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Teemme työtä Etelä-Savon hyväksi

Yhteisen tahdon muodostaja

Maakuntaliitto linjaa ja johtaa maakunnan strategista kehittämistä. 

Keskeisin työkalumme on maakuntastrategia.
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Missiomme

Suuntaamme kehittämistoimia maakuntaohjelmalla ja maakuntakaavalla. 

Toteutamme ohjelmaa ja kaavaa erilaisin kehittämistoimin ja rahoitusohjelmin.

Valvomme maakunnan etuja yhdessä jäsenkuntiemme ja sidosryhmiemme kanssa.

Vahvistamme maakunnan näkyvyyttä ja yhtenäisyyttä tehokkaasti eri kanavia hyödyntäen.



Organisaatio

Maakuntavaltuusto

Maakunta-
hallitus

Tarkastus-
lautakunta

Maakuntahallituksen 
työjaosto

Maakuntajohtaja

Kehittämisyksikkö
Ennakointi ja tietopalvelu

Strategiat, ohjelmat ja suunnitelmat
Maakuntakaavoitus

Hankerahoitus ja -kehitys
Edunvalvonta ja yhteistyö

Hallintoyksikkö
Tukipalvelut

Viestintä
Hankemaksatus ja -varmennus



Arvomme
Yhdessä

Ennakoiden
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Yhdessä

Yhdessä tekevä Etelä-Savo on meille tärkeä arvo ja toimintatapa. 

Me teemme yhteistyötä sekä sisäisesti että erilaisten sidosryhmien 

kanssa. 

Yhteistyömme on arvostavaa vuorovaikutusta. Se on avointa, 

tasapuolista, toisten huomioimista ja auttamista. 

Me kaikki otamme vastuun yhteisten asioiden sujumisesta. 

Hyödynnämme jokaisen vahvuuksia. 



Ennakoiden

Ennakoimme muutoksia työmme tuloksellisuuden varmistamiseksi. 

Osaamme suunnitella ja varautua sekä tehdä asioita oikea-

aikaisesti. 

Ennakointi ja kehittävä asenne ovat työmme kulmakivi. 

Hyödynnämme koko työyhteisön asiantuntijuutta ja tietoa.



Uudistaen

Kehitämme toimintaamme vahvistamalla osaamistamme ja 

terävöittämällä toimintatapojamme Etelä-Savon parhaaksi.

Luomme yhdessä mahdollisuuksia maakunnan uusiutumiseksi.



Missiomme
Teemme 

työtä 

Etelä-Savon 

hyväksi



Visiomme Elinvoimainen 

Etelä-Savo



Maakuntaliiton avaintehtävät

Olemme 

1. maakunnan yhteisen tahdon muodostaja

2. maakunnan kehittäjä

3. maakunnan edunvalvoja

4. maakunnan näkyvyyden vahvistaja ja aktiivinen 

viestijä



Avaintehtävä 1

Maakunnan yhteisen tahdon muodostaja



1. Maakunnan yhteisen tahdon muodostaja

-Maakuntaliitto luo Etelä-Savon yhteistä tahtotilaa tietoon ja 

ennakointiin pohjautuen

-Maakuntaliitto sitouttaa maakunnan toimijat 

kumppanuuteen ja yhteisiin tavoitteisiin

-Maakuntaliitto linjaa ja johtaa maakunnan strategista 

kehittämistä. Keskeisin työkalumme on 

maakuntastrategia.



Avaintehtävä 2

Maakunnan kehittäjä



2. Maakunnan kehittäjä

-Maakuntaliitto ennakoi ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi

-Maakuntaliitto edistää maakunnan strategisten tavoitteiden 
saavuttamista käytössä olevilla työkaluilla ja resursseilla 

- Maakuntaohjelma suuntaa kehittämistoimia, joita edistetään erilaisilla 
rahoitusohjelmilla

- Maakuntakaava ja sen toteuttamisen edistäminen ovat työkalujamme alueiden 
kehittämiseen

- Teemme teemakohtaista kehittämistyötä valituilla avainaloilla



Avaintehtävä 3

Maakunnan edunvalvoja



3. Maakunnan edunvalvoja

-Valvomme maakunnan strategista etuja oikea-aikaisesti, 

järjestelmällisesti ja tuloksellisesti yhdessä jäsenkuntiemme ja 

muiden keskeisten sidosryhmiemme kanssa

-Kärkiviestimme perustuu oikeaan tietoon ja yhteisiin strategisiin 

tavoitteisiin

-Edunvalvontamme on tuloksellista vuoropuhelua vaikuttajien ja 

päättäjien kanssa



Avaintehtävä 4

Maakunnan näkyvyyden vahvistaja ja aktiivinen viestijä



4. Maakunnan näkyvyyden vahvistaja ja aktiivinen 

viestijä

-Vahvistamme maakunnan näkyvyyttä ja yhtenäisyyttä oikea-

aikaisella viestinnällä tehokkaasti eri kanavia hyödyntäen 

yhteistyössä sidosryhmien kanssa

-Viestimme päätöksistämme ja toiminnastamme avoimesti

-Vahvistamme virastossa avointa tiedonkulkua ja jokaisen 

viestintäosaamista

-Viestintämme perustuu tietoon ja se on avointa ja laadukasta



Toimivat tukipalvelut ovat edellytys tulokselliselle 

toiminnalle



Toimivat tukipalvelut ovat edellytys tulokselliselle 

toiminnalle

-Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät, prosessit ja seuranta 

ovat laadukkaita

-Käyttämämme toimintatavat, tilat, laitteet ja ohjelmistot tukevat ja 

tehostavat työtämme

-Tiedonhallinta ja päätöksenteon valmistelu on selkeää ja 

systemaattista


