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Maakuntaviraston yhteinen 
kehittämisyksikkö (vanha pohja)

– Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirretty sote-järjestämiskonttorista)

– Maakunnan strategia ja palvelulupaus => keskushallinnon tehtävä

– Kulttuuria koskevat suunnitelmat ja kehittämistoimenpiteet

– Demokratia ja kansalaisosallisuus

– Kielelliset palvelut ja oikeudet

– Ennakointi-, tilastointi- ja tulevaisuustyö

– Yleinen aluekehittäminen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta

– Maakunnallisen identiteetin, elinvoiman ja kulttuurin sekä hyvinvoinnin ja 
liikunnan edistäminen

– Muutoskoulutuksen toteuttaminen

– Koulutustarpeiden ennakointi ja yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa

– Maakuntakonsernin oma hanketoiminta

– Laatu- ja toimintajärjestelmätyö

– Yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen

– Kokonaisturvallisuus ja varautuminen => keskushallinnon tehtävä

– Kansainvälisyyden edistäminen ja koordinointi
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Maakuntalain 6§
tehtävät: 

9,10,11,16,17,18,24,
25



Maakunnan monialainen 
kehittämisyksikkö (uusi)
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Kehittämisyksikön henkilöstö on yksi kokonaisuus. Muutosjohtaja koordinoi 
kokonaisuutta ja tiimikohtainen vastuutus. Rajapinnan vastuuhenkilöitä, 
muutosjohtajia ja vastuuvalmistelijoita osallistuu kehittämisyksikön työskentelyyn. 
Kumppanuusryhmät kehittämisyksikön, ei tiimien, tasolla.

Elokuussa 2017 vahvistetaan lopullisesti kehittämisyksikön tehtävät ja resurssit, 
huomioiden konserniyhteistyö ja toimialojen yhteistyö.

- 15.6. rakennemalli, 20.6. vastuuhenkilöt 9-12 ja 11.8. klo 12-16 kehittämispäivä

4 tiimiä kehittämisyksikössä:

1. Osallisuus, vaikuttaminen, identiteetti ja HYTE (JS, HN, IJ, EK-K)

2. Kulttuuri ja kansainvälisyys (AS, S-MK, JS)

3. Osaamisen kehittäminen, alueen ja konsernin työvoimatarpeen ennakointi, tki-
yhteistyörakenteet (SL, MI, TR, P-LH-J, E.Pihlaja, as.tuntijat Ilkka Rintala ja Minna 
Kauppinen) 

4. Maakuntatieto, poikkihallinnollinen alueen kehittäminen, konsernin tietohallinto 
ja tilastointi (JY, SL, M.Mutka, M.Kivelä)

Maakuntalain 6§
tehtävät: 

9,10,11,16,17,18,24,
25



Kehittämisyksikön tehtäväalueiden 
mukainen organisointi (uusi)

Rajapintatehtäviä suhteessa keskushallintoon, sote-järjestämiseen ja 
toimialoihin (JY)

– Maakuntatieto ja maakuntastrategian toteutus

– Tietohallinnon ja ICT:n kehittäminen?

– Alueellisen yleisen kehittämisen ja tutkimuksen verkostoyhteistyö

– Ohjauksen ja rahoituksen simulointi

– Maakuntakonsernin oman tuotannon hanketoiminta

– Konsernin tilastointi-, toiminta- ja laatujärjestelmät 

– Maakuntavaalit (hallintoon)

– Muutoskoulutuksen toteuttaminen (hallinto/henkilöstöyksikkö?)

– Kuntarajapinnat

Yhteensovittaminen Luoma, Ylikarjula, muutosjohtajat
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Kehittämisyksikön tehtäväalueiden 
mukainen organisointi (uusi)

1. Osallisuus, vaikuttaminen identiteetti ja HYTE (tv. Jussi Salminen)

– Maakunnallisen demokratian, alueidentiteetin ja osallisuuden 
edistäminen,

– Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, (Hyvinvointifoorumi)

– Asiakas- ja asukasraadit, neuvostot, (vrt. Sote-palvelut),

– Yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen, IJ 
(Yhteispalveluryhmä)

– Kielelliset palvelut, JS&SLö

– Romaniasioiden koordinointi, JS

Jussi Salminen, Henri Nevalainen, Iiris Jurvansuu, Eija Kellokoski-Kari, 
Anne Sormunen, Susanne Löfholm
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Kehittämisyksikön tehtäväalueiden 
mukainen organisointi (uusi)

2. Kulttuuri ja kansainvälisyys (tv. Anne Sormunen)

– Alueen kansainvälisyyden koordinointi ja edistäminen, AS (”KV-
ryhmä”)

– Maakuntaviraston kansainväliset asiat ja yhteistyöverkostot,

– EU-edunvalvonta ja suorarahoitus, alueiden väliset ohjelmat,

– Kulttuurin, liikunnan ja järjestöyhteistyön edistäminen, 
(Järjestöneuvottelukunta)

– Vetovoima ja matkailu, AS (”Alueviestintä ja matkailuryhmä”)

Anne Sormunen, Sanna-Maija Kauppi, kv-sihteeri, Susanne Löfholm, 
Jussi Salminen, 
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Kehittämisyksikön tehtäväalueiden 
mukainen organisointi (uusi)

3. Osaamisen kehittäminen, alueen ja konsernin työvoimatarpeen 
ennakointi, tki-yhteistyörakenteet (tv. Saara Lång)

– Alueellinen ennakointi- ja koulutustarvesuunnittelu, 
(”Koulutusyhteistyöryhmä”)

– Konsernin koulutustarvesuunnittelu ja –toteutus,

– Alue-TKI ja tutkimuslaitosyhteistyö, (”TKI-ryhmä”)

– Kansallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyhteistyö

– K-P innovaatioekosysteemin yhteistyö

(Saara Lång, Maria Isokoski, Teppo Rekilä, Pirjo-Liisa Hautanen-Jylhä, 
Elina Pihlaja sekä asiantuntijat Ilkka Rintala ja Minna Kauppinen)
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Kehittämisyksikön tehtäväalueiden 
mukainen organisointi (uusi)

4. Maakuntatieto, poikkihallinnollinen alueen kehittäminen, 
tietohallinto ja tilastointi (tv. Jukka Ylikarjula)

– Maakuntatietotuotanto ja tiedon hallinta, 

– Konsernin ja alueellisen tilastoinnin kehittäminen,

– Poikkihallinnollinen alueen kehittäminen ja alueen kehityksen 
tilannekuvan kokoaminen sekä JTS-prosessissa mukanaolo,

– Osallistuminen rajapinnoissa maakuntakonsernin strategiseen ja 
laadulliseen kehittämiseen,

– ATIK, Kase-tilastointi, eKeski-Pohjanmaa, ym., huomioiden kansalliset 
tilastoinnit, tietoaltaat, indikaattorit, ym.

Jukka Ylikarjula, Saara Lång, uusi tilasto- ja ennakointiasiantuntija, 
Marita Mutka, Mika Kivelä, as.tuntijana Olli Rosenqvist?

=> Alueellinen tilastoryhmä
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Kehittämisyksikön henkilöresurssit

Keski-Pohjanmaan liitto:

- Jukka Ylikarjula

- Teppo Rekilä

- Anne Sormunen

- Sanna-Maija Kauppi

- Susanne Löfholm

- Marita Mutka (osin)

- Muu henkilöstö, vrt. alke&tuki?
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Soite:

- Jussi Salminen

- Iiris Jurvansuu

- Saara Lång (sis. strategiatyö)

- Henri Nevalainen

- Maria Isokoski (osin)

- Sote-järjestämisen yhteiset?

- ICT kehittämisyksikön alle?

Resurssitarve:

- Tilastoasiantuntija (liitossakin tarve, H.Pikkarainen, S.Honga)

- Kulttuuri- ja järjestöasiantuntija (S-MK kokoaikaisuus?)

- Kv-koordinaattori

- Ely-/TE-toimistosta/jäsenkunnista asiantuntijaresurssia?



Kehittämisyksikön asemointia 2017

11.8.2017 kehittämispäivä

– Määritellään kehittämisyksikön tehtävät, päätavoitteet, resurssit ja 
valmisteluvastuut henkilöittäin,

– Työaikataulutus 2017-2018,

– Tiimien nykytilannekuvaus, päätavoitteet ja toimenpiteet mitä tehdään,

– Kumppanuusryhmien muodostaminen ja asettaminen (neuvostot, 
neuvottelukunnat, verkostoryhmät),

17.8.2017 Vaten ja muutosjohtajien kokous

– Kehittämisyksikön tehtävien, henkilöiden ja rajapintojen vahvistaminen,

– Maakuntatietokonseptin määrittely K-P:n osalta

– Poikkihallinnollinen alueen kehittäminen ja alueen kehityksen tilannekuvan 
prosessin mallinnus

Kehittämisyksikön tiimivastaavat kokoontuvat viikoittain ja koko 
kehittämisyksikkö 1-2 krt/kk. 
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