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Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Maakunnan hallintosääntö

• Maakunnan johtamisen keskeinen ohjausväline

• Määritellään maakunnan toimielin- ja viranhaltijarakenne 
sekä niiden väliset toimivalta- ja vastuusuhteet
» Maakunnilla paljon harkintavaltaa

» Valmistelevat valiokunnat vai perinteinen malli

» Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen

» Liikelaitoksen tehtävät ja toimivalta

» Omistaja-konserni- ja sopimusjohtaminen

» Yhteistoimintavelvoitteet

» Sisäinen valvonta, -tarkastus ja riskienhallinta
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Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Poliittinen johtaminen maakunnassa

Jarmo Asikainen – Anni Antila - Maria Vuorensola

Valtuusto 
Valmistelevat 
valiokunnat

Toimielinten 
puheenjohtajat 

muodostavat hallituksen

Perinteinen valinta
Valintoja ei sidota  
vaaleihin ja niissä 
menestymiseen 

Maakuntahallitus
Jaostot

Maakuntahallitus
Lautakunnat

Päättävät 
valiokunnat

Jäsenet valtuutettuja 
tai varavaltuutettuja

Koko- ja osa-
aikaiset 
puheen-
johtajat

Valtuuston ja 
toimielinten 

koko

Toimielin-
rakenne

Toimivalta- ja 
vastuusuhteet

Maakunta-
johtaja ja 
esittely

Maakuntien 
yhteistoiminta

Osallisuus ja vaikuttamistoimielimet (nuoriso-, vanhus-, vammais- ja kielivähemmistö-
)
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Maakunnan hallintosääntömalli
I OSA

JÄRJESTÄJÄN HALLINTO JA TOIMINTA

1 luku: Maakunnan johtaminen

2 luku: Toimielinorganisaatio

3 luku: Henkilöstöorganisaatio

4 luku: Omistajaohjaus, konserniohjaus ja 
sopimusohjaus

5 luku: Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako

X luku: Maakuntien yhteistoiminta-alueet

6 luku: Toimivalta henkilöstöasioissa

7 luku: Asiakirjahallinnon järjestäminen

Kaksikieliset maakunnat

X luku: Kielelliset oikeudet

II OSA

MAAKUNNAN PALVELUTUOTANTO

8 luku: Maakunnan liikelaitokset

III OSA

TALOUS JA VALVONTA

9 luku: Taloudenhoito

10 luku: Ulkoinen valvonta

11 luku: Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 

IV OSA

MAAKUNTAVALTUUSTO

12 luku: Maakuntavaltuuston toiminta

13 luku: Maakuntavaltuuston kokoukset

14 luku: Enemmistövaali ja suhteellinen vaali

15 luku: Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus

V OSA 

PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY

16 luku: Kokousmenettely

17 luku: Muut määräykset
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1 luku, Maakunnan johtaminen
2 §, Maakunnan johtamisjärjestelmä

Maakunnan johtaminen perustuu maakuntastrategiaan, taloussuunni-telmaan, 
talousarvioon sekä muihin maakuntavaltuuston päätöksiin.

Maakuntavaltuusto vastaa maakunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää maakunnan 
päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Maakuntahallitus vastaa maakuntavaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja 
laillisuuden valvonnasta.

Maakuntahallitus johtaa maakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Maakuntahallitus vastaa 
maakunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä maakunnan 
henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii maakunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan 
järjestämisestä. 

Maakuntajohtaja johtaa maakuntahallituksen alaisena maakunnan hallintoa, taloudenhoitoa 
ja muuta toimintaa. Maakuntajohtaja vastaa asioiden valmistelusta maakuntahallituksen 
käsiteltäväksi.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja toimii päätoimisena/osa-aikaisena luottamushenkilönä.
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9 luku, Maakunnan liikelaitokset

• Maakuntalain 52 §: maakunta perustaa yhden tai useamman liikelaitoksen …

• Sote-järjestämislain 22 §: Maakunnan omasta palvelujen tuottamisesta 
vastaa maakunnan liikelaitos.

• Pelastustoimen järjestämislain 4 §: Maakunnan omasta palvelujen 
tuotannosta vastaa maakunnan liikelaitos.

• Jne.

• Liikelaitoksilla on toiminnallisesti ja taloudellisesti eriytetty asema 
maakunnan sisällä, liikelaitosta johtaa ammattilaisista koostuva johtokunta 
ja johtaja

• Hallintosäännön 9 luvussa on 

• maakunnan liikelaitokset ja niiden tehtäväalueet

• johtokuntien kokoonpanot, tehtävät ja toimivalta

• liikelaitosten johtajien tehtävät ja toimivalta
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Lisätietoja:

Kirsi Mononen, 050 512 6452, kirsi.mononen@kuntaliitto.fi

Riitta Myllymäki, 050 349 5460, riitta.myllymaki@kuntaliitto.fi

mailto:kirsi.mononen@kuntaliitto.fi
mailto:riitta.myllymaki@kuntaliitto.fi

