveyden ja sairaanhoito
• Asiakasohjaus

Aluekehittäminen
Vastuualueet:

• Kehittäminen ja rahoitus 
• Maatalous
• Maakuntaympäristö

Konsernipalvelut
Vastuualueet:

• Strategia ja viestintä
• Hallinto ja juridiikka
• Henkilöstö
• Talous
• Tietohallinto
• Turvallisuus, valmius, 

varautuminen
• Hankinta ja logistiikka
• Tila- ja tukipalvelut

Toimialat

Liikelaitokset, taseyksiköt ja konserniyhtiöt
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1. Lakimääräinen hallitus 3. Osallistuva hallitus
* Kumileimasin           * Keskusteleva
* Klubi                             * Kyseenalaistava
* Johtajan dominoima * Konsensus
* Vähäinen lisäarvo      * Suurin lisäarvo

2. Vahtimestarihallitus 4. Määräävä hallitus
* Sisäinen hallitus           * Kyseenalaistus
* Yes-hallitus                   * Saneleva
* Seremoniallinen           * Voimankäyttö
* Vähäinen lisäarvo        * Suuri lisäarvo

Omistajastrategian voimakkuus vaikuttaa hallituksen rooliin
1.  Valta omistajilla
2.  Omistajilla selkeä omistajastrategia, jota hallitus toteuttaa
3.  Valta hallituksella
4.  Valta johdolla

Lainema-Haapanen: Vallan tasapaino. 2010

Hallituksen roolimallit johtamisjärjestelmässä – miten 
hallituksen jäsenet asemoivat itsensä johtamisjärjestelmässä
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Maakuntavaltuusto 
johtaa maakuntaa maakuntastrategian avulla –

maakuntastrategia on vahva poliittinen ja toiminnallinen          
ohjausväline                   1/2

• Maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntastrategian, joka luo puitteet 
maakunnan toiminnan kokonaisohjaamiselle

- Maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet
- Maakunnan strategisen suunnittelun ja taloussuunnittelun integrointi
- Maakuntastrategiassa ovat mukana kaikki maakunnan tehtäväalat



Maakuntastrategiassa pitää näkyä

1. Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen maakunnan alueella
2. Palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevat linjaukset
3. Maakunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
4. Alueiden, alueiden käytön, elinympäristön laadun ja alueen elinkeinojen 

kehittäminen
5. Omistajapolitiikka
6. Henkilöstöpolitiikka
7. Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Maakuntavaltuusto laatii ja hyväksyy myös palvelustrategian palvelulupauksen.

Maakuntavaltuusto 
johtaa maakuntaa maakuntastrategian avulla –

maakuntastrategia on vahva poliittinen ja toiminnallinen          
ohjausväline                   2/2



Maakuntahallituksen tehtävät – maakuntavaltuustolla rooli 
keskeisten strategioitten vahvistajana

Ø Maakuntahallituksen toimiminen emo-organisaation hallituksena ja 
konsernihallituksena – omistajatavoitteiden asettaminen konsernin eri 
yksiköille maakuntavaltuuston linjausten mukaisesti, konsernin 
organisaatiomallin rakentaminen, keskeiset toiminnallis-taloudelliset 
tavoitteet operationalistaminen maakuntavaltuuston tekemien linjausten 
puitteissa sekä tukipalveluiden ja rahoituksen järjestäminen.

Ø Konsernistrategiasta valmistelu yhdessä maakuntavaltuuston kanssa ja 
esittäminen valtuuston vahvistettavaksi. Maakuntavaltuusto valvoo ja 
vahvistaa konsernin keskeiset strategiset tavoitteet ja toiminnan 
linjaukset.

Ø Maakuntakonsernin vuosittaisen tulo- ja menoarvion sekä 
toimintasuunnitelman valmistelu, toteuttaminen ja valvonta. 
Maakuntavaltuusto päättää vuosittaisen toimintasuunnitelman ja tulo- ja 
menoarvion.



Maakuntahallituksen tehtävät konserniohjauksessa –
esimerkkejä tehtävistä

• Vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja 
konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta maakuntavaltuustolle 

• Vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi 
konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan

• Antaa maakuntavaltuustolle kolmannesvuosittain raportin 
konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen 
aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä

• Arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta 
maakuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja 
menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran 
valtuustokaudessa sekä

• Esittää arvioinnin tulokset ja johtopäätökset maakuntavaltuuston  
arvioitavaksi vähintään kerran vuodessa.



Tarvitaanko maakuntahallituksen konsernijaostoa?
Asiat voidaan päättää myös koko maakuntahallituksessa

Esimerkiksi:

• jäsenet: maakuntahallituksen puheenjohtajisto ja valittavat muut jäsenet
– maakuntahallitus valitsee jäsenten keskuudesta jaoston 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
– Maakuntavaltuuston puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus
– Maakuntajohtaja esittelijänä

• tehtävät: 
– konserniohjaus ja -valvonta; sekä
– elinkeinopolitiikan ennakkolinjaukset ja ohjaus



Ø Konserniohjauksen tietojärjestelmien luonti ja kehittäminen sekä 
konsernin ja sen osien toiminnan seuranta raportoinnin kautta –
johdon raportointijärjestelmän kehittäminen.

Ø Konsernin johtamisjärjestelmän luominen ja johtamisen pelisäännöistä 
päättäminen valtuuston linjausten mukaisesti – keskeiset operatiiviset 
nimitykset.

Ø Konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen.

Ø Konsernihallituksen itsearviointi vuosittain konsernihallituksena.



Konsernijaoston tehtävät             1/2

• Seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen 
aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä 
maakuntahallitukselle

• antaa maakunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa

• vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista

• määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja 
osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon



• nimeää maakuntakonsernin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä

• nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen 
edellyttämät toimintaohjeet, ellei toimivaltaa ole annettu viranhaltijalle 

• huolehtii sopimuksen mukaan ennakkolinjauksista ja ohjauksesta 

Konsernijaoston tehtävät             2/2



Esimerkkejä - Konsernijohdon (KV, KH, KJ & JR) pääroolit  

kunnan/kuntayhtymän johtamisjärjestelmässä

Ø Ylimmän johdon valinta koko konsernissa määritellyissä puitteissa  

(tytäryhtiöjohto ja strateginen tulosaluejohto)

Ø Keskeisten strategioiden valmistelu ja niistä päättäminen – konserni ja 
keskeiset tulosalueet/yksiköt

Ø Konserniohjeiden laadinta ja hyväksyminen

Ø Konsernijohdon tulostavoitteet, tuloskortit (yksi yli yhden) ja 
työsopimusehdot

Ø Strategioiden implementoinnin valvonta – konserni ja tulosalueet/yksiköt
Ø Suurten investointien ja sopimusten vahvistaminen koko konsernissa

Ø Konsernin tukipalveluiden järjestäminen kaikille yksiköille     

(palvelukeskusajattelu) – IT, viestintä, taloushallinto, HR …
Ø Spokesman-roolin määrittely konsernissa 

Ø Konsernin sisäisen valvonnan järjestäminen

Ø Yhteistyön ja työnjaon järjestäminen muiden hallintoelinten kanssa sekä 
päätös- ja valmisteluasioiden koordinointi - konserniohjeet



Menestyvän hallituksen TOP 10 

1. Strategia, pelisäännöt ja odotukset ovat selkeät. On selvää, mitkä 
asiat kuuluvat hallitukselle ja mitkä eivät. 

2. Yksilöt – myös vetäjä - ovat oikeissa rooleissa ja osaavat johtaa 
mieltään.

3. Katsotaan riittävästi tulevaisuuteen.
4. Katsotaan asioita koko organisaation näkökulmasta. 
5. Hyödynnetään tehokkaasti myös ryhmän ulkopuolista informaatiota 

mm. asiakkailta, yhteistyökumppaneilta jne.
6. Hallituksessa on vallalla sparrauskulttuuri -> kyseenalaistaminen. 
7. Tehokas ajankäyttö. Hyödynnetään joustavia kokoonpanoja.
8. Päätöksiä tehdään ja niitä seurataan. 
9. Päätetään, mitä kaikki kommunikoivat eteenpäin.
10. Hallitus kehittää itseään ja katsoo omaa toimintaansa kriittisesti.



Tarvitaanko riippumattomia hallituksen jäseniä?

* Hyvän johtamisjärjestelmän periaatteet korostavat omistajajohdosta                             
riippumattomien hallitusjäsenten tärkeyttä – osa jäsenistä voi olla 
omistajahallinnon edustajia.

* Riippumattomien hallitusjäsenten ja omistajahallinnon jäsenten 
yhteishallitus voi olla hyvä osaamiskombinaatio. 

* Riippumattomat jäsenet voivat tuoda hallitustyöskentelyyn uusia 
näkökulmia ja yhteysverkostoja.



Kiitos! Kysymyksiä ja keskustelua


