
 

16.8.2017 
Talous- ja hallintojohtaja Minna 

Korkiakoski-Västi 
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M A A K U N TA U U D I S T U S  

KONSERNIHALLINTO 
Missä mennään 
valmistelussa? 



Konsernihallinnon 
rakennuspalikat 

• Työskentely hallinto- ja säädöstyöryhmässä 
jatkunut muuta valmistelua kuulostellen 

– Laajennettu ryhmää asiantuntijajäsenillä  
konsernihallintotehtävien myötä 

– Nimetty asiantuntija on ko prosessin omistaja ja 
jatkaa asian jatkovalmistelua 

• Tavoitteena hallinto- ja säädöstyöryhmän 
toiminnan päättäminen ja muuttaminen 
Hallinto –muutosjohtajan johdolla tehtäväksi 
johtoryhmätyöskentelyksi 
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Keski-Pohjanmaan maakuntakonserni 
- Soitessa olevat sote-palvelut jakautuvat 
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MAAKUNTAVIRASTO 
 
 
 
 
 
 

VALTUUSTO 

 Maakuntastrategia 

 Toiminnan, hallinnon ja 
talouden käytännön johtaminen 

HALLITUS 

Kp Sote Oy  

Valtakunnalliset palvelukeskukset 

 •  ICT       •  Muut tukipalvelut       •  Toimitilat 

59 
 jäsentä 

Tarkastuslauta-
kunta 

Liikelaitoksen johtokunta 

KP kasvupalvelut Oy 

Valinnanvapaus 

Kilpailuvelvoite 

+ 

Ruotsinkielinen 
jaos 

Sote PELA Lomitus 

AK + 
kasvu 

Alueiden 
keh 

Maa-
seutu-

palvelut  
Sote 

Kehittämis-
yksikkö 

Laaja-alainen 
Tukipalvelut Oy  YTH 

Konsernihallinto /strategiset konsernipalvelut 

Maakuntavaali-
lautakunta 

Järjestäjä 



Maakuntavirasto 
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Kuvaan merkitty alustavat arviot toimialueiden henkilötyövuosimääristä 

Valtuusto 

Hallitus 

Tarkastuslautakunta 

Ruotsinkielinen jaosto Maakuntajohtaja 

 

Maakuntavirasto 
 
  Alueiden 

käytön 
palvelut 

Maaseutu
palvelut 

YTH 

Alue-
kehitys ja 

kasvu-
palvelut 

Maakuntavaalilautakunta 

Yhteinen 
monialainen 

kehittämisyksikkö 

tukipalveluyhtiö Konsernihallinto/strategisen konsernipalvelut 

42 htv  35 htv 35 htv 
+ 153 htv 

? Htv (20-30??) 

 8+S htv 

Sote-
järjestä-
minen 

30 htv 
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Konsernihallinto 

Rekisterin 
pitäjä/asiakirjahal

linto/tietosuoja 

Tekniikka ja 
tilahalinta 

hankinnat 

Viestintä 
markkinointi 

vaalit 

Turvallisuus 
ja valmius 

henkilöstöjohto 

talousjohto 

yleishallinto 

ICT 

Tilastointi ja 
raportointi ? 

Suhde 
Kehittämisyksikköön

? 

Sopimukset 

Suhde 
tukipalvelu
yhtiöön ? 
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Konsernihallinto 

Rekisterin 
pitäjä/asiakirjahal

linto/tietosuoja 
Paula Jokitalo, Satu  

Tikkanen 

Tekniikka ja 
tilahalinta 
Jukka Mäkelä 

Hankinnat 
Antti Tieva 

Viestintä 
markkinoin

ti 
Suvi Melender-

Lågland 

Vaalit 
Saija Haapalehto 

Turvallisuus 
ja valmius 

Pasi Paasila 

Henkilöstöjohto 
Eija Heikkilä 

Talousjohto 
Tommi Koskinen 

Yleishallinto 
Minna 

Korkiakoski-Västi 

Ict  
 Mika Kivelä 

Tilastointi ja 
raportointi?? 
Pikkarainen Hannu 

Suhde 
KEHYYN?? 

Sopimukset
Antti Tieva ja 

Saija Haapalehto 

Suhde 
tukipalvelu
yhtiöön ? 



Mitä konsernihallinto on? 

• Yleiset hallinto-asiat (Minna Korkiakoski-Västi) 

• Vaalit (hallintolakimies Saija Haapalehto) 

• Talousjohtaminen ja kustannuslaskenta (Tommi Koskinen) 

• Henkilöstöjohtaminen ja Hrd  (Eija-Liisa Heikkilä) 

• Sopimusten hallinta  ja tietosuoja (lakimies Saija Haapalehto + Antti Tieva) 

• Hankinnat  (Antti Tieva) 

• Viestintä ja markkinointi (Suvi Melender-Lågland) 

• Valmius- ja turvallisuussuunnittelu (Pasi Paasila) 

• Tekniikka ja tilahallinto Jukka Mäkelä 

• Tietohallinto/Tiedon hallinta (Mika Kivelä, Paula Jokitalo, Hannu Pikkarainen) 
– ICT (potilas- ja asiakastietojärjestelmät; rekisterinpitäjä) 

– Arkisto/Tietosuoja/Kirjaaminen 

• Tiedon keruu ja tilastointi (Monialainen kehittämisyksikössä?) 
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Vahva konsernihallinto 
– Konsernihallinnon sisältö ”elää” loppuun saakka -> 

rajapintoja rajattoman paljon 

– Rajapinta muihin yksiköihin 

•  tukipalveluyhtiö (tuottaa ”teknistä” keskitettyä palvelua) 

•  liikelaitos  

•  sote- ja kasvupalvelu yhtiöt 

• valtakunnalliset palvelukeskukset 

•  järjestämisestä vastaavat toimialueet) 

– Tavoitteena vahva konsernihallinto / strategiset 
konsernipalvelut 

– Strategiset konsernipalvelut on järjestäjästä erillinen  
– Järjestää palveluja koko konsernin tarpeisiin 
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Haaste on henkilöstöresurssi 

• ”kahdenkertainen” johtaminen on riskinä, sitä 
pyritään vähentämään vahvalla 
konsernihallinnolla 

• Akuutti riski on muutosvalmistelun vähäinen 
henkilöstöresurssi 

– Vapauttaminen olemassaolevista tehtävistä on 
osoittautunut vaikeaksi 
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Maakuntavaalit 
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Maakuntavaalit 

• Ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan 
vuoden 2018 presidentinvaalin yhteydessä.  

• Ensimmäisiä maakuntavaaleja varten 
maakuntahallinnon väliaikainen 
valmistelutoimielin asettaa hyvissä ajoin ennen 
vaaleja maakuntavaalilautakunnan, jonka 
jäsenten tulee edustaa maakunnan kunnissa 
edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita 
äänestäjäryhmiä.  
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maakuntavaalit 

• Ehdokashakemukset 
maakuntavaalilautakunnalle viimeistään 
12.12.2017 

• Ehdokaslistat laadittuna 21.12.2017  
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KIITOS MIELENKIINNOSTA 
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Esimerkkejä 
konsernihallinnon 

valmistelusta 
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Henkilöstöjohtaminen konsernissa 
(HRM HRD) 
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Konsernihallinto 

Kp Sote Oy  

Liikelaitoksen 
johtokunta 

Sot
e 

PEL
A 

Lomi
tus 

Laaja-
alainen  

Tukipalvelut 
Oy 

Palkkojen tuotanto 
tilitoimistona – 

suppea malli 
Valinnanvapaus 

 
 
Henkilöstöjohtaja 
-      Työnantajatoiminta 
- Henkilöstöstrategia ja –politiikka 
- Palkitseminen 
- Työterveyshuoltoyhteistyö 

 
 

 

Palvelusuhdeasiat 

Työhyvinvointi 
Työsuojelu ja 

työturvallisuus 
ml. työkyky 

Henkilöstön 
kehittäminen  

 

Henkilöstösuun
nittelu ja 

raportointi 

 
 
 
 
 
 
 

MAAKUNTAVIRASTO 

Henkilöstöpäällikkö
? 

Henkilöstöpäällikkö 



Konserniviestintä 
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Konsernihallinto 

Kp Sote Oy  

Liikelaitoksen johtokunta 

Sote PELA Lomitus 

Laaja-alainen  
Tukipalvelut Oy  

Valinnanvapaus 

Viestintä ja 
markkinointi 

AK + kasvu Alueiden kehitys Maaseutupalvelut Sote-järjestäminen YTH 

 
 
 
 
 
 
 

MAAKUNTAVIRASTO 

Oma viestintä 
ja 

markkinointi? 



Viestinnän tehtävälistaus 

• Viestinnän suunnittelu ja johtaminen 

• Työryhmätyöskentely 

• Viestinnän toteuttaminen 

– Sisäinen viestintä 

– Ulkoinen viestintä  

– SOME 

– Julkaisut 

– Markkinointimateriaali 

– Asiakirja- ja sisällönhallinta 

• Kriisiviestintä 

• Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus 
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Konserniviestintä 

• Viestintätehtävät voidaan jakaa viestinnän 
osa-aluiden tai organisaatiorakenteen 
mukaan: 

– Osa-alueet: julkaisut, verkkoviestintä, 
markkinointi, mediasuhteet… 

– Organisaatiorakenne: konserniviestintä / sote-
palvelut (järjestäjä & liikelaitos) / 
maakuntapalvelut / (Tukipalvelut Oy) / KP-sote Oy 
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Konserniviestinnän 
mahdollisia tehtävänimikkeitä 

• Viestintäjohtaja / viestintä- ja 
markkinointijohtaja 

• Viestintäpäällikkö  

• Viestintäsuunnittelija 

• Tiedottaja 

• Viestintäsihteeri 

• Markkinointipäällikkö/suunnittelija 
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Viestinnän resurssit 

• Tällä hetkellä: viestintäpäällikkö + 2 viestintä-
sihteeriä (toinen 50%), suunnittelija 

• Maakuntakonsernissa voisi olla esim: 

– Viestintäjohtaja/päällikkö 

– Tiedottaja (x 2: sote + maakuntapalvelut?) 

– Viestintäsihteeri 

– Markkinointisuunnitelija/päällikkö 
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Hankinnat ja logistiikka 
maakuntavaiheessa 

Arviot organisoinnista 



16.8.2017 

• Hankintojen  ja logistiikan volyymi tulee olemaan merkittävä maakunta-
vaiheessa, kun uusia toimijoita sulautuu maakuntaan, toisaalta toiminnan 
luonne muuttuu valinnanvapauden myötä 

• Vaikutuksina mm. tehtävien, kilpailutusten, sopimusten ja yleisesti haasteiden 
määrän kasvu 

• Lisäksi kustannukset sekä hankintatoiminnassa että logistiikkakeskuksen 
toiminnassa tulevat kasvamaan 

• Haasteita tulee olemaan hankintojen ja logistiikan henkilöresurssien riittävyys 
 on jo nyt nähtävissä, että esimerkiksi hankintapalveluissa on tarvetta 
lisäresurssille  tämä tulee näkymään entistä selvemmin maakuntavaiheessa, 
siksi tähän on varauduttava jo ensi syksystä lähtien  

• Maakunnan hankintapalvelujen osalta on oleellista, että asiantuntijoita 
voidaan hyödyntää mahdollisimman rajoituksitta (mm. lainsäädäntö ja 
inhouse-rajoitukset) koko konsernin laajuudessa 

• Samoin myös maakunnan hankintarenkaan yhteishankintayksikön toiminta on 
varmistettava 

• Tässä mielessä paras on, jos hankintapalvelut sijoitetaan maakuntaviraston 
keskushallintoon esimerkiksi talouspalvelujen yhteyteen 
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16.8.2017 

• Kun hankintapalvelut ovat osa keskushallintoa, mahdollistaa se strategisen 
hankintajohtamisen ja mm. avustamisen maakunnan palvelujen järjestämis-
tehtävässä 

• Keskushallinnosta käsin on myös luonteva tuottaa hankintapalvelua 
tukipalveluyhtiölle, liikelaitokselle ja mahdollisuuksien mukaan myös 
maakunnan sote-yhtiölle 

• Keskushallintomallilla voidaan myös varmistaa maakunnallisen 
hankintayhteistyön jatkuvuus sopimusperusteisena 

• Hankintapalveluihin on tarkoituksenmukaista sisällyttää kuljetuspalvelut ja 
niiden koordinointi 

• Logistiikkakeskuksen toiminnan luonne ei mahdollista sen sijoittamista 
maakuntavirastoon  tässä mielessä luonteva sijoituspaikka on joko liikelaitos 
tai tukipalveluyhtiö  tätä koskien tulee selvittää, mistä organisaatiosta käsin 
logistiikkakeskukselle saadaan mahdollisimman hyvä saatavuus ja laatutaso 
ajatellen koko konsernia 

• Toisaalta yhteydenpito logistiikkakeskuksen ja hankintapalvelujen välillä tulee 
olla aktiivista ja läheistä  tälle toimintatavalle pitää luoda toimivat käytänteet 
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Tilahallinta 

• Kts kuva alla 
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Keski-Pohjanmaan maakuntakonserni 
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Kp Sote Oy 2021 
•  ICT       •   

Muut 
tukipalvelut 
  

SoTe-liikelaitos 

Sote PELA 

Lomitus 

Alue-
kehitys 
ja kasvu 

Alueiden 
käytön 

palvelut 

Maa-
seutu-

palvelut 

Sote järj 

Kehittä
mis-

yksikkö 

Tukipalvelut Oy 
Tahe(heti)? 
ICT(heti)? 

Tekniikan ”haalarityöt” (2. vaiheessa ?) 
Rav.palvelut?   

 

YTH 

Keskushallinto 

xx % joku tekn.vakanssi 
Siiv.tj. tvst. 

Suunn. koordinaattori 
 - laitehuolto ja muut käyttäjäpalvelut 

- tukipalveluyhtiöiden ”asiakas”  
- kovien tukipalvelujen käytännön org. 

- ”vuokralainen”/ asiakas MKT:n suuntaan 

xx % joku tekn.besserwisseri 
- konsernin päätöksenteon tekn.tuki  

- kuntayhteistyö?, tekn.yhteishankinnat yms. 
- konsernin yhteishank. palv. valmistelu  
-konsernin tekn. talousarviovalmistelu 

- asiakaspuoli  rakennuttamishankkeissa 
- kovien tukip.yhtiöiden kons.ohjaus? 
- sote- toimijoiden tekn. valvonta… 

- koko konsernin yhteisten ulkoistettujen 
”kovien” palvelujen asiakas  

-  
- 
 

? 

Maak. Tilakeskus Oy 
-vuokraus 

- tilahallinta 
- kiint.hoito 

- vastuurajataulukon muk.  

Ohjaus 

Palveluasiakkuus 
 

Vuokra-asiakkuus 
 

Rakennuttamis-/ asenn. 
yhteistyö, 

asiakasneuvottelukunta 



Yleiset hallintoasiat 

• Poliittisen päätöksenteon tukeminen 

– Hallitus, valtuusto, tarkastuslautakunta, 
ruotsinkielinen lautakunta, yksilöasioita ratkaiseva 
hallituksen jaosto ?? Täälläkö vaiko liikelaitoksessa, 
mahdolliset muut jaostot 

– Hallintosäännöllä tarkennetaan  

• Johtoryhmätyöskentelyn tuki 

– Toimialueet 

• Hallintojohtaja + hallintosihteerit 
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talous 
• Strateginen talousjohto 

– Konsernin talousjohto 

• Talousjohtaja / talouspäälliköt / controllerit 

– Kustannuslaskenta ja raamirahan jako 

– Maksatustehtävä EU ja Mavi 

– Maksatustehtävä muille palveluntuottajille 

– Talouspäälliköille kohdistetut osaamisalueet 

– Liikelaitoksella ja yhtiöillä omat talousvastaavat 

• Tukeutuu tukipalveluyhtiön Tahe-palveluihin  

• Maakunnan rahoitus (neuvottelut + raportointi)  
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Tilastointi 

• Kokoava tietovarasto (Johdon tietojärjestelmä) 

– Yhteys ICT:hen 

– Edellyttää rajapintaa tuottavien yksiköiden 
tietojärjestelmää 

• Tuotantoyksiköt (yhtiöt ja liikelaitos) 
tarvitsevat omat erilliset 
tuotannonohjausjärjestelmät  

• Valtakunnalliset raportointitarpeet vielä auki 

– Yhtenäinen työväline valtakunnallisesti? 
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Turvallisuus 
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Sopimukset 
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Työ jatkuu…. 
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