
a.4.1 Prosessi, jolla on sidos

a.4.2 Sidos: 
prosessiin vai 
prosessista?

a.4.3 Kuvaus 
sidoksesta

Hallintoasiat Hallintoasioiden ohjaus Kymenlaakson liitto

Toimielinten ja 
luottamuselinten valinnat ja 
kokoonpanot.

Toiminnan suunnittelu, 
järjestäminen, toteuttaminen 
ja kehittäminen →

Toimielinten 
päätöksenteko

Hallintoasiat

Toiminnan suunnittelu, 
järjestäminen, toteuttaminen 
ja kehittäminen Kymenlaakson liitto

Liiton ja jäsenkuntien 
toiminta. Päätöksenteko ja johtaminen →

Toiminnan 
järjestäminen ja 
toteuttaminen 
vaikuttaa 
päätöksentekoon ja 
johtamiseen.

Hallintoasiat Kotimainen yhteistyö Kymenlaakson liitto

Lausuntojen antaminen ja 
osallistuminen 
yhteistyöhön. 
Maakuntakaavan ja 
merialuesuunnitelman 
toteuttamisen edistäminen.

Toiminnan suunnittelu, 
järjestäminen, toteuttaminen 
ja kehittäminen ←

Lausunnot ja 
kannanotot 
määrittävät 
yhteistyön sisältöä.

Hallintoasiat Päätöksenteko ja johtaminen Kymenlaakson liitto Toimelinten päätöksenteko.

Toiminnan suunnittelu, 
järjestäminen, toteuttaminen 
ja kehittäminen →

Päätöksillä asetetaan 
raamit toiminnalle. 
Sidos kumpaankin 
suuntaan.

Henkilöstöasiat Henkilöstöasioiden ohjaus Kymenlaakson liitto
Paikallisneuvottelut ja muu 
sopiminen.

Toiminnan suunnittelu, 
järjestäminen, toteuttaminen 
ja kehittäminen ←

Henkilöstöasioiden 
ohjauksella 
edistetään toiminnan 
järjestämistä.

Henkilöstöasiat Palvelusuhdeasiat Kymenlaakson liitto
Virkoihin ja toimiin liittyvät 
valinnat ja rekrytointi. Päätöksenteko ja johtaminen ←

Toimihenkilövalintap
äätös käynnistää 
palvelussuhteen.

KYMENLAAKSON LIITON TIEDONHALLINTAMALLI

a.4 Prosessin sidokset muihin prosesseihin

a. 0 Nimeä tehtävä, johon 
toimintaprosessi kuuluu 

(Vapaaehtoinen) 

a.2 Toimintaprosessista 
vastaavan viranomaisen 

nimi a.3 Prosessin tarkoitus
a.1 Toimintaprosessin  nimi 

(nimike)



Henkilöstöasiat
Palkan, palkkioiden ja 
korvausten maksaminen Kymenlaakson liitto

Palkanlaskenta ja 
kokouspalkkiot. Päätöksenteko ja johtaminen ←

Viranhaltijapäätöksin 
määritellään 
palkkalaskentaperust
eet.

Henkilöstöasiat Osaaminen ja kehittäminen Kymenlaakson liitto Koulutukset.

Toiminnan suunnittelu, 
järjestäminen, toteuttaminen 
ja kehittäminen ←

Henkilöstön 
osaamisella 
edistetään toiminnan 
järjestämistä.

Henkilöstöasiat Työhyvinvoinnin edistäminen Kymenlaakson liitto
Työsuojelu ja 
työhyvinvointi.

Toiminnan suunnittelu, 
järjestäminen, toteuttaminen 
ja kehittäminen ←

Hyvinvoiva 
henkilöstö edistää 
toiminnan 
järjestämistä.

Talousasiat Talouspolitiikka Kymenlaakson liitto Lausuntojen antaminen .
Kansallinen lainsäädäntö ja Eu-
lainsäädäntö →

Vaikuttaminen/edun
valvonta 
lainsäädäntöön

Talousasiat
Talouden suunnittelu ja 
seuranta Kymenlaakson liitto

Talousarvio, tilinpäätös, 
tilintarkastus. Päätöksenteko ja johtaminen ←

Vaikutukset 
päätöksentekoon ja 
tilintarkastukseen

Talousasiat Rahoitus ja varainhallinta Kymenlaakson liitto Jäsenmaksut, avustukset.

Toiminnan suunnittelu, 
järjestäminen, toteuttaminen 
ja kehittäminen ←

Rahoituspohja 
määrittää toimintaa

Talousasiat Kirjanpito ja maksuliikenne Kymenlaakson liitto
Taloustiedot ja 
maksuvalmius.

Toiminnan suunnittelu, 
järjestäminen, toteuttaminen 
ja kehittäminen ←

Kirjanpidosta 
saatavat tiedot 
määrittävät 
toimintaa.

Talousasiat Hankintatoimi Kymenlaakson liitto
Kynnysarvon ylittävät 
palvelujen ostot. Päätöksenteko ja johtaminen ←

Toiminnan 
edellyttämät 
hankinnat.

Liikenne ja viestintä
Liikenteen suunnittelu ja 
kehittäminen Kymenlaakson liitto

Lausuntojen antaminen ja 
strategiatyö. Päätöksenteko ja johtaminen ←

Maakuntahallituksen 
antamat lausunnot.

Liikenne ja viestintä Laajakaista Kymenlaakson liitto Lausuntojen antaminen. Kotimainen yhteistyö →
Yhteistyö muiden 
liittojen kanssa.

Tiedonhallinta ja 
viestintäpalvelut Ohjaus Kymenlaakson liitto

Lausuntojen antaminen ja 
strategiatyö.

Toiminnan suunnittelu, 
järjestäminen, toteuttaminen 
ja kehittäminen ←

Tiedonhallinnan 
suunnittelu ja 
kehittäminen.



Tiedonhallinta ja 
viestintäpalvelut Tiedonhallinta ja tietopalvelu Kymenlaakson liitto

Tietoturva, arkistointi, 
asiankäsittely. Laajakaista ←

Laajakaista osana 
liton tiedonhallintaa.

Tiedonhallinta ja 
viestintäpalvelut Viestintä ja tiedottaminen Kymenlaakson liitto

Tiedotus, Internet-sivut, 
edustaminen, tapahtumat. Kotimainen yhteistyö →

Tiedotus 
sidosryhmille ja 
muille liitoille.

Tiedonhallinta ja 
viestintäpalvelut

Tietojärjestelmien 
kehittäminen ja ylläpito Kymenlaakson liitto

Liiton tietojärjestelmien 
kehittäminen.

Toiminnan suunnittelu, 
järjestäminen, toteuttaminen 
ja kehittäminen ←

Tietojärjestelmien 
käyttöönoton 
suunnittelu.

Aluesuunnittelu
Maankäytön ja rakentamisen 
ohjaus Kymenlaakson liitto

Lausuntojen antaminen ja 
osallistuminen 
yhteistyöhön. 
Maakuntakaavan ja 
merialuesuunnitelman 
toteuttamisen edistäminen. Kotimainen yhteistyö →

Maakuntakaavan 
toteutumisen 
seuranta ja 
vaikuttaminen 
maakunnan 
maankäytön 
suunnitteluun.

Aluesuunnittelu Kuntakaavoitus Kymenlaakson liitto

Lausuntojen antaminen ja 
osallistuminen 
yhteistyöhön. 
Maakuntakaavan ja 
merialuesuunnitelman 
toteuttamisen edistäminen. Kotimainen yhteistyö →

Maakuntakaavan 
toteutumisen 
seuranta ja 
vaikuttaminen 
maakunnan 
maankäytön 
suunnitteluun.

Aluesuunnittelu Maakuntakaavoitus Kymenlaakson liitto
Maakuntakaavan laatiminen 
ja seuranta. Päätöksenteko ja johtaminen ←

MRL mukainen 
maakunnan liiton 
tehtävä.

Aluesuunnittelu Merialuesuunnittelu Kymenlaakson liitto

Merialuesuunnitelman 
laatiminen, seuranta ja 
osallistuminen 
yhteistyöhön. Päätöksenteko ja johtaminen ←

MRL mukainen 
maakunnan liiton 
tehtävä.

Aluesuunnittelu Ympäristöasioiden ohjaus Kymenlaakson liitto

Lausuntojen antaminen, 
osallistuminen yhteistyöhön 
ja strategiatyö. 
Vaikutustenarviointien 
laatiminen. 
Maakuntakaavan ja 
merialuesuunnitelman 
toteuttamisen edistäminen. Kotimainen yhteistyö →

Maakunnan 
ympäristöasioihin 
vaikuttaminen. 
MRL:n ja  
aluekehityslain 
mukainen 
maakunnan liiton 
tehtävä.



Aluesuunnittelu
Liikennejärjestelmäasioiden 
suunnittelu ja ohjaus Kymenlaakson liitto

Lausuntojen antaminen, 
osallistuminen yhteistyöhön 
ja strategiatyö. 
Maakuntakaavan ja 
merialuesuunnitelman 
toteuttamisen edistäminen. Kotimainen yhteistyö →

Maakunnan 
liikennejärjestelmäty
öhön vaikuttaminen. 
MRL:n ja 
aluekehityslain 
mukainen 
maakunnan liiton 
tehtävä.

Ohjelma-, hanke- ja 
projektitoiminta Omat hankkeet Kymenlaakson liitto Liiton omat hankkeet

Toiminnan suunnittelu, 
järjestäminen, toteuttaminen 
ja kehittäminen ←

Toteutetaan omia 
hankkeita 
tulossuunnitelman 
mukaisesti.

Aluekehitys Maakuntaohjelma Kymenlaakson liitto

Maakuntaohjelman 
laatiminen, 
toimeenpanosuunnitelman 
laatiminen Päätöksenteko ja johtaminen →

Maakuntahallituksen 
päätös.

Aluekehitys
Innovaatiopolitiikka ja älykäs 
erikoistuminen Kymenlaakson liitto

Älykkään erikoistumisen 
strategian laatiminen. Päätöksenteko ja johtaminen →

Maakuntahallituksen 
päätös.

Aluekehitys Ennakointitoiminta Kymenlaakson liitto
Ennakointityö osana 
aluekehittämistä.

Toiminnan suunnittelu, 
järjestäminen, toteuttaminen 
ja kehittäminen ←

Ennakointitoiminnan 
suunnittelu.

Aluekehitys EU:n alue- ja rakennepolitiikka Kymenlaakson liitto

EU:n alue- ja 
rakennepolitiikan 
toteuttaminen. Päätöksenteko ja johtaminen →

Maakuntahallituksen 
päätös.

Aluekehitys Erityisohjelmat Kymenlaakson liitto
Osallistuminen 
erityisohjelmiin.

Toiminnan suunnittelu, 
järjestäminen, toteuttaminen 
ja kehittäminen ←

Osallistuminen 
erityisohjelmiin.

Aluekehitys Hanketoiminta Kymenlaakson liitto Hanketoiminnan rahoitus.

Toiminnan suunnittelu, 
järjestäminen, toteuttaminen 
ja kehittäminen ←

Osallistuminen 
hanketoimintaan.

Aluekehitys Kansallinen kehittämisrahoitus Kymenlaakson liitto

Kansallisen 
kehittämisrahoituksen 
ohjaus maakunnassa.

Toiminnan suunnittelu, 
järjestäminen, toteuttaminen 
ja kehittäminen ← Hankkeiden rahoitus.

Aluekehitys Kansainvälinen toiminta Kymenlaakson liitto
Lausuntojen antaminen ja 
kannanotot.

Toiminnan suunnittelu, 
järjestäminen, toteuttaminen 
ja kehittäminen ←

Osallistuminen kv-
toimintaan.



Aluekehitys Maakunnan yhteistyöryhmä Kymenlaakson liitto
Maakunnan 
yhteistyöryhmän toiminta. Päätöksenteko ja johtaminen → MYR:n kokoukset.

Kesäyliopisto Koulutus Kymenlaakson liitto
Opiskelijoiden osaamistason 
nosto. Osaaminen ja kehittäminen →

Koulutustarjonnalla 
vaikutetaan 
osaamistason 
nostoon.
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