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Maakuntavalmistelun rakenteet 
väliaikaishallinnon vaiheessa 5/2017 ->
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Maakuntauudistuksen valmisteluorganisaatio 
jatketussa esivalmistelu-vaiheessa 9/2017-6/2018
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YHTEISTOIMINTAELIN
Kts seur dia

TVK ja OR pj:t mukana

VÄLIAIKAISHALLINNON JA 
TOIMIALUETASON MUUTOSJOHTAJIEN 

JOHTORYHMÄ

MAAKUNTAPALVELUT
VALMISTELURYHMÄT (+alaryhmät)

-maaseutupalvelut
-maankäyttö, ympäristö ja liikenne
--elinkeinot, työllisyys ja aluekehitys
=> nimetään aluekehitys- ja 
kasvuryhmäksi
--monialaisen kehittämisyksikön ryhmä 
(huomioi maakunnan tilannekuvan 
muodostamisen kokonaisuuden)

SOTE- JA TURVALLISUUS
VALMISTELURYHMÄT (+alaryhmät)

-sote-järjestäminen
-valinnanvapaus (4)
-ensihoito
-hoidolliset tukipalvelut

-pelastustoimi ja varautuminen
-ympäristöterveydenhuolto

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT
VALMISTELURYHMÄT (+alaryhmät)

-konsernihallintoryhmä
-henkilöstöryhmä
-taloustyöryhmä
-viestintäryhmä
-digiryhmä

-tukipalveluryhmä
-tarvittavat alatyöryhmät (ICT, tekniikka, 

hankinnat jne.)

OHJAUSRYHMÄN, MAAKUNTALIITON JA 
SOITEN PUHEENJOHTAJISTON SEKÄ 

MUUTOSJOHTAJAN SEKÄ 
MAAKUNTAJOHTAJAN MUODOSTAMA 

VALMISTELURYHMÄ

Toimialueiden joryt

OMISTAJAOHJAUKSEN 
NEUVOTTELUKUNTA –

KUNTAYHTEISTYÖN 
YHDYSPINTARYHMÄ

POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ
-poliittiset päättäjät

-kuntajohtajat asiantuntijajäseninä



Maakuntauudistuksen valmisteluorganisaatio 
väliaikaishallinnon vaiheessa 6/2018-1/2019
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YHTEISTOIMINTAELIN
Kts seur dia

TVK ja OR pj:t mukana

POLIITTINEN SEURANTARYHMÄ

MUUTOSJOHTAJIEN JOHTORYHMÄ

MAAKUNTAPALVELUT
VALMISTELURYHMÄT (+alaryhmät)

-maaseutupalvelut
-maankäyttö, ympäristö ja liikenne
--elinkeinot, työllisyys ja aluekehitys
=> nimetään aluekehitys- ja 
kasvuryhmäksi
--monialaisen kehittämisyksikön ryhmä 
(huomioi maakunnan tilannekuvan 
muodostamisen kokonaisuuden)

SOTE- JA TURVALLISUUS
VALMISTELURYHMÄT (+alaryhmät)

-sote-järjestäminen
-valinnanvapaus (4)
-ensihoito
-hoidolliset tukipalvelut

-pelastustoimi ja varautuminen
-ympäristöterveydenhuolto

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT
VALMISTELURYHMÄT (+alaryhmät)

-konsernihallintoryhmä
-henkilöstöryhmä
-taloustyöryhmä
-viestintäryhmä
-digiryhmä

-tukipalveluryhmä
-tarvittavat alatyöryhmät (ICT, tekniikka, 

hankinnat jne.)

VÄLIAIKAISHALLINTO

Toimialueiden joryt

OMISTAJAOHJAUKSEN 
NEUVOTTELUKUNTA –

KUNTAYHTEISTYÖN 
YHDYSPINTARYHMÄ



ALUEKEHITYS JA KASVUPALVELUT
Valmistelusuunnitelma 15.8.2017

Petri Jylhä, Elina Pihlaja, Perttu Kellomäki, Marita Mutka
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Aluekehitys ja kasvupalvelut –toimialan 
valmistelutilanne 15.8.2017
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▪ Valmistelutiimi kokoontunut tähän mennessä 4 + 1 kertaa
▪ Perehtyminen, työkäytännöt, suunnittelu ym.

▪ Valmistelusuunnitelmaa laadittu yhdessä vastuuvalmistelijoiden kanssa
▪ Tehtävät, valmistelun organisointi, työryhmät (”virka”, kumppanit, muut)
▪ Muutosvisio luonnostelutasolla
▪ Toimitaan yhdessä kokoontuen ja itsenäisesti, työtilana Evald, sharepoint

▪ Tehtävälistaa laadittu tämän hetken tiedon perusteella

▪ Alustava tiekartta laadittu maaliskuulle 2018  ->  MUUTETAAN  -> 1.1.2020
▪ Sekä tehtävät että aikataulut täsmentyvät ja muuttuvat ”varmasti”

▪ Toimialan työryhmäjako uudistettu - täsmennetään ryhmien jäseniä elokuussa



• Käsittelee K-P Liiton, Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY -keskusten sekä 
Pohjanmaan TE -toimiston maakunnalle siirtyvät tehtävät

– Em. tahojen elinkeinojen, työllisyyden ja alueen kehittämiseen liittyvät 
tehtävät

– Kasvupalvelu (TEM)  –uudistuksen soveltaminen maakunnan toimintamalliksi

– Maaseudun kehittämisen näkökulman huomioiminen 

– Kansainvälistyminen

• Kokoaa siirtyvät tehtävät yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja valmistelee 
vastuualueensa toimintamallin 

• Huomioi toiminnan suunnittelussa perustettavan maakunnan sekä kuntien 
ja sidosryhmien välisen kumppanuuden ja tehtävien rajapinnat 

• Perustaa tarvittaessa alatyöryhmiä
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Elinkeino-, työllisyys- ja 
aluekehitystyöryhmän (ETA) tehtävät
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• Petri Jylhä ja Jukka Ylikarjula

• K-P liitto: Kaj Lyyski (pj), Tuija Puumala (siht), Tiina Harjunpää

• Pohjanmaan ELY: Kaj Kaski, Mirva Hannelin, Tom Saksa, Henrik Broman, 
Sirkku Wacklin

• Keski-Suomen ELY: Taina Lommi, Jaakko Ryymin

• Pohjanmaan TE -toimisto: Mats Löfberg (varapj), Elina Pihlaja, Perttu 
Kellomäki

• Kuntajohdon edustus: Lauri Laajala, Hannu Jyrkkä, Terttu Korte, Jukka 
Hillukkala, Arto Alpia

• Kokkolan edustajat: Stina Mattila, Jonne Sandberg, Piia Isosaari, Ilkka 
Rintala

• Laajassa kokoonpanossa em. lisäksi Keski-Pohjanmaan yrittäjät ry:n, 
Pohjanmaan kauppakamarin, Finnveran, Tekesin/Team Finlandin ja kuntien 
kehitysyhtiöiden edustus)

Elinkeino-, työllisyys- ja 
aluekehitystyöryhmän (ETA) kokoonpano



K-P Maakuntakonserni
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Keski-Pohjanmaan maakuntakonserni
(5.7.2017 päätösten jälkeen)
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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

Alue-
kehitys 
ja kasvu

Alueiden 
käytön 

palvelut

Maa-
seutu-

palvelut

Sote
järj

Kehittämis-
yksikkö

Tukipalvelut 
OyYTH

Konsernihallinto

Lomituksen 
palvelutuotannon 
sijoittuminen ? –
erilaisia vaihtoehtoja 
tarjolla

Maakuntavaali-
lautakunta

?
KP Lomitus Oy ? 

Yhtiön 
omistajakunnat



Maakuntavaali-
lautakunta

Keski-Pohjanmaan maakuntakonserni –
tukipalveluiden yhtiöittäminen
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MAAKUNTAVIRASTO

VALTUUSTO

Maakuntastrategia

Toiminnan, hallinnon ja
talouden käytännön johtaminen

HALLITUS

Valtakunnalliset palvelukeskukset

• ICT       •  Muut tukipalvelut       •  Toimitilat

59
jäsentä

Tarkastuslauta-
kunta

Liikelaitoksen johtokunta

Valinnanvapaus

Kilpailuvelvoite

+

Ruotsinkielinen 
jaos

Sote PELA Lomitus

Alue-
kehitys 
ja kasvu

Alueiden 
käytön 

palvelut

Maa-
seutu-

palvelut

Sote
järj

Kehittämis-
yksikkö

Tukipalvelut 
OyYTH

Konsernihallinto

1 monialainen tukipalveluyhtiö
1. TAHE
2. ICT (?)
3. Muut tukipalvelut (ateriapalvelut)

Päätökset 
tukipalveluyhtiörakenteesta 

Soiten toimesta kesän ja 
syksyn 2017 aikana (6-9/17)

=> Hallitus 6/17 ja 8/17, 
valtuusto 9/17

Ensisijaisesti 1 yhtiön malli



Maakuntavirasto
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Kuvaan merkitty alustavat arviot toimialueiden henkilötyövuosimääristä

Valtuusto

Hallitus

Tarkastuslautakunta

Ruotsinkielinen jaostoMaakuntajohtaja

Maakuntavirasto

Alueiden 
käytön 

palvelut

Maaseutu
palvelut

YTH

Alue-
kehitys ja 

kasvu-
palvelut

Muita toimielimiä??

Yhteinen 
monialainen 

kehittämisyksikkö

tukipalveluyhtiöKeskushallinto

42 htv 35 htv 35 htv
+ 153 htv

? Htv (20-30??)

8+S htv

Sote-
järjestä-
minen

30 htv

Kokonaisturvallisuus ja varautuminen
osana keskushallinnon tehtäviä



➢ Noin  250 – 300 työntekijää
➢ Noin 16 - 19 miljoonaa euron toimintamenot vuosittain
➢ Noin 100 miljoonaa euroa välitettävää rahoitusta vuosittain
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Millaista maakuntapalvelujen kokonaisuutta 
olemme rakentamassa?

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä

• Maakuntapalvelut = Aluekehittäminen ja kasvupalvelut, maaseutupalvelut ja 
alueiden käytön palvelut

• Kokonaisuus =

– Elinvoimaa kehittävä, 

– Palveluja järjestävä ja tuottava sekä 

– Viranomais- ja hallintotehtäviä toteuttava kokonaisuus, 

– joka rakentuu virasto-, liikelaitos- ja yhtiömuotoisista yksiköistä sekä 
ulkopuolisista palvelujen tuottajista



Aluekehitys ja kasvupalvelut

• Alueiden kehittämispalvelut

– Aluekehitysviranomaistehtävät

– EU:n välittävä viranomainen

– Muu aluekehittämisen rahoitus ja hanketoiminta

• Työllisyyspalvelut 

– TE-palveluiden järjestäminen

– Kotoutumisen edistäminen

– Yritys- ja asiakaskoulutukset

• Yrityspalvelut

– Elinkeinoelämän ja elinkeinojen sekä innovaatioympäristön 
kehittäminen ja rahoitus

– Yritys- ja neuvontapalvelut

– Yritysten kansainvälistyminen ja Team Finland-toiminta
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Maakuntalain 6§
tehtävät: 9



Keski-Pohjanmaan maakuntaan liittyvät 
organisaatiot ja niiden tehtäväalat
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- Keski-Pohjanmaan liitto

- Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

- Kårkullan kuntayhtymä

- Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos

- Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto

- Etelä-Pohjanmaan ELY –keskus (EAKR /liikenne ja ympäristövastuualueet)

- Pohjanmaan ELY –keskus (elinkeino- ja maaseutuasiat)

- Keski-Suomen ELY –keskus (EU-hankkeet ja yritystukipäätökset)

- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (liikunta, kulttuuri, varautuminen, ympäristöterveydenhuollon 
tehtävät)

- Pohjanmaan TE -toimisto

- Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet: 

- KaseKa (alueena Kaustisen seutukunnan kunnat + Kannus); Lestijärven kunnan alaisuudessa

- Kokkola (alueena Kokkola + liitoskuntien alueet)

- Lomituspalvelut:

- Kaustisen  paikallisyksikkö (Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kuntien alueella)

- Toholammin paikallisyksikkö (Toholammin ja Lestijärven kuntien, Kannuksen kaupungin sekä Kälviän, Lohtajan ja 
Ullavan alueella)

- Pedersören paikallisyksikkö (kanta-Kokkolan alueelle kohdistuvat toiminnot)

Aluekehitys ja 
kasvupalvelut
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TE-PALVELUT

Henkilöpalvelut       Yrityspalvelut

ELY-PALVELUT

Yrityspalvelut      Maaseutupalvelut

K-P LIITTO

Aluekehityspalvelut

Soite 
palvelut

Työnantaja
palvelut

-
rekrytointi

palvelut

Kela 
palvelut

Työllisyys 
koulutus

kuntoutus
valmennus
Kotoutus-
palvelut

Yrityspalvelut
TEAM Finland

Finnpro
Finnvera

Tekes
konsultoinnit

Maaseutu
yritys- ja 
maatila
palvelut

Aluekehityspalvelut 
ja –rahoitus

t&k&i –ympäristöt
”Pilotti” rahoitus

HENKILÖASIAKKAAT YRITYSASIAKKAAT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

A L U E K E H I T Y S- J A K A S V U  P A L V E L U T

Aluekehitys- ja kasvupalvelut:
Organisoituminen 0.1



Aluekehitys ja kasvupalvelut
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Aluekehitys ja kasvupalvelut

Työllisyys- ja 
osaamisen 

kehittämispalvelut
Yrityspalvelut Aluekehityspalvelut

30 htv (osa yhtiössä?) 6 htv 7 htv



Aluekehitys- ja kasvupalvelut:
Organisoituminen 0.1

23.8.2017 20

Työllisyyden ja 
osaamisen 

kehittämisen palvelut

Yritys- ja 
yhteisöpalvelut

Aluekehitys-
palvelut

Rajapinnat:
• kehittämisyksikkö, 
• maaseutupalvelut ja 
• YLL

Alue-
kehitys ja 

kasvu-
palvelut

Yhtiö

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä

Tiimi-
rakenne?

?



Valmistelun lähtökohtia jatketun 
esivalmistelun ja väliaikaishallinnon 

vaiheessa 6/2017 ->
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Tehtävät 
väliaikaishallinnon vaiheessa
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Valmistelutoimielimen tehtävänä on:
▪ kartoittaa maakunnille siirtyvä henkilöstö ja valmistella 

maakuntavaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -
sopimuksiksi.

▪ osallistua maakunnille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden 
selvittämiseen.

▪ osallistua maakunnille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja 
velvollisuuksien selvittämiseen.

▪ osallistua maakunnille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista 
tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen 
selvittämiseen.

▪ valmistella maakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämistä.
▪ päättää maakunnan vuoden 2018 talousarviosta.
▪ osallistua ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen.
▪ valmistella muut maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen 

välittömästi liittyvät asiat.



Lähtökohtana ETA-ryhmän valmistelu
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• Nykytilaraportti
• Työryhmän työ
• Lainsäädäntö
• Valtakunnallinen ohjaus:
mm. maakuntien palvelu-
kokonaisuudet
• Maakunnan tarpeet

Kehitysyhtiöt

TEM

Maakunnan 
toiminnaksi



TAVOITETILA:

HYVINVOIVA 
KASVUN 
MAAKUNTA

OSAAMINEN KILPAILUKYKY SAAVUTETTAVUUS

MAASEUTU

KANSAINVÄLISYYS

VETOVOIMA

Tavoitetila /VISIO, Vuonna 2040 Keski-Pohjanmaa on: 

HYVINVOIVA KASVUN MAAKUNTA



Aluekehitys ja kasvupalvelujen 
valmistelun organisointi
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Valmistelun organisointi
Valmistelijat
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▪ Valmistelutiimi:
▪ Muutosjohtaja Petri Jylhä
▪ Vastuuvalmistelijat palvelualueilla: 

▪ työllisyys ja osaamisen kehittämispalvelut Elina Pihlaja 
▪ yrityspalvelut Perttu Kellomäki
▪ aluekehityspalvelut Marita Mutka

▪ Valmistelusuunnitelmaa täsmennetään vastuuvalmistelijoiden kanssa jatkuvasti

▪ Keskusteluyhteys ja vuorovaikutus niin henkilöstön kuin kumppaneiden kanssa
▪ Valmistelijat tulevat tarvitsemaan kaiken avun, tiedon ja tuen liittyvien 

organisaatioiden henkilöstöltä
▪ Valmistelua tullaan toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä niin koko 

maakuntauudistuksen valmistelijoiden kesken kuin organisaatioiden henkilöstön 
kesken

▪ Valmistelussa tarvitaan laajasti alueen kuntien, toimijoiden ja verkostojen 
näkemyksiä ja ideoita



Valmistelun organisointi.
Toimijat, työryhmät ja verkostot
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▪ On tärkeää hyödyntää olemassa olevia toimijoita, työryhmiä ja verkostoja 
valmistelun apuna ja määritellä niiden mahdollisuudet tukea valmistelua

▪ Tällä hetkellä maakunnassa on useita työllisyyden edistämisen työryhmiä, mm:
▪ Maakuntauudistuksen ETA –työryhmä
▪ Maakunnallinen työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen kokeilu (K-P Liitto)
▪ Kaustisen seutukunnan työllisyysstrategia, Satelliitti(Kokkotyösäätiö/Kase)
▪ Työllisyyden edistämisen toimintamallit K-P:n maaseudulla Ohjuri (Kase/Kannus/KPEDU)
▪ Nuorten työllistyminen - Ohjaamo (Kokkolan kaupunki, Kase, Kannus)
▪ Osatyökykyisten OTE –hanke (Soite)

▪ Yrityspalveluiden osalta on käynnissä maaseutualueiden elinvoimapalveluiden 
selvitys

▪ Uuden maakunnan strategiaprosessi

▪ Aluekehityspalveluiden osalta maakuntaohjelmatyö ja maakuntaohjelman 
teemaryhmien voidaan katsoa tukevan valmistelua
• Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2018-2021



Valmistelun organisointi:
Työryhmien roolit
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▪ Valmistelu jatkuu esivalmisteluna 6/2018 saakka, mutta on tästä alkaen 
luonteeltaan myös virkavalmistelua ja päätöksentekoa 

▪ ETA –työryhmän valmistelu ja kokoava rooli esivalmisteluvaiheessa on ollut 
erittäin hyödyllinen
▪ Työryhmän toiminta jatkuu kokoavana ja informoivana foorumina

▪ On tärkeää suunnata kaikkien maakunnassa toimivien toimialaan liittyvien 
työryhmien työtä samaan tavoitteeseen
▪ Maakuntauudistuksen tukemiseen ja uuden toimintamallin 

rakentamiseen vuodelle 2020



Valmistelun organisointi:
Yhteistyö kuntien ja Soiten kanssa
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▪ Kunnat ovat kumppaneina omissa rooleissaan laajasti maakunnan kanssa, mm:
▪ Elinkeinojen kehittäminen ja yrityspalvelut
▪ Toimintaympäristöjen kehittäminen
▪ Työllisyyden edistäminen ja hoitaminen
▪ Hankkeiden kuntaosuudet

▪ Soite hoitaa tällä hetkellä kuntiin liittyen pitkäaikaistyöttömyyden palveluita sekä 
TYP -toimintaa
▪ Soite siirtyy maakuntaan ja siten myös sen toiminta työllisyyden tehtävissä

▪ Otettava valmistelussa ja kokonaisuuden sovittelussa huomioon!



Valmistelun organisointi:
Henkilöstön osallistuminen
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▪ Esivalmistelussa henkilöstön osallistuminen on toteutettu vapaamuotoisen 
YT-elimen ja henkilöstö-ryhmän kautta

▪ Jokaisessa työryhmässä on lisäksi ollut henkilöstön edustajia

▪ Väliaikaishallinnon vaiheessa:

▪ Toimintatapa henkilöstö –ryhmän ja työryhmäedustusten osalta tullee 
jatkumaan

▪ Väliaikainen toimielin nimittää virallisen henkilöstö / YT-elimen

▪ Valmistelussa järjestetään erilaisia henkilöstötapaamisia ja –tilaisuuksia 
sekä käydään suoria kahdenvälisiä keskusteluja työntekijöiden kanssa



Väliaikaishallinnon aikainen 
yhteistoiminta
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Aluekehitys ja kasvupalveluiden 
valmistelutehtävät ja -rakenne 5/2017 ->
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Tehtävät
(versio 15.6.)
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▪ Valmistelusuunnitelman täsmentäminen vastuuvalmistelijoiden kanssa, sisältäen 
▪ Tehtävät ja aikataulu (”tiekartta”) 
▪ Valmistelurakenteet (työryhmät)

▪ Aluekehitys ja Kasvu –muutosvision ja tavoitteiden määrittely
▪ Maakuntastrategian ja alueen tilannekuvan valmistelu yhteistyössä muiden toimialojen kanssa
▪ Aluekehityksen tilannekuva 

▪ TEM työpaja 30.8., syyskuu 1. tilannekuva ja marraskuu neuvottelut
▪ Lakeihin perustuvien tehtävien luettelointi ja purkaminen tehtäviksi ja osatehtäviksi

▪ Maakuntalaki ja voimaanpanolaki, kasvupalvelulaki, kasvupalvelujen rahoituslaki
▪ Toimintamallien, palvelukokonaisuuksien, -prosessien ja kanavien sekä asiakkuuksien kuvaus

▪ Valtakunnallinen ohjaus ja malli, maakunnallinen toimintamalli sekä yhteissovitus kuntien 
palveluihin
▪ TEM työryhmä (Blinnikkala) ja Palvelukonsepti –kuvaus (Gofore)

▪ Toimialarajat ylittävät palvelukokonaisuudet asiakkaan näkökulmasta
▪ Palvelulupaukset, palveluketjut, mittarit ja seuranta

▪ Toimialueen organisoituminen, tehtäväkuvaukset ja resurssien määrittely
▪ Viranomaistehtävien eriyttämisvaatimukset toimialan kokonaisuuden näkökulmasta sekä myös 

toimialarajojen yli (erityisesti maaseutupalvelut) (HVJ)
▪ Tehtävien laaja-alaistaminen

▪ Maakunnan ja kuntien yhteistyösopimuksen valmistelu (Kasvupalvelulaki) toimialan näkökulmasta
▪ Yhteensopivuus aluekehittämispäätökseen, palveluiden yhteensovittaminen ja toimijoiden roolit

Listaus muokkautuu uudistuksen ohjauksen & lainsäädännön edetessä



Tehtävät
(versio 15.6.)
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▪ Suunniteltava ja valmisteltava siirrot mm.
▪ Henkilöstö
▪ Sopimukset, hankinnat ym.
▪ Tilat, laitteet
▪ Tietokannat, ohjelmistot ja muu sähköinen toimintaympäristö
▪ Hanke-, avustus ym-. päätöksenteon siirtymiseen liittyvä avustaminen
▪ Asiakkaiden siirtyminen

▪ Toimialan talous- ja toimintasuunnitelma 2018 ja alustavasti 2019
▪ Henkilöstörakenne, ostopalvelusopimusten hankintaan liittyvät ja muut mahdolliset ostopalvelut

▪ Markkinaselvitys (31.12.2019 mennessä) ja volyymimäärittelyt
▪ Yhtiöittämissuunnitelma (yhdessä JL kanssa, 2020)

Listaus muokkautuu uudistuksen ohjauksen & lainsäädännön edetessä



Valmistelun organisointi:
Valmistelijoiden tehtävät
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ALKE - johtoryhmä / valmistelutiimi

Työllisyys ja osaamisen 
kehittäminen

Vastuuvalmistelija

Yrityspalvelut
Vastuuvalmistelija

Aluekehityspalvelut
Vastuuvalmistelija

Tehtävät:
Palvelualueen 

muutosvalmistelu ja 
toimialakokonaisuuden 

rakentumisen tukeminen 

Tehtävät:
Palvelualueen 

muutosvalmistelu ja 
toimialakokonaisuuden 

rakentumisen tukeminen 

Tehtävät:
Palvelualueen 

muutosvalmistelu ja 
toimialakokonaisuuden 

rakentumisen tukeminen 

Tehtävät:
Asiakasnäkökulma: yhtenäisen kokonaisuuden luominen, toimintamallit yli toimialuerajojen

Sisäisen toiminnan näkökulma: väliaikaishallintovaiheen tehtävien toteuttaminen



Valmistelun organisointi ja 
työryhmärakenne
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Aluekehitys- ja kasvupalvelujen johtoryhmä:
Muutosjohtaja Petri Jylhä + vastuuvalmistelijat

Työllisyys ja osaamisen 
kehittäminen

Vastuuvalmistelija
Elina Pihlaja

Yrityspalvelut
Vastuuvalmistelija
Perttu Kellomäki

Aluekehityspalvelut
Vastuuvalmistelija

Marita Mutka

Aluekehitys ja kasvu -foorumi

Työryhmissä 
organisaatioiden 
ja kumppaneiden 

edustajat

Maakunnassa toimivat muut uudistusta hyödyttävät ryhmät

Työryhmät

1 2

Työryhmät

1 2

Työryhmät

1 2



Valmistelun organisointi:
Toimialueen työryhmien tehtävät
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▪ Aluekehitys- ja kasvupalvelujen toimiala on sisällöiltään ja toimijakentältään laaja-
alainen ja monitahoinen. Toimintaympäristöä leimaa vahvasti erilaisten verkostojen 
toiminta. Nämä erityispiirteet tulee huomioida valmistelussa.

▪ Työryhmätyön painopisteenä ovat ryhmät, jotka toimivat palvelualueilla 
vastuuvalmistelijoiden tärkeänä työapuna ja tukevat ns. virkavalmistelua:

1. Sisäisen toiminnan, substanssin ja väliaikaishallinnon tehtävien näkökulmista 
(asiantuntijaryhmät)

2. Asiakas- ja kumppanuusnäkökulmista (kumppaniryhmät)

▪ Asiantuntijaryhmät muodostuvat muutamista keskeisistä viranhaltijoista ja 
kytkevät valmistelun siirtyviin organisaatioihin systemaattisella tavalla
▪ Erittäin tärkeitä tiedonsaannin, yhteistyön ja vuorovaikutuksen kannalta
▪ Muodostavat palvelualueen valmistelutiimin 
▪ Kokoontuvat useasti väliaikaishallinnon aikana

▪ Kumppaniryhmät muodostuvat muutamista keskeisistä avainhenkilöistä 
tärkeimmistä kumppaniorganisaatioista. Ne tuottavat valmisteluun ulkopuolisen 
näkemyksen ja toimintamallivaihtoehtoja kumppaneita hyödyntäen.
▪ Kokoontuvat tarpeen mukaan harvemmin

Työryhmät

Painopiste

1

2



Valmistelun organisointi:
Ns. ETA –ryhmän tehtävät
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▪ ETA-ryhmä muutetaan Aluekehitys ja kasvu –foorumiksi
▪ Foorumi kutsutaan tarvittaessa kokoon valmistelutiimin taholta

▪ Arvioidaan tarvetta työ- ja kumppaniryhmien työn käynnistymisen jälkeen ja 
suunnitellaan em. perusteella esim. seminaarityyppinen tilaisuus

▪ Maakunnan yhteistyöryhmässä MYR raportoidaan tarvittaessa/kutsusta 
valmistelun etenemisestä

▪ Tehtävinä
▪ Tuottaa kokonaisnäkemys toimialan valmistelun etenemisestä liittyville 

organisaatioille, kumppaneille ja sidosryhmille
▪ Jakaa tietoa, keskustella ja saada näkemyksiä eri tahoilta valmistelijoiden tueksi
▪ Seurata valmistelun etenemistä ja sisältöjä 

▪ Kokoonpano
▪ Laaja kutsu sidosryhmille ja kumppaneille

Aluekehitys ja kasvu -ryhmä



Valmistelun organisointi:
Maakunnassa toimivien muiden työryhmien tehtävät
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▪ Muiden työryhmien lisäarvo ja tehtävät määritellään valmistelusuunnitelmassa. 
Niiden tekemä työ pyritään ohjaamaan tehokkaasti valmistelijoiden avuksi.

▪ Valmistelijat eivät toimi ryhmien jäseninä, vaan hyödyntävät niiden tuloksia ja 
ohjaavat tarvittaessa ryhmien puheenjohtajia

▪ Maakunnallisten työryhmien ym. valmisteluun liittyvien prosessien roolit:
▪ Ideoida, valmistella ja tuottaa esityksiä eri osa-alueilta, joita voidaan hyödyntää 

valmistelussa
▪ Jakaa tietoa, keskustella ja saada näkemyksiä eri tahoilta
▪ Varmistaa ja seurata valmistelun etenemistä ja sisältöjä
▪ Mahdollisesti, jos tarvetta: Päätösten tekeminen = toiminta väliaikaishallinnon 

jaoksena (päätetään VATE:n työjärjestyksessä)

▪ Maakunnassa toimivien muiden työryhmien työ kytketään uudistukseen
▪ Työllisyyteen ja osaamiseen liittyvät ryhmät
▪ Yrityspalveluihin liittyvät ryhmät
▪ Aluekehitykseen liittyvät ryhmät

Maakunnassa toimivat muut uudistusta hyödyttävät ryhmät



Valmistelun organisointi:
Työllisyys ja osaamisen kehittäminen
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Työllisyys ja osaamisen kehittäminen
Vastuuvalmistelija

Asiantuntijaryhmä

Liittyvien 
organisaatioiden 

edustajat

Kumppaniryhmä

Kumppaneiden
edustajat

Jäsenet: 
TE-toimisto, Soite

Jäsenet: 
Kuntaedustaja, Soite, TE-toimisto, KELA, 

Kokkotyö, KPEDU

Asiakas- ja kumppanuusnäkökulmat

Sisäisen toiminnan, substanssin ja 
hallinnon näkökulma

Työllisyyteen liittyvien 
muiden ryhmien roolit?



Valmistelun organisointi:
Työllisyys ja osaaminen -työryhmien kokoonpanot
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▪ Asiantuntijaryhmän jäsenet:
▪ Pia Särkijärvi, Päivi Vehniä, Mikael Krook, Lea Rauma, Juuso Kautiainen, Marjut Marttila (kotoutuminen)
▪ Soiten edustaja – nimeämispyyntö lähetetty ja tarkistetaan tilanne
▪ Muita asiantuntijoita kutsutaan tarpeen mukaan
▪ Työryhmätyöskentely eriytyy käsiteltävän teeman mukaan pienemmissä asiantuntijaryhmissä (Elina miettii 

tarkemman jaon ennen työryhmän kokoontumista –hallintotehtävät, palvelukokonaisuudet)
▪ 1. kokoontuminen syyskuussa (tavoitteena 7.  tai 8.9.) koko ryhmällä, jatkossa pienemmillä ryhmillä + koko 

ryhmä harvemmin?

▪ Kumppaniryhmän jäsenet (avainhenkilöt):
▪ Kuntaedustajat;

▪ Työllisyys: Ilkka Rintala (?), Timo Pärkkä
▪ Kotoutuminen: Kokkolan kaupungilta

▪ K-P Liitto; Teija Tuunila
▪ Soite; Elina selvittää
▪ KELA; Elina selvittää
▪ Kokkotyö -säätiö; Ronnie Djupsund / Margita Lukkarinen 30.11. asti
▪ KPEDU; Elina selvittää, Liisa Sadeharju yhteyshenkilönä
▪ Ryhmään kutsutaan asiantuntijoita tarpeen mukaan
▪ Työryhmätyöskentely eriytyy käsiteltävän teeman mukaan pienemmissä asiantuntijaryhmissä (Elina miettii 

tarkemman jaon)
▪ 1. kokoontuminen lokakuussa koko ryhmällä, jatkossa pienemmillä ryhmillä + koko ryhmä harvemmin 

(asiantuntijaryhmäjaon perusteella)?

▪ TE-toimiston johtajalla Helvi Riihimäellä on oikeus osallistua valmisteluryhmiin

TE-toimiston 
muutosvalmennus 

(valmistelun hajauttaminen):
Palaveri Mats, Helvi, Elina, 
Perttu ja Petri  18.8.2017



Valmistelun organisointi:
Työllisyys ja osaaminen -työryhmien tehtävät
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▪ Maakunnassa toimivien muiden työryhmien työ kytketään uudistukseen
▪ MAKO Osaaminen –teemaryhmä
▪ MAKO Kilpailukyky –teemaryhmä
▪ Maakunnallinen työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen kokeilu (K-P Liitto)

▪ Ideoida, valmistella ja tuottaa esityksiä eri osa-alueilta, joita voidaan hyödyntää valmistelussa
▪ Toimenpiteinä

▪ Kaustisen seutukunnan työllisyysstrategia, Satelliitti (Kokkotyösäätiö/Kase)
▪ Ideoida, valmistella ja tuottaa esityksiä eri osa-alueilta, joita voidaan hyödyntää valmistelussa
▪ Jakaa tietoa, keskustella ja saada näkemyksiä eri tahoilta

▪ Työllisyyden edistämisen toimintamallit K-P:n maaseudulla Ohjuri (Kase/Kannus/KPEDU)
▪ Ideoida, valmistella ja tuottaa esityksiä eri osa-alueilta, joita voidaan hyödyntää valmistelussa

▪ Nuorten työllistyminen - Ohjaamo (Kokkolan kaupunki, Kase, Kannus)
▪ Ideoida, valmistella ja tuottaa esityksiä eri osa-alueilta, joita voidaan hyödyntää valmistelussa

▪ Osatyökykyisten OTE –hanke (Soite)
▪ Ideoida, valmistella ja tuottaa esityksiä eri osa-alueilta, joita voidaan hyödyntää valmistelussa

▪ Kokkolan kaupungin työllisyystyöryhmä
▪ Elinikäisen ohjauksen koordinaatioryhmä(ELO)
▪ Työnhakija-asiakkaiden kuuleminen

Työllisyyteen liittyvien 
muiden ryhmien roolit?

Kuvataan tehtäviä / 
toimenpiteitä tarkemmin



Valmistelun organisointi:
Yrityspalvelut

23.8.2017 Maakunnallinen näkökulma 43

Yrityspalvelut
Vastuuvalmistelija

Asiantuntijaryhmä

Liittyvien 
organisaatioiden 

edustajat

Kumppaniryhmä

Kumppaneiden
edustajat

Jäsenet: 
TE-toimisto, ELY-keskukset, K-P liitto

Jäsenet: 
Kunnat ja kehitysyhtiöt, KP Yrittäjät, 

Kauppakamari, BF, YTH
Yrityspalveluun liittyvien 
muiden ryhmien roolit?

MAKO-ryhmät?

Asiakas- ja kumppanuusnäkökulmat

Sisäisen toiminnan, substanssin ja 
hallinnon näkökulma



Valmistelun organisointi:
Yrityspalvelu -työryhmien kokoonpanot
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▪ Asiantuntijaryhmän jäsenet:
▪ Henrik Broman, Tom Saksa, Kaj Lyyski, Irma Liedes, Heikki Rautio
▪ Muita asiantuntijoita kutsutaan tarpeen mukaan
▪ 1. kokoontuminen 7.9. koko ryhmällä

▪ Kumppaniryhmän jäsenet:
▪ Kehitysyhtiöt; Anne Pesola, Mikko Hänninen, Mari Äijälä, Esa Järvenoja
▪ KP Yrittäjät; Mervi Järkkälä
▪ Kauppakamari; Paula Erkkilä
▪ Tekes ja Finpro (tuleva ”Business Finland” –organisaatio); Vesa Kojola, Esa 

Lindqvist, Jukka Lohivuo
▪ Kimmo Aaltonen, Ympäristöterveydenhuolto
▪ Alueiden käytön palvelujen edustaja, Janna Räisänen (K-P Liitto)
▪ 1. kokoontuminen lokakuussa koko ryhmällä, jatkossa pienemmillä ryhmillä + 

koko ryhmä harvemmin



Valmistelun organisointi:
Yrityspalvelu -työryhmien tehtävät
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▪ Maakunnassa toimivien muiden työryhmien työ kytketään uudistukseen
▪ Ryhmien roolit ja tehtävät alustavasti:

▪ MAKO kilpailukyky –teemaryhmä
▪ Käytännössä vuodenvaihteessa

▪ Yritysasiakkaiden suora kuuleminen
▪ Elinvoimapalvelut –ryhmä

▪ Kuntajohtajat
▪ Petri on koonnut,  kutsutaan tarvittaessa kokoon

▪ Yritys-Suomi –ryhmä 
▪ Ryhmä on jäissä, mutta tarvittaessa kokoontuu – sovitaan Anne Pesolan kanssa 

tarvittaessa
▪ Palvelukonsepti ja verkostot

▪ Team Finland –työryhmä 
▪ YAJR = Yritysasiakkuuksien johtoryhmä  toimii samassa yhteydessä
▪ Ryhmää ei koota erikseen maakuntauudistuksen valmistelussa, koska ryhmän 

jäseniä toimii jo muissa ryhmissä
▪ TE-toimiston johtajalla Helvi Riihimäellä on oikeus osallistua kaikkiin valmisteluryhmiin

Yrityspalveluun liittyvien 
muiden ryhmien roolit

MAKO-ryhmät



Valmistelun organisointi:
Aluekehityspalvelut
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Aluekehityspalvelut
Vastuuvalmistelija

Asiantuntijaryhmä

Liittyvien 
organisaatioiden 

edustajat

Kumppaniryhmä

Kumppaneiden
edustajat

Jäsenet: 
K-P Liitto, K-S ELY, Pohj. ELY

Jäsenet: 
Kunnat, Yliopistokeskus, CENTRIA, KPEDU, 

GTK,  LUKE Aluekehitykseen liittyvien 
muiden ryhmien roolit

MAKO-ryhmät

Asiakas- ja kumppanuusnäkökulmat

Sisäisen toiminnan, substanssin ja 
hallinnon näkökulma



Valmistelun organisointi:
Aluekehitys -työryhmien kokoonpano
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▪ Asiantuntijaryhmän jäsenet:
▪ Keski-Pohjanmaan liitto: Kaj Lyyski, Tiina Harjunpää, Tuija Puumala
▪ Keski-Suomen ELY/ESR: Marko Muotio
▪ Pohjanmaan ELY/maaseutu: Anna-Maija Herlevi

▪ Kytkentä maaseutuohjelmaan ja maaseudun kehittämiseen
▪ Pohjanmaan ELY/yritysten kehittäminen: Tom Saksa
▪ Muita asiantuntijoita kutsutaan tarpeen mukaan
▪ Nimeämiset tehty
▪ 1. kokoontuminen 12.9. klo  9.30 Evald

▪ Kumppaniryhmän jäsenet:
▪ Kunnat / kehitysyhtiöt

▪ Anne Pesola (Päivi Korpisalo), Terttu Korte (Mari Äijälä), Minna Kauppinen (Jaana 
Ojutkangas-Änäkkälä)

▪ Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: Anne Jokela (Paula Kivinen)
▪ Centria-ammattikorkeakoulu: Jennie Elfving
▪ Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä: Jarmo Matintalo (Harri Lundell)
▪ Geologian tutkimuskeskus GTK: Samu Valpola
▪ Luonnonvarakeskus LUKE: Paula Jylhä
▪ Täydennetään ryhmää 1. kokouksessa tarpeen mukaan ja kutsutaan myös asiantuntijoita 

tarpeen mukaan
▪ 1. kokoontuminen lokakuun alkupuolella



Valmistelun organisointi:
Aluekehitys -työryhmien tehtävät
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▪ Maakunnassa toimivien muiden työryhmien työ kytketään uudistukseen
▪ Ryhmien roolit ja tehtävät alustavasti:

▪ MAKO Osaaminen –teemaryhmä
▪ MAKO Kilpailukyky –teemaryhmä

▪ MAKO –ryhmien päätehtävä maakuntaohjelman toteuttaminen, 
toimeenpanosuunnitelman laatiminen, seuranta (nykyinen aluekehittämislaki-
/tehtävät 2019 asti)

▪ Liittymäpinnat
▪ Maakuntaohjelma on strateginen asiakirja, joka ohjaa uuden maakunnan 

aluekehittämistä vuoteen 2021
▪ Uudella maakuntavaltuustolla on mahdollisuus tarkistaa maakuntaohjelmaa
▪ Aluekehityksen tilannekuva
▪ Aluekehittämispäätös

▪ Alueiden käyttö (suunnittelu + EAKR)
Aluekehitykseen liittyvien 

muiden ryhmien roolit
MAKO-ryhmät



Aluekehitys ja kasvupalveluiden 
valmistelun tiekarttaa 

5/2017 – 6/2018
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Tiekarttaa 21.8.2017
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▪ Touko-syyskuu 2017
▪ Valmistelun suunnittelu ja keskustelut eri tahojen kanssa muutosjohtajan toimesta
▪ ETA -ryhmän kokous 9.5. ja 20.6., jossa valmistelusuunnitelman esittely
▪ Valmistelutiimin työn käynnistyminen  ja yhteissuunnittelu
▪ Valmistelijoiden työkäytännöt (mm. työajan käyttö, asiakirjahallinto yms. käytännön työhön 

liittyvää sopimista) ja perehtyminen tehtäviinsä 
▪ Valmistelusuunnitelman täsmentäminen vastuuvalmistelijoiden kanssa, sisältäen tehtävät ja 

aikataulu (”tiekartta”)  ja valmistelurakenteet (työryhmät)
▪ Valmistelun muutosvision, tavoitteiden, sisältöjen ja työtapojen suunnittelu
▪ Keskustelut liittyvien organisaatioiden, kuntien, työryhmien vetäjien, toimijoiden ja verkostojen 

avainhenkilöiden kanssa alkavat
▪ Virka- ja kumppaniryhmien täsmentäminen ja kokoaminen ja ensimmäiset kokoontumiset 

asiantuntijaryhmillä
▪ Muiden maakunnallisten työryhmien ym. roolien jäsentäminen
▪ 29.8. TEM työpaja (Petri, Marita) + 30.8. TEM Kasvupalvelun markkinan rakentamisen ja 

ohjauksen seminaari (Marita, Elina, Perttu, mahd. Petri)
▪ Syyskuu: mahdollisesti jo lainsäädäntöön tutustumista
▪ Palvelualoittain valmistelusuunnitelmat (kevyet ja päivittyvät)



Tiekarttaa 21.8.2017
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▪ Lokakuu 2017
▪ Maakuntastrategiaan liittyvä valmistelu

▪ 27.10. strategia –työpaja Kokkolan kaupungintalo
▪ Arvot ja muutosvisio: maakunnan ja toimialan (lokakuun alussa omalla tiimillä aloitetaan, 

tehdään etukäteen ohjeiden mukaan)
▪ Lainsäädännön haltuunotto ja tehtävien purkaminen yksityiskohtaisesti eri osa-alueille
▪ Työryhmien tehtävien ja kokoonpanon viimeistely sekä ensimmäiset kumppanityöryhmien 

kokoontumiset
▪ Yhteys muihin toimialoihin: 

▪ Petri, Sirkku ym valmistelee
▪ Maakuntakonsernin sisällä / toimialojen välillä palveluprosessit

▪ Maakuntastrategian ja alueen tilannekuvan valmistelu yhteistyössä muiden toimialojen kanssa, 
valmistautuminen JTS –neuvotteluun
▪ Aikataulu avoin??

▪ Toimialueen asiakkaat, palvelut ja organisoituminen keskusteluun ja työstöön sekä arvojen ja 
visioiden pohtiminen työryhmissä: 
▪ Pohjaksi esivalmistelu, työryhmien näkemykset ym. Ja tehdään luonnostelua 

organisoitumisesta, toimintamalleista, palveluista - asiakasnäkökulma



Tiekarttaa 21.8.2017
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▪ Marras-joulukuu 2017
▪ Maakuntastrategiaan liittyvä valmistelu:

▪ SWOT-työpaja 13.12.2017
▪ Laaditaan SWOT:it asiantuntija- ja kumppaniryhmissä (aikatauluista riippuen ryhmät 

kommentoivat etu- tai jälkikäteen)
▪ Ennakointi maakuntaorganisaation sisällä – alken rooli?
▪ Toimialueen organisoituminen 
▪ Toimintamallien, palvelukokonaisuuksien, -prosessien ja kanavien kuvaus
▪ Talousarvio 2018
▪ Maakunnan ja kuntien yhteistyösopimuksen valmistelu ja luonnostelu (vuosittainen prosessi)

▪ Kasvupalvelut – yrityspalvelut – kehitysyhtiö yhteistyö
▪ Työllisyys – kuntien rooli
▪ Aluekehitys – päätöksenteko, kuntarahoitus, ohjelmavalmistelu ym…

▪ Maakuntastrategian ja alueen tilannekuvan valmistelu yhteistyössä muiden toimialojen kanssa
▪ TEM neuvottelu marraskuussa vai vasta helmikuulla 2018?



Tiekarttaa 21.8.2017
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▪ Tammi-helmikuu 2018
▪ Toimialueen organisoituminen 
▪ Toimintamallien, palvelukokonaisuuksien, -prosessien ja kanavien kuvaus
▪ Maakuntastrategia

▪ Strategiset päätavoitteet –työpaja
▪ Organisaation tehtäväkuvaukset ja resurssien määrittely

▪ Yms

▪ Maalis-toukokuu 2018
▪ Toimialueen strategiaan liittyvät tekstit
▪ Siirtojen valmistelu: sopimukset, henkilöstö, tilat ym.
▪ Yms

▪ Kesäkuu 2018
▪ Jatkettu esivalmistelu päättyy ja valmistelu siirretään väliaikaishallinnolle
▪ Väliaikaishallinto käynnistyy



Tiimin työskentelytavat ja muita 
käytännön asioita
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Tiimipalaverit
kesäkuu 2017

23.8.2017 Maakunnallinen näkökulma 55

▪ 6.6.2017 klo 9 -11 Evald
▪ Ajatukset ja odotukset tehtäviimme
▪ Käytännön asioiden sopimista: palaveritavat ja –ajat, työajan käyttö, tietohallinto ym.
▪ Maakuntauudistuksen tilannekatsaus
▪ Valmistelusuunnitelman luonnoksen läpikäynti ja alustavaa työstämistä

▪ 7.6.2017 klo 9 – 11.30 Evald
▪ Valmistelusuunnitelman työstämistä, erityisesti 

▪ Vastuualueiden tehtävät
▪ Työryhmärakenne ja työryhmien roolit
▪ Asiantuntija- ja kumppanityöryhmien kokoonpano ja kokoaminen

▪ 13.6.2017 klo 9 -14 Evald
▪ Valmistelusuunnitelman viimeistely 20.6. varten
▪ Kasvupalvelulakiluonnosten ja valtakunnallisen valmistelun sisällöt - lausuntopyynnöt
▪ K-P:n lähtökohdat (ETA-nykytilaraportti), ETA-ryhmän mallinnus
▪ Muutosvisio ja tavoitteet valmistelulle



Tiimipalaverit
kesäkuu 2017
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▪ 20.6.2017 klo 13 K-P Liitto (ETA-ryhmän kokous)
▪ Valmistelusuunnitelman esittely

▪ 28.6. klo 9 -12 Evald
▪ Valmistelusuunnitelma: 

▪ Erityisesti työryhmien viimeistely ja kutsut ryhmiin
▪ Muutosvisio ja tavoitteet valmistelulle
▪ Toiminnan ja palveluiden hahmottelua

▪ K-P:n lähtökohdat (ETA-nykytilaraportti), ETA-ryhmän mallinnus
▪ Lainsäädännön ja TEM:in puitteet (palvelukonseptiin perehtyminen)

▪ Heinäkuu lomilla ☺
▪ Elokuun ensimmäinen viikko: Marita, Petri, Elina lomilla



Tiimipalaverit
kesäkuu 2017
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▪ Ennen 7.8.
▪ Asiantuntijaryhmien kokousten koollekutsuminen ja kokouksen valmistelu 
▪ Lainsäädäntöön perehtyminen
▪ Oman alueen tehtävälistan ja kokonaisuuden hahmottaminen

▪ 7.8.2017 klo 12-16 Evald
▪ Tilannekatsaus omalla tiimillä
▪ Työsuunnitelma

▪ 15.8.2017 klo 9 -12 Evald

▪ 21.8.2017 klo 12-16 Evald

▪ 4.9.2017 klo 12-16 Evald

▪ 13.9.2017 klo 9.15 – 12 Evald

▪ 21.9.2017 klo 9-12 Evald

▪ 27.9. klo 12-16 Evald

▪ 10.10. klo 9-12 Evald

▪ Vko 42 SYYSLOMA



Työtavat

23.8.2017 Maakunnallinen näkökulma 58

▪ Kyseessä väliaikaiset mandaatit, lopulliset virkavalinnat tehdään vuonna 2018 
maakuntavaltuuston ja – hallituksen johdolla tulevan maakunnan hallintosäännön mukaisesti

▪ Väliaikaisia muutosjohtaja- ja vastuuvalmistelija-mandaatteja/-tehtäviä ei saa sekoittaa 
voimaanpanolain mukaiseen väliaikaishallintoon
▪ Väliaikaishallinto on voimaanpanolain mukainen päätöksentekoelin, joka vastaa lain 

mukaisista tehtäväkokonaisuuksista

▪ Toimialueiden muutosjohtajat ja palvelualueiden vastuuvalmistelijat ottavat strategisen ja 
operatiivisen johtamisvastuun oman palvelukokonaisuutensa jatkokehittämisestä 
muutosjohtajan ohjauksessa

▪ Muutosjohtajista koostetaan väliaikainen johtoryhmä ja mahdollisesti toimialuekohtaiset 
johtoryhmät perustetaan yhdessä vastuuvalmistelijoiden kanssa

▪ Muutosjohtajat työskentelevät tehtävässä osa-aikaisesti (20-60%), virka- tai työsuhde 
omaan organisaatioon säilyy ja toimitaan entisin palvelussuhde-ehdoin (palkka)

▪ Muutosjohtajana ja vastuuvalmistelijana toimiminen edellyttää oman tausta-organisaation 
tukea ja sisäisiä järjestelyjä työpanoksen vapauttamiseksi muutosjohtajana toimimiseen



Työtavat
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▪ Tiimissä yhdessä ja itsenäisesti valmistellen omilla osa-alueilla

▪ Toisten tukeminen, yhdessä ideointi & suunnittelu

▪ Palaverit Evaldissa, muissa toimipaikoissa, videoneuvotteluna
▪ Evaldissa myös tilaa valmistelutyön tekemiseen
▪ Evaldissa langaton toimistoverkko – tunnukset Petriltä
▪ Tilojen varauskalenteri Sharepointissa

▪ Valmisteluasiakirjojen tallennus yhteiseen paikkaan – aineisto löydettävissä
▪ Sharepoint, M-Files

▪ Hyvässä yhteistyössä omien organisaatioiden asiantuntijoiden kanssa

▪ Tutustuminen eri toimintoihin?
▪ Maakuntaliitto, ELY:t, TE-toimisto

▪ Henkilöstöinfot, haastattelut?



Tietohallinto ja Digi
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▪ Sharepoint -ryhmätilatässä vaiheessa, myöhemmin mahdollisesti M-Files

▪ https://soiteonline.sharepoint.com/K-P Maakuntauudistus/SitePages/Kotisivu.aspx

▪ Valmisteluun liittyvät asiakirjat ja muu aineisto
▪ Lainsäädäntö, TEM-ohjeet ym..
▪ Muistiot ja pöytäkirjat, suunnitelmat, kuvaukset, sopimukset…
▪ Ym. kaikki tarpeellinen valmisteluun liittyvä aineisto

AINEISTO KAIKKIEN KÄYTÖSSÄ JA TALLESSA & 
SAATAVILLA MISTÄ TAHANSA

▪ Skypen / videoneuvottelun käyttö
▪ Otetaan pienin askelin omaan käyttöön
▪ Harjoitellaan ja valmistaudutaan uusiin toimintamalleihin, saadaan 

kokemuksia ja toivottavasti ideoita soveltamisesta sisäiseen ja ulkoiseen 
käyttöön

https://soiteonline.sharepoint.com/K-P Maakuntauudistus/SitePages/Kotisivu.aspx


Aluekehitys ja kasvupalvelut:
Maakuntastrategian valmistelu

Muutosvisio ja tavoitteet
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Maakuntastrategian aikataulu
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Maritan ja Saaran powerpoint



Maakuntastrategiaan liittyvät 
valmistelutehtävät
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➢ Noin  40 - 45 työntekijää
➢ Noin 2-3 miljoonaa euron toimintamenot vuosittain
➢ Noin 10 - 15 miljoonaa euroa välitettävää rahoitusta vuosittain
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Millaista Aluekehitys ja kasvu –toimialaa
olemme rakentamassa?

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä

• Alueen elinvoimaa kehittävä, 

• Toimialan palveluja järjestävä, hankkiva ja tuottava sekä 

• Viranomais- ja hallintotehtäviä toteuttava

• Rakentuu virastosta, mahdollisesta tuotantoyhtiöstä ja ulkopuolisista palvelujen 
tuottajista

• Asiakkaina henkilöt, yritykset ja yhteisöt, kunnat ja valtion viranomaiset



Alustavaa muutosvision luonnostelua
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▪ Aluenäkökulma
▪ Maakuntaohjelman visio

▪ Hyvinvoiva kasvun maakunta
▪ Elinvoiman kehittäminen, tulevaisuuden tekeminen
▪ Alueen palvelut muodostavat tehokkaan / tarpeisiin vastaavan 

kokonaisuuden
▪ Asiakasnäkökulma

▪ Yhtenäinen palvelukokonaisuus 
▪ Monialainen palvelu
▪ Tehokkaat palveluprosessit, hyvä palveluiden saatavuus
▪ Ketterä, tarpeisiin vastaava toimintamalli

▪ Sisäisen toiminnan näkökulma
▪ Yhtenäinen uusi toimintakulttuuri (usean organisaation sulautuminen)

▪ Viestintäsuunnitelman visio
▪ Joustava, kattava ja saumaton palvelu



Maakunta 2023
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Valtakunnallinen palveluiden 
asiakasvisio
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Valtakunnalliset 
palvelukokonaisuudet
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✓ Sote- ja maakuntauudistus ovat osa digiloikkaa
✓ Maakunnat tarvitsevat yhtenäisen näkemyksen asiakkaistaan ja palveluistaan
✓ Palvelut järjestetään ja tuotetaan yhteistyössä (maakunnan kokonaisarkkitehtuurin 

pohjalta)

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä



Maakunnan palvelut ovat osa 
valtakunnallista palveluarkkitehtuuria

23.8.2017 69Maakuntapalvelut / Petri Jylhä

https://esuomi.fi/


YTH
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Aluekehitys ja kasvu 
Toimintamallin hahmottelua asiakkaan näkökulmasta

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä

Aluekehitys- ja kasvupalvelut 
ns. yhdeltä luukulta

Työllisyys ja 
osaamisen 

kehittä-
minen

Yritys-
palvelut

Aluekehitys-
palvelut

Alueiden 
käytön 

palvelut

Maaseutu-
palvelut

Asiakas

Myös muiden toimialojen palvelut
ns. yhdeltä luukulta

Maakunnan toimipaikat ja henkilökohtainen palvelu
Sähköinen asiointi ja videovälitteiset etäpalvelut
Valtakunnalliset palvelukeskukset ja toimijat



Aluekehitys ja kasvupalveluiden 
lainsäädäntö 6/2017
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Lainsäädäntö kesäkuu 2017
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Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on ollut lausunnolla ajalla
2.3.-26.4.2017. 

Lausuntopyyntö aluekehitys- ja kasvupalvelulakeihin kytkeytyvistä
sisältölaeista
▪ Laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista
▪ Laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta
▪ Laki yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien 

muuttamisesta
▪ sekä luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kotoutumisen 

edistämisestä

Lausuntopyynnön materiaali löytyy TEM:n Internetosoitteesta:
http://tem.fi/lausuntopyynnot

Lausunnot on pyydetty antamaan sähköisellä kyselylomakkeella 16.6.2017 klo 16.15 
mennessä.

http://tem.fi/lausuntopyynnot


KUNTAYHTEISTYÖ
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Kunnat, maakunta ja verkostot
elinvoiman kehittäjinä v. 2019?

Palveluiden 
tuottaja

Päärooli:
Palveluiden tuottaja

Yhteiset tavoitteet

Tavoitteita vastaavat 
tehtävät eri rooleissa

MAAKUNTA
hallintoviranomainen ja julkisen 

vallan käyttäjä
palveluiden järjestäjä ja rahoittaja

suunnitteleva, ennakoiva, tilastoiva
maakunnallinen kehittäjä

KUNTA
valmisteleva, neuvova, ohjaava 

palveluiden järjestäjä, tuottaja ja 
rahoittaja

aktivoiva, kokoava, suunnitteleva
paikallinen ja erikoistunut kehittäjä

Kunnan 
henkilöstöSäätiö

Kunnan / 
kuntien yhtiö

Yritys

KuntayhtymäYhdistysMaakunnan 
liikelaitos

Maakunnan 
henkilöstö

Maakunnan 
oma yhtiö

Muu yhteis-
toimintaelin

Valtakunnalliset 
toimijat

Kv. 
toimijat

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä

Maakunnan 
osaomistama

yhtiö

Päärooli: 
Palveluiden järjestäjä



Maakunnan ja kuntien 
yhteistyömahdollisuuksia
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• Yhteispalveluiden ja maakunnan palveluverkoston luominen

– Maakunnalla on toimi- ja työskentelypisteet jokaisessa kunnassa määritellyllä laajuudella

– Maakunnan palvelupisteiden kautta asiakas saa tarvittaessa palvelunsa yhden luukun kautta

– Maakunnan palvelupisteiden ja kuntien yhteispalvelupisteiden yhteinen kehittäminen ja synergia

• Maaseudun kehittäminen 

– ”Maaseutuasiamiesten työn jatkaminen” – yhteistoimintasopimukset, asiantuntijapalveluiden myyminen?

– Valmistelu: Maaseutupalvelut –ryhmä, Elinvoimapalvelut –selvitys

• Elinvoimapalvelut (yritys- ja työllisyyspalvelut)

– Työvoimapalvelut: kuntien yhtiöt tuottajina

• Valmistelu: K-P työllisyysteemaryhmä, K-P kuntakokeilu-ryhmä, ETA-ryhmä, Kaustisen seudun 
työllisyysstrategia, K-P Ote

– Yritysten kehittämispalvelut: kuntien yhtiöt tuottajina

• Valmistelu: Elinvoimapalvelut –työryhmä (=kuntajohtajat) + selvitys, ETA-ryhmä

• Ympäristötoimi

– Vaihteluväli: asiantuntijayhteistyö – kuntien ympäristötoimen kokoaminen maakunnalliseksi toiminnaksi

– Valmistelu: MYL –ryhmä tekee esityksen työvaliokunnalle

• Rakennusvalvonta

– Mahdollinen valmistelija MYL –työryhmä

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä



Maakunnan ja kuntien 
yhteistyömahdollisuuksia
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• Rakennusasiantuntijapalvelun hankinta kunnilta

– Tällä hetkellä Ely:llä on omaa asiantuntemusta – jatkossa hankintaa kunnilta?

– Valmistelu: Maaseutupalvelut –työryhmä, myös MYL -työryhmä

• Alueiden käytön suunnittelu

– Asiantuntijayhteistyö esim. kaavoituksessa

– Valmistelu: MYL –työryhmä

• Liikennepalvelut

– Liikennepalveluiden kehittäminen ja järjestäminen maakunnallisena kokonaisuutena

– Julkisen henkilöliikenteen suunnittelu ja järjestäminen samoin kuin em. koskevat valtionavustustehtävät

– Valmistelu: KYYTIIN! / SOITE Kuljetuspalvelukeskus, MYL-työryhmä

• Lakimiespalvelut

– Tällä hetkellä Ely:llä on omaa asiantuntemusta – jatkossa maakunnan omana tuotantona (myyminen 
kunnille), hankintana kunnilta tai tuottaminen yhteistyössä?

– Valmistelu:  Maakuntauudistuksen eri hallintoryhmät

• Tukipalveluiden tuottaminen

– Valmistelu:  Maakuntauudistuksen eri hallintoryhmät

• Lomituspalvelut

– Asiantuntijapalvelun myyminen työterveydenhuollolle

• Turvallisuus ja varautuminen

– Poikkeusolojen johtamisjärjestelmän kehittäminen

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä


