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1.  Johdanto 

1.1. Tausta 

Suomessa on meneillään yksi maan historian suurimmista hallinnon uudistuk-

sista. Maahan perustetaan uudet maakunnat ja niiden vastuulle siirretään useita 

tehtäviä nykyisiltä kunnilta sekä valtion aluehallinnolta.  

 

Kuva 1 Maakunta 2023 -visio4 

Maakuntauudistuksessa tuodaan asiakkaat keskiöön ja tehdään asiointi suju-

vaksi sekä vaikuttavaksi maakunta 2023 -vision (kuva 1) mukaisesti. Toimintaa 

aiotaan kehittää erityisesti digitalisaation keinoin. On tärkeää, että asiakkaan tie-

dot palveluita varten saadaan sallituissa rajoissa toimitetuksi helposti toimijalta 

toiselle. Julkisen sektorin keskeisin rooli on järjestää ja vastata palveluista, mut-

tei itse tuottaa niistä kaikkia. Asiakkaan tulisi pystyä käyttämään palveluita su-

juvasti monipuolistuvasta palvelutuotantokentästä ja palveluiden tuotantopro-

sessien mahdollisesta monimutkaisuudesta huolimatta. 

Maakunnasta tavoitellaan ennakointikykyistä toimijaa, joka osaa tarttua mah-

dollisuuksiin ja ratkoa haasteita ennen kuin niistä muodostuu ongelmia. Maa-

kunta vastaa joustavasti ja ennakoiden asukkaidensa ja yritystensä tarpeisiin. 

                                                 

4 http://alueuudistus.fi/documents/1477425/1892966/Maakunnan+visio+2023/fd099003-a4f8-486e-a94f-

27d356950e4c, noudettu 27.10.2017 

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/1892966/Maakunnan+visio+2023/fd099003-a4f8-486e-a94f-27d356950e4c
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/1892966/Maakunnan+visio+2023/fd099003-a4f8-486e-a94f-27d356950e4c
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Ennakointikyinen yhteiskunta rakennetaan yhdessä sektorirajojen yli asiakas-

lähtöisesti sekä dataa ja tietoa hyödyntämällä. Julkisen hallinnon toimintatapoja 

uudistamalla voidaan tarjota asiakkaiden tarpeisiin vastaavia palveluja oikea-

aikaisesti ja vaikuttavasti. Samalla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia 

ja niiden kautta työpaikkoja sekä investointeja hyödyntämällä digitaalisia alus-

toja ja tukemalla ekosysteemien kehkeytymistä.5 

Muutoksessa arvioidaan siirtyvän uusiin organisaatioihin noin 215 000 julkisen 

sektorin työpaikkaa (vuotuista henkilötyövuosiekvivalenttia), joista noin  

200 000 kuuluu sosiaali- ja terveyssektoriin. Samalla on tarkoitus muuttaa mää-

rättyjen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kasvupalvelujen tuotantomallia si-

ten, että asiakas saa mahdollisuuden valita käyttämänsä palvelun tuottajan use-

ammasta kuin yhdestä maakunnan järjestämästä palveluntuottajasta. Ottaen 

huomioon sosiaali- ja terveyssektorin suuren volyymin tämä on hyvin huomat-

tava muutos viranomaisen rooliin. Maakuntakentälle muodostuu palveluiden 

järjestämisen sekä useiden osapuolten keskinäinen toiminnan ja tietojen yhteen-

sovittamisen osa-alue, jossa on nykytilanteeseen verrattuna paljon suunnitelta-

vaa ja kehitettävää. Tätäkin laajemmin palveluiden järjestäjän roolissa tulee var-

mistaa, että koko palvelusalkussa palveluketjut toimivat hyvin yli kaikkien pal-

velukokonaisuusrajojen ja asiakkaan tarvittavat tiedot liikkuvat myös yli palve-

luntuottajarajojen. 

Maakunta- ja sote-uudistuksen keskeinen tavoite on vähentää valtakunnallisesti 

vuositasolla noin kolme miljardia euroa kustannuksia verrattuna tilanteeseen il-

man merkittävää uudistusta. Tässä mielessä, ja edellä mainitut muut seikat huo-

mioon ottaen, maakunta- ja sote-uudistus on myös mitä suurimmassa määrin 

tuotannollinen uudistus. 

1.2. Dokumentin tarkoitus 

Tässä dokumentissa kuvataan maakuntauudistuksen toimeenpanossa (vuosien 

2017–2019 aikana) suunniteltava maakuntien yhteisen vakiintuneen toiminnan 

tavoitetilan viitearkkitehtuuri. Aikajänne on 3–5 vuotta maakuntauudistuksen 

lainsäädännön valmistumisesta. Määritelmällisesti viitearkkitehtuurien tarkoi-

tus on jäsentää ja määrittää ratkaisukokonaisuuden keskeisimmät rakenneosat 

ottamatta tarkasti kantaa esimerkiksi maakunnan organisaatiorakenteeseen tai 

muihin suunnittelun tai toteutuksen yksityiskohtiin. Tämä viitearkkitehtuuri on 

tarkoitettu otettavaksi huomioon vakiintuneen vaiheen tavoitetilana myös sil-

loin, kun valitaan maakunnan mahdollisia välivaiheen sisältäviä siirtymäske-

naarioita nykytilasta toiminnan vakiinnuttamiseen. 

                                                 

5 Suomidigi, ennakointikykyinen yhteiskunta. 
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Seuraavassa kaaviossa asemoidaan tämä viitearkkitehtuuri osaksi kokonaisnäkymää (

 

Kuva 2). 

 

 

Kuva 2 Vuorovaikutus kokonaisnäkymänä maakuntien viitearkkitehtuurin kannalta.6 

                                                 

6 Käytetyt lyhenteet: Maakuntien viitearkkitehtuuri (MVA), kokonaisarkkitehtuuri (KA) 
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Maakuntien viitearkkitehtuuria kehittävä ja ylläpitävä ryhmä on edellä olevan 

kaavion mukaisesti vuorovaikutuksessa ympäröivien keskeisten arkkitehtuuri-

ryhmien kanssa. Muutosvaiheessa tämä toteutuu monelta osin siten, että maa-

kuntien yhteisen arkkitehtuurin ryhmässä on jäseniä, jotka toimivat myös ym-

päröivissä keskeisissä arkkitehtuuriryhmissä. Maakuntien viitearkkitehtuurin 

suhdetta muihin arkkitehtuureihin ja maakuntien viitearkkitehtuuria kehittävän 

ryhmän suhdetta muihin arkkitehtuuriryhmiin käsitellään tarkemmin liitteessä 

10, Viitearkkitehtuurin hallintamalli. 

Maakuntien viitearkkitehtuuri on kuvattu arkkitehtuurin suunnitteluprojektissa, 

joka kuuluu maakunta- ja sote-uudistuksen digimuutosohjelmaan. Projektin tu-

eksi asetettu Maakuntien viitearkkitehtuurin suunnittelu -työryhmä7 on ollut 

keskeisessä roolissa viitearkkitehtuurin työstämisessä vuoden 2018 loppuun 

asti. Gofore Oyj:n konsultit ovat avustaneet viitearkkitehtuurin suunnittelussa ja 

kuvaamisessa.  

Maakuntien viitearkkitehtuuri muodostaa maakuntauudistusta tukevan yhteisen 

käsityksen maakuntien tavoitetilan kehittämisen periaatteellisista linjauksista, 

kyvykkyyksistä, palveluista, niitä toteuttavista ylätasolla kuvatuista proses-

seista, toimintaa tukevista ekosysteemeistä sekä keskeisistä tietovarannoista.  

Maakuntien viitearkkitehtuurin painopiste on toiminta-arkkitehtuurinäkökul-

massa. Viitearkkitehtuurin kohde on maakunta ja sen kytkennät toiminnallisessa 

ympäristössään. Viitearkkitehtuuri on aikataulusyistä suunniteltu samaan ai-

kaan, kun maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntöä valmistellaan, joten vii-

tearkkitehtuuri on rakennettu työstöhetkellä tiedossa olleiden hallitusten esitys-

ten varaan. Sama koskee sidosarkkitehtuureissa (luku 3.3) tehtävää muuta rin-

nakkaista kehittämistä. Maakunnan toiminnan laajuuden takia viitearkkitehtuu-

rin kuvaukset eivät käy tyhjentävästi läpi maakunnan prosesseja ja niiden kyt-

kentöjä ulkopuolisiin prosesseihin, mutta ne antavat mallin jatkaa kuvaamista 

halutuille alueille. 

Arkkitehtuurin suunnittelun menetelmänä on käytetty valtiovarainministe-

riön/JUHTA:n viitearkkitehtuurin suunnitteluohjetta8 ja kokonaisarkkitehtuurin 

suunnittelu- ja kehittämissuositusta JHS1799, joka on muuttunut merkittävästi 

viitearkkitehtuurin suunnitteluohjeen laatimisen jälkeen. 

Viitearkkitehtuuri kuvaa maakuntien toiminnan kokonaisuuden ja tarjoaa yh-

teistyöalustan sen kehitystyöhön osallistuville. Sitä on tarkoitus käyttää apuna 

maakunnan toiminnan järjestämisessä muun muassa tarjoamalla yhteisesti suun-

niteltuja toimintamalleja, joita vasten voidaan vertailla eri toteutusratkaisuja ja 

joita voidaan hyödyntää hankintojen tekemisen tukena. 

                                                 

7 asettamispäätös VM040:00/2017 VM/819/00.01.00.01/2017 

8 Valtiovarainministeriön / JUHTA: Viitearkkitehtuurin suunnitteluohje, versio 1.0, 5.1.2015, https://www.avoin-

data.fi/dataset/76ac3e1c-c11b-4118-a298-2fa6723ee389/resource/f91e774c-faa5-419f-addc-

325cf9fcd517/download/viitearkkitehtuurinsuunnitteluohjev10fin.docx, noudettu 7.6.2017 

9 Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA): JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja ke-

hittäminen, versio 12.01.2017. 

https://www.avoindata.fi/dataset/76ac3e1c-c11b-4118-a298-2fa6723ee389/resource/f91e774c-faa5-419f-addc-325cf9fcd517/download/viitearkkitehtuurinsuunnitteluohjev10fin.docx
https://www.avoindata.fi/dataset/76ac3e1c-c11b-4118-a298-2fa6723ee389/resource/f91e774c-faa5-419f-addc-325cf9fcd517/download/viitearkkitehtuurinsuunnitteluohjev10fin.docx
https://www.avoindata.fi/dataset/76ac3e1c-c11b-4118-a298-2fa6723ee389/resource/f91e774c-faa5-419f-addc-325cf9fcd517/download/viitearkkitehtuurinsuunnitteluohjev10fin.docx
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Viitearkkitehtuurista on laadittu yhteenvetokuva (liite 12 Yhteenvetokuva).  

1.3. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu 

Maakuntien viitearkkitehtuuri on tarkoitettu maakunta- ja sote-uudistukseen 

osallistuvien toimijoiden käyttöön uudistuksen toteutuksen suunnittelemista ja 

maakunnan toiminnan käynnistämistä varten sekä maakunnan toiminnan va-

kiintuneen vaiheen lähivuosien tavoitetilaksi. 

Tämä arkkitehtuurikuvaus on tarkoitettu erityisesti  

 maakuntavalmistelun johdolle päätöksenteon tueksi 

 ministeriöille ja maakuntauudistukseen osallistuville hallinnonaloille 

päätöksenteon sekä suunnittelun tueksi 

 uudistuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuville arkkitehdeille 

maakuntien yhteisen ja keskenään yhteensopivan maakuntakohtaisen 

arkkitehtuurin luomiseksi 

 maakunnan arkkitehtuuriin kytkeytyville sidosryhmille kokonaisuuden 

hahmottamiseksi ja maakuntaa koskevan oman osa-alueen löytämiseksi 

sekä sen tarkemman käsittelemisen pohjaksi yhdessä maakunnan edus-

tajien kanssa. 

1.4. Tämän kuvauksen rajaukset ja reunaehdot 

Maakuntien yhteisen viitearkkitehtuurin keskeisin tavoite on luoda kuvaus, josta 

maakunta pystyy ottamaan parhaat käytännöt sovellettavaksi oman toimintansa 

käynnistämiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Viitearkkitehtuurin kuvaamia 

keskeisiä seikkoja ovat esimerkiksi tulevasta maakuntalaista johdetut palvelu-

kokonaisuudet ja niitä mahdollistavat kyvykkyydet, jotka on otettava huomioon 

palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa. Maakuntien viitearkkitehtuuri ei 

itsessään ole velvoittava. 

Maakunnan toiminnan vakiinnuttava lainsäädäntö on viitearkkitehtuurin laati-

mishetkellä vielä hyväksymättä. Työssä on käsitelty sellaisia kokonaisuuksia, 

joita on mahdollista tässä vaiheessa kuvata. Esimerkiksi maakuntakohtainen 

strategia jää maakunnan itsensä kuvattavaksi, eikä myöskään ylemmän tason 

arvoja, visioita tai missiota ole kuvattu tässä viitearkkitehtuurissa. Työn rajauk-

sia ja reunaehtoja käsitellään tarkemmin luvussa 3.1. 

1.5. Lähtötilanteen havainnot 

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun alkutilanteessa maakunnilla ei ole 

kovin paljoa kyvykkyyksiä hoitaa maakunta- ja sote-uudistuksessa niiden vas-

tuulle tulevia tehtäviä. Maakunnat saavat merkittävimmän osan tarvitsemistaan 

kyvykkyyksistä organisaatioista, joissa kyseisiä tehtäviä nykytilassa hoidetaan. 

Kansallinen toimialakohtainen kehittäminen tuottaa näiden lisäksi keskeisiä tie-

tojärjestelmäpalveluita maakuntia varten.  
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Tehtävävastuut ja palveluiden järjestämisen vastuu siirtyvät maakunnille asiaan 

liittyvien säännösten ehdotettujen voimaantuloaikataulujen mukaan 1.1.2021. 

Tällöin on keskeistä turvata palveluiden häiriötön jatkuvuus, joten painopiste 

toiminnassa on vastaanottaa siirtyvät kyvykkyydet toimivalla tavalla, rakentaa 

välttämättömät omat kyvykkyydet sekä varmistaa ulkopuolisten palveluntuotta-

jien toiminnan valmiudet. Palvelut tulee myös pystyä tuottamaan siten, että ne 

täyttävät lainsäädännön edellyttämät vaatimukset. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 

organisaation kypsyyttä hallinnollisessa tietoturvallisuudessa tai tehtävien eriyt-

tämisessä.  

Maakunnilla on paljon tehtävää, jotta ne voisivat saavuttaa tavoitteitaan maa-

kunnan omaleimaisuudessa, asiakaspolkujen sujuvuudessa ja kustannustehok-

kuudessa. Tätä tavoitetilan viitearkkitehtuuria on tarkoitus hyödyntää sekä maa-

kunnan toiminnan käynnistämisessä ja palvelutuotannon vastaanottamisessa 

että jatkokehittämisessä.  

1.6. Käytetyistä termeistä 

Maakuntien palvelukokonaisuuksien piiristä löytyy hyvinkin pitkälle mietittyjä 

alakohtaisia sanastoja, erityisesti esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektorilta. Li-

säksi julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin ydinsanastoryhmän piirissä teh-

tävällä valtakunnallisella sanastotyöllä tuetaan myös maakuntauudistusta. Tä-

män takia maakuntien viitearkkitehtuurityön yhteydessä ei ole tehty varsinai-

sesti sanastotyötä, vaan on lähinnä poimittu pieni joukko tämän työn kannalta 

merkityksellisiä sanoja määriteltäväksi tämän työn yhteyteen. Yleensä tämä on 

johtunut siitä, että sanalta on joko puuttunut valmiiksi kuvattu merkitys tai löy-

detty kuvaus ei merkitykseltään sovi tämän työn käyttötarkoitukseen. Lyhyt sa-

nasto on liitteessä 5 Maakuntien viitearkkitehtuurin lyhyt sanasto.  
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2.  Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen 

Maakuntien viitearkkitehtuurissa käytetään JHS 179 -suosituksen version 

12.1.2017 mukaista kokonaisarkkitehtuuriviitekehystä, josta tässä työssä on laa-

dittu seuraavat osakuvaukset:  

 

Kuva 3 Kokonaisarkkitehtuurin osakuvaukset 

Yllä olevassa kuvassa on vihreällä kehyksellä rajattu osakuvaukset, jotka on ku-

vattu tässä dokumentaatiossa. Osakuvauksissa kuvataan tavoitetilat, ellei erik-

seen muuta ole mainittu.  

 

Viitearkkitehtuuriin kuvattavaksi osa-alueiksi on valikoitunut erityisesti toi-

minta- ja tietoarkkitehtuuriin liittyviä osa-alueita. Periaatteelliselta tasolta valit-

tiin vain välttämättöminä pidetyt osa-alueet.  
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Kuvaamisen laajuuteen ja syvyyteen on vaikuttanut erityisesti suunnittelun ai-

kataulu. Osa-alueiden valinnassa painottui tarve luoda kokonaiskuva maakunta- 

ja sote-uudistukseen toiminnallisesti, koska maakunnille velvoitettavien palve-

luiden järjestämisen sisällön jäsentämistä pidetään ensisijaisen tärkeänä. Maa-

kuntien toiminnallisessa kokonaiskuvassa on enemmän ja vähemmän valmistel-

tuja osa-alueita.  

Kuvattavaksi valitut tietoarkkitehtuurin osa-alueet Päätietoryhmät (luku 5.2), 

Loogiset tietovarannot (luku 5.3 ) ja Tietovirrat (luku 0) tuovat jäsennystä tieto-

jenhallintaan sen verrattain konkreettisilla osa-alueilla. Periaatteelliselta tasolta 

on kuvattu viitearkkitehtuuria ylätasolla linjaavat arkkitehtuuriperiaatteet, ra-

jaukset ja reunaehdot sekä sidosarkkitehtuurit.  

Maakuntien toiminnan käynnistämisen tueksi on kuvattu myös kyvykkyyksiä, 

joita maakunta tarvitsee sille velvoitettavien tehtävien hoitamiseen.  
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3.  Periaatetason arkkitehtuurikuvaukset 

Maakuntien yhteinen arkkitehtuurityö tulee nähdä välineenä pitkän aika-

välin suunnittelulle, jossa tulevaisuuteen asetettu tavoite ohjaa tekemään 

oikeita ratkaisuja uudistuksen eri vaiheissa. 

3.1. Kuvattavan kohteen rajaukset ja reunaehdot  

Maakuntien viitearkkitehtuuri on tarkoitettu otettavaksi huomioon maakunnissa 

vakiintuneen vaiheen tavoitetilana myös silloin, kun valitaan maakunnan mahdol-

lisia välivaiheen siirtymäskenaarioita nykytilasta toiminnan vakiinnuttamiseen. 

Viitearkkitehtuurin rajaus tarkoittaa, että kokonaisuutta kuvataan vain tiettyjen ra-

jausten puitteissa ja reunaehdot määrittävät, mitä asioita kuuluu tämän viitearkki-

tehtuurin piiriin. Esimerkiksi maakuntalain10 mukaan maakunta hoitaa sille lailla 

säädettyjä tehtäviä määritellyillä tehtäväaloilla, minkä seurauksena tämä viiteark-

kitehtuuri keskittyy ensisijaisesti asioihin, jotka liittyvät näihin maakunnan hoi-

dettaviksi säädettäviin tehtäviin. 

Viitearkkitehtuuri ei ota tarkasti kantaa esimerkiksi maakunnan organisaatiora-

kenteeseen tai muihin suunnittelun tai toteutuksen yksityiskohtiin. Sen kokonais-

arkkitehtuurinäkökulmat rajautuvat tässä vaiheessa lähinnä toiminta- ja tietoark-

kitehtuuriin sekä periaatteelliselle tasolle. 

Rajaukset ja reunaehdot on kuvattu tarkemmin liitteessä 1, KA-taulukot, väli-

lehdellä Rajaukset ja reunaehdot. 

3.2. Strategia 

1) Maakuntien viitearkkitehtuuria tehtäessä ei ole kuvattu tai käytetty maakun-

tastrategiaa. Tähän on syynä se, että strategian muodostamisvastuu on kul-

lakin maakunnalla itsellään (tarkemmin ottaen maakuntavaltuustoilla, joita 

ei ole vielä valittu), minkä seurauksena maakuntien strategiat eroavat jos-

sain määrin toisistaan.  

Koska maakuntien tehtäväkenttä on kuitenkin lakisääteinen ja siten lainsäädän-

nössä määrättyjä poikkeuksia lukuun ottamatta samanlainen, ei ole syytä olet-

taa, että tässä kuvattava viitearkkitehtuuri olisi soveltumaton kaikille maakun-

nille, vaikka sitä ei olekaan johdettu jokaisen maakunnan omasta strategiasta.  

3.3. Sidosarkkitehtuurit, -hankkeet ja -ratkaisut 

Maakuntien viitearkkitehtuuriin liittyy useita sidosratkaisuja ja -hankkeita sekä 

lainsäädäntöä ja sidosarkkitehtuureja, jotka tulee ottaa huomioon kohteen ke-

hittämisessä. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa on huomattavan pal-

                                                 

10 Hallituksen esitys HE 15/2017, 2 luku, § 6 Maakunnan tehtäväalat. 
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jon rinnakkaista tekemistä meneillään, minkä vuoksi toimintaympäristö muut-

tuu jatkuvasti. Sidoshankkeiden etenemisen seuranta on siis tärkeää, jotta toi-

mitaan mahdollisimman ajantasaisen tiedon varassa. 

3.3.1. Sidosarkkitehtuurit 

Maakuntien viitearkkitehtuuri kuuluu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri-

kuvausten valtio- ja kuntatason rinnalle. Julkisen hallinnon kokonaisarkkiteh-

tuurissa ollaan luopumassa aiemmasta tavasta jaotella arkkitehtuurit lähtökoh-

taisesti sektoreittain. Sen sijaan on otettu ajattelutavaksi ekosysteemit, joissa 

arkkitehtuurit kohtaavat11. Niinpä tässä viitearkkitehtuurissa ei pyritä sijoitta-

maan maakuntien viitearkkitehtuuria perinteiseen sektorijakoon vaan arkkiteh-

tuurien verkostoon, joista keskeisimmät tunnistetut on koottu sidosarkkitehtuu-

riluetteloksi sekä seuraavassa kuvassa esitettäväksi kaavioksi.  

 

 

Kuva 4 Maakuntien viitearkkitehtuurin sidosarkkitehtuurit 

Maakuntien viitearkkitehtuuri kuuluu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri-

kuvausten valtio- ja kuntatason rinnalle. Julkisen hallinnon kokonaisarkkiteh-

tuurissa ollaan luopumassa aiemmasta tavasta jaotella arkkitehtuurit lähtökoh-

taisesti sektoreittain. Sen sijaan on otettu ajattelutavaksi ekosysteemit, joissa 

                                                 

11 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri, Ekosysteemimalli, Määrittely, versio 0.91, 24.6.2017, s. 5-6. 
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arkkitehtuurit kohtaavat. Niinpä tässä viitearkkitehtuurissa ei pyritä sijoittamaan 

maakuntien viitearkkitehtuuria perinteiseen sektorijakoon vaan arkkitehtuurien 

verkostoon, joista keskeisimmät tunnistetut on koottu sidosarkkitehtuuriluette-

loksi sekä seuraavassa kuvassa esitettäväksi kaavioksi.  

 

 

Kuva 4 esiintyvien arkkitehtuurien lisäksi tiedossa olevia, maakuntaan tulevai-

suudessa vaikuttavia sidosarkkitehtuureita esiintyy rinnakkaisen kehittämisen 

luettelossa, koska ne ovat vielä työn alla. Näiden lisäksi on tehty havaintoja 

muista potentiaalisesti maakuntaan vaikuttavista sidosarkkitehtuurikuvauksista, 

mutta nämä eivät ole olleet saatavissa, joten ne on jätetty pois luettelosta. Ne 

täydennetään luetteloon viitearkkitehtuuria päivitettäessä, jos se on silloin mah-

dollista.  
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ja maakuntauudistuksen yhteydessä muodostuvissa uusissa ekosysteemeissä. 

Maakunnan suhdetta tunnistettuihin ekosysteemeihin kuvataan jäljempänä koh-

dassa Toimijoiden välinen vuorovaikutus (luku 4.3). Osallistuminen joihinkin 

ekosysteemeihin voi olla velvoitettua. 

3.3.2. Sidoshankkeet 

Maakunta- ja sote-uudistus on organisoitu omaksi hankkeekseen, joka sisältää 

lukuisia projekteja ja muuta kehittämistä. Tämän lisäksi sellaista kehittämistä, 
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jolla on vaikutusta maakuntien arkkitehtuuriin, tehdään muuallakin ympäris-

tössä. Liitteessä 1 KA-taulukot, välilehdellä Viite- ja sidosarkkitehtuurit lista-

taan tunnistetut maakunnan sidoshankkeet ja projektit. 

Seuraavaan taulukkoon on koottu maakuntien arkkitehtuurin kannalta keskei-

simpiä rinnakkaisen kehittämisen kohteita, jotka ovat velvoittavia.  

Taulukko 1 Maakuntien viitearkkitehtuurin velvoittavia sidoshankkeita 

Sidoshanke/projekti Kuvaus 

Palvelukeskukset Maakunta- ja sote-uudistuksen osana maakuntien omistuk-

seen ja ohjaukseen on perustettu yhteisiä valtakunnallisia 

palvelukeskuksia, joihin kootaan palveluiden järjestämisen ja 

tuottamisen tarvitsemia tukipalveluja. Maakunnille tulee vel-

voite käyttää osaa palvelukeskuksista ja mahdollisuus käyttää 

osaa palvelukeskusten palveluista kaikkeen tai osaan maa-

kunnan palvelutarjoamasta. 

Muiden tukipalveluiden tehostamiseksi maakunnat voivat 

myös perustaa yhteisiä palvelukeskuksia kuntien tai muiden 

julkisen sektorin yhteistyökumppanien kanssa. Palvelukes-

kukset voivat tuottaa palveluita itse tai hankkia niitä ulkoi-

silta palveluntarjoajilta kilpailuttamalla julkisten hankintojen 

lainsäädännön puitteissa. Palvelukeskuksia perustamalla py-

ritään luomaan säästöjä, yhtenäistämään toimintatapoja ja 

tarjoamaan parasta osaamista kaikkien maakuntien käyttöön. 

Näin varmistetaan tasainen palveluiden laatu kaikissa maa-

kunnissa. 

Maakuntatieto-ohjelma Maakunta- ja sote-uudistuksen piirissä toimiva ohjelma, 

jonka tavoite on rakentaa yhtenäinen tietopohja. Tämä tieto-

pohja on sujuvasti ja tarpeiden mukaisesti kaikkien osapuol-

ten käytössä maakuntien palvelujen järjestämisessä sekä tu-

kee vaikuttavaa ja kustannustehokasta ohjausta ja johtamista. 

Tarvittavan tiedon tulee olla saatavissa palvelutilanteessa 

asiakaslähtöisesti riippumatta siitä, minkä viranomaisen hal-

lussa tiedot ovat. 

TE-Digi (työ- ja elin-

keinotoimistojen palvelui-

den uudistamishanke) 

Työ- ja elinkeinopalveluiden työnhakijan ja työnantajan pal-

velukokonaisuuden uudistamishanke, jonka työ- ja elinkeino-

ministeriö sekä ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittä-

mis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) käynnistivät syksyllä 

2016.  

Hankkeen lyhyen aikavälin tavoitteita ovat sujuvampi ja 

työttömyyden pitkittymistä ennaltaehkäisevä asiakasohjaus 

sekä selkeämmät verkkopalvelut, jotka tukevat työnhakijoi-

den oma-aloitteisuutta.  
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Pitkällä aikavälillä TE-palvelut muodostavat ekosysteemin, 

joka perustuu kaikkien sen piirissä olevien toimijoiden käy-

tössä olevaan yhteiseen tietoon ja tiedonvaihtoon. Hanke on 

suunniteltu valmistumaan vuoden 2020 aikana. 

Tietosuoja-asetuksen voi-

maanpano 

Tietosuoja-asetuksen voimaanpano koostuu seuraavista osa-

alueista: 

 EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (EU) on tullut voi-

maan 14.4.2016, mistä on seurannut kahden vuoden 

siirtymäaika, ja sen toteutus alkoi 25.5.2018 

 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyö-

ryhmä TATTI  

 uusi tiedonhallintalaki, joka muun muassa tarkentaa 

EU:n tietosuoja-asetuksen käyttöönottoa kansallisella 

tasolla 

Valinnanvapauden koko-

naisarkkitehtuuri 

Projektin tarkoitus on kuvata valinnanvapauden kokonaisark-

kitehtuuri osana sosiaali- ja terveysuudistusta. Keskeisiä osa-

alueita valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurissa ovat asi-

akkaiden palveluntuottajavalinnat, palveluntuottajien tiedot, 

palveluiden käyttö, maksatus, palvelutuotannon seuranta ja 

arviointi.12 

Valinnanvapaus ei koske kaikkia maakunnan palvelukoko-

naisuuksia.  

KATRE – Kansallinen tulo-

rekisteri 

Kansallinen tulotietojärjestelmä on rekisteri, johon palkkatu-

loja koskevat tiedot kerätään reaaliaikaisesti ja tapahtuma-

kohtaisesti. Toteutettavaan rekisteriin kerätään myös eläketu-

loja ja muita etuustuloja koskevat ajantasaiset tiedot mahdol-

lisimman kattavasti heti rekisterin käyttöönotosta lähtien. Tu-

lotietojärjestelmän suunnittelussa ja määrittelyssä huomioi-

daan rekisterin laajennettavuus kattamaan myöhemmin mui-

takin tulo- ja vähennystietoja sekä yksittäisen palkansaajan 

työssäolotietoja ja muita lakisääteisten velvollisuuksien hoi-

tamisessa tarvittavia tietoja. Työnantajat sekä etuusmaksajat 

velvoitetaan tuottamaan tiedot keskitettyyn rekisteriin.13 

Koski – Kansallisten opiske-

luoikeuksien ja suoritusten 

keskitetty integraatiopalvelu  

Tavoitetila on kansallinen rekisteri, jossa opintosuoritukset ja 

opiskeluoikeudet ovat kootusti yhdessä palvelussa. Tästä tu-

lee koulutustietojen perustietovaranto, joka on verrannollinen 

VTJ- ja KANTA-tietojärjestelmiin. 

Pelastustoimen uudistus-

hankkeen 

Pelastustoimen uudistuksen tavoite on taata kustannusteho-

kas, yhtenäinen ja laadukas pelastustoimi koko maassa. 

                                                 

12 Maakuntien viitearkkitehtuurin kirjoittamishetkellä on julkisesta tietoverkosta saatavilla kuvaus nimellä Valin-

nanvapauden kokonaisarkkitehtuuri, tavoitetila ja kehittämispolku, luonnos. 

13 Laki tulotietojärjestelmästä 53/2018. 
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Hankkeen toinen tavoite on varmistaa pelastustoimen resurs-

sien tehokas käyttö niin, että pelastustoimen toimintavalmius 

ei heikkene. Lisäksi pyritään varmistamaan, että pelastustoi-

men mahdollisuudet toteuttaa ensihoitoa ja yhteistyöhyödyt 

sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa säilyvät. Hankkeessa ha-

lutaan vahvistaa ja parantaa pelastustoiminnan ja varautumi-

sen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, val-

vontaa ja koordinaatiota.  Pelastustoimen tulee varautua 

myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastro-

feihin kaikkialla Suomessa. 

 

Lainsäädäntö 

Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvä lainsäädäntö on koostettu hallituksen 

esityksessä HE 15/2017. Siinä kuvattujen asioiden lisäksi monissa sidosarkki-

tehtuurikuvauksissa kuvataan niiden aihepiiriin liittyvää lainsäädäntöä. Maa-

kuntien viitearkkitehtuurityössä on tehty syksyn 2018 tilanteesta suuntaa antava 

luettelo (ei liitteenä) maakunnan toimintaan vaikuttavasta lainsäädännöstä, joka 

on laajempi kuin pelkästään uudistuksen oma lainsäädäntö. Erityisesti tässä yh-

teydessä halutaan seuraavaksi mainittavien hallituksen esitysten lisäksi korostaa 

EU-tietosuojadirektiiviä ja asetusta14 sekä näihin liittyvää, kotimaista säädän-

töä, sillä nämä vaativat maakuntaorganisaatiolta kokonaisvaltaista lähestymis-

tapaa tietosuoja-asioihin. 

Mainitun HE 15/2017:n lisäksi maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvää lain-

säädäntöä on muun muassa seuraavissa (1–4) hallituksen esityksissä:  

1. HE 14/2018 maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, 

ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsää-

dännöksi.  

2. HE 15/2018 maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan pai-

kallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituk-

sen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täyden-

tämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä 

eräitä rahoitusratkaisuja koskien. 

3. HE 16/2018 eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- 

ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.  

4. HE 52/2017 vp eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotta-

misesta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee laajaa kasvupalvelujen lainsäädäntöuu-

distusta, josta on annettu hallituksen esitykset vuonna 2018. Lakipakettiin kuu-

luvat lait 

                                                 

14 Tietosuojadirektiivi EU 2016/680 ja -asetus EU 2016/679. 
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 aluekehitys- ja kasvupalveluista (HE 35/2018) 

 kasvupalveluiden järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa (HE 

35/2018) 

 alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan 

maakunnassa annettujen lakien voimaanpanosta (HE 35/2018) 

 julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista (HE 

93/2018) 

 julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisestä (HE 62/2018) 

 alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta (HE 93/2018) 

 yksityisistä työnvälityspalveluista (HE 93/2018) 

 kotoutumisen edistämisestä (HE 96/2018) 

 kasvupalveluvirastosta (HE 266/2018) 

 kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä (HE 266/2018).  

Näillä korvattaisiin laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, laki työllisty-

mistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta, laki alueiden kehittämisen ja 

rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta ja laki valtionavustuksesta yritystoi-

minnan kehittämiseksi. Sosiaalisista yrityksistä annettu laki kumottaisiin.  

Yleisesti ottaen maakuntien viitearkkitehtuurin sidosarkkitehtuurit tarjoavat 

suuren määrän käyttökelpoista aineistoa maakunnan arkkitehtuuritöihin, samoin 

kuin rinnakkainen kehittäminen lisääntyvin määrin. Sidosarkkitehtuurit ja -

hankkeet on listattu tarkemmin liitteessä 1, KA-taulukot, välilehdet Viite- ja si-

dosarkkitehtuurit. 

3.4. Arkkitehtuuriperiaatteet 

Arkkitehtuuriperiaatteet kuvaavat kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen ja hal-

linnan peruslähtökohdat. Ne sisältävät kehittämistä ohjaavia tavoitteita, linjauk-

sia ja sääntöjä. Arkkitehtuuriperiaatteet ovat arkkitehtuuriviitekehyksessä peri-

aatteellisen tason olennainen osa, ja niiden avulla kehittämistoimet on tarkoitus 

suunnata kohti yhteistä tavoitetilaa. Arkkitehtuuriperiaatteet on tarkoitettu 

noudatettaviksi kaikissa kehittämistilanteissa.  

Maakuntien viitearkkitehtuuriin ja siihen liittyvien palvelujen keskeiset suun-

nittelun, toteutuksen ja jatkuvien palvelujen peruskivinä toimivat linjaukset on 

koottu yhteistyössä arkkitehtuuriperiaatteiksi. Projektiryhmän työn perusteella 

maakuntien yhteisen viitearkkitehtuurin kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet ovat 

muodostuneet hallituksen Digi915- ja JHKA 2.016 -periaatteiden pohjalta.  

                                                 

15 http://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet 

16 https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-tyoryhmat-2016/jhka-tyoryhma/jhka-2.0/jhka-2-0-8-periaatteet/  

http://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet
https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-tyoryhmat-2016/jhka-tyoryhma/jhka-2.0/jhka-2-0-8-periaatteet/
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Toisin kuin yleensä, näitä periaatteita ei ole haluttu ryhmitellä näkökulmittain. 

Sen sijaan on haluttu korostaa periaatteiden yhtäläistä merkitystä kehittämisen 

kannalta. Samasta syystä periaatteita ei myöskään ole priorisoitu, kuten tavalli-

sesti. Alla olevassa kuvassa esitetään työryhmässä tunnistetut periaatteet:  

 

Kuva 5 Maakuntien viitearkkitehtuurin arkkitehtuuriperiaatteet 

Periaatteiden tarkemmat kuvaukset löytyvät alla olevasta taulukosta. 

Taulukko 2 Maakuntien viitearkkitehtuurin arkkitehtuuriperiaatteet 

Periaate Kuvaus 

Arkkitehtuuri varmistaa 

turvallisen palveluiden käy-

tön myös poikkeustilan-

teissa. 

Ensisijainen palvelu ei ole aina saatavilla mahdollisten häiriöti-

lanteiden vuoksi. Silloin asiakasta on osattava tiedottaa oikealla 

hetkellä siitä, miten uudessa tilanteessa toimitaan. Häiriö- ja poik-

keustilanteisiin on varauduttava ja niistä on viestittävä selkeästi. 

Arkkitehtuuri varmistaa palvelujen turvallisen saatavuuden. Se 

turvaa kriittiset palvelut myös poikkeustilanteissa ja on resilientti 

erilaisille vika- ja häiriötilanteille. Turvallisuusviranomaisen tar-

vitsemien maakunnan kriittisten tietojen saatavuus varmistetaan 

kaikissa olosuhteissa. 

Maakunnan toiminta on 

avointa ja läpinäkyvää. 

Tieto ja rajapinnat avataan julkisesti saataville, ellei tiedon saata-

vuutta ole syytä erikseen rajata. Tiedon hyödyntäminen mahdol-

listetaan uudenlaisten palveluiden kehittämisessä siten, että ihmis-

ten ja yritysten tietosuoja huomioidaan asiaan kuuluvalla tavalla. 

Arkkitehtuurin keskeinen elementti on kattava ja laajamittainen 

avoimuuden periaate. Kaikissa palveluissa varaudutaan avoimen 

maakunnan hallinnon tarpeisiin – tietosuojamääräysten puitteissa. 
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Arkkitehtuuri mahdollistaa 

kustannustehokkaat toimin-

tatavat 

Arkkitehtuurissa kiinnitetään huomiota kokonaisuuden elinkaari-

kustannuksiin. Kustannustehokkuutta vaalitaan välttämällä pääl-

lekkäisyyksiä ja huolehtimalla toteutus- ja ylläpitokustannuksista. 

Arkkitehtuurissa vältetään tarpeettomia tai vähäarvoisia kom-

ponentteja ja toimintoja. 

Tuotetaan asiakkaalle hyö-

tyä nopeasti, kun tehdään 

kokonaisarkkitehtuurin 

avulla parempia päätöksiä, 

ratkaisuja ja palveluja. 

Palvelukehitys aloitetaan selvittämällä asiakkaalle palvelun kan-

nalta tärkeimmät ominaisuudet. Palvelusta saadaan nopeasti pa-

lautetta, kun asiakas on koko ajan mukana prosessissa. Silloin 

säästyy aikaa ja rahaa sekä opitaan tekemällä ja kokeilemalla. Ke-

hityksen suuntaa täytyy olla valmis muuttamaan asiakkaan koke-

man hyödyn perusteella. Asiakkaan ei tarvitse asioidessaan miet-

tiä, miten hän saa hoidettua asiansa, koska prosessi on tehty hel-

poksi. Asiakkaita ei myöskään tarvitse erikseen kouluttaa käyttä-

mään palveluita, koska palveluprosessi on tehty mahdollisimman 

sujuvaksi. Kokonaisarkkitehtuuri parantaa päätöksenteon peruste-

luja, ratkaisujen yhteentoimivuutta, kehittämisen nopeutta, ja sen 

avulla voidaan toteuttaa luontevia palvelukokonaisuuksia. 

Varmistetaan sujuvat ja tar-

vittaessa valtakunnallisesti 

integroituvat prosessit, jotta 

turhaa asiointia ei olisi. 

Kokonaisarkkitehtuurin avulla voidaan nopeuttaa toimintaproses-

sien läpivirtausta ja automatisoida sekä yhtenäistää, mikä näkyy 

toimivampana palveluna käyttäjälle. Parasta palvelua on poistaa 

asiointitarve kokonaan, mutta ihmisille ja yrityksille on turvattava 

myös mahdollisuus asioida maakunnan kanssa. Tarpeellinen asi-

ointi suunnitellaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa, jotta asioin-

nista tulisi mahdollisimman sujuvaa ja vaivatonta. Lisäksi selvite-

tään, voisivatko ihmiset ja yritykset hoitaa tarvittavan asioinnin 

osana muita asiointipalveluita. Asioinnin suunnittelussa huomioi-

daan myös muut palveluketjuun kuuluvat osapuolet, kuten ohjaa-

vat viranomaiset, jotta hallinnollinen taakka saataisiin samalla 

mahdollisimman kohtuulliseksi. Näin vähennetään asiointipalve-

luiden ja asioinnin kokonaismäärää. 

Rakennetaan helppokäyttöi-

siä ja turvallisia palveluita, 

joiden taustalla oleva arkki-

tehtuuri on yksinkertaista ja 

ymmärrettävää. 

Maakunnan palveluiden tulee olla helppokäyttöisiä17 riippumatta 

siitä, käytetäänkö palvelua mobiililaitteilla, tietokoneella tai asioi-

malla paikan päällä. Palveluiden toimivuus on varmistettava kai-

kille, myös esimerkiksi sokeille ja kuuroille. Tietoturvasta ja asi-

akkaan tietosuojasta on huolehdittava palvelun koko elinkaaren 

ajan. Arkkitehtuurikokonaisuus on helppo ymmärtää ja hyödyn-

tää. 

                                                 

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja 

mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan joulukuussa 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/FI/TXT/?qid=1511359914551&uri=CELEX:32016L2102). Direktiivissä säädetään julkisen hallinnon verk-

kopalveluiden saavuttavuudelle asetettavista minimitason vaatimuksista sekä saavutettavuuden toteutumisen val-

vonnasta. Saavutettavuusdirektiivin avulla pyritään parantamaan verkkopalveluita tekemällä niistä havaittavia, 

hallittavia, ymmärrettäviä ja toimintavarmoja. Direktiivi on pantava täytäntöön kansallisesti 23.9.2018 mennessä. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1511359914551&uri=CELEX:32016L2102
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1511359914551&uri=CELEX:32016L2102
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Kehitetään palvelut asiakas-

lähtöisesti ja siten, että koko-

naisarkkitehtuurin avulla 

palvelut tuottavat laajasti 

arvoa asiakkaalle. 

Palveluiden kehittämisen keskiössä ovat asiakkaiden todelliset 

tarpeet ja tavoitteet. Maakunnan yhteisiä asiakkaita – ihmisiä ja 

yrityksiä – palvellaan mahdollisimman yhtenäisesti. Organisaa-

tioiden rajat näkyvät asiakkaalle vain, jos siitä on erityistä hyötyä. 

Tämä edellyttää hallinnon ja sektorien rajat ylittävää yhteistyötä, 

joka on mahdollista vain uudistamalla vanhoja toimintatapoja. 

Asiakaslähtöisessä palvelujen kehittämisessä on huomioitava, että 

ihmisten ja yritysten tarpeet liittyvät aina tiettyyn elämäntapahtu-

maan tai liiketoimintatapahtumaan. Elämäntapahtuma on esimer-

kiksi lapsen saaminen ja liiketoimintatapahtuma yrityksen kan-

sainvälistyminen. Tämä ajattelu auttaa maakuntia varmistamaan, 

että toiminnan lähtökohta on sujuva elämä ja yritystoiminta. Ko-

konaisarkkitehtuurin avulla voidaan tuottaa palveluja, jotka tuovat 

mitattavaa arvoa kansalaisille, yrityksille, maakunnan työnteki-

jöille, kumppaneille sekä koko yhteiskunnalle. 

Palvelulle ja sen toteutuk-

selle nimetään omistaja. 

Jokaisella palvelulla pitää olla koko sen elinkaaren ajan nimetty 

omistaja, joka vastaa palvelun toiminnasta ja mahdollistaa vuoro-

puhelun eri tahojen välillä. Palvelun omistaja on vastuussa palve-

lun jatkokehityksestä ja siitä kehityssuunnasta, joka palvelulla 

kulloinkin on. Palveluita ei kehitetä erillään toisistaan, joten nii-

den omistajien on saatava helposti yhteys toisiinsa. 

Uutta tietoa pyydetään vain 

kerran ja tietoa tuotetaan 

sekä käytetään yhteisesti. 

Asiakkaalta ei kysytä sellaista tietoa, joka maakunnalla on jo tie-

dossaan. Palveluiden tuottama tieto on yhteentoimivaa muiden 

palveluiden kanssa, jolloin palvelut voivat vaihtaa tietoja keske-

nään eikä ihmisiltä tai yrityksiltä tarvitse kysyä tietoa uudelleen. 

Jos asiakkaalta tarvitaan tietoja, joita ei vielä ole, nämä tiedot sel-

vitetään asiakkaan kannalta mahdollisimman sujuvasti ja vaivatto-

masti. Tuotettua tietoa ja tietovarantoja hallitaan huolellisesti, ja 

eri toiminnot ja tahot voivat hyödyntää koottua tietoa luontevissa 

palveluprosesseissa tiedon käyttöehtojen puitteissa.  

Maakuntaa johdetaan mitat-

tavaan, luotettavaan tietoon 

perustuen. 

Maakunnan toiminnoista kerrytetään järjestelmällisesti tietoa, jota 

koostetaan ja analysoidaan johtamista ja muuta käyttöä varten. 

Olemassa olevia julkisia ja 

yksityisiä sähköisiä palve-

luita hyödynnetään myös 

uusissa ratkaisuissa. 

Nykyisiä julkisia ja yksityisiä palveluita hyödynnetään tehok-

kaasti, ja uudet palvelut kehitetään hyödynnettäväksi mahdolli-

simman laajasti. Yhteisen digitaalisen pääoman muotoutumista 

edistetään varmistamalla tiedon yhteentoimivuus standardien raja-

pintojen avulla sekä hyödyntämällä avointa lähdekoodia kehitys-

työssä. Toteutettavat palvelut ovat hyvin määriteltyjä ja uusien 

palvelujen käytettävissä täysimääräisesti. Päällekkäisten palvelu-

jen ja ratkaisujen toteuttamista vältetään. 
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Maakunta huolehtii tietotur-

vastaan. 

Maakunnalla on tietoturvan kannalta erilaisia osa-alueita, kuten 

julkista päätöksentekoa, julkisia ohjeita, sosiaali- ja terveysalan 

asiakas- ja potilastietoa sekä turvallisuustoiminnan piirissä olevaa 

pelastusalan tietoa. Maakunta huolehtii kunkin osa-alueensa suo-

jaustarpeen mukaisesta tietoturvasta maakuntia koskevien tieto-

turvasäännösten ja omien, jatkuvasti kehittyvien parhaiden käy-

täntöjensä mukaisesti. Lisäksi maakunta huolehtii tietosuojastaan. 

3.5. Tietoturva ja tietosuoja 

Vastuu maakuntakonsernin tietosuojasta ja tietoturvasta on maakunnalla itsel-

lään, erityisesti maakunnan johdolla. Maakunnan käyttämien mutta maakunta-

konsernin ulkopuolisten tuottamien palveluiden ja tietojärjestelmäpalveluiden 

tietoturvan ja -suojan vastuurajat on selvitettävä ja kiinnitettävä selkeästi ulko-

puolisten kanssa. Joissakin tehtävissä voi olla erityisvaatimuksia EU-lainsää-

dännössä. Maakuntaa koskeva tietoturva- ja tietosuojanäkökulma tarkentuu, kun 

julkisen hallinnon tiedonhallintalaki18 ja EU:n tietosuojauudistus19 tulevat voi-

maan. Nämä edellyttävät koulutusten järjestämistä. 

3.6. Kyvykkyydet 

Kyvykkyys määritellään kyvyksi toimia tarkoituksenmukaisella tavalla tietyllä 

osa-alueella ja hyödyntää osaamistaan sekä resurssejaan, jotta tavoitteet saa-

vutetaan. Lisäksi todetaan, että organisaatioiden kyvykkyyksien toteuttamiseen 

tarvitaan yleensä yhdistelmiä kolmesta osakokonaisuudesta, joita ovat toimin-

tamallit ja prosessit, henkilöstö ja osaaminen sekä tiedot ja järjestelmät.20 Re-

                                                 

18 Eduskunnassa on kirjoitushetkellä käsiteltävänä (01/2019) esitys uudeksi tiedonhallintalaiksi HE 284/2018 vp, 

johon on tarkoitus keskittää julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevat säädökset. Uudella yleislailla on tarkoitus 

määrittää tiedon elinkaaren hallinta julkisessa hallinnossa. Osa-alueita ovat suunnittelu- ja kuvausvelvollisuudet, 

tietoturvallisuusvaatimukset, asian- ja palvelunhallinnan rekisteröinnin perusteet sekä arkistointia lukuun otta-

matta tietoaineistojen säilyttämistä koskevat säännökset. Uudella säädöksellä on tarkoitus korvata julkisen hallin-

non tietohallinnon ohjauksesta annettu laki sekä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain ja sähköisestä 

asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain tiedonhallintaa koskevat säädökset. Hallituksen esitys annettiin 

eduskunnalle 5.12.2018. 

19 Tietosuojadirektiivi EU 2016/680 ja -asetus EU 2016/679 sekä tietosuojalaki. 

20 Tässä viitearkkitehtuurissa noudatetaan sellaisenaan dokumentissa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnit-

telu ja kehittäminen, versio: 12.1.2017, sivulla 11 olevaa määritelmää. Kyvykkyyksistä tarkemmin osana arkki-

tehtuurisuunnittelua katso JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen, liite 2. Liiketoiminta-

mallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa, jossa todetaan muun muassa: 

 Kyvykkyys perustuu johtamisprosessin toimivuuteen, toiminnan prosesseihin, henkilökunnan osaami-

seen sekä verkostojen hyödyntämiseen.  

 Kyvykkyydet eroavat prosesseista siten, että kyvykkyys voi muodostua useasta prosessista ja resurs-

seista (esim. toimijat, tietojärjestelmät). 

 Palvelut tuotetaan asiakkaalle tiettyjen kyvykkyyksien avulla. Esimerkiksi monikanavainen asiakaspal-

velu edellyttää eri palvelukanavien hallinnan kyvykkyyksiä, kuten verkkopalvelukyvykkyyttä. 

 
 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_284+2018.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0680&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050
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sursseihin sisältyvät edellä mainittujen lisäksi muun muassa organisaation ta-

loudellinen tulovirta, tilat ja laitteet siten, että tarkasteltavana olevat tavoitteet 

saavutetaan. 

Maakunnalle asetetaan hoidettaviksi lainsäädännössä määrätyt tehtävät ja sään-

töjä, kuinka ne tulee hoitaa. Maakunnalla tulee näin ollen olla kyvykkyydet, joi-

den avulla se saa tehdyksi tehtävänsä ja saavuttaa tavoitteensa niitä tehdessään. 

Maakunnan tehtävät on tässä arkkitehtuurissa muutettu maakunnan tuottamiksi 

palveluiksi (katso tarkemmin luku 4.1 Toiminnan palvelut). Vaikka arkikäsit-

teistössä tehtävien muuttaminen palveluiksi saattaa tuntua joissakin kohdin epä-

luonnolliselta, pohjimmiltaan maakunnan kaiken toiminnan tulee palvella jota-

kin asiakasta, on se sitten palveluun oikeutettu yksittäinen henkilö, yritys, yh-

teisö, toinen viranomainen tai maakuntaorganisaation sisäinen asiakas. Jos toi-

minta ei palvelisi ketään eikä mitään, ei sitä varten olisi syytä rakentaa kyvyk-

kyyttä, vaan se tulisi lakkauttaa tarpeettomana.  

Maakunnan palveluilla on asiakkaat, joita varten maakunta järjestää palveluita 

siten, että se tuottaa osan itse ja järjestää toisia tahoja tuottamaan osan. Maakun-

nan tulee myös mahdollistaa palvelujen synty erilaisilla toimilla, kuten avustuk-

sella ja kaavoituksen ohjaamisella. Lisäksi maakunnalla tulee olla oman toimin-

tansa tarvitsemat yleiset edellytykset. Näiden perusteella maakunnan kyvyk-

kyystarkastelujen pääkategoriat ovat 

 asiakkuuden- ja palveluidenhallinta, joka koostuu asiakkuudenhallin-

nan ja palveluiden järjestämisen kyvykkyysalueista  

 oman palvelutuotannon kyvykkyysalue sekä  

 yleis-/tukikyvykkyydet. 

 

 

Kuva 6 Maakunnan ylätason kyvykkyyskartta 

Maakunnan asiakkuuden- ja palveluidenhallinnan kyvykkyysalueet

Asiakkuudenhallinnan kyvykkyysalue

Maakunnan yleis/tukikyvykkyysalue

Maakunnan oman palvelutuotannon kyvykkyysalueMaakunnan palveluiden järjestämisen kyvykkyysalue

Neuvonta

Henkilöstö-
asioiden ja 
osaamisen 

hallinta

Talouden 
hallinta

Asiakastiedon-
hallinta

Palveluiden-
hallinta

Säännösten 
noudattaminen

Hankinta

Riskienhallinta

Lupa-, ilmoitus- 
ja päätösasioi-

den hallinta

Muu oma 
palvelutuo-

tanto

Rahoittaminen 
ja sen seuranta

Ekosysteemeis-
sä toimiminen

Fyysisen 
omaisuuden 
(kiinteistöt, 

välineet) hallinta

Palveluntuot-
tajien hallinta

Tiedonhallinta Tietohallinto

Asiakkuuden-
hallinta

Palveluketjun 
ohjaus

Valvonta

Asiakasseg-
menttien 
hallinta

Osallisuus ja 
osallistaminen

Sopimusten 
hallinta

Sidosryhmä-
yhteistyö

Varautuminen 
ja organisaa-

tioturvallisuus

Viestintä, 
markkinointi ja 

myynti

Strategia-
hallinta

Toiminnan 
kehittäminen

Alueiden 
kehittäminen
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Asiakkuudenhallinnan kyvykkyysalueella hallitaan  

 asiakkaan ohjaaminen kohdennetusti maakunnan palveluiden piiriin 

 asiakkaan tietojen liikkuminen maakunnan järjestämissä palveluissa tar-

vitseville tahoille  

 maakunnan asukkaiden sekä yritysten osallistaminen maakunnan kehit-

tämiseen ja demokratiaan.  

Tällä kyvykkyysalueella on keskeinen merkitys sille, että maakunta suuntaa toi-

mintansa kohti asiakasta. Asiakkuudenhallinnan kyvykkyyksillä luodaan maa-

kunnan järjestämien palveluiden piirissä eri toimijoille katkoton näkymä asiak-

kaan tietoihin lain (erityisesti asiakkuus sosiaalipalveluissa) ja asiakkaan itsensä 

(OmaData ja valtuuksienhallinta) sallimissa rajoissa. Näihin sisältyvät myös asi-

akkaan käyttämiin palveluihin liittyvät tiedot. Tämä kyvykkyysalue vaikuttaa 

siten myös olennaisesti siihen, että asiakaskohtainen palveluketju toimii yli pal-

velunantajarajojen.  

Palveluiden järjestämisen kyvykkyysalueella tarkastellaan maakunnan pal-

veluiden kokonaisuutta. Tämän kyvykkyysalueen piirissä hallitaan palvelusalk-

kua, palveluverkkoa, yksittäisten palveluntuottajien toimintaa ja osallistumista 

ekosysteemeihin, joihin kaikkiin maakunnalla tulee olla kyvykkyys. Kyvyk-

kyysalueen piirissä paitsi hallitaan maakuntakonserniin kuuluvien palveluntuot-

tajien toimintaa, myös järjestetään kokonaan ulkoistettu palvelutuotanto ja va-

linnanvapauden piirissä oleva tuotanto. Asiakkaille suunnattujen palveluiden 

järjestämisen keinot ovat siis maakunnan kannalta käytännössä seuraavat: 

A. Tuotetaan palvelu itse – oman palvelutuotannon sisällä on myös tar-

kemmalla tasolla mahdollista, että maakunta tuottajana käyttää 

osaan tuotantoa alihankkijoita.21 

B. Ulkoistetaan palvelun tuottaminen kokonaisuutena markkinoilla 

oleville toimijoille – toimijat voivat olla muitakin kuin yrityksiä, esi-

merkiksi kolmannen sektorin toimijoita. Keskeistä on uskottava 

kyky tuottaa palvelut sopimuksen mukaisesti, valinnanvapaustilan-

teissa myös maakunnan omalle tuotannolle kilpailevana tuotanto-

muotona. 

C. Mahdollistetaan liiketoiminnan syntyminen ja kolmannen sektorin 

palvelutoiminnan tukeminen kyseisille palveluille esimerkiksi kaa-

voituksella ja elinkeinoelämään vaikuttavilla ratkaisuilla ja soveltu-

villa rahoitusinstrumenteilla, jos tällainen järjestely sopii kyseiselle 

maakunnan järjestämisvastuulla olevalle palvelulle. 

                                                 

21Järjestämisen yhteydessä tarvitaan yksityiskohtaista tarkkuutta sen suhteen, mitä milläkin tavalla voidaan tuot-

taa. Esimerkiksi maakunnan tulee tuottaa maksajavirastotehtäviin liittyvät viranomaistehtävät omana tuotanto-

naan palvelukokonaisuuteen Maatalous- ja elintarviketuotannon sekä maaseudun kehittämisen palvelut. Maksa-

javirastotehtäviä ei voi sijoittaa maakunnan liikelaitokseen. Tämä kielletään hallituksen esitykseen 14/2018 vp 

sisältyvässä lakiesityksessä maksajavirastotehtävien hoitamisesta maakunnille. 
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Maakunnan palveluihin voi liittyä myös merkittävää vapaaehtoistoimintaa, ku-

ten vertaistukiryhmiä, rinnalla kulkijoita ja vapaaehtoiset pelastuspalvelut. 

Peruskyvykkyydet, joita tarvitaan maakunnan sisäiseen käyttöön tulevien tuki-

palveluiden tuotannon seurantaan ja ohjaukseen, ovat maakunnan valinnan mu-

kaan joko palveluiden järjestämisen, palvelutuotannon tai näiden kummankin 

kyvykkyysalueella. Substanssinäkemyksen niihin tuovat varsinaiset asiakkaat 

eli sisäiset palveluiden käyttäjät.  

Palveluiden järjestämisen kyvykkyysalueella on erityinen tarve ulottaa ulkois-

ten organisaatioiden tehtäväksi toteuttaa vaatimukset, jotka ovat perinteisesti-

olleet viranomaistoiminnan omassa piirissä. Tämä vaatii huomattavaa osaamista 

hankinnoissa ja sopimusten sisällöissä: hankittaviin palveluihin tulee sisältyä 

paitsi palveluiden omat yksityiskohtaiset vaatimukset myös esimerkiksi kansal-

lisen varautumisen jatkuvuuden turvaaminen ja häiriöttömyys sekä tietosuojan 

ja -turvan riittävä hallinta. Tämä koskee hankintojen lisäksi valinnanvapauden 

piirissä tarjottavia yksityisiä palveluita. 

Palveluiden järjestämistä käsitellään sekä tässä kuvauksessa että tätä kuvausta 

tarkentaen ja laajentaen liitteessä 14, Maakunnan järjestämisen arkkitehtuuri. 

Maakunnan oman palvelutuotannon kyvykkyysalueella tulee olla tarvittavat 

kyvykkyydet tuottaa kaikki maakuntakonsernin itse tuottamat, loppuasiakkaille 

suunnatut palvelut. Tämä ei tarkoita, että maakunta tekisi omaksi tuotannoksi 

kuuluvissa palveluissa kaiken omassa maakuntakonsernissaan, vaan se voi 

hankkia hyvin monella tavalla palvelun tai sen osan piirissä ulkopuolisilta toi-

mijoilta, vaikkapa yksityiseltä yritykseltä tai naapurimaakuntakonsernista, jon-

kin täyden osapalvelun (esimerkiksi joidenkin sote-keskustensa käyttämien inst-

rumenttien pesupalvelun) tai yksittäisen kertaluonteisen panoksen (asiantuntijan 

päivän työpanoksen kehittämiseen tai oman työntekijän sijaiseksi). Toisaalta 

maakunta voi myös tuottaa palvelun kokonaan omin voimin ilman ulkopuolista 

palveluosuutta. Osa maakunnan palveluista, erityisesti julkista vallankäyttöä 

koskevat palvelut, ei ole ulkoistettavissa. 

Maakunnan yleis- ja tukikyvykkyysalueet sisältävät maakunnan itsensä tar-

vitsemat kyvykkyydet ja osin myös maakuntakonsernissa yleisesti tarvittavia 

kyvykkyyksiä. Samoja kyvykkyyksiä saatetaan tarvita tueksi niin palveluiden 

järjestämisessä kuin maakunnan omassa palvelutuotannossa, mistä esimerkkinä 

voi pitää hankintakyvykkyyttä. Maakunta hankkii sekä toimistotarvikkeita että 

sisällöltään monitahoisia asiantuntemusta ja välineistöä sisältävää palvelua hy-

vin laajan asiakaskunnan tarpeisiin. Kyvykkyyskartan yhteydessä ei varsinai-

sesti oteta kantaa siihen, miten maakunta organisoi kyvykkyyden toteutuksen: 

voi esimerkiksi olla perusteltua hyödyntää maakuntaa laajemmin toimivan han-

kintaorganisaation osaamista ja volyymejä kaikessa maakunnan hankinnassa. 

Myös suurilla, erikoistuneilla maakunnan palvelukokonaisuuksilla voi olla omat 

hankintakyvykkyytensä sen lisäksi, että päämaakuntaorganisaatiolla on omansa.  

Samoin on yleiskyvykkyyksiä, joiden tulee ulottua maakuntakonsernin lisäksi 

muille maakunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden tuottajille. Tällai-
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sista esimerkkeinä voisi todeta varautumisen ja organisaatioturvallisuuden ky-

vykkyydet sekä tietosuojakyvykkyyden, joka puuttuessaan tai vajavaisesti hoi-

dettuna aiheuttaisi huomattavia sanktioita. 

Maakunnan kyvykkyyskartta näyttää suurelta osin siltä, että sitä voisi moni 

muukin organisaatio pitää omana kyvykkyyskarttanaan. Tämä johtuu valitusta 

näkökulmasta, joka nostaa esille maakunnan luonteen palveluiden järjestäjänä, 

tuottajana ja asiakkuuksien hallinnan toimijana, jotta saadaan ylätason käsitys 

näiden kyvykkyyksien kokonaisuudesta. Kyvykkyyskartta on rakennettu maa-

kunnan toimintaan perustuen.  

Palvelutuotannossa tarvitaan palvelukohtaisia kyvykkyyksiä, joita tässä yhtey-

dessä ei ole otettu kyvykkyyskartalle. Ne on jätetty erikseen tarkennettaviksi 

joko myöhemmin osana viitearkkitehtuurityötä, kunkin palvelun piirissä itse 

hahmotettaviksi tai muutoin työstettäviksi. Esimerkiksi pelastustoimen uudis-

tushankkeessa näitä kuvataan pelastus- ja turvallisuuspalvelukokonaisuuden 

osalta. Siellä kyvykkyyden sijasta käytetään termiä suorituskyky. 

Maakunnan palvelut, joiden tuottamiseksi maakunnalla siis tulee olla palvelu-

kohtaiset kyvykkyydet, kuvataan ylätasolla viitearkkitehtuurissa jäljempänä.  

Maakuntien kyvykkyyksistä on laadittu osakyvykkyydet sisältävä tarkempi ky-

vykkyyskartta, joka on liitteessä 2, Maakunnan kyvykkyyskartta. Kyvykkyyk-

sien sisältöä on tekstimuodossa kuvattu liitteessä 1, KA-taulukko, välilehdellä 

Kyvykkyydet. 

3.7. Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet (V2) 

Tavoitteet ja kehittämisvaatimukset on jaoteltu tässä dokumentissa ylätason ky-

vykkyysalueiden mukaisesti. Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet on kuvattu 

taulukkomuodossa myös liitteessä 1, KA-taulukot välilehdellä Kehittämisvaati-

mukset ja tavoitteet. 
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Kuva 7 Maakuntien viitearkkitehtuurityössä tunnistetut maakuntien tavoitteet ylätason 

kyvykkyysalueisiin jaoteltuina 

Yllä olevassa kuvassa jaotellaan maakuntien tavoitteet kyvykkyysalueittain. 

Ylätason kyvykkyysalueita ovat Maakunnan oma palvelutuotanto, Asiakkuu-

denhallinta, Maakunnan yleis- ja tukikyvykkyysalue ja Palveluiden järjestämi-

nen. Kyvykkyydet on kokonaisuutena käsitelty tarkemmin jäljempänä omassa 

kohdassaan.  Kuvausteknisestä syystä Palveluiden laadunhallinnan kehittämi-

nen -tavoite on merkitty tähdellä, jotta sen sijoittuminen kolmelle ylätason ky-

vykkyysalueelle on helpommin havaittavissa.  

3.7.1. Asiakkuudenhallinnan kyvykkyysalueen tavoitteet 

Uudistuksessa on tärkeässä roolissa parantaa kansalaisten vaikutusmahdolli-

suuksia ja osallistaa heitä myös yksittäisten palveluiden osalta. Kansalaisen vai-

kutuskanavia ovat maakuntavaalien ohella maakunta-aloiteoikeus, asiakasraadit 

sekä keskustelu- ja kuulemistilaisuudet. Lisäksi maakunnan asiakkaat voivat 

esimerkiksi olla mukana palveluiden kehittämisessä toimimalla varhaisen vai-

heen kokeilijoina. Maakunta voi myös käyttää osallistuvaa budjetointia laajen-

tamaan osallistumismahdollisuuksia. Vaikutusmahdollisuuksien ja osallistami-

sen helpottamiseksi on käynnissä lukuisia mobiilipilotteja. 

Lisäksi palveluiden laatua parantavat asiakaspalautteen kerääminen, käsittely, 

toimenpiteiden tekeminen ja palautteen antajan informointi. 
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Palveluketjun tiedonvaihdon tehostamiseksi palveluntuottajien ja niiden ali-

hankkijoiden tulee toimia saumattomasti keskenään. Palveluketjun tuotantotie-

don tulee olla tarvittavilta osin yhdenmukaisesti palveluntuottajien käytössä. 

Valinnanvapauden tavoite on parantaa palveluiden laatua ja asiakastyytyväi-

syyttä sekä pienentää kokonaiskustannuksia. Asiakas voi valita nykyistä laajem-

min, mistä hän hankkii sosiaali- ja terveyspalvelut sekä eräitä muita maakunnan 

palvelutarjoaman palveluita. Hän voi valita tarpeellisen julkisen, yksityisen tai 

järjestön palvelun valinnanvapauden piiriin kuuluvista palveluista. Valinnanva-

pauden piirissä olevien palveluntuottajien valitsemisen tueksi on kehitteillä 

muun muassa vertailutietojärjestelmäpalveluita. Asiakasmaksu eri valinnanva-

pauden piirissä olevilla palveluntuottajilla on sama.  

3.7.2. Maakunnan yleis- ja tukikyvykkyysalueen tavoitteet 

Maakunta antaa alueen asukkaille julkisen palvelulupauksen, jossa kerrotaan, 

miten palvelut aiotaan toteuttaa ja palveluverkkoa kehittää siten, että ylläpide-

tään maakunnan elinvoimaa ja kilpailukykyä. Maakunnan tulee myös kertoa, 

ovatko palvelut toteutuneet lupauksen mukaisesti. 

Asiakkaan palvelutarpeet tulee täyttää. Tavoite on, että asiakas saa vastedes pal-

velua mahdollisimman vaivattomasti eri kanavia hyödyntäen ja palvelutarpeet 

ratkaistaan kokonaisuutena organisaatiorajat ylittäen.  

Hankintojen ja palveluiden tehostamiseksi maakunnan tulee huomioida hankin-

tatoimen kokonaissuunnittelu ja lisätä tarvittavien henkilöiden hankintaosaa-

mista, jotta hankinnoista tulee kustannustehokkaampia. Hankinnassa mukana 

olevien toimijoiden tulee toimia saumattomasti yhteen. 

Maakunnan ja kunnan vuorovaikutus molempiin suuntiin edellyttää sidosryh-

mien ja kumppanuuksien hallinnan näkökulmasta myös sitä, että kuntien kyvyk-

kyydet huomioidaan. Maakuntien ja kuntien välillä on runsaasti erityyppistä tie-

donvaihtoa, joka on merkittävää myös maakuntauudistuksen täytäntöönpanon 

jälkeen. Sama pätee maakunnan ja valtionhallinnon vuorovaikutukseen. 

Jotta maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteena oleva asiakaskeskeinen palve-

luintegraatio onnistuu, toiminta pitää pystyä sovittamaan yhteen mahdollisim-

man hyvin ja integroimaan sekä julkisen hallinnon että yritysten tiedot ja tieto-

järjestelmät koko palveluketjussa. Näiden saavuttaminen edellyttää, että valta-

kunnallista kokonaisarkkitehtuuria kehitetään yli toimiala- ja hallinnonalarajo-

jen. Näiden elementtien toteutuminen on yksi keskeisimpiä asioita uudistuksen 

onnistumisen kannalta. 

3.7.3. Maakunnan palveluiden järjestämisen kyvykkyysalueen tavoitteet 

Kyvykkyysalueen tavoite on tarjota oikeat palvelut, oikeaan aikaan ja oikeille 

asiakkaille. Palveluiden on oltava vaikuttavia niin asiakkaan kuin yhteiskunnan 

näkökulmasta ja kustannustehokkaasti tuotettuja. Palveluja sekä maakunnan toi-

mintaa on kehitettävä innovatiivisesti. Maakunnan palveluiden järjestäminen 

edellyttää monikanavaista asiointia, joka kattaa sähköiset palvelut, asiakasneu-

vonnan ja käyntiasioinnin. 



 

 

Maakuntien viitearkkitehtuuri 
 

 

27.2.2019 30 (103) 

 

 

  TILA: HYVÄKSYTTY V.1.5 

Palveluiden laadunhallinta on keskeistä sekä maakunnan itse tuottamassa että 

ulkopuolisessa palvelutuotannossa. Sisäisen laadun lisäksi asiakastyytyväisyys 

ja sen mittaaminen korostuvat. Minimilaatutason tulee ilmetä palveluntuottajien 

kanssa tehdyissä sopimuksissa ja oman tuotannon ohjauksessa. Palvelupolkujen 

tuottajarajat ylittävien vaiheiden yhteentoimivuuden varmistamisessa ja paran-

tamisessa hyödynnetään myös palveluntuottajaverkoston palautteen keräämistä, 

käsittelyä ja toimenpiteiden tekemistä. Palauteketju suljetaan informoimalla pa-

lautteen antajaa palautteen käsittelystä ja siihen liittyneistä toimista.  

On kyettävä tuotteistamaan palvelut ja palveluketjut sekä rakentamaan niitä 

tuottavat palveluverkostot ja monipuoliset, helposti saatavat, laadukkaat ja kus-

tannustehokkaat palvelukanavat. 

Palvelukokonaisuutta tulee kehittää tasapainoisesti ja hallitusti asiakastarpeiden 

pohjalta siten, että palveluja uusitaan ja tarpeettomia lopetetaan. 

Samat laissa määritellyt palvelut tulee tarjota kaikille ja harkinnanvaraisissa pal-

veluissa mahdollistaa sama palvelutaso kaikille. Jokaisella maakunnan asuk-

kaalla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus muun muassa saada laissa sääde-

tyt riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.  

Tarpeiden ja kapasiteetin yhteensovittamiseksi on kyettävä ohjaamaan asiakkai-

den palvelutarpeet täytettäväksi optimoimalla palvelutuotannon kapasiteettia 

sekä ohjaamaan tuotantoa saatavuuden, laadun ja kustannusten suhteen. 

3.7.4. Maakunnan oman palveluntuotannon kyvykkyysalueen tavoitteet 

Maakunnan omaa palvelutuotantoa tukevia tavoitteita on tunnistettu: Palveluun 

ohjaamisen tehostaminen, Palveluiden laadunhallinnan kehittäminen, Maakun-

nan elinvoimaisuudesta huolehtiminen ja kaikkia ylätason kyvykkyyksiä läpi-

leikkaava Resurssien fiksumpi käyttö uusilla toimintatavoilla. Maakunnan 

oman palvelutuotannon kyvykkyysalue kattaa kyvykkyyksinä palveluketjun oh-

jauksen, neuvonnan, lupa-asioihin liittyvät päätökset, rahoittamisen, valvonnan 

ja muun oman palveluntuotannon. Resurssien ja palveluun ohjaamisen tehosta-

minen kokoaa nämä alueet edellä mainittujen tavoitteiden alle. 

Omalle palvelutuotannolle asetetaan tavoitteeksi, että palveluun ohjaamista te-

hostetaan. Tätä varten on kyettävä luomaan segmentti-, tilanne- ja tarvekohtaiset 

sekä palvelusuunnitelmapohjaiset säännöt, joiden perusteella asiakas ohjataan 

palveluihin. 

3.7.5. Maakunnan yleis- ja tukikyvykkyysalueen ja Palveluiden järjestämisen ky-
vykkyysalueen tavoitteet  

Maakunta- ja sote-uudistuksessa on tärkeää toteuttaa julkisen hallinnon ja pal-

veluiden digitalisointi uudella tavalla ja kehittää julkista hallintoa yhtenäisenä 

digitaalisena palvelualustana, joka edistää asukkaiden ja yritysten sekä muiden 

yhteisöjen toimintaa. Palveluja uudistetaan digitaalisiksi, asiakaslähtöisiksi ja 

kustannustehokkaiksi. Palveluja pyritään tuottamaan sujuvasti ja uusin toimin-

tatavoin. 
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Tarpeita vastaavat palvelut tulee järjestää kustannustehokkaasti. Tämä edellyt-

tää, että on kyettävä määrittelemään palvelutuotannon tarpeet, kapasiteetti ja 

kriteerit asiakastarpeiden ja palvelutarjoaman mukaisesti sekä hankkimaan kus-

tannustehokkaat palvelut niiden mukaisesti. 

3.7.6. Maakunnan yleis- ja tukikyvykkyysalueen ja Asiakkuudenhallinnan ja Pal-
veluiden järjestämisen kyvykkyysalueen tavoitteet 

Palveluiden jatkuvaksi kehittämiseksi on kerättävä ja analysoitava palveluiden 

palaute-, kokemus- ja toteumatietoja sekä kehitettävä palvelutarjoomaa ja pal-

veluverkkoa niiden pohjalta. Saatu palaute pitäisi pystyä linkittämään siitä tar-

jottuun palveluun asti.  

Palvelutarjoomaa tulee kehittää jatkuvasti asiakastarpeiden mukaan. Toimin-

taympäristön tulevista muutoksista luodaan skenaarioita, joiden pohjalta luo-

daan palvelukonseptit. Ne sovitetaan eri asiakassegmenteille vastaamaan aiem-

min tunnistettuihin ja ennakoituihin palvelutarpeisiin. Palveluketjuihin voivat 

liittyä myös kolmannen sektorin palvelut tai yksityiset palveluntuottajat ilman 

sopimussuhdetta. 

Ajantasaista tietoa nykytilasta ja kehitysnäkymistä tarvitaan päätöksenteon tu-

eksi. Sitä varten on ennakoitava, kerättävä ja analysoitava tietoa toimintaympä-

ristön muutoksista, palvelutarjooman vaikuttavuudesta ja toteutumisesta sekä 

luotava niistä skenaarioita kehitystyön pohjaksi. Nämä tukevat myös tiedolla 

johtamisen kyvykkyyttä ja raportoinnin vaatimuksia. 

3.7.7. Maakunnan oman palveluntuotannon kyvykkyysalueen, Maakunnan yleis- 
ja tukikyvykkyysalueen ja Palveluiden järjestämisen kyvykkyysalueen tavoitteet 

Maakunnan tulee huolehtia alueensa elinvoimaisuudesta ja hallintamekanismin 

kattaa hyvinvoinnin ja elinvoiman tarpeet. Elinvoimaisuudesta huolehtiminen 

liittyy eri kyvykkyyksiin, joita on tunnistettu: Strategiahallinta, Palveluverkon 

suunnitteleminen sekä useat muut kyvykkyydet strategiasta johdetulla tavalla.  

3.7.8. Kaikkia kyvykkyysalueita koskevat tavoitteet 

Resurssien järkevämpi käyttö uusin toimintatavoin toistuu läpi ylätason kyvyk-

kyysalueiden. Tehottomat toimintatavat tulevat kalliiksi, joten ne tulee korvata 

tehokkailla ja vaikuttavilla toimintatavoilla. Samalla lakkautetaan tarpeettomat 

ja modernisoidaan tarvittavat prosessit. Uusien toimintatapojen tulee olla vähin-

tään yhtä vaikuttavia. 

Tämän lisäksi on seurattava ja ohjattava asiakkaiden palveluasiointia ja tunnis-

tettava palvelutarpeiden kehitys. 

Resurssien fiksumpi käyttö mahdollistetaan muun muassa tunnistamalla asia-

kassegmentit. Samalla käydään läpi, millä perusteilla jako tehdään eri segment-

teihin. Tyypillisiä asiakassegmenttejä ovat esimerkiksi lapsiperhe, vammaiset ja 

opiskelijat. 
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4.  Toiminta-arkkitehtuurin arkkitehtuurikuvaukset 

Maakunta järjestää laajan joukon palveluita, joista osa koskee kaikkia 
maakunnan asukkaita. Palveluita tuotetaan myös monitoimijaympäris-
tössä, jossa maakunta varmistaa toimijarajat ylittävän tietojen saatavuu-
den ja kokonaisuuden sujuvuuden.  Jäntevä arkkitehtuuri sekä suunnitel-
tuna että toteutettuna tukee onnistumista tuomalla selkeyttä kokonaisuu-
teen ja keinoja toteuttaa toiminnassa tarvittavia ratkaisuja. 

Maakunnan asiakkaan voidaan ajatella tulevan maakunnan järjestämisvastuulla 

olevien palveluiden piiriin elämäntapahtuman tai liiketoimintatapahtuman 

myötä22. Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi sairastuminen, yrityksen 

tuotantolaitoksen perustaminen tai maatilan sukupolven vaihdos. Tavoitetilassa 

maakunta tunnistaa asiakkaansa elämäntapahtuman ja siihen liittyvät palvelu-

tarpeet maakunnan palvelutarjoaman laajuudessa. Maakunta tunnistaa tulossa 

olevia elämäntapahtumia ja pystyy niiden perusteella ennakoimaan palvelutar-

peita sekä tuomaan ennakoivan tietämyksen perusteella oikeat ja määrällisesti 

riittävät palvelut sinne, missä niitä tarvitaan. Tällaista ennakointia ovat esimer-

kiksi mittavan uuden asuinalueen terveyspalveluiden suunnittelu ja oikea-aikai-

nen terveyspalveluiden kapasiteetin kasvattaminen olemassa olevassa yksikössä 

tai jopa uuden toimipaikan avaaminen lähelle asiakkaita uudella asuinalueella. 

Maakunnalla on laaja joukko palveluita järjestettävänään. Palveluita tuotetaan 

osin maakuntakonsernin omana tuotantona, osin kokonaan ulkoistettuna ja rin-

nakkain yksityisen sektorin kanssa. Maakunta tuottaa usein palveluita osaan asi-

akkaan elämäntapahtumaan liittyvistä tarpeista ja tuottaa niitä yhteistyössä eri 

palveluntuottajien kanssa, esimerkiksi kuntien sivistys-, vapaa-ajan ja ympäris-

tötoimen tai valtiohallinnon palveluiden. Saadakseen aikaan sujuvan asiakasko-

kemuksen maakunnan tarvitsee hahmottaa hyvin kokonaisuudet ja löytää keinot 

ongelmattomaan, organisaatiorajat ylittävään palveluiden kokonaistuotantoon. 

Maakuntien viitearkkitehtuurissa esitetään ylätasolla maakunnan järjestämis-

vastuulle kuuluvien palveluiden palvelukartta (katso liite 3), joka kuvaa mitä 

maakunta tekee sekä ulkoisten että sisäisten asiakkaidensa kannalta. Lisäksi tar-

kastellaan maakuntaan liittyviä toimijoita, maakunnan ydin-, ohjaus- ja tukipro-

sesseja sekä esitellään esimerkinomaisia palvelupolkuja, jotka konkretisoivat 

maakunnan omien ja muiden toimijoiden osuuksia asiakkaan elämäntilanteen 

muutoksissa. Maakunnan vuorovaikutusta muiden toimijoiden kanssa kuvataan 

yleisesti järjestämisen ja palvelutuotannon kannalta sekä erityisesti ekosystee-

meihin osallistumisen kannalta. Kuvattua toiminta-arkkitehtuuria täydennetään 

lisäksi esimerkillä maakunnan organisaatiomallista (katso liite 7), jotta se tulisi 

sidotuksi yhteen arkkitehtuurin eri elementtien ja tavoitteiden kanssa myös tästä 

näkökulmasta. 

 

                                                 

22 Elämäntapahtumaa ja -tilannetta ja muuta asiakaslähtöistä palvelunkehittämistä kuvaava yleisaineistoa löytyy 

suomidigi.fi-verkkosivuilta, esim. https://suomidigi.fi/pelikirja/digiperiaatteet/kehitamme-palvelut-asiakaslahtoi-

sesti/  

https://suomidigi.fi/pelikirja/digiperiaatteet/kehitamme-palvelut-asiakaslahtoisesti/
https://suomidigi.fi/pelikirja/digiperiaatteet/kehitamme-palvelut-asiakaslahtoisesti/
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Kuva 8 Maakunnan toiminta-arkkitehtuurin tarkastelualue pääpiirteissään suhteessa muihin arkkitehtuu-

rinäkökulmiin, rajattu kuvassa sinisellä kehyksellä.23 

4.1. Toiminnan palvelut  

Tässä viitearkkitehtuurissa käytetään käsitteestä ”palvelu” arkkitehtuurikehyk-

sen mukaisesta hieman muunnettua määritelmää: Palvelu on organisoidun toi-

minnan tuloksena syntyvä aineeton tai aineellinen hyödyke tarpeiden tyydyttä-

miseksi. Palvelu voi olla toiminnallista tai teknistä palvelua. Palvelua voidaan 

tarjota joko organisaation sisälle tai sen ulkopuolelle. Arkkitehtuurimenetelmä 

sisältää kolmenlaisia palveluita:  

1. Toiminnan palvelut: Organisaation substanssitoiminnan keskei-

simmät ylätason palvelut.  

2. Tietojärjestelmäpalvelut: Varsinaista substanssitoimintaa tuke-

vat, tietojärjestelmillä toteutettavat palvelut, esimerkiksi talous-

hallinnon tietojärjestelmäpalvelut, käyttäjähallintapalvelut ja in-

tegraatiopalvelut.  

3. Teknologiapalvelut: Laiteteknologian ja muun tekniikan tarvitse-

mat palvelut, esimerkiksi laitetilapalvelut, laitteiden kapasiteetti-

palvelut, tietoliikennepalvelut, telepalvelut ja nimipalvelut.24 

                                                 

23 Kuvan lähde: Alueuudistushanke. 

24 Arkkitehtuurimenetelmä JHS179:n version 12.1.2017 mukainen palveluiden määritelmä, pois lukien kohta ”tai 

aineellinen”, koska menetelmässä ei aineellista lopputulosta pidetä palveluna. Kuitenkin voidaan tarkoituksen-

mukaista ajatella, että esimerkiksi hammaslääkärin muovailema ja paikoilleen asettama paikka on sekin osa ham-

maslääkäripalvelua, jonka asiakas on saanut. 
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Tässä kohdassa kuvataan toiminnan palveluita eli substanssipalveluita. Palve-

luiden määritelmä kytkee viitearkkitehtuurin kuvaussisällön muiden vastaavien 

arkkitehtuurien tapaan kuvata palveluita. Maakunnan palveluissa asiakkaita 

ovat yleensä maakunnan asukas, paikallinen yritys tai muu viranomainen. Myös 

muut henkilöt, yritykset ja maakuntakonsernin sisäiset asiakkaat voivat olla pal-

velusta riippuen palvelunsaajia.  

Maakunta on suuri kokonaisuus, jolla on laaja palveluiden järjestämisvastuu. 

Palveluiden jäsentämisen lähtökohtana ovat maakuntien perustamista ja sosi-

aali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön aset-

tamat tehtävät.  Maakunnan tulee järjestää sen lakisääteisistä tehtävistä johdetut 

palvelut. Järjestettävät palvelut tuottaa osa-alueesta riippuen maakunta itse, ul-

kopuolinen toimija (esimerkiksi yritys, kolmas sektori tai toinen maakunta) tai 

kumpikin rinnakkain. 

Maakunnan palveluista osa on mukana palveluketjuissa, jotka ulottuvat kunnan 

tai valtion viraston sekä yksityisen sektorin toimijan piiriin. Lupakäsittely on 

esimerkki osa-alueesta, jossa saattavat olla mukana kaikki mainitut toimijat. 

Kun pyritään yhden luukun periaatteeseen, maakunta pääorganisaationa olles-

saan huolehtii siitä, että muidenkin osapuolten palvelutapahtumat valmistuvat. 

Tällaisia asioita tarkastellaan tarkemmin palvelupolku- tai prosessitasolla, 

mutta kytkennät muiden toimijoiden palveluihin on sinänsä tarpeen ottaa huo-

mioon jo maakunnan palveluita suunniteltaessa, jotta toiminta on sujuvaa niin 

asiakkaan kuin maakunnan itsensäkin kannalta. Joissakin tapauksissa on pää-

dytty merkitsemään palveluksi jokin viranomaistehtävä, jotta sekin tulee ote-

tuksi huomioon maakunnan toimintaa järjestettäessä. 

Substanssipalveluista on liitteenä 3 Maakunnan palvelukartta, jossa kuvataan 

palvelukokonaisuuksiin ryhmiteltyinä ja pääasiakassegmenteittäin jaoteltuina 

maakunnan palvelut sekä palvelutuotannon että järjestämisen kategorioissa. 

4.1.1. Maakunnan järjestämät palvelut 

Maakuntalaki luettelee maakunnan tehtäväalat25, ja niistä on johdettu maakun-

nan palvelut. Jotta maakunnan ja kunnan tai valtion välille ei muodostuisi 

toimivaltaristiriitaa, maakunnan tehtävät on rajattu sisältämään vain 

laissa mainitut tehtävät, eikä se voi poimia näiden ulkopuolelta tehtäviä 

toisin kuin kunta tai valtio. Kaikkiaan maakunnan järjestämien palveluiden 

joukko on laaja, ja viitearkkitehtuurikuvauksessa pyritään pitäytymään verrat-

tain ylätasolla niitä kuvattaessa.   

                                                 

25 Hallituksen esitys HE 15/2017, 2 luku, § 6 Maakunnan tehtäväalat. 
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Kuva 9 Maakuntien palvelukokonaisuudet ja asiakkaat26 

Esitettävien palveluiden lähteitä ovat olleet maakunta- ja sote-uudistuksen pal-

velut ja prosessit -työryhmän tuottamat kuvaukset27 sekä sosiaali- ja terveysalan 

kokonaisarkkitehtuuri, joiden sisältämiä palveluita on tarkennettu maakuntien 

viitearkkitehtuurin työpajoissa. Näitä on sittemmin muokattu alueiden kehittä-

misen, kotoutumisen ja kasvupalveluiden osalta siten, että ne on yhdistetty kas-

vupalvelukokonaisuuteen loogiseksi kokonaisuudeksi ilman aiemmantasoista 

palvelukohtaista asiakassegmenttierottelua.  

Palveluiden asiakkaita ovat niin kansalaiset (henkilöt) kuin yritykset ja viran-

omaiset sekä kumppanit. Asiakkailla on paikoin erilaiset palvelutarpeet ja siten 

vastaavasti kohdennetut palvelut. 

Erityinen haaste on löytää sopiva kuvaamistaso, jotta maakuntien palvelut hah-

mottuisivat riittävän erottelukykyisinä mutta kuitenkin niin ylätasoisina, että 

kokonaiskäsitys on saatavissa. Lisäksi tavoitellaan suoraa tai yksinkertaisesti 

selitettävissä olevaa kytkentää kuvattuihin ja mahdollisesti ylläpidettäviin pal-

veluluokituksiin sekä tarkemman tason arkkitehtuureihin.  

                                                 

26 http://alueuudistus.fi/tiekartta/maakunnan-palvelut, poimittu 21.8.17. 

27 Sivut ja alasivut osoitteessa http://alueuudistus.fi/tiekartta/maakunnan-palvelut, poimittu elokuussa 2017. 

http://alueuudistus.fi/tiekartta/maakunnan-palvelut
http://alueuudistus.fi/tiekartta/maakunnan-palvelut
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Erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sosiaalihuollon palvelu-

tehtävien luokitus tunnistettiin omalla tahollaan ylläpidettäväksi ja siten aina 

ajantasaisena saatavissa olevaksi palveluluokitukseksi. Se on sosiaalialalla vel-

voittava luokitus, joka sisältää sekä päätason että alatasojen tarkentavia luoki-

tuksia. THL:n ylätason luokitus kuvaa ylätason palveluita muun muassa asia-

kassegmenteittäin (esimerkiksi iäkkäiden sosiaalipalvelut ja työikäisten sosiaa-

lipalvelut). Tällöin varsinaisen sosiaalipalvelusisällön joutuu etsimään muusta 

aineistosta, mutta sosiaalialan arkkitehtuuri käyttää samaa palvelutehtäväjaot-

telua ja tuo sitä kautta liitoksen maakuntien viitearkkitehtuurin sekä sosiaalitoi-

mialan muiden kokonaisarkkitehtuurien välille. Terveystoimialalta käytetään 

samoin THL:n luokitusta, joka kuvaa palvelun sisältöä ja vastaa terveysalan ko-

konaisarkkitehtuurin ylätason palvelujaottelua. 

Kuntien johtamisen viitearkkitehtuurissa on oma tehtävät-palvelut-luokituk-

sensa, jonka piiristä monet tehtävät ja palvelut siirtyvät maakuntaan. Kuntasek-

torilla on jo luotu oma tehtävät-palvelut-luokitus, jota käytetään maakuntauu-

distuksen voimaantulosta alkaen28. 

Maakuntien taloustietojen määrittelyryhmän työn tuloksena on muodostettu 

maakuntien palveluluokitus29, joka tulee ottaa huomioon maakunnan palveluita 

suunniteltaessa ja ryhmiteltäessä. 

Maakuntien viitearkkitehtuurin palvelut on koostettu asiakaslähtöisiin palvelu-

kokonaisuuksiin aihepiireittäin. Jaottelussa on pyritty noudattamaan maakunta- 

ja sote-uudistuksen palvelut ja prosessit -työryhmän muodostamaa jakoa, jota 

on täydennetty niistä kuvauksista puuttuneilla maakunnan järjestämisvastuulli-

seen ja tuotannolliseen rooliin kuuluvilla palveluryhmillä.  

 

                                                 

28 JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus 

29 JHS 206 Maakuntien palveluluokitus 
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Kuva 10 Maakuntien viitearkkitehtuurin palvelukartan ylätaso 

Taulukko 3 Maakuntien viitearkkitehtuurin palvelukokonaisuudet ja -ryhmät 

Palvelukokonai-

suus/palvelu-

ryhmä 

Kuvaus Nykyinen vas-

tuuorganisaatio 

(ja arvio siirty-

vistä työnteki-

jöistä30) 

                                                 

30 Arvio valtakunnallisesti siirtyvästä työntekijämäärästä on ilmoitettu joko henkilötyövuosiekvivalenttina (htv) 

tai henkilölukumääränä – aina ei ole tietoa, kummalla yksiköllä arvio on muodostettu. Tiedot on kerätty arvioina 

osana viitearkkitehtuurityötä. Tarkoitus on ollut suhteuttaa viitearkkitehtuurin käyttäjälle palvelukokonaisuuksien 

volyymiä, koska samankokoisina merkityt kaavioiden palvelukokonaisuuslaatikot poikkeavat erittäin paljon toi-

siltaan määrätarkasteluissa. Osana maakuntien käynnistymistä siirtyvä henkilöstö tulee tarkasti kunkin maakun-

nan tietoon maakuntien, luovuttavien organisaatioiden sekä ohjaavien tahojen yhteistyönä, eikä siinä yhteydessä 

tule erityisesti tukeutua viitearkkitehtuurin lukuarvoihin. 

Maakunnan järjestämisvastuulla oleva palvelutuotanto

Alueiden kehittämisen 
tehtävä

Maakunnan palveluiden järjestäminen

Alueiden käytön 
palvelut

Kasvupalvelut Liikennepalvelut

Luonnonsuojelun 
palvelut

Maatalous- ja 
elintarviketuotannon sekä 
maaseudun kehittämisen 

palvelut (tuottamis/
järjestämisvastuu)

Pelastus- ja 
turvallisuuspalvelut

Valmius ja 
varautuminen

Ympäristöterveyden-
huollon palvelut

Vesi- ja kalatalouden 
palvelut

Vesien ja 
merenhoidon palvelut

Sosiaali- ja 
terveyspalvelut

Kuntien kanssa 
sovittavissa olevat 

maakunnalliset 
lisäpalvelut

Maakunnan 
mahdolliset 

lisätehtäväalojen 
palvelut

Maakunnan omaa 
toimintaa tukevat 

palvelut

Maakuntien yhteiset 
tukipalvelut

Palveluiden 
järjestämisen palvelut
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Maakunnan palvelutuotanto 

Alueiden kehittä-

misen tehtävät 

Alueiden kehittämisen tavoite on kaventaa alueiden 

välisiä ja niiden sisäisiä kehityseroja sekä edistää 

väestön hyvinvointia ja osaamista. Tavoitteisiin py-

ritään pääsemään käytännössä alueellisen suunnitte-

lemisen ja ohjelmatoiminnan keinoin. 

Alueiden kehittäminen tuo mm. ympäristön ja lii-

kenteen pitkän aikavälin suunnittelun osaksi maa-

kunnan asiakastarpeista lähtevää palveluverkon ke-

hittämistä. 

 

Alueiden käytön 

palvelut 

Maakunnan alueiden käytön palveluita ovat maakun-

takaavoitus, kuntien alueiden käytön ja rakennustoi-

men järjestämisen edistäminen sekä kulttuuriympä-

ristön hoito.  

Maakunta vastaa maakuntakaavan laatimisesta, ke-

hittämisestä ja ajan tasalla pitämisestä. Maakunta-

kaavan laatimisen yhteydessä tehdään yhteistyötä 

kuntien ja valtion eri viranomaisten kanssa sekä käy-

dään laajaa vuoropuhelua sidosryhmien ja kansalais-

ten kanssa.  

Kuntien alueiden käytön ja rakennustoimen järjestä-

misen edistämistehtävässä käydään neuvotteluja, an-

netaan lausuntoja ja neuvontaa sekä osallistutaan 

kaavoituksen asiantuntijaryhmiin ja kehittämishank-

keisiin.  

Maakunta edistää kulttuuriympäristöjen kestävää 

hoitoa ja käyttöä, lisää ja ylläpitää tietoja rakenne-

tuista ympäristöistä sekä seuraa niiden tilaa ja kehi-

tystä. Maakunta myöntää myös rakennusperinnön 

hoitoon tarkoitettuja avustuksia. 

Alueiden käytön palveluissa yhteistyö kuntien ja val-

tion eri viranomaisten kanssa on tiivistä. 

Maakuntaliitto, 

ELY 

(200 htv) 

                                                 

Maakunnan palvelukokonaisuuksien toiminnan volyymisuhteiden vertailuun voisi hyvin käyttää muitakin mitta-

reita, kuten vuotuisia asiakasmääriä, hyötyarvioita tai läpivirtaavia rahamääriä.. Tässä yhteydessä verrattain hel-

posti saadut siirtyvien henkilöstömäärien arviot antavat jo kuitenkin yleiskäsityksen asiasta. 



 

 

Maakuntien viitearkkitehtuuri 
 

 

27.2.2019 39 (103) 

 

 

  TILA: HYVÄKSYTTY V.1.5 

Kasvupalvelut Kasvupalveluihin kuuluu yritys- ja työllisyyspalve-

luita, jotka edistävät uutta yritystoimintaa, yritysten 

kasvua sekä kansainvälistymistä ja tehostavat työn-

välitystä. 

Kasvupalveluihin on sisällytetty myös aiemmin 

ELY:n ja TE-toimistojen antamat kotoutumisen pal-

velut. Nämä ovat enimmäkseen olleet samat kuin 

muillekin asiakassegmenteille. Maakunnat myös so-

vittavat yhteen kotoutumisen suunnittelun alueensa 

kuntien kanssa. 

TE-toimistot, 

ELY ja maakun-

taliitto 

(2 500 htv) 

Liikennepalvelut 

(palvelut liiken-

nettä varten) 

Liikennepalveluihin kuuluvat maakunnan liikenne-

järjestelmän suunnittelu, joukkoliikenteen alueelli-

nen suunnittelu ja järjestäminen, tienpito, saariston 

yhteysalusliikenteen tehtävät sekä yksityisteiden 

valtionavustustehtävät ja muut liikenteen tehtävät. 

ELY 

(330 henkilöä) 

Luonnonsuojelun 

palvelut 

Luonnonsuojelun palveluihin kuuluvat luonnon mo-

nimuotoisuuden, laji- ja luontotyyppi-suojelun ja 

maisemanhoidon edistäminen maakunnan toimin-

nassa ja suunnittelussa asiakkaiden kanssa neuvot-

telemisen, neuvonnan, viestinnän ja rahoituksen 

keinoin. 

ELY 

(50 htv) 
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Maatalous- ja 

elintarviketuotan-

non sekä maaseu-

dun kehittämisen 

palvelut31 

 

Palveluihin kuuluvat maatilojen ja maaseutuyritys-

ten neuvonta, rekisterien ylläpito, tukien kanavointi 

ja rahoittaminen, lomittajapalvelu, siementen ja lan-

noitteiden turvallisuuden, laadun ja markkinoiden 

valvonta, kasvinterveys sekä näiden piirissä tapah-

tuvaan toimintaan puuttuminen tarvittaessa. 

Maaseudun kehittämisen palvelut edistävät ja lisää-

vät kestävää kasvua ja hyvinvointia elinvoimaiselta 

maaseudulta. Tavoiteltavat vaikutukset:  

 maaseutualueiden perusrakenteet ja yritystoi-

minnan yleiset edellytykset ovat kunnossa  

 digitaalisuuden mahdollisuudet on hyödynnetty 

 maaseudun elinkeinotoiminta on monipuolista  

 maaseudun yritystoiminta luo edellytyksiä kas-

vulle ja työllisyysasteen nousulle  

 maaseudun asukkaiden elämänlaatu on hyvä  

 omaehtoinen paikallinen kehittäminen on vah-

vaa  

 maaseudulla on hyvät edellytykset vakinaiseen 

ja vapaa-ajan asumiseen 

Ruokavirasto 

(Maaseutuvi-

rasto ja Evira 

ennen 1.1.19), 

ELY, kuntien 

maaseutuhallin-

non yhteistoi-

minta-alueet, 

STM (lomitus) 

ja Mela (lomi-

tus) 

(2 000 htv + 3 

200 lomittajaa) 

Pelastus- ja tur-

vallisuuspalvelut 

Palveluihin kuuluvat onnettomuuksien ehkäisemi-

nen neuvonnan, luvittamisen ja valvonnan keinoin 

sekä onnettomuustilanteissa pelastustoiminta ja seu-

rausten rajoittaminen. Lisäksi toteutetaan ensihoito-

palvelu sovittavalla tavalla ja tuetaan maakunnan ja 

kuntakonsernien varautumista. 

Aluepelastuslai-

tokset 

(2 000 htv) 

                                                 

31 Maatalous- ja elintarviketuotannon palveluihin ja maaseudun kehittämispalveluihin sisältyvät maksajavirasto-

tehtävät (esimerkiksi EU:n maaseuturahastoon ja EU:n maatalouden tukirahastoon liittyvät maakunnan tehtävät) 

eivät ole maakunnan järjestämisvastuulla, vaan niissä järjestäjänä on Ruokavirasto (31.12.2018 asti Maaseutuvi-

rasto) ja tuottajana maakunta. Puhuttaessa maakuntalakiluonnoksen 6 §:n 1 momentin 6 kohtaan sisältyvistä vil-

jelijätukien ja maaseudun kehittämistukien hallintotehtävistä, jotka luetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1306/2013 artiklan 7 ja Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 liitteen 1 mu-

kaisiksi maksajavirastotehtäviksi, järjestämisvastuu on Ruokavirastolla (31.12.2018 asti Maaseutuvirastolla), ei 

maakunnalla. Hallituksen esitykseen 14/2018 vp sisältyvän maksajavirastotehtävien hoitamisesta maakunnassa 

annetun lakiehdotuksen 2 §:n mukaan maakunta on vastuussa tehtävien hoitamisesta, ei tehtävien järjestämisestä. 
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Sosiaali- ja ter-

veyspalvelut 

Palveluihin kuuluu sekä yleisiä että erityisryhmille 

suunnattuja  

 sosiaalipalveluja kansalaisten arjen, asumisen ja 

toimeentulon tukemiseen 

 terveyden- ja sairaanhoidon palveluja, kuten pe-

rusterveydenhoidon, erikoissairaanhoidon ja 

suunterveydenhoidon palveluja. 

Sekä sosiaali- että terveyspalveluita tuottavat maa-

kunta ja soveltuvin osin ulkopuoliset palvelunanta-

jat. 

Kunnat 

(200 000 henki-

löä) 

Vesien- ja meren-

hoidon palvelut 

Maakunta  

 laatii vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideoh-

jelmat 

 järjestää tarvittavan vesien tilan seurannan 

suunnitelmien ja ohjelmien tietopohjaksi 

 toteuttaa osaltaan ohjelmia. 

Tieto-, rahoitus- ja asiantuntijapalveluilla edistetään 

vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamista ja ve-

siympäristön tilaa. 

ELY, Maakun-

taliitto 

(80 henkilöä) 

Vesi- ja kalata-

louden palvelut 

Vesi- ja kalatalouden palveluilla 

 turvataan kalakantojen elinvoimaisuutta 

 parannetaan tulvariskien hallintaa, patoturvalli-

suutta, peruskuivatusta, pohjavesien käytettä-

vyyttä ja vesien tilaa 

  varmistetaan laadultaan moitteettoman talousve-

den saatavuus sekä asianmukainen viemäröinti ja 

jätevesien puhdistus 

 edistetään kala- ja vesivarojen kestävää käyttöä ja 

luonnonvaratiedon saatavuutta 

 luodaan edellytyksiä niihin perustuville elinkei-

noille ja virkistyskäytölle. 

ELY 

(250) 

Ympäristötervey-

denhuollon palve-

lut 

Ympäristöterveydenhuollon tehtävä on suojata kan-

salaisia erilaisilta ympäristön vaaroilta. Tavoitteena 

on hyvälaatuinen talousvesi, terveellinen asuin- ja 

elinympäristö, turvalliset elintarvikkeet, terveet ja 

hyvinvoivat eläimet sekä toimiva eläinlääkintä-

huolto. Myös alkoholihallinnon asioita kuuluu tähän 

kokonaisuuteen. 

AVI, kunnat 

(1 000 henkilöä) 
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Maakunnan mah-

dolliset lisätehtä-

väalojen palvelut 

Mahdolliset lisäpalvelut, jotka maakunta ottaa jär-

jestettäväkseen niin päättäessään.32 

- 

Kuntien kanssa 

sovittavissa olevat 

maakunnalliset li-

säpalvelut 

Kuntien järjestämisvastuulle kuuluvat palvelut, 

jotka maakunta voi ottaa järjestettävikseen kaikkien 

alueensa kuntien niin päättäessä ja rahoittaessa. 

Kunnat 

Maakunnan palveluiden järjestäminen 

Palveluiden jär-

jestämisen palve-

lut 

Maakunnan palveluiden järjestämistä varten tarvit-

tavat palvelut palveluiden hankinnasta niiden laa-

dun arviointiin. 

- 

Maakunnan omaa 

toimintaa tukevat 

palvelut 

Maakunnan tarvitsemat sisäiset tukipalvelut.  - 

Maakuntien yhtei-

set tukipalvelut 

Kaikille maakunnille yhteisesti tuotettavat tukipal-

velut, joiden erilliselle maakuntakohtaiselle tuotan-

nolle ei ole nähtävissä lisäarvoa. 

- 

Valmius ja varau-

tuminen 

Valmius- ja varautumistoiminta on osa palveluiden 

järjestämistä ja tuotantoa mutta sijoitettu palvelu-

kartalla sen tukemiseen erikoistuneita palveluita 

ajatellen omaan palveluryhmäänsä. 

- 

 

Jotta palvelukokonaisuuksien väliset yhtenevyydet voidaan hahmottaa, palvelut 

on palvelukokonaisuuksien sisällä jaoteltu palvelulajeihin, joita ovat  

 neuvontapalvelut 

 lupa-, ilmoitus- ja päätöspalvelut 

 valvontapalvelut 

 viestintä- ja tietopalvelut 

 rahoituspalvelut 

 palvelukokonaisuuskohtaiset erityispalvelut.  

Palvelujaottelua käyttäen voidaan erottaa, kuinka eri palvelukokonaisuudet pai-

nottuvat esimerkiksi neuvontaan, valvontaan tai erityispalveluihin. Palvelula-

                                                 

32 Kts. hallituksen esitys 15/2017, luku 2, §6, kohta ”Maakunta voi lisäksi hoitaa”, alakohdat 1, 2 ja 5 sekä huom. 

myös, että ”Maakunnalla voi olla myös muita sille laissa erikseen säädettyjä tehtäviä”. 



 

 

Maakuntien viitearkkitehtuuri 
 

 

27.2.2019 43 (103) 

 

 

  TILA: HYVÄKSYTTY V.1.5 

jeittain on syytä huomata, että niihin sisältyvä maakunnan palvelu saattaa sijoit-

tua osaksi laajempaa palvelulajikohtaista kokonaisuutta ja tarjota mahdollisuuk-

sia tehdä yhteistyötä yli organisaatiorajojen33. 

 

 

Kuva 11 Palvelulajit 

Maakunnan palveluihin sisältyvät sähköisen asioinnin palvelut kuvataan kan-

sallista palveluarkkitehtuuria koskevan lainsäädännön34 mukaisesti Suomi.fi-

palvelutietovarannossa (Palvelutietovaranto, PTV35). Se on keskitetty tietova-

                                                 

33 Esimerkiksi maakunnan neuvontapalvelun lisäksi on perusteita substanssikohtaisille, yhteisille, kansallisen ta-

son neuvontapalveluille muun muassa kasvupalveluissa, liikennepalveluissa, ympäristöpalveluissa ja mahdolli-

sesti myös maatalous- ja elintarviketuotannon palveluissa. Kansallisen tason substanssikohtaiset neuvontapalvelut 

voivat olla kustannustehokkaita, jolloin maakunnissa vapautuu resursseja vaativien, henkilökohtaista palvelua 

edellyttävien asiakastarpeiden käsittelyyn. Asiakkaan näkökulmasta voi toteutua yhden luukun periaate: asiakas 

saa samalla kertaa neuvontaa kunnallisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten toimijoiden palveluista ja ohjauk-

sen edellä mainittuihin palveluihin. 

Kokemukset valtakunnallisesta TE-asiakaspalvelusta: vuonna 2017 valtakunnalliseen TE-asiakaspalveluun otet-

tiin yhteyttä kaikkiaan 940 000 kertaa. Asiointitapahtumat jakaantuivat seuraavasti:  

 henkilöasiakkaiden palvelut, yhteensä 910 000 asiointitapahtumaa  

 sähköisten palvelujen tuki ja asiointiin liittyvä neuvonta, 720 000 asiointitapahtumaa  

 työttömyysturvaneuvonta, 70 000 asiointitapahtumaa  

 viranomaisneuvonta (KELA, työttömyyskassat, sosiaalitoimi), 60 000 asiointitapahtumaa  

 koulutusneuvonta ja uraohjaus, 30 000 asiointitapahtumaa  

 englannin- ja venäjänkielinen neuvonta, 30 000 asiointitapahtumaa  

 yritysasiakkaiden palvelut, 30 000 asiointitapahtumaa  

TE-asiakaspalvelun palvelukanavat ovat puhelin, chat, video, sähköposti, Facebook ja URA-muistilistat. Palve-

lukieliä ovat suomi, ruotsi, venäjä ja englanti. Kustannukset TE-asiakaspalvelusta vuonna 2017 olivat noin 7,8 

miljoonaa euroa eli 8,30 euroa asiointitapahtumaa kohti. 

34 Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, 571/2016.  

35 https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/  

https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/
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ranto, johon organisaatiot, joilla on joko palvelutietovarannon käyttövelvolli-

suus tai käyttöoikeus, tuottavat tiedot tarjoamistaan palveluista ja käytettävissä 

olevista asiointikanavista sekä palveluun kytkeytyvistä organisaatioista36.  

4.1.2. Palveluiden järjestäminen toiminnan palveluissa 

Maakunta ei itse tuota kaikkia palveluitaan, vaan orkestroi muita toimijoita tuot-

tamaan maakunnan palveluita. Tässä tehtävässä maakunta toimii palveluiden 

järjestäjänä. Palveluiden järjestäjänä maakunta vastaa peruskehyksestä, jonka 

varassa eri palveluidentuottajien palvelut toimivat yhteen. Palveluita tuotetaan 

tarvittava määrä maakunnan oloihin sopivalla verkostolla. Maakunta varmistaa 

sen järjestettäväksi kuuluvien palveluiden saatavuuden ja kehittää aktiivisena 

osapuolena maakuntansa palveluita, vaikkei se itse niitä tuottaisikaan. 

Järjestäessään palveluita järjestäjä on asiakkaan asialla. Osana järjestämisen tie-

toja järjestäjä ja asiakas jakavat keskenään pitkälti saman asiointitiedon. Järjes-

täjä kerää yhdessä asiakkaan kanssa palautetta palvelutuotannon toimivuudesta. 

Maakunnan palveluiden järjestäminen -kategoriaan on koottu palveluiden jär-

jestämistä koskevat palvelut, erilaiset tukipalvelut ja läpi toiminnan tarvittavat 

varautumisen palvelut. 

4.1.3. Palveluiden ja kyvykkyyskartan suhde 

Maakunnan palvelukartan ja kyvykkyyskartan välillä on rakenteellinen riippu-

vuus, jonka vuoksi kumpaakin näistä on tarve tarkastella yhdessä kokonaisku-

van muodostumiseksi. 

Maakunnan oman palvelutuotannon kyvykkyysalue  

Palvelukartassa maakunnan järjestämisvastuulla oleva palvelutuotanto 

-kategoriassa kuvatut palvelut kuuluvat kyvykkyysalueen maakunnan 

oma palvelutuotanto kyvykkyyksiin, kun maakunta itse toimii palvelun-

tuottajana kyseisessä palvelussa. Kyvykkyydet on kuvattu vastaamaan 

palveluiden jaottelua palvelulajeihin. Vastaavuus löytyy tarkastellen 

rinnakkain maakunnan palvelukarttaa (liite 3) sekä ylätason kyvykkyys-

karttaa (liite 4).  

Valinnanvapauden piirissä olevien ulkoisten palveluntuottajien kyvyk-

kyyksiä ei esitetä maakunnan kyvykkyyskartassa. Näiden osalta maa-

kunta toimii vain palveluiden järjestäjänä, joita vastaavat kyvykkyydet 

ovat palveluiden järjestämisen ja asiakkuudenhallinnan kyvykkyysalu-

eella. 

Palveluiden järjestämisen kyvykkyysalue  

Maakunnan palveluiden järjestämisen kyvykkyysalueen piiriin kuuluvat 

sinänsä kaikki maakunnan järjestämisvastuulla olevat palvelut, eli se 

                                                 

36 Ks. tietosisältö tarkemmin suosituksesta JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkko-

palveluissa. 
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että pääsääntöisesti kaikki palvelukartalla näkyvät loppuasiakkaiden 

palvelut tulevat maakunnan asiakkaiden käytettäviksi. Näiden osalta ky-

vykkyysnäkökulma on kuitenkin palveluiden saatavuutta, laatua, mää-

rää, sujuvuutta ja muuta palveluntuottajien toimintaa ohjaavaa ja seu-

raavaa toimintaa. Palveluiden järjestämisen näkökulmasta ohjataan sekä 

omia että ulkoisia palveluntuottajia. Maakunnan palvelukartassa palve-

luiden järjestämisen -kategoriassa kuvatuista palveluista: 

 palveluiden järjestämisen palvelut toteutetaan palveluiden 

järjestämisen kyvykkyyksillä ja maakuntien yhteiset palvelut 

-toimintaa ohjataan palveluiden järjestämisen kyvykkyyksiä 

hyödyntäen. 

 muut tämän kategorian palvelut toteutetaan yleis- ja tukiky-

vykkyysalueen kyvykkyyksillä. 

4.2. Toimijat 

JHS 179 määrittelee toimijan seuraavasti: Keskinäiseen toimintaan osallistuva 

olio, joka voidaan yksilöidä. Toimija voi olla henkilö tai organisaatio. Toimi-

jalla voi olla tai toimijaan voi kohdistua oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuita. 

Toimijat voidaan jakaa ulkoisiin ja sisäisiin toimijoihin. Toimijoista käytetään 

toisinaan nimitystä ”sidosryhmät”. Toimijat voivat olla yhdessä tai useammassa 

roolissa ollessaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Roolit sisältävät sekä 

henkilörooleja että organisaatiorooleja. Rooleja kuvataan usein prosessikuvauk-

sissa ns. uimaratoina – tietty rooli ja roolissa oleva organisaatio tai henkilö vas-

taa tietystä prosessin vaiheesta. 

Maakunnan vastuualue on laaja, joten sen toimintaan liittyviä sidosryhmiä ja 

muita toimijoita on verrattain suuri määrä. Tästä syystä myös toimijakartta on 

kohtalaisen laaja, ja sitä tehdessä on katsottu tarpeelliseksi rajoittaa jokaisen yk-

sittäisen toimijan nimeämistä, ellei sille ole muusta yhteydestä tullut tarvetta 

(esimerkiksi jokaisen ministeriön erikseen nimeäminen).  

Toimijat on ryhmitelty seuraavassa taulukossa esitettävällä tavalla. Ryhmittelyn 

hierarkia ilmenee jäljempänä olevista toimijoiden osa-kaavioista sekä kokonai-

suutena liitteen 4, Maakunnan toimijat -kaaviosta. 

Taulukko 4 Maakuntien viitearkkitehtuurin toimijoiden ryhmittely 
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Ryhmä Kuvaus Esimerkki 

Palvelun järjestäjä Palvelun järjestämisvastuutaho 

joka maakunnan tapauksessa on 

maakunta itse37 

Maakunta 

Asiakkaat Maakunnan järjestämisvastuulla 

olevien palveluiden asiakkaat 

Henkilö 

Maakunnan sisäinen 

ohjaus 

Maakunnan omat toimintaa oh-

jaavat toimijat 

Maakunnan 

virkamies- ja 

luottamusjohto 

Maakunnan järjestä-

mien palveluiden tuot-

tajat 

Yläryhmä kaikille maakunnan 

järjestämisvastuulla olevien pal-

veluiden palveluntuottajille 

 

Maakunnan palvelutuo-

tanto 

Maakuntakonserniin kuuluvat 

palvelutuotannon toimijat 

Maakunnan 

sote-palvelut 

Kaikkien maakuntien 

yhteiset palvelukeskuk-

set 

Maakuntien yhteisessä käytössä 

olevat palveluntuottajat, joista 

ainakin osaan maakunnalla on 

käyttövelvoite 

ICT-palvelu-

toimijat 

Muut palveluntuottajat Muut kuin edellä mainitut pal-

veluntuottajat (esimerkiksi yksi-

tyiset), jotka suoraan osallistu-

vat maakunnan järjestämisvas-

tuulla olevien palveluiden tuo-

tantoon  

Yksityinen 

suoran valin-

nan sote-kes-

kustuottaja 

Palvelutuotannon ulkoi-

set sidosryhmät 

Sidosryhmät, jotka toimivat 

maakunnan kanssa yhteistyössä 

mutta eivät ole palveluntuottajia 

Verohallinto 

Varautuminen Yksinomaan varautumiseen liit-

tyvät toimijat 

Huoltovar-

muuskeskus 

Tukipalveluiden tuotta-

jat 

Palvelutuotantoa välillisesti tu-

kevat toimijat 

Kiinteistötek-

ninen huolto 

Maakunnan toiminnan 

valtakunnallinen ohjaus 

Maakunnan toimintaa ohjaavat 

kansalliset toimijat 

Ministeriöt oh-

jausalueiltaan 

                                                 

37 Maakunnille delegoiduissa maksajavirastotehtävissä, jotka sisältyvät maatalous- ja elintarviketuotannon sekä 

maaseudun kehittämisen palvelukokonaisuuteen, järjestämisvastuu on Maaseutuvirastolla (1.1.2019 alkaen Ruo-

kavirastolla), ei maakunnalla (hallituksen esitykseen 14/2018 vp sisältyvän maksajavirastotehtävien hoitamisesta 

maakunnassa annetun lakiehdotuksen 2 §:n mukaan maakunta on vastuussa tehtävien hoitamisesta, ei tehtävien 

järjestämisestä). 
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Ryhmä Kuvaus Esimerkki 

Maakuntaa valvovat  Valvontaviranomaiset Valtiontalou-

den tarkastus-

keskus 

Muut yhteistyökumppa-

nit 

 

Sellaiset yhteistyökumppanit, 

joiden kanssa maakunta toimii 

läheisessä yhteistyössä 

Yliopisto, am-

mattikorkea-

koulu ja muu 

oppilaitos 

Muut kumppanit Muut huomioitavat toimijat Etujärjestöt 

 

Maakunnan asiakkaista on muodostettu tarkempia jaotteluita eli asiakasseg-

menttejä, joita voidaan käyttää maakunnan tuottamien palveluiden kohdentami-

seen ja paketointiin. Näistä tehdään erikseen oma asiakassegmentit-kuvauk-

sensa (katso luku 0). 

Seuraavissa kuvissa on ryhmitelty maakunnan toiminnassa tunnistetut toimijat 

yllä kuvattuihin ryhmiin. 

Maakunnan palveluiden järjestäjä on aina maakunta itse. Maakunnan sisäistä 

ohjausta suorittaa pääasiassa maakunnan luottamus- ja virkamiesjohto, mutta 

siihen osallistuu myös muita toimielimiä (katso Kuva 12). Tärkeimmät asiakas-

ryhmät ovat henkilö-, yritys-, viranomais- ja yhteisöasiakkaat. Näitä asiakasseg-

menttejä kuvataan tarkemmin sivulla 54. 

 

Kuva 12 Palveluiden järjestäjä, sisäinen ohjaus ja asiakkaat 
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Maakunnan järjestämien palveluiden tuottajat on esitetty alla olevassa kuvassa 

(Kuva 13). Ne jakaantuvat maakunnan omaan palvelutuotantoon, kaikkien maa-

kuntien yhteisiin palvelukeskuksiin sekä muihin palveluntuottajiin.  

 

Kuva 13 Maakunnan järjestämien palveluiden tuottamiseen osallistuvia palveluiden tuot-

tajia, tuottajaryhmiä ja yksikköjä 
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Alla oleva Kuva 14 sisältää palvelutuotannon ulkopuoliset sidosryhmät, joilla 

voi olla jokin rooli maakunnan järjestämien palveluiden tuottamisessa. Tar-

kempi kuva löytyy myös liitteestä 4, Maakunnan toimijat -kaavio. 

 

  

Kuva 14 Palvelutuotannon ulkoiset sidosryhmät 

 

Palvelutuotannon ulkoiset sidosryhmät -kaavio sisältää toimijan Muu palvelu-

tuotannon ulkoinen sidosryhmä. Siihen kuuluu erityisesti eri ekosysteemien 

toimijoita tai muita toimijoita, jotka eivät välttämättä koske kaikkia maakuntia, 

kuten esimerkiksi Saamelaiskäräjät.  

 

Maakunnan toimintaa valtakunnallisesti ohjaavat ja toimintaa valvovat toimi-

jat löytyy Kuva 15.  
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Kuva 15 Maakunnan toiminnan valtakunnallinen ohjaus ja maakuntaa valvovat 
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Edellä mainittujen lisäksi on muita (yhteistyö)kumppaneita (Kuva 16). 

  

Kuva 16 Muut yhteistyökumppanit ja muut kumppanit 

Nämä toimijat on kuvattu tarkemmin liitteessä 1, KA-taulukot välilehdellä Toi-

mijat. 

4.2.1. Joitain rooleja maakunnan toiminnassa 

Toimijoiden lisäksi maakunnan toimintaan liittyy suuri määrä erilaisia rooleja. 

Maakuntien viitearkkitehtuurityössä ole tehty varsinaista roolien selvitystä. 

Kohtalaisen käsityksen rooleista voi saada koostamalla roolikuvauksia saata-

villa olevista kuntien arkkitehtuureista sekä alueellisten virastojen arkkitehtuu-

reista.  

Maakuntien kannalta on todettava, että esitetyt toimijat saattavat esiintyä eri 

rooleissa, mikä koskee myös maakuntakonsernin omia toimijoita. Seuraavassa 

kuvassa (Kuva 17) näkyy joitain maakunnan toimintaan liittyviä rooleja. 
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Kuva 17 Joitain rooleja maakuntien viitearkkitehtuurissa 

Vaikka kaaviossa esiintyvät roolit ovat paikoin täsmälleen samat kuin toimijat, 

on syytä erotella, kummasta on milloinkin kyse. Esimerkiksi yksittäinen henkilö 

voi asioida maakunnan kanssa sekä omissa henkilökohtaisissa asioissaan (hen-

kilöasiakkaan roolissa), määräysvallassaan olevan tai edustamansa yrityksen 

asioissa (yritysasiakkaan roolissa, esimerkiksi sivutoimisena yrittäjänä) sekä vi-

ranomaisena (viranomaisasiakkaana, jolla on päätyö virkamiehenä kiinteistö-

hallinnossa ja jonka tehtäväkenttään kuuluvaa kiinteistöä maakunnan pelastus-

palveluista palotarkastetaan). Tarkemmissa roolimäärityksissä paitsi selvitetään 

perusteellisemmin toimintaan liittyviä erilaisia rooleja, myös tunnistetaan näi-

den yhdistelmiä, jotka on kielletty. 

4.2.2. Asiakassegmentit 

Maakunnalla on tavoitetilassaan asiakkaina kaikki sen alueella pysyvästi asuvat 

sekä palvelusta riippuen mahdollisina asiakkaina sen alueella vierailevat henki-

löt (esimerkiksi pelastus- ja terveyspalvelujen asiakkaina). Lisäksi asiakkaita 

ovat maakunnan alueella rekisteröidyt yritykset ja yhteisöt. Huomattava osa 

maakunnan palveluista suuntautuu myös viranomaisille. Lukumääräisesti näin 
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suuressa asiakaskunnassa on runsaasti mahdollisuuksia segmentoida asiakkaita 

maakunnan kannalta sopivimmalla tavalla, ja tämä viitearkkitehtuuri esittää yh-

den segmentoinnin. Segmentoinnin on tarkoitus kattaa valtaosa maakunnan asi-

akkaista. Osa asiakkaista kuuluu useaan asiakassegmenttiin, jolloin asiayhtey-

destä riippuen painotetaan jotakin näistä segmenteistä. Esitetty asiakassegmen-

tointi ei ole tyhjentävä, vaan kuvauksesta puuttuu mahdollisia asiakassegment-

tialueita: esimerkiksi kolmannen sektorin yhteisöjä ei ole otettu huomioon, joten 

maakunnan kannattaa laajentaa segmentointia omiin tarpeisiinsa. Segmentoin-

nissa ei ole erikseen eritelty sitä, onko joku asiakas mahdollisesti kansainvälinen 

vai ei. Kansainväliset asiakkaat kuuluvat pääosin samoihin segmentteihin pai-

kallisten asiakkaiden kanssa. Lisäksi ns. tilapäiset asiakkaat eivät välttämättä 

ole palveluissa asiakassuhteessa vaan ainoastaan palvelunkäyttäjiä (katso 5.1.1 

Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen käsitemalli). 

Segmentoinnin avulla maakunta pystyy hyödyllisellä tavalla kohdentamaan ja 

muotoilemaan palveluita asiakkailleen sekä ohjaamaan asiakkaita palveluihinsa 

segmenteittäin. Palveluketjujen sujuvuutta voi tarkastella eri asiakassegment-

tien näkökulmasta ja sovittaa toimintaa siten, että niiden ominaispiirteet otetaan 

huomioon. 

Viitearkkitehtuurissa asiakkaat jaetaan kolmeen pääsegmenttiin: 

Pääsegmentti Kuvaus 

Henkilöasiakassegmentti Maakunnan henkilöasiakkaat ovat ensisijaisesti 

maakunnan omia asukkaita elinkaarensa eri vai-

heissa, eri elämäntilantilanteessa tai elämänta-

pahtumassa38. Henkilöasiakkaita voivat olla 

myös maakunnan alueella olevat henkilöt, jotka 

eivät ole maakunnan varsinaisia asukkaita.  

Elinkeinoharjoittamis-

segmentti 

Maakunnan elinkeinoharjoittajat ovat ensisijai-

sesti maakunnan alueelle sijoittuneita yrittäjiä 

tai yrityksiä. Sijoittuminen voi koskea kaikkea 

toimintaa tai olla vain yksittäinen toimipaikka.  

Asiointi maakunnan kanssa voi koskea jotakin 

liiketoimintatapahtumaa39 tai olla osa yrityksen 

jatkuvaa toimintaa. 

Vaikka monet palvelutarpeet ovat henkilö- ja 

elinkeinonharjoittaja-asiakkailla erilaiset, on 

myös tilanteita, jolloin ne ovat samat. Tällaisia 

                                                 

38 Näitä käsitteitä avataan digitalisoinnin sivustolla https://suomidigi.fi/pelikirja/digiperiaatteet/kehitamme-palve-

lut-asiakaslahtoisesti/ 

39 https://suomidigi.fi/pelikirja/digiperiaatteet/kehitamme-palvelut-asiakaslahtoisesti/ 



 

 

Maakuntien viitearkkitehtuuri 
 

 

27.2.2019 54 (103) 

 

 

  TILA: HYVÄKSYTTY V.1.5 

ovat esimerkiksi työnantajana toimiminen riip-

pumatta siitä, onko työnantaja yksityinen hen-

kilö tai suuryritys.  

Viranomaisasiakasseg-

mentti 

Maakunta tuottaa palveluita niin muille viran-

omaisille ulkoisina viranomaispalveluina kuin 

itselleen sisäisinä palveluina.  

 

Maakuntien viitearkkitehtuurin tarkempi asiakassegmentointi ilmenee seuraa-

vasta kuvasta (kuva 19). Viitearkkitehtuurin kuvaamisen yhteydessä ei tarkem-

min kuvattu segmenttien erotteluperusteita. Tämä on mahdollinen maakuntien 

yhteisen arkkitehtuurin tarkennuskohde tai maakuntien oman segmentointityön 

osa. 

 

Kuva 18 Asiakassegmentit maakuntien viitearkkitehtuurissa 

4.3. Toimijoiden välinen vuorovaikutus 

Maakunnan laajassa toimijoukossa on paljon toimijoiden välistä vuorovaiku-

tusta. Viitearkkitehtuurissa tarkastellaan maakunnan toimijoita palveluiden jär-

jestämisen ja tuotannon näkökulmaa painottaen. Tätä näkökulmaa täydennetään 

tarkastelemalla maakunnan osallistumista ekosysteemeihin. 

4.3.1. Toimijat palvelutuotannossa ja järjestämisessä 

Viitearkkitehtuurissa tarkastellaan maakunnan toimijoita palveluiden järjestä-

misen ja tuotannon näkökulmaa painottaen. Tästä näkökulmasta muodostettu 
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palvelukartta on liitteenä (liite 3). Maakunnan toimijoiden välistä vuorovaiku-

tusta on jäsennetty toisaalla erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä40 

sekä kuntataustaiselta pohjalta maakuntaympäristöön sovitettuna johtamisen ja 

henkilöstö-, talous- ja asianhallinnan piirissä41. Koska nämä kuvaukset kehitty-

vät tahoillaan, niitä ei ole katsottu tarpeelliseksi toistaa maakuntien viitearkki-

tehtuurissa. 

Merkittäviä sidosryhmiä maakunnalle ovat oman alueen kunnat, valtionhallinto 

ja maakuntien yhteiset palvelukeskukset, joissakin tapauksissa muut maakun-

nat. Palvelutuotannon kannalta keskeisiä toimijoita ovat paitsi maakunnan oma 

henkilöstö palveluntuotantoyksiköissään myös ulkopuoliset palveluntuottajat, 

joiden merkitys vaihtoehtoisina palveluntuottajina sote-peruspalveluissa ja kil-

pailevina tuottajina eräissä kasvupalveluissa korostuu aiempaan verrattuna. 

4.3.2. Ekosysteemit ja maakunta (V2) 

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa (JHKA) ekosysteemi määritellään 

seuraavasti: 

 Ekosysteemillä tarkoitetaan joustavaa kokonaisuutta, jossa yhteisöt, ih-

miset, palvelut ja teknologiat kytkeytyvät luontevan asiakastarpeen 

kautta yhteen hyödyntäen kaikkia ekosysteemiin kuuluvia toimijoita.42  

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin piirissä pidetään kirjaa julkisten pal-

veluiden ekosysteemeistä. Viitearkkitehtuurissa esitellään lyhyesti maakunnan 

toimintaa koskevia ekosysteemejä. Osaan ekosysteemeistä maakunnalla on vel-

vollisuus osallistua.  

Toiminnassa olevia JHKA-rekisteröityjä ekosysteemejä oli maakuntien vii-

tearkkitehtuurin kuvaamista aloitettaessa vähän43, mutta viitearkkitehtuurityön 

myötä on tullut kuvatuksi joukko ekosysteemejä. Toiminnassa ja kehittymisvai-

heessa olevien ekosysteemien nähdään toiminnallisilta osa-alueiltaan tarjoavan 

maakunnille mahdollisuuden saada käyttöönsä sekä merkittäviä valmiita tieto-

järjestelmäpalveluita että keinon jakaa palvelutuotannossa tarvittavia tietoja 

niitä tarvitsevien toimijoiden kesken. Ekosysteemeistä odotetaan merkittävää 

hyötyä maakunnan toiminnassa, kun ne tekevät tarpeettomaksi maakuntakoh-

taisen vastaavan toiminnallisuuden kehittämisen ja tarjoavat monelle integraa-

tiokumppanille valmiit vakioidut tavat kytkeytyä osaksi ekosysteemiä. Ekosys-

                                                 

40 Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuri: toimijoiden väliset tietotarpeet- kaavio sekä esimerkiksi Sosiaali- ja 

terveysministeriön raportteja ja muistioita 8/2018: Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi, Selvitys lapsi-, 

nuoriso- ja perhepalveluiden toteuttamiseen liittyvistä yhdyspinnoista muuttuvassa toimintaympäristössä. 

41 POP-IT! kokonaisarkkitehtuurin kuvaus, raportti, versio 1.0, 29.5.2017. Lisäksi aineiston mahdollista jatkoke-

hittymistä voinee seurata arkkitehtuuripankki.fi-palvelussa maakuntien aineiston joukossa. 

42 Valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri, Ekosysteemimalli, Määrittely, versio 0.91, 

26.4.2017, s. 6. 

43 Valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri, Ekosysteemimalli, Määrittely, versio 0.91, 26.4.2017: Oppijan palvelujen 

ekosysteemi, OmaKanta (pitäisi olla Kanta-palveluiden ekosysteemi), pitkäaikaissäilytyspalvelu sekä luvat ja valvonta -kokonaisuus. Maa-

kuntien viitearkkitehtuuria varten JHKA:han tehty tiedustelu loppuvuodesta 2017 ei tuonut esiin uusia JHKA-rekisteröityjä ekosysteemeitä. 

https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7w.MlGzsFLk400NmnQ69y97jOXe50K6oNFaKI4YtU9u53&VIE=0&ZOOM=fs&SMI=&PERIOD=latestforall&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID=141148612&ZOOM=fs&VIE=0&SMI=&PERIOD=latestforall?3_0_141148612_1675712011
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teemit ovat tarpeellisia sekä maakunnan palvelutuotannon että palvelunjärjestä-

misen kannalta: Palvelunjärjestämistä tukee monessa ekosysteemissä tietojen 

hallittu siirtyminen toimijalta toiselle sekä esim. joissakin tapauksissa valmiit 

palvelutuotannon seurantaa tukevat toiminnot. Suurta osaa ekosysteemien tar-

joamista tietojärjestelmäpalveluista käytetään varsinaisessa palvelutuotannossa. 

 

Kuva 19 Maakunnan ekosysteemivuorovaikutus ylätasolla 

Ekosysteemit

Ekosysteemin omistaja, ohjaaja tai 

koordinaattori

Oppijan palvelujen 
ekosysteemi

Sote-palvelujen 
ekosysteemi 

(ml. Kanta-palvelut)

Luvat ja valvonta 
-ekosysteemi 

Työ- ja elin-
keinoministeriö

Opetus- ja kult-
tuuriministeriö

Kela

Maakunta

Työllistymisen ja 
rekrytoinnin

ekosysteemi (ml. 
Työmarkkinatori ja 

TE-digi)

Elinkeinotoiminnan kehittämisen 
ekosysteemi

Kehitysehdotuksia

Valtio

 

Tietoa ekosysteemistä, raportteja osuudesta ekosysteemissä ja/tai dataa

Sopimus ekosysteemiin osallistumisesta

 

Ympäristöasioiden
ekosysteemi

Ympäristömi-
nisteriö

Kansallinen tulorekisteri

Verohallinto
 

STM

SoteDigi

Ruoka, luonnonvarat ja 
maaseutu -ekosysteemi

MMM

Toimiva 
ekosysteemi

Rakenteilla oleva 
ekosysteemi

Suunnitteilla 
oleva 

ekosysteemi

Ympäristötietojen 
tuottaminen

 Asiakkaan/potilaan 
tietojenhallinta

 Sote-palveluiden 
järjestämisen 
toimijoiden tiedot

 THL:n rekisterit
 Toisiokäytettäviä 

sote-tietoja

Koulutuspalveluiden 
järjestäjien 

rekisterin tarkastelu

Työn ja tekijöiden
kohtaanto, uraohjaus-

ja koulutustarjonta

Ansaintatietojen 
tuottaminen  

ja hyödyntäminen 
(asiakkaat ja työntekijät)

Elinkeinopalvelut

Sisäministeriö Pelastustoimen ekosysteemi  

Sote-toisiokäytön 
osaekosysteemi (ml. 

THL-rekisterit)

Lupiin ja valvontaan liittyvä 
tiedonvaihto

Pelastustoiminnan, 
onnettomuuksien ehkäisyn 

ja varautumisen 
tietojärjestelmä- ja 

viestintäpalvelut

 

Rakennetun ympäristön
ekosysteemi

Kiinteistö- ja 
rakentamistietojen 

tuottaminen

VRK Suomi.fi

Asiakas

Tuottaja

Tuote/palvelu

Tietovirta

Sopimus

THL

 

Ympäristöterveydenhuollon 
ekosysteemi

Avoimia (yritys-)
ekosysteemejä?

Ruokavirasto

Liikenne-ekosysteemi

Väylävirasto

Liikenteen-
ohjausyhtiö
Liikenne- ja 

viestintävirasto

PaikkatietoalustaekosysteemiMMM
Aineistoyhteistyö ja 

dataan liittyvät
palvelut

Tienpidon ja muu 
liikennepalvelujen 

tietojärjestelmäpalvelut 
ja tiedonvaihto

Maakunta
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Maakunnan toimintaan liittyvät tunnistetut ekosysteemit ovat valtion rahoitta-

mia ja ministeriöiden tai niiden hallinnonalojen omistamia, ohjaamia tai koor-

dinoimia. Koska ekosysteemejä on vielä rekisteröity niukalti ja suurin osa on 

vasta kehitteillä, niistä tulee hankkia ajantasaiset ja tarkemmat tiedot ekosystee-

miin kaaviossa kytketyltä taholta sitä mukaa kuin maakunnan tarve ekosystee-

mille ajankohtaistuu. 

 

Taulukko 5 Ekosysteemien toiminnallinen merkitys maakunnille 

Ekosysteemin nimi Toiminnallinen merkitys maakunnalle 

Sote-palvelujen 

ekosysteemi 

Maakunnilla on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu. 

Sote-palvelujen ekosysteemi koostaa kokonaiskuvan asiakkaan/poti-

laan tiedoista, jotka tulevat ekosysteemissä oikeuksien rajoissa ja vel-

vollisuuksien mukaan muiden osapuolten käytettäviksi sekä täyden-

nettäviksi. 

Avoimia (yritys-) 

ekosysteemejä 

Maakunnilla on mahdollisuus perustaa tai toimia osana ekosysteemejä, 

joissa on maakunnan järjestämien palveluiden kannalta hyödyllistä toi-

mintaa. Näitä ei ole tarkemmin kartoitettu osana maakuntien viiteark-

kitehtuuria, mutta on tunnistettu, että esimerkiksi sosiaali- ja terveys-

alan piirissä maakuntia kiinnostavia erikoistuneita ekosysteemeitä 

voisi olla. 

Ympäristötervey-

denhuollon ekosys-

teemi 

Terveydenhuoltolain mukaan ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu ter-

veydensuojelulain mukaisen valvonnan ja ohjauksen lisäksi elintarvi-

kevalvonta, eläinlääkintähuolto sekä tupakkalain valvonta. 

Ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuussa oleville maakunnille 

ekosysteemi tarjoaa toiminnanohjaus ja tiedonhallintatyökokonaisuu-

den. 

Rakennetun ympä-

ristön ekosysteemi 

Rakennetun ympäristön ekosysteemin tarkoituksena on yhtenäistää 

valtion, maakuntien ja kuntien tietoja ja tuoda ne yritysten ja yhteisö-

jen saataville. Ekosysteemissä useat julkisen hallinnon ja yksityisen 

sektorin tahot tuottavat suunnitelma-, päätös-, käyttö- ja olosuhdetie-

toa rakennuksista, rakentamisesta, maankäytöstä sekä rakennusten ja 

kiinteistöjen käytöstä. 

Maakunnan kannalta tämän tarkoittaa, että sen rakennettuun ympäris-

töön liittyvät palvelukokonaisuudet joko tuottavat tai hyödyntävät ra-

kennetun ympäristön ekosysteemin tietojärjestelmäpalveluita tietova-

rantoineen. Tällaisia palvelukokonaisuuksia maakunnassa ovat aina-

kin alueiden käytön palvelut ja liikennepalvelut. 

Ympäristöasioiden 

ekosysteemi 

Keskeistä ekosysteemille on ympäristöön liittyvän tiedon tuottamisen, 

hallinnan ja jakamisen määrittely siten, että tarpeellinen ja laadukas 

ympäristötieto on käytettävissä kaikille sitä toiminnassaan tarvitseville 

toimijoille ja loppukäyttäjille. 

Ekosysteemissä on tunnistettu seuraavia päätietoryhmiä ja vastaavia 

loogisia tietovarantoja ja niiden käyttämiseen tarvittavia tietojärjestel-

miä ja -palveluita: 

 Luonnonsuojelun tietoryhmät ja -varannot 

- Suojelualuetiedot 

- Laji- ja luontotyyppitiedot 

 Vesien ja merenhoidon tietoryhmät ja -varannot 
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- Pintavesitiedot 

- Pohjavesitiedot 

- Meritiedot 

- Vesistötiedot 

- Hydrologiset tiedot 

 Alueiden käytön ja rakentamisen tietoryhmät ja -varannot 

- Alueiden käytöt tiedot 

- Rakennetun ympäristön tiedot 

- Asumisen tiedot 

- Kulttuuriympäristötiedot 

- Ympäristön tilatiedot 

Ks. tarkemmin ympäristöasioiden ekosysteemin ekosysteemikuvauk-

sesta. 

Ruoka, luonnonva-

rat ja maaseutu -

ekosysteemi 

Ekosysteemikokonaisuudesta maakunta saa käyttöönsä tietojärjestel-

mäpalveluja seuraavilla osa-alueilla: 

 EU:n maatalous- ja maaseuturahaston varojen käyttö maatalou-

den ja maaseudun toiminnan ja kehittämisen tukemiseen sekä va-

rojen käytön valvonta. 

 turvataan elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantopanosten tur-

vallisuutta, laatua ja jäljitettävyyttä,  

 varmennetaan eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinter-

veyttä,  

 tarjotaan kalataloudelle kilpailukykyinen toimintaympäristö,  

 edistetään kalavarojen elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta 

sekä kalatalouden, vesitalouden ja ympäristönsuojelun tavoittei-

den yhteensovittamista, 

 pidetään yllä vesitilannekuvaa ja varmistetaan siihen liittyvät va-

roituspalvelut ja  

 turvataan vesihuoltoa ja patoturvallisuutta.  

Ekosysteemin omistajat tarjoavat sen kautta palveluita käyttäjille, mm. 

maakunnille, lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. 

Oppijan palvelujen 

ekosysteemi 

Koulutuspalveluiden järjestäjien rekisterin tarkastelu maakunnan 

hankkimia koulutuspalveluita varten. 

Työllistymisen ja 

rekrytoinnin 

ekosysteemi 

Koostuu työllistymisen ja rekrytoinnin alan osaekosysteemeistä työ-

markkinatori sekä asiakaspalvelun ja asiakkuudenhallinta. 

Maakunnan asiakkaille työmarkkinatori on kansallinen digitaalinen 

kohtauspaikka kaikkeen työvoimapalvelukysyntään ja -tarjontaan, ml. 

työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamiseen, sekä väylä asiointiin 

työvoimapalvelujen viranomaisten kanssa. 

Asiakaspalvelun ja asiakkuudenhallinnan tietojärjestelmä -osaekosys-

teemi tarjoaa maakunnan näkökulmasta laissa määriteltyjen työllisty-

mis- ja rekrytointipalvelujen järjestämiseen, viranomaistehtäviin, tuot-

tamiseen ja toteuttamiseen tarvittavat tietojärjestelmäpalvelut. 

Kansallinen tulore-

kisteri 

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Se si-

sältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon tuot-

tajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja 
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maksukohtaisesti. Tulotietojen käyttäjät saavat heille kuuluvia tiedon-

saantioikeuksia vastaavat tiedot tulorekisteristä. 

Maakuntien toiminnan kannalta toiminnallisesti käyttöön tulevat: 

 etuusasiakkaan tulo- ja etuustietojen hyödyntäminen osana 

maakunnan etuuskäsittelyä,  

 maakunnan itse maksamien etuuksien etuustietojen ja niitä 

koskevien takaisinperintätietojen ilmoittaminen tulorekiste-

riin,  

 palkkatukiasiakkaan toteutuneiden palkkatietojen ja työnan-

tajalle maksettujen korvaustietojen hyödyntäminen tulorekis-

teristä palkkatuen ratkaisemiseksi, sekä  

 maakuntakonsernin (työnantajana) palkkatietojen ilmoittami-

nen (hoidettaneen palkanmaksupalveluita tuottavan yhtiön 

toimesta).  

Ratkaisumallista riippuu, tarvitseeko maakunnan itsensä toimia suo-

raan tulorekisterin kanssa vai saako se muista ekosysteemeistä (esim. 

työllistymisen ja rekrytoinnin) sekä palveluntuottajilta (esim. palkan-

laskennan ja -maksun tekninen suorittaja) tähän liittyvät palvelut. 

Elinkeinotoiminnan 

kehittämisen 

ekosysteemi 

Sisältönä alustaekosysteemipalveluina: 

 yrityksille suunnattuja palveluja varten yhteiskäyttöinen asia-

kaspalvelun ja asiakkuudenhallinnan tuki,  

 yrityksille suunnattujen Kasvupalvelujen asiointiratkaisut ja 

käsittelyjärjestelmät (käytössä yhteinen toimintamalli, täs-

mentyy myöhemmin) ja 

 rakennerahastojen hallintajärjestelmä ohjelmakaudelle 2014-

2020 (maksatus jatkuu 2023 asti). Rakennerahasto-ohjelma-

kauden 2021-> toimeenpanomalli ja tarvittavat ratkaisut eivät 

ole vielä kuvattavissa ohjelmakauden varhaisen valmistelu-

vaiheen johdosta. 

Muodostaa yhdessä työllistymisen ja rekrytoinnin ekosysteemin 

kanssa kasvupalvelujen kokonaisekosysteemin. 

Luvat ja valvonta -

ekosysteemi 

Luvat ja valvonta -ekosysteemi on alustaekosysteemi, jonka tavoit-

teena on helpottaa ja keventää asiakkaan arkea tarjoamalla kansalliset 

lupiin ja valvontoihin liittyvät viranomaispalvelut hallinnontasot ja or-

ganisaatiorajat ylittäen. 

Ekosysteemi tarjoaa yhden luukun periaatteella toimivan digitaalisen 

palvelukerroksen ja sen käyttöä tukevat monikanavaiset tukipalvelut 

asiakkaille. 

Maakunnan lupa- ja valvonta-asiakkaat saavat keskitetyn näkymän 

lupa- ja valvonta-asioihinsa, joissa maakunta on mukana ja osallistu-

nut tämän ekosysteemin käyttöön. Maakunnan lupa- ja valvonta-asi-

oita käsittelevät saavat välineen näiden asioiden kokonaiskuvan hal-

lintaan sekä mahdollisesti aineiston välittämiseen. 

Pelastustoimen 

ekosysteemi 

Pelastustoimen ekosysteemi mahdollistaa tietojen vaihdon organisaa-

tioiden välillä tietosuoja ja tietoturva huomioiden. Lisäksi ekosystee-

min tietojärjestelmätoteutukset luovat kaikille organisaatioille yhteisiä 
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valtakunnallisia palveluja, jotta samoja asioita ei ole tarpeen lähteä to-

teuttamaan organisaatioissa erikseen. 

Maakuntien pelastuslaitoksilla on tiettyjen palveluiden osalta käyttö-

velvoite (Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta 

(10/2015)). Näitä palveluita ovat: verkkopalvelut, tieto- ja viestintä-

tekniset palvelut sekä integraatiopalvelut. Maakuntien asukkaille tai 

toiminnanharjoittajille tarjotaan velvoitteidensa hoitamiseen erilaisia 

pelastusalan asiointipalveluita sähköisen asiointialustan kautta. Kol-

mas palvelun laaja käyttäjäryhmä on sopimuspalokuntalaiset. Palvelua 

käytetään muun muassa heidän yhteystietojen ja saatavuuden ylläpitä-

miseen sekä toimenpidepalkkioihin liittyvissä asioissa. 

Suomi.fi Suomi.fi-mahdollistajaekosysteemin palveluja tuotetaan sekä suoraan 

kansalaisille ja yhteisöille, että välillisesti tukemalla muiden palvelun-

tarjoajien palvelutuotantoa. Maakunnan kannalta kaikki Suomi.fi-pal-

velut ovat kiinnostavia: 

 Suomi.fi-verkkopalvelu,  

 Suomi.fi-tunnistus,  

 Suomi.fi-valtuudet-palvelu,  

 Suomi.fi-viestit-palvelu,  

 Suomi.fi-palvelunhallinta,  

 Suomi.fi-palvelutietovaranto,  

 Suomi.fi-palveluväylä,  

 Suomi.fi-kartat ja  

 Suomi.fi-maksut. 

Liikenne-ekosys-

teemi 

Liikenne-alustaekosysteemin tarkoituksena on yhtenäistää valtion, 

maakuntien ja kuntien tietoja ja tuoda ne yritysten ja yhteisöjen saata-

ville. Ekosysteemi edistää liikenteeseen liittyvän tiedonhallinnon ke-

hittämistä sekä parantaa tietoa tuottavien ja hyödyntävien järjestelmien 

ja paikkatietojen yhteentoimivuutta ekosysteemissä. 

Liikenne-ekosysteemi tarjoaa maakuntien käyttöön tietojärjestelmä-

palveluita maakuntien liikennepalvelukokonaisuuden tarpeisiin. Osaa 

ekosysteemin tietojärjestelmistä velvoitetaan käyttämään, mutta tä-

mänkin osalta on syytä todeta, että velvoitettujenkin järjestelmien 

osalta kaikki maakunnat eivät niitä välttämättä käytä. Esimerkiksi jo-

kaisen maakunnat palveluihin kuuluu tienpitoa koskevia palveluita, 

mutta valtakunnallisesti tulee vain 9 tienpitoaluetta, jolloin monet 

maakunnista voivat sopia, että toinen maakunta toimii heidän kannal-

taan palveluntuottajana, jolla on kokonaisvastuu tienpidosta siihen liit-

tyvine alustaekosysteemivelvoitteineen. 

Paikkatietoalus-

taekosysteemi 

Paikkatietoalustaekosysteemi (PTA-ekosysteemi) muodostuu kansal-

lisesta paikkatietoalustasta ja sen osiksi rakentuvista paikkatie-

toekosysteemeistä (esim. liikenne, rakennettu ympäristö). Maakunnan 

kannalta paikkatietoalusta ja sen maakunta-tietoekosysteemi tarjoavat 

paikkatiedon tietojärjestelmäpalveluja sekä mahdollisuuden käyttää 

sen sisältämää tietovarantoa myös maakunnan tuottamien aineistojen 

hallintaan ja jakeluun. 
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Ekosysteemeistä on erilliset ekosysteemikuvaukset, joissa kuvaillaan ekosys-

teemien keskeiset tiedot, kuten JHKA:n mallikuvauksessa esitetään. Tämän li-

säksi on kuvattu lyhyesti maakunnille tarkoitettu osuus, jossa esitellään ekosys-

teemin suhdetta maakuntien viitearkkitehtuurin tietovarantoihin ja tietojärjestel-

mäpalveluihin sekä yhteystietoja ja ohjeita ekosysteemin liittymiseksi. Ekosys-

teemikuvaukset ovat kokonaisuus, joka ainakin JHKA-mallin mukaisilta osuuk-

siltaan on ekosysteemin omistajien ylläpidossa ja tullevat JHKA:n rekiste-

röimiksi. 

4.4. Prosessit 

Tässä luvussa kuvataan maakunnan prosessikartta ja siihen liittyvät  

 ydinprosessien toimintamallitasoiset kaaviot ja perustietotaulukot 

 ohjaus- ja tukiprosessien kuvaukset. 

Lisäksi tarkastellaan seuraavia osa-alueita: 

 asiakas- ja palveluohjauksen toiminta 

 prosessi-integraatiomalli 

 palvelupolut 

Asiakas- ja palveluohjauksen toiminta -osuus ei ole perinteistä viitearkkitehtuu-

riaineistoa, mutta sen tavoite on tarjota toiminnallinen hahmotelma maakunnan, 

sen asiakkaiden ja palveluntuotantoon osallistuvien palveluntuottajien välisestä 

toimintamallista.  

Varsinaisten prosessien sijasta tähän viitearkkitehtuuriin on esimerkinomaisesti 

kuvattu palvelupolkuja. Tämän lähestymistavan ensisijaiset syyt ovat seuraavat: 

 Alueuudistuksessa noudatetaan digitalisaatio-kärkihankkeen tapaa lä-

hestyä kehittämistä asiakaslähtöisesti palvelupolkukuvaamisen keinoin. 

 Maakunnan palvelujen ja niiden mahdollistamien palveluiden määrä on 

niin suuri, että viitearkkitehtuurityön puitteissa ei ole mahdollista kuvata 

kuin pieni osa mahdollisista poluista. Kuvatut polut on valittu siten, että 

ne edustaisivat eri osa-alueita, joihin maakunta-uudistuksessa halutaan 

kiinnittää erityistä huomiota: toiminnan sujuvuus yli organisaatiorajo-

jen, palveluiden järjestämisen ja tuottamisen eriytyminen, valinnanva-

paus ja yhden luukun periaate. 

4.4.1. Prosessikartta 

Maakuntien yhteinen prosessikartta rakentuu ydinprosesseille, joita ohjaavat 

ohjausprosessit ja toteuttamisen mahdollistavat tukiprosessit. Kun asiakkaille 

tuotettavien palveluiden sisältö jätetään tarkastelun ulkopuolelle, maakunnan 

toiminta on monessa suhteessa rinnastettavissa kunnan toimintaan, joten pro-

sessi-integraatiomallin sekä ydinprosessien määrittämisessä on hyödynnetty 
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paljolti Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuria44. Prosessikartta on muodostettu 

asiakaslähtöisesti: kaikilla prosesseilla pyritään lisäämään kokonaisvaltaista 

asiakashyötyä. Maakunnan ydinprosesseissa asiakastarpeet ovat syötteitä asiak-

kuuksien hallinnassa, palvelujen järjestämisessä ja mahdollistamisessa sekä pal-

velutuotannossa. 

Maakunnan asiakkaita ovat luonnollisista henkilöistä maakunnan asukkaat ja 

oikeushenkilöistä yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt. Myös viranomaiset 

katsotaan asiakkaiksi silloin, kun ne käyttävät maakunnan palveluita viran-

omaisroolissaan. Asiakas voi näyttäytyä prosessikuvauksissa palveluiden käyt-

täjänä. Maakunnan toiminnassa on toki prosesseja, joissa esimerkiksi maakun-

nan asukkaat ja yritykset ovat muussakin kuin asiakkaan roolissa. Viitearkkiteh-

tuurissa keskitytään kuitenkin tässä vaiheessa asetelmaan, jossa nämä ovat asi-

akkaita. 

 

Kuva 20 Maakunnan prosessikartta 

Seuraavissa luvuissa kuvataan ydin-, ohjaus- ja tukiprosessit. 

4.4.2.  Ydinprosessien kuvaukset 

Ydinprosessien kuvaamiseen käytetään JHS 152 -ohjeistuksen mukaista tason 2 

toimintamallikuvausta, josta prosessin perustietotaulukkoon on valittu osa mää-

                                                 

44 https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/kunnan-johtamisen-viitearkkitehtuuri. Maakunta voi halutessaan so-

veltaa muutakin prosessikehystä. Esimerkiksi APQC Process Classification Framework® (PCF) sisältää julkisen 

sektorin osuuden City Government PCF®. 

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/kunnan-johtamisen-viitearkkitehtuuri
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ritettävistä tiedoista: prosessin tarkoitus, prosessin omistaja, prosessin asiak-

kaat, prosessin sidosryhmät, rajapinnat muihin prosesseihin, prosessin syötteet 

ja prosessin tuotokset. Ydinprosesseihin viitataan lyhenteellä YP. 

YP1 Asiakkuuksien hallinta  

Asiakkuuksien hallinta tunnistaa asiakkuudet ja kertyvän asiakastiedon, toimin-

taympäristöanalyysin sekä palveluiden järjestämisen piiriin kertyvän tiedon pe-

rusteella asiakastarpeet sekä niissä tapahtuvat muutokset ja asiakastarpeeseen, 

palvelujen kysyntään ja toimintaan vaikuttavat paikalliset sekä globaalit muu-

tostrendit. Asiakkuuksien hallinnassa ryhmitellään ja priorisoidaan asiakkuudet 

siinä määrin kuin maakunta voi ja haluaa asiakkuuksiaan priorisoida. 

 

Kuva 21 YP1 Asiakkuuksien hallinnan toimintamallikaavio 

Asiakkuuksien hallinta saa tietonsa erityisesti strategiasta ja asiakkaan palvelu-

tarpeesta. Toimintaympäristötiedot tuottavat näkemyksen tarvittavista volyy-

meistä ja palvelutarpeen kehittymisestä. Asiakkuuksien hallinta antaa reunaeh-

dot, laatutavoitteet, palveluverkkotarpeen ja periaatteet palvelujen järjestämi-

selle ja mahdollistamiselle.  

Taulukko 6 YP1 Asiakkuuksien hallinnan perustiedot 

Prosessin 

tarkoitus 
Asiakkuuksien hallinta tarkastelee sekä yksittäisen asiakkuuden hallintaa ja 

elinkaarta että kokonaisvaltaisesti nykyisten ja potentiaalisten asiakassuhtei-

den hallintaa ja seurantaa koko elinkaaren ajan.  

Asiakkaita ryhmitellään määriteltyjen tekijöiden suhteen, jolloin luodaan 

asiakassegmenttejä. Niille kohdistetaan palvelukokonaisuuksia.  
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Prosessi tunnistaa asiakkuudet ja asiakastarpeet sekä niissä tapahtuvat muu-

tokset.  

Prosessi tunnistaa myös asiakastarpeeseen ja palvelujen kysyntään ja toimin-

taan vaikuttavat paikalliset ja globaalit muutostrendit, kuten digitalisoitumi-

sen. 

Asiakkuuksien hallinnassa ryhmitellään ja priorisoidaan asiakkuudet. 

Prosessin 

omistaja 
Maakunnan asiakkuusjohtaja

45 

Prosessin 

asiakkaat 
Palvelun antaja (käsittää järjestäjän, tuottajan ja toteuttajan) 

Prosessin si-

dosryhmät 
Asiakas, talousohjauksesta vastaava, muu palveluntuottaja, ohjaavat tahot, 

kansalliset muut toimijat (esimerkiksi Kela), kunta, alueen elinkeinoelämä 

Rajapinnat 

muihin pro-

sesseihin 

Asiakkuuksien hallintaa ohjaavat prosessit: 

 Strategiaohjaus ohjaa asiakkuuksien hallintaa asiakkuusohjelman 

kautta 

 Rahoitus- ja talousohjaus tuottaa talousarvion reunaehdot asiakkuuk-

sien hallinnan tiedoksi 

 Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus huolehtii asiakkuuksien hallinnan 

strategisesta ohjauksesta. 

Asiakkuuksien hallinta ohjaa 

 Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen -ydinprosessia  

 Palvelutarjooman muodostumista, palvelumääriä, palvelujen priori-

teetteja, palveluverkon jäsentymistä ja palvelujen laatutavoitteita. 

Asiakkuuksien hallinta raportoi strategiaohjaukselle ja tuottaa syötetietona 

analysoitua asiakastietoa strategiselle ohjaukselle. 

Syötteet  Toimintaympäristötieto, asiakastarve, asiakassegmentointi, asiakkuusoh-

jelma, talousarvio, ohjaus 

Tuotokset Määräarvio, palveluverkkotarve, laatutavoite, analysoitu asiakastieto 

 

YP 2 Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen 

Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen on yksi keskeisimpiä palveluja 

määrittävistä sekä ohjaavista maakunnan prosesseista. Useimpiin lakisääteisiin 

tehtäviin ja palveluihin maakunnalla on järjestämisvastuu, mutta ei välttämättä 

                                                 

45 Huom. Tässä yhteydessä käytetty, omistajuutta kuvaava nimike on toiminnan kautta tunnistettu, eikä sitä pidä 

ymmärtää organisatoriseksi titteliksi. Maakunta käyttää valitsemaansa nimikettä omien nimeämisperusteidensa 

mukaisesti. 
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laissa määritettyä tuotantovastuuta. Maakunnan palveluiden järjestäminen pe-

rustuu maakunnan väestön palvelutarpeeseen ja maakunnan palvelustrategian 

linjauksiin palveluiden tuottamistavasta. Maakunta seuraa alueensa väestön hy-

vinvointia ja terveyttä46 sekä vastaa tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä 
47. 

Palvelujen järjestämisen ja mahdollistamisen ydinprosessi kytkeytyy muihin 

prosesseihin alla esitetyn kuvan mukaisesti. 

 

 

Kuva 22 YP 2 Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen 

Maakuntastrategiassa maakuntavaltuuston tulisi linjata ja asettaa pitkän aikavä-

lin tavoitteet ainakin maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiselle, palve-

lujen järjestämiselle ja tuottamiselle, maakunnan tehtäviä koskevissa laeissa 

                                                 

46 Järjestämislaki 31 §, http://alueuudistus.fi/documents/1477425/2969576/02+J%C3%A4rjest%C3%A4mis-

laki+2016-06-27  

47 Maakuntalaki 7 §, http://alueuudistus.fi/documents/1477425/2969576/01.+Maakuntalaki+2016-06-27  

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/2969576/02+J%C3%A4rjest%C3%A4mislaki+2016-06-27
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/2969576/02+J%C3%A4rjest%C3%A4mislaki+2016-06-27
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/2969576/01.+Maakuntalaki+2016-06-27
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säädetyille palvelutavoitteille, omistajapolitiikalle, henkilöstöpolitiikalle, maa-

kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksille sekä elinym-

päristön ja alueen elinvoiman kehittämiselle.48 

Maakunnan palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen sisältää eri vaiheissa 

useita tehtäviä: 

 strateginen tarpeiden arviointi 

 vaikuttavuustavoitteiden asettaminen 

 talouden reunaehtojen selvittäminen 

 toiminnan priorisointi ja palvelukokonaisuuksien määrittely 

 palvelujen tuotantotapojen vertailu ja valinta 

 palveluketjujen määrittely 

 resurssien hankinta ja valinnanvapauden hallinta 

 palvelutuotannon ohjaus, seuranta ja valvonta 

 toiminnan, tulosten ja vaikuttavuuden arviointi. 

Taulukko 7 YP 2 Palvelujen järjestämisen ja mahdollistamisen perustiedot 

Prosessin tar-

koitus 

Palvelujen järjestämisessä ja mahdollistamisessa tehdään päätökset maa-

kunnan palvelutarjoomasta ja palveluverkosta (palvelupaketit ja palvelut) 

siten, että huomioidaan toimintaympäristömuutokset ja asiakastarpeet. 

Palvelut hankitaan ja järjestetään sisäisiltä tai ulkoisilta tuottajilta palvelu-

tarpeen, asiakkuudenhallinnan reunaehtojen, strategian ja talousohjauksen 

pohjalta. Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen -ydinprosessi vas-

taa tuottajan valinnasta ja tuotantosopimusten hallinnasta sekä palvelujen 

järjestämisen tulosten arvioinnista ja seurannasta. 

Prosessin 

omistaja 

Maakunnan palvelujohtaja49 

Prosessin asi-

akkaat 

Palveluntuottajat ja -toteuttajat  

Prosessin si-

dosryhmät 

Kansallinen ohjaava taho, kansalliset muut toimijat, LUOVA, valtionta-

louden tarkastusvirasto, alueen elinkeinoelämä 

                                                 

48 Hallituksen esitys HE 15/2017, 7 luku. 35 §. Maakuntastrategia 

49 Huom. Tässä yhteydessä käytetty, omistajuutta kuvaava nimike on toiminnan kautta tunnistettu, eikä sitä pidä 

ymmärtää organisatoriseksi titteliksi. Maakunta käyttää valitsemaansa nimikettä omien nimeämisperusteidensa 

mukaisesti. 
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Rajapinnat 

muihin pro-

sesseihin 

Palvelujen järjestämistä ja mahdollistamista ohjaavat 

 asiakkuuksien hallinta (määrät, toimintaympäristöanalyysistä vai-

kutus palveluverkkoon, palvelutasotavoitteet) 

 strategiaohjaus (palveluohjelma, omistajaohjauksen periaatteet) 

 rahoitus- ja talousohjaus (talousarvio, varat, talousohjaus) 

 tulosohjaus (tulostavoitteet) 

 kehittämisen ohjaus (kehittämisprojektit, kehittämismallit) 

 asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus (omistajaohjaus ja toiminta-

suunnitelma). 

Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen ohjaa palvelutuotantoa (tuo-

tantomalli, tilaukset, palvelutarjooma, määrät, laatu, maksut, sopimukset). 

Palvelujen järjestämisen prosessi raportoi toiminnastaan 

 strategiaohjaukselle (palveluverkko- ja järjestämistiedot) 

 rahoitus- ja talousohjaukselle (talousraportointi). 

Syötteet  Asiakastarve, palaute, määräarvio, priorisointi, palveluverkko, laatuta-

voite, määrä-, talous- ja laaturaportointi, laskutus, omistajaohjaus, toimin-

tasuunnitelma, tulostavoitteet, talousarvio, varat, talousohjaus 

Tuotokset Tuottajavalinta, tilaukset, palvelutarjooma, määrät, laatu, ostosopimukset, 

maksut, talousraportti, kysyntä- ja talousennuste, palveluverkko- ja järjes-

tämistiedot 

YP 3 Palvelutuotanto 

Maakunnan on omassa toiminnassaan erotettava muun muassa sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestäminen ja tuottami-

nen. Maakunnan omasta palvelujen tuottamisesta vastaa maakunnan liikelai-

tos. Esimerkiksi kaikki maakunnan omat sosiaali- ja terveyspalvelut on an-

nettava yhden liikelaitoksen tuotettavaksi. Maakunta voi lisäksi tuottaa jär-

jestämisvastuulleen kuuluvia muita sosiaali- ja terveyspalveluja. Kunnat, 

kuntayhtymät sekä niiden tytäryhteisöt ja määräysvallassa olevat säätiöt ei-

vät saa tuottaa maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveys-

palveluja. Näiden lisäksi palvelutuotannon piiriin kuuluvat esimerkiksi työl-

lisyyspalvelut. Maakunnan liikelaitoksen tehtävä on tuottaa palvelut, jos 

niitä ei muutoin ole saatavilla lainsäädännön, palvelustrategian tai maakun-

nan palvelulupauksen mukaisesti.50 

Maakunnan palvelutuotanto toteuttaa maakuntastrategiaa. Maakunnan kehit-

tämisen voi laajasti ymmärtäen käsittää strategisen suunnittelun ja palvelu-

tuotannon summaksi. Näin ollen palvelukokonaisuuden vaikuttavuustavoit-

teet johdetaan maakuntastrategiasta ja maakunnan kehittämislinjauksista. 

                                                 

50 Hallituksen esitys HE 15/2017, 3 luku, § 22 Maakunnan oma ja muu palvelutuotanto. 



 

 

Maakuntien viitearkkitehtuuri 
 

 

27.2.2019 68 (103) 

 

 

  TILA: HYVÄKSYTTY V.1.5 

Maakunnan toiminnan vaikuttavuus syntyy usein välillisesti, eikä maakun-

nan toiminnan vaikutusta pystytä helposti osoittamaan.51 Käytännössä vai-

kuttavuus kuitenkin näkyy päivittäisessä toiminnassa asiakkaan saamana li-

säarvona. 

 

Kuva 23 YP 3 Palvelutuotanto 

Asiakas antaa välitöntä palautetta palvelusta palvelutuotannon ydinproses-

sille, jonka tehtävä on huomioida se omissa operatiivisissa palveluissaan. 

Palveluntuottaja kehittää omia palvelujaan – ja niiden tehokkuutta paran-

taakseen – palvelujen laatua ja kustannustehokkuutta. Varsinainen palvelu-

jen minimisisältö ja laatu määritetään kuitenkin palvelujen järjestämisessä ja 

mahdollistamisessa. Tästä esimerkki on pelastustoimen palvelutasopäätös ja 

ensihoidon palvelutasopäätös, jotka edellytetään lainsäädännössä maakun-

nan tehtäväksi. Tieto välitetään palvelutuotannolle palvelu- tai hankintaso-

pimusten tai sisäisten sopimusten välityksellä. 

Palvelutuotanto raportoi palvelujen järjestämiselle palvelujen volyymin sekä 

toteutuneen palvelutason ja laadun yhdessä sovitun mukaisesti. Ulkoiset pal-

veluntuottajat laskuttavat näiden perusteella palvelun järjestämisprosessia 

tuottamistaan palveluista. 

                                                 

51 http://alueuudistus.fi/tiekartta/maakunnan-palvelut ja Palvelutuotannon suunnittelumalli 

http://alueuudistus.fi/tiekartta/maakunnan-palvelut
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Taulukko 8 YP 3 Palvelutuotannon perustiedot 

Prosessin 

tarkoitus 

Palvelutuotanto tuottaa asiakkaiden palvelut palvelujen järjestämisen ja 

mahdollistamisen antamissa rajoissa.  

 

Palvelutuotannossa johdetaan maakunnan sisäisiä ja ulkoisia palvelun tuot-

tajia. 

 

Palvelujen järjestämisessä valittu palvelutarjooma tuotetaan omilla toimin-

noilla ja resursseilla ja/tai ulkoisesti ostetulla palvelulla asetettujen tavoittei-

den, sopimusten ja lainsäädännön velvoitteiden ja lain hengen mukaisesti. 

 

Palvelun tuotannosta syntyy tietoa palvelutarjooman vaikuttavuudesta, kus-

tannushyödyistä, tuloksesta ja palveluprosessin toimivuudesta. 

Prosessin 

omistaja 

Maakunnan palvelutuotantojohtaja52 

Prosessin 

asiakkaat 

Asiakas 

Prosessin 

sidosryh-

mät 

LUOVA, tarkastus- ja valvontatahot, asiakkaiden edunvalvontatahot (esi-

merkiksi potilasjärjestö) 

Rajapinnat 

muihin 

prosessei-

hin 

Palvelutuotantoa ohjaavat prosessit 

 Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen 

 Kehittämisen ohjaus 

 Tulosohjaus 

 Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus 

Palvelutuotanto raportoi  

 palvelujen järjestämiselle (toteumat, määrät, talous- ja laaturapor-

tointi, laskutus) 

 strategiaohjaukselle ja palveluohjaukselle (tuotantoraportointi) 

 tulosohjaukselle (tuotannon tulokset) 

 asiakkuuksien ja palvelujen ohjaukselle (tuotannon raportit). 

Syötteet  Välitön palaute, tuottajavalinta, tilaukset, palvelutarjooma, määrät, laatu, os-

tosopimukset, maksut, kehittämistoimenpiteet, tulostavoitteet, ohjaus 

Tuotokset Määrä, talous- ja laaturaportointi, laskutus, palveluraportit, tuotannon tulok-

set, palveluraportti 

 

                                                 

52 Huom. Tässä yhteydessä käytetty, omistajuutta kuvaava nimike on toiminnan kautta tunnistettu, eikä sitä pidä 

ymmärtää organisatoriseksi titteliksi. Maakunta käyttää valitsemaansa nimikettä omien nimeämisperusteidensa 

mukaisesti. 
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4.4.3. Ohjausprosessien kuvaukset 

Maakunnan ohjausprosessit linkittyvät kaikki strategiselle tasolle. Niiden tär-

kein tehtävä ja tarkoitus on ohjata ja johtaa maakunnan toimintaa mahdollista-

malla ydinprosessien kitkattoman toiminnan. 

 

Kuva 24 Maakunnan ohjausprosessit 

Ohjausprosesseja on kaikkiaan seitsemän kappaletta, ja ne käydään tarkemmin 

läpi seuraavissa luvuissa. 

Strategiaohjaus 

Strategiaohjaus varmistaa maakunnan toiminnan vaikuttavuuden ja uudistumis-

kyvyn. Strategiaohjaus on dynaaminen prosessi, joka seuraa strategiakaudelle 

asetettujen tavoitteiden lisäksi tiiviisti toimintaympäristöä ja lainsäädäntöä.  Se 

tarkastelee asiakastarpeiden muutoksia ja strategista vaikuttavuutta sekä ohjaa 

maakunnan toimintaa aktiivisesti strategisella tasolla.  

Strategiaohjauksen tehtävä on suunnitella, toimeenpanna ja seurata sekä aktii-

visesti ohjata maakunnan kaikkia strategisia linjauksia ja koko maakuntaa kos-

kevia strategisia tavoitteita ja mittareita. Maakuntastrategian pohjalta toteute-

taan varsinaisessa palvelujen järjestämisessä ja mahdollistamisessa sekä palve-

lutuotannossa monia muita tarkempia ohjelmia ja malleja, esimerkiksi toimi-

piste- ja palveluverkkosuunnitelmia. Näitä näkökulmia avataan tarkemmin lu-

vussa 0 Asiakas- ja palveluohjauksen toiminta. 

Rahoitus- ja talousohjaus 

Rahoitus- ja talousohjaus saa syötteenä tietonsa strategiaprosessista, taloushal-

linnasta ja henkilöstöhallinnasta, tilahallinnasta sekä arvioidusta asiakastarve-

tiedosta. Rahoitus- ja talousohjaus asettaa taloudelliset tavoitteet maakunnalle 

ja järjestää maakunnan toiminnan rahoituksen taloudellisten tavoitteiden, reu-

naehtojen ja taloudellisen tilanteen perusteella. Ohjausprosessi muodostaa maa-

kunnan taloussuunnitelman, talouskehyksen, talousarvion sekä investointi- ja 

käyttösuunnitelman. Prosessi vastaa maksuliikenteen toteutumisesta, varojen si-

joittamisesta, sisäisestä valvonnasta ja tilintarkastuksesta. Se ohjaa ja seuraa ta-

louden tasapainoa ja tulosta sekä raportoi taloustiedot päätöksenteon tueksi. 

Erillisrahoitukseen liittyvä kyvykkyystarve ei ole pelkästään rahoitus- ja talous-

ohjausta, vaan se voi olla kaikkien ydin- ja tukiprosessien alueilla erillisrahoi-

tuslähteittäin ja samanaikaisesti usean järjestämistehtävän palveluissa.  
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Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus 

Asiakkuuksien ja palvelujen ohjauksen syötetiedot tulevat strategiaprosessista 

ja arvioidusta asiakastarvetiedosta. Maakunnan palvelutarjooma, sen määrittely 

ja palveluohjelma sekä omistajaohjauksen periaatteet muodostuvat strategiapro-

sessissa, ja asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus hoitaa palvelutarjoomalle palve-

lujen ryhmittelyä, paketointia ja tuotteistamista asiakaslähtöisesti. Se tuottaa 

palveluohjelman ja strategisen palvelutarjooman pohjalta palveluryhmät ja pal-

velupaketit. Ohjausprosessissa otetaan kantaa palvelujen järjestämismalliin ja 

periaatteisiin. Tässä prosessissa toteutetaan palvelujen järjestäminen ja seuranta 

sekä palvelujen järjestämisen kautta välillisesti palvelujen tuotannon ohjaami-

nen.  

Kehittämisen ohjaus 

Erilaiset kehittämistoimenpiteet, jotka tähtäävät maakunnan elinvoimaisuuden 

ja hyvinvoinnin kehittämiseen, johdetaan ja ohjataan kehittämisen ohjauksessa. 

Sen tavoite on ohjata kehittämistä strategisten valintojen perusteella. Ohjaus-

prosessin tehtävä on varmistaa maakunnan kyvykkyyksien toteutuminen eri ai-

kaväleillä; jatkuvan kehittämisen ohella maakunta toteuttaa määräaikaisempaa 

hanke- ja ohjelmatason kehittämistä. Näissä toiminnoissa sekä akuutissa pien-

kehittämisessä ohjausmekanismi yltää palvelutuotannon ydinprosessiin asti, jos 

tuotettu palvelu on maakunnan itsensä järjestämää. 

Kehittämisen ohjaus -prosessissa otetaan kantaa siihen, miten maakunnassa toi-

minta-alueet, tietohallinto ja kehitystoiminta edistävät digitalisaatiota yhteis-

työssä. Kehittämistoimintojen tavoitteellinen toteuttaminen onnistuu, kun pro-

sessi nojaa läpinäkyvyyteen ja maakunnan strategian mukaisiin kehittämisteh-

täviin. Käytännössä ohjaus tapahtuu edellä mainituissa lyhyen aikavälin hanke- 

ja projektinhallintatehtävissä. Kehittämisen ohjaus määrittää jatkuvan kehittä-

misen mallin tulosohjaukselle.  

Tulosohjaus 

Maakuntastrategia asettaa toiminnalle tavoitteita, joihin päästääkseen maakun-

nan tulee löytää riittävä tasapaino käytössä olevien resurssien ja kustannusten 

välille. Tässä yhteydessä ohjausmekanismina käytettävä tulosohjaus ottaa huo-

mioon tuotantoon liittyvät sopimukset ja yhteensovittaa tavoitteet näihin reuna-

ehtoihin siten, että se huomioi toiminnan laadun ja tehokkuuden. Jotta tavoittei-

siin pääsemistä voidaan seurata, tulosohjauksessa määritetään mittarit, joilla ke-

hittämistoimenpiteiden tuloksellisuutta ja suorituskykyä voidaan johtaa oikeaan 

tietoon perustuen. Tulosohjaus perustuukin näistä syistä strategisiin tulostavoit-

teisiin. 

Tulosohjauksessa huomioidaan tavoitteiden toteuttamisessa tarvittavat kyvyk-

kyydet, ja se varmentaa tavoitteiden jalkauttamisen maakuntakonsernitasolta 

toimiala-, tulosyksikkö-, yksikkö- ja henkilötasolle. Ohjausprosessi seuraa toi-

minnan tavoitteenasetantaa ja tuloksellisuutta sekä raportoi tuloksista päätök-
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sentekijöille. Rahoitus- ja talousohjaus -ohjausprosessi tuottaa syötetietoja tu-

losohjaukselle, joka määrittää tulostavoitteet palvelujen järjestämiselle ja mah-

dollistamiselle ja palvelutuotannolle sekä osin myös kehittämisen ohjaukselle.  

Päätöksenteko 

Maakunnan päätöksenteon ohjausprosessi varmistaa maakunnan toimintaan, ta-

louteen ja hallintoon liittyvän päätöksenteon. Maakuntaa johtaa vaaleilla valittu 

maakuntavaltuusto, joka päättää maakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallin-

nosta. Se myös käyttää maakunnan ylintä päätösvaltaa. Maakuntavaltuusto aset-

taa maakuntahallituksen, maakunnan muut toimielimet ja valitsee maakuntajoh-

tajan. Maakuntahallitus johtaa maakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Maa-

kuntajohtaja johtaa maakuntahallituksen alaisena maakunnan hallintoa, talou-

denhoitoa ja muuta toimintaa. Maakuntavaltuuston tehtävistä säädetään maa-

kuntalaissa. Maakuntavaltuusto päättää muun muassa maakuntastrategiasta, 

maakunnan hallintosäännöstä sekä maakunnan talousarviosta ja taloussuunni-

telmasta.53 

Sidosryhmien ohjaus 

Maakunta- ja sote-uudistuksen näkökulmasta keskeisiä sidosryhmiä ovat muun 

muassa kunnat, kuntayhtymät, THL, Kuntaliitto, Kela, Soste54 ja muut sote-jär-

jestöt, KT Kuntatyönantajat ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestöt. 

Näiden sidosryhmien ohjauksesta on luonnollisesti huolehdittava pääasiassa 

viestinnällisin keinoin.55 

4.4.4. Tukiprosessien kuvaukset 

Maakunnan tukiprosesseja on tunnistettu kaksitoista erilaista, jotka esitellään 

alla olevassa kuvassa. 

 

Kuva 25 Maakunnan tukiprosessit 

Tukiprosessien tehtävä on tukea maakunnan sisäisiä ja ulkoisia palveluja, mah-

dollistaa ydinprosessien toimivuus ja toimia ohjausprosessien apuna.  

                                                 

53 http://alueuudistus.fi/paatoksenteko  

54 Suomen sosiaali ja terveys ry 

55 Maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnästä ks. http://alueuudistus.fi/viestinta  

http://alueuudistus.fi/paatoksenteko
http://alueuudistus.fi/viestinta
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Henkilöstöhallinto 

Henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuurissa56 kuvataan, miten henkilöstöhallin-

non yleistetyt toimintaprosessit, sidosryhmät, roolit, päätiedot ja tietojärjestel-

mäpalvelut toimivat kokonaisuutena (katso 3.3). Maakuntien viitearkkitehtuuri 

nojaa maakunta-kontekstiin soveltaen edellä mainitun viitearkkitehtuurin lin-

jauksiin ja käsittelee henkilöstöhallintoa niiden määritelmien perusteella.  

Taloushallinto 

Maakunnan taloushallinnon tehtäviin ja prosesseihin antaa viitteitä kuntien ta-

loushallinnon viitearkkitehtuuri57 (katso 3.3). Taloushallinto käsittää tässä vii-

tearkkitehtuurissa ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen, maksuliikenteen, kassan-

hallinnan, taloussuunnittelun, rahoituksen, talouden raportoinnin ja taloushal-

linnon perustietojen hallinnan. Talouspalvelut tuottavat maakunnan rahoitus- ja 

talousohjausprosessin ohjauksessa käytännön talouspalvelut ydin- ja ohjauspro-

sesseille. Prosessi muodostaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa maakunnan talou-

den tilasta johtamis- ja ohjausprosesseille. Alueuudistuksessa maakuntien vii-

tearkkitehtuurin ulkopuolella valmistellaan taloushallintoon kohdistuvia menet-

telyitä, jotka vaikuttavat maakunnan taloushallinnon prosesseihin. 

Hankinnan hallinta 

Maakunta päättää strategiassaan palveluiden tuottamistavasta ja arvioi samalla 

hankintojen kokonaisuuden maakunnan edun kannalta. Maakunta voi luoda 

muiden kanssa innovaatioita ja kehittää siten alueensa markkinoita. 

Maakuntien tuleva perustehtävä on järjestää palvelut asukkaille. Palveluiden 

järjestämistapa päätetään maakunta- ja palvelustrategiassa, jossa palvelut voi-

daan järjestää johdettuihin tavoitteisiin perustuen joko omalla tuotannolla tai ul-

koisilta palveluntuottajilta hankkien. Järjestäjän tulee valmistella hankintoihin 

liittyviä strategisia tavoitteita ja linjauksia, jotka määrittävät, miten hankintoja 

hallitaan. Arvioitaessa palvelujen järjestämistapaa tulee ottaa huomioon muun 

muassa markkinatilanne ja asiakkaiden palvelutarve. Näiden lisäksi on pohdit-

tava, voidaanko käyttää yhteishankintoja ja tuottaa joitakin palveluja yhteistoi-

minnassa muiden osapuolien kanssa. 

Hankinnan hallinnan yksi tehtävä on arvioida hankintoja kokonaisuutena, maa-

kunnan strategisten painopisteiden ja kokonaisedun kannalta sekä kehittää han-

kintatoimintaa muun muassa ylläpitämällä hankintaosaamista. Keskeisiä tarkas-

teltavia piirteitä ovat taloudellinen tehokkuus, hankintojen vaikuttavuus ja mer-

kitys maakunnan toiminnan kehittämisessä. Järjestäjän palveluiden strategisella 

hankinnalla on vahva yhteys tietoon palvelutarpeesta, palveluverkon suunnitte-

luun ja hallintaan sekä käytettävissä oleviin resursseihin. Palvelujen järjestä-

                                                 

56 https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/henkilostohallinnon-viitearkkitehtuuri  

57 https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/taloushallinnon-viitearkkitehtuuri 

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/henkilostohallinnon-viitearkkitehtuuri
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/taloushallinnon-viitearkkitehtuuri
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mistä suunnitellessaan maakunnan on tärkeää tarkastella tuotannon kokonais-

ketjua, suunnitella myös palvelutason ja asiakastyytyväisyyden mittaamista 

sekä sisällyttää näihin liittyvät kontrollit hankintoihinsa. 

Luonnollisesti maakuntien omassa palvelutuotannossa, jossa usein voidaan 

käyttää alihankkijoita, hankinnan hallinta on myös keskeisessä roolissa. Palve-

lutuotannon toiminta perustuu onnistuneisiin ja tarpeisiin oikein vastaaviin han-

kintoihin, joiden merkitys järjestämisen hankinnan ohella on merkittävä. 

Tilahallinta 

Maakunnille siirtyy vastuu palvelujen järjestämisestä ja niihin kuuluvasta kiin-

teistöomaisuudesta vuonna 2020. Uudistuksen myötä maakuntien tarvitsemista 

kiinteistöistä – erikoissairaanhoidon, terveyskeskusten ja sosiaalipalveluiden ti-

loista pelastusasemiin ja toimistoihin – huolehtii uusi toimitila- ja kiinteistöhal-

linnon palvelukeskus. Yhteinen toimitilapalveluja tuottava kiinteistöyhtiö takaa 

toimintaa tukevat tilat, toimivan palveluverkon ja tilojen hyvän käyttöasteen. 

Toimitilapalveluilla on osaaminen erityiskiinteistöjen suunnitteluun, rahoituk-

seen ja investointeihin. Tilat tukevat toimintaa ja ottavat huomioon tulevaisuu-

den tarpeet, kuten uuden hoitoteknologian ja digitalisaation. Kiinteistöyhtiön 

tehtävä on turvata maakunnille paras kiinteistöjohtamisen osaaminen ja asian-

tuntemus sekä sitä kautta parhaat toimintaympäristöt niin sosiaali- ja terveyden-

hoidon palveluille kuin muille maakunnan toiminnoille. Kiinteistöyhtiö turvaa 

merkittävällä hankintavolyymillä ja -osaamisella edellytykset kustannussääs-

töille.58 

Maakuntien kiinteistöyhtiö ottaa hallintaansa maakunta- ja sote-uudistuksen 

myötä kiinteistöt, joita tarvitaan uusien maakuntien järjestämisvastuulleen saa-

mien palveluiden tuottamiseen: 

 työ- ja elinkeinopalvelut 

 sosiaali- ja terveydenhuolto 

 ympäristöterveydenhuolto 

 pelastustoimi 

 aluekehittäminen 

 tienpito- ja liikennejärjestelmäsuunnittelu   

 maaseudun kehittäminen ja lomituspalvelut59 

Edellä mainittujen lisäksi maakuntien vesistöhankkeita palvelevien vesistöra-

kenteiden omistus ja ylläpito siirtyy Maakuntien kiinteistöyhtiölle voimaanpa-

nolain 16 § mukaisesti. Tilahallinta-tukiprosessi vastaa siitä, että maakunnan eri 

toiminnoille ja prosesseille on käyttökelpoiset ja toimivat tilat. Lisäksi se huo-

lehtii ja vastaa maakunnan omistamien ja hallitsemien kiinteistöjen ja rakennus-

ten rakennuttamisesta ja ylläpidosta. Se huolehtii myös tarvittavista vuokraus-

                                                 

58 http://alueuudistus.fi/maakuntien-tilakeskus  

59 http://www.maakuntientilakeskus.fi/qa/  

http://alueuudistus.fi/maakuntien-tilakeskus
http://www.maakuntientilakeskus.fi/qa/
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palveluista. Tilahallinta huolehtii myös maakunnan energiapalveluista ja kiin-

teistöveron kannosta. Yleensä edellä mainittu kiinteistöyhtiö vastaa tilahallinta-

prosessin omistajuudesta. 

Tiedonhallinta 

Tiedonhallinnalla tarkoitetaan tietotuotannon ohjaamista ja hallintaa, mihin si-

sältyvät tiedon kerääminen, tiedon laadun varmistaminen ja tietohuolto organi-

saation sisäisessä ja organisaatioiden välisessä kommunikoinnissa. Tiedonhal-

linta liittyy myös maakunnan työntekijöiden hiljaisen tiedon jakamiseen. Maa-

kunnalla pitäisi olla menetelmä uuden tiedon tuottamiseen. Uusi tieto auttaa 

maakuntaa pysymään kilpailukykyisenä ja mahdollistaa innovoimisen. Alla ole-

vassa kuvassa tiedonhallinta (myös tiedon hallinta) kytketään osaksi tietojohta-

misen kokonaisprosessia. 

 

Kuva 26 Tiedonhallinta osana tietojohtaminen kokonaisprosessia60 

Tiedonhallinnalla on keskeinen rooli maakunta- ja sote-uudistuksen onnistumi-

sessa. Asiakkaan tietojen tulee olla käytettävissä reaaliaikaisesti asioinnin ai-

kana. Esimerkiksi sote-palvelujen hyödyntämisessä käytettävän Kanta-palvelun 

avulla asiakaskohtaiset tiedot ovat maakunnan ja muiden maakunnan lukuun 

toimivien käytössä. Palveluntuottajat tallentavat asiakastiedot järjestämisestä 

vastaavan maakunnan rekisteriin ja voivat järjestämistehtävästä riippuen vast-

edeskin käyttää omia asiakas- ja potilastietojärjestelmiään. Sote-uudistus ja va-

linnanvapaus aiheuttavat runsaasti muutostarpeita tiedonhallintaan. Valinnan-

vapauden tiedonhallintaratkaisuja suunnitellaan STM:n johdolla.61 Maakuntien 

vastuulle tulevat myös asiakirjahallinta ja arkistointiin liittyvät asiat siten, että 

yhdenmukaisuus tiedonhallintalain (yleislaki) määrityksiin huomioidaan. 

                                                 

60 Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri, luku 3.7.3.5 

61 https://www.thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-jarjestaminen/tiedonhallinta  

https://www.thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-jarjestaminen/tiedonhallinta
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ICT-hallinta 

Maakunnan ICT-hallinta saa strategiasyötteensä ICT-ohjelmastaan, jota raamit-

tavat rahoitukselta tulevat kokonaisarviot ICT-kehityksen budjettikausikohtai-

sista menoista. Myös tulosohjaus edellyttää tulosmittareiden seuraamista, jotta 

tavoitteet toteutuvat.  

ICT-hallinta-tukiprosessin tehtävä on mahdollistaa sähköisten palveluiden 

avulla palveluiden järjestämis- ja tuottamistehtäviä ja tukea toimintatapojen uu-

distumista digitalisaation keinoin. Se tukee maakunnan toiminnan kehittämistä 

kokonaisarkkitehtuurin, digitaalisten palvelujen hyödyntämisen ja tietohallinto- 

ja ICT-strategiassa linjattujen kehittämistavoitteiden avulla. Maakunta toimii 

merkittävissä määrin mukana ekosysteemeissä sekä käyttää maakuntien yhteisiä 

ICT-palveluita.  

Viestintä 

Viestintä vastaa maakunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, visuaalisesta 

ilmeestä ja yhteisistä viestintäkanavista. Se tiedottaa maakunnan toiminnasta ja 

vastaa sidosryhmien informoimisesta eri markkinatilanteissa. Perinteisesti 

markkinointi nähdään omana kokonaisuutenaan, mutta tässä viitearkkitehtuu-

rissa se sisältyy viestintä-tukiprosessiin. Viestintäpalvelut edistävät vuorovaiku-

tusta maakunnan sisällä ja ympäristön kanssa sekä vahvistavat maakunnan tun-

nettuutta. 

Säännösten noudattaminen 

Maakunta valvoo omaa toimintaansa ja järjestämisvastuulleen kuuluvaa sosi-

aali- ja terveydenhuollon tuotantoa ja muuta palvelutuotantoa. Tämän lisäksi 

maakunnan on muun muassa EU:n maaseuturahastoon ja EU:n maatalousrahas-

toon liittyvissä tehtävissään huomioitava näihin tehtäviin liittyvät yksityiskoh-

taiset EU-säädökset62. Maakunnan oman palvelutuotannon kyvykkyysalueeseen 

(katso liite 2) kuuluva valvonnan suunnittelun ja toteuttamisen osakyvykkyys 

liittyy keskeisesti tähän kokonaisuuteen. 

Maakunnan on varmistettava, että erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

pelastustoimen63 palveluiden tuottajat laativat omavalvontasuunnitelman ja 

noudattavat sitä. Omavalvonnan järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla varmis-

tetaan, että palvelut järjestetään ja toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä ta-

valla. Sekä maakunta että palveluntuottajat toteuttavat omavalvontaa. Sen 

avulla varmistetaan muun muassa, että maakunnan toiminnan ja sen järjestämis-

vastuulla olevien palvelujen asiakas- ja potilasturvallisuus ja muu laatu on kor-

keatasoista, palvelut ovat saatavia ja saavutettavia sekä palveluja käyttävien 

henkilöiden yhdenvertaisuus ja perusoikeudet toteutuvat. Tukiprosessi hallitsee 

                                                 

62 Yleistietoa maksajavirastokokonaisuuteen liittyvistä EU-säädöksistä on Maaseutuviraston verkkosivuilla: 

http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/maksajavirasto/maksajavirastovaatimukset/Sivut/default.aspx. 

63 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestä, HE 16/2017, http://www.finlex.fi/fi/esi-

tykset/he/2017/20170016 

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170016
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170016
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lisäksi maakuntakohtaiset lakipalvelut, ellei maakunta katso paremmaksi sijoit-

taa niitä sopimustenhallinnan tukiprosessin piiriin tai muualle.  

Varautuminen ja organisaatioturvallisuus 

Maakunnan varautumiseen ja organisaatioturvallisuuteen liittyy eri toimijoille 

jaettuja varautumistehtäviä, joista keskeisimpiä ovat konsernihallinnon varau-

tumistehtävät ja maakunnan toimialojen ja operatiivisten toimintojen varautu-

minen ja jatkuvuudenhallinta.64 Maakunnan alueen yhteisen varautumisen ko-

konaisuus kuuluu tälle prosessille. Maakunnan varautumisessa tulee erityisesti 

ottaa huomioon maakunnan vastuulle tulevien Yhteiskunnan turvallisuusstrate-

gian mukaisten tehtävien hoidon varmistaminen ja jatkuvuudenhallinta. Varau-

tuminen ja organisaatioturvallisuus -tukiprosessi varmistaa maakunnan toimin-

nan jatkuvuuden myös poikkeustilanteissa. 

Riskienhallinta 

Maakunnan toiminta on laaja-alaista ja vaikutuksiltaan merkittävää sekä yksilö- 

että aluetasolla. Maakunta tarvitsee hyvin toimivan riskienhallintajärjestelmän, 

joka ulottuu niin jatkuvaan kuin hankeluonteiseen toimintaan. Maakuntien 

käynnistämisvaiheeseen liittyviin riskeihin on varauduttava erikseen. Maakun-

nan tulee huolehtia riskienhallintajärjestelmän ja sisäiseen valvontaan liittyvien 

järjestelmien rakentamisesta. 

Sopimusten hallinta 

Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen -ydinprosessi vastaa tuottajan va-

linnasta ja tuotantosopimusten hallinnasta sekä palvelujen minimisisällöstä ja 

laatutason määrittämisestä. Nämä tiedot välittyvät palvelutuotanto-ydinproses-

sille palvelu- tai hankintasopimusten tai sisäisten sopimusten välityksellä. Tässä 

yhteydessä sopimusten hallinnassa tarkastetaan sopimusten vastaavuus hankin-

tatietoihin ja järjestämisen tarpeisiin.  

Sopimusten hallinnalla hoidetaan hankinta-, myynti-, palvelu- ja yhteistyösopi-

muksia sekä oikeuksiin ja lupiin liittyviä sopimuksia. Prosessi kokoaa maakun-

nan sopimukset yhteen, ja sen avulla ylläpidetään tietoa sopimuskumppaneista, 

sopimusten sisällöstä ja kriittisistä ajankohdista.  

Asianhallinta 

Maakunnan päätöksenteko on läpinäkyvää, ja sen dokumentoinnista vastaa asi-

anhallinta. Sen käsittelyprosessit tulee sähköistää koko elinkaaren ajalta.  Meta-

tietojen automaattinen siirtyminen toiminnanohjausjärjestelmästä (TOJ) vähen-

tää virheiden mahdollisuutta ja tukee päätöksentekoprosessia. Asiakirjojen säh-

köinen vastaanottaminen, kierrättäminen sekä päätöksentekomenettely nopeut-

                                                 

64 Maakunnan varautumistehtävien, maakuntakonsernin riskienhallinnan ja organisaatioturvallisuuden valmiste-

lun muistio, VM037:05/2016, 14.2.2017 
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tavat toimintaprosessia. Asianhallinta voidaan jäsentää asianhallinnan peruspro-

sessin mukaan, joka on kuvattu esimerkiksi kunnan asianhallinnan viitearkki-

tehtuurissa (katso 3.3). Asianhallinnan kautta syntyy johtamisen kannalta hyö-

dyllistä tietoa: ajantasaisesti ja kattavasti käytetyn asianhallinnan datasta voi 

muodostaa monessa tapauksessa näkymän maakunnan palvelutuotannon volyy-

meihin ja läpimenoaikoihin.  

Asianhallinta sisältää käsittelyprosesseja, esimerkiksi lupa- ja hakuprosesseja ja 

muita maakuntatason päätöksentekoprosesseja. Operatiiviselle toiminnalle 

määritellään asiakirjat, tiedot ja metatiedot, jotka tarvitaan päätöksenteon tueksi 

ja asian täytäntöönpanoon sekä valvontaan. Asiaprosessit tulee kuvata maakun-

nan tiedonohjaussuunnitelmaan. Asianhallinta on kiinteä osa tiedonhallintaa ja 

siinä hallitaan erityisesti asiakirjallista tietoa. 

Asianhallinnassa on huomioitava, että osa maakuntien tuottamisvastuulla ole-

vien tehtävien asianhallinnasta tapahtuu järjestelmissä, jotka ovat järjestämis-

vastuussa olevan organisaation – muun kuin maakunnan – tuottamia. Asianhal-

lintaa ei näissä tapauksissa voi siirtää maakunnan asianhallintajärjestelmään. 

4.4.5. Asiakas- ja palveluohjauksen malli (V2 tarkennettu) 

Maakunnan kyvykkyyksissä esitellään asiakkuudenhallinnan, palveluiden jär-

jestämisen ja palvelutuotannon kyvykkyyksiä osakyvykkyyksineen (luku 3.5). 

Siellä ei kuitenkaan kuvata näiden välistä vuorovaikutusta. Tässä luvussa pyri-

tään kuvaamaan ylätason malli asiakkuudenhallinnan, palveluiden järjestämisen 

ja palvelutuotannon toiminnasta sekä siihen sisältyvien toimintojen vuorovaiku-

tuksesta. 

Prosessien välisen vuorovaikutuksen kuvaaminen maakuntien viitearkkitehtuu-

rissa pohjautuu JHS 152 -ohjeistuksen mukaiseen toimintamallitason määritte-

lyyn. Tuki- ja ohjausprosessit kytketään ydinprosesseihin maakunnan ydintoi-

minnan kuvaamiseksi. Luvussa 4.4.6 kuvataan prosessi-integraation malli, joka 

ei sinällään ota kantaa siihen, miten maakunnan asukas, yritys tai yhteisö pääsee 

mahdollisimman sujuvasti tarvitsemansa palvelun äärelle. Erityisesti asiakasoh-

jauksen elementin puuttuminen aiheuttaa tarpeen avata tätä näkökulmaa enem-

män, ja maakunnille jää tarve suunnitella asiakasohjaustaan vielä tässäkin ku-

vattua tarkemmin. Maakunnan ydinprosessien mahdollistamat toiminnallisuu-

det luovat pohjan asiakaslähtöisyydelle. Ajattelumallia asiakaslähtöisestä pal-

velukokonaisuuksien kehittämisestä, asiakkuudenhallinnasta ja asiakkaan oh-

jauksesta oikeisiin palveluihin sekä asiakaslähtöisestä ja vaikuttavasta mo-

nituottajamallilla järjestetystä palvelutuotannosta on jalostettu eri projekteissa 

ja erityisesti Turun kaupungin arkkitehtuurityössä.65 Asiakas- ja palveluohjauk-

sen malli kuvaa, millä tavalla asiakas huomioidaan palvelua tuotettaessa, miten 

palautteeseen reagoidaan ja laajemmin siihen, miten palvelutuotannon koko-

naisuus on mahdollistettu palvelunjärjestämisen mekanismeilla. Vastaavasti 

palveluntuottajien näkökulma otetaan huomioon heidän palautteensa pohjalta, 

                                                 

65 Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri ja Asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan kokonaisarkkitehtuuri, Turun 

kaupunki 
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jotta palveluketjun järjestämisen elementit voidaan suunnitella ja hallita koko-

naisvaltaisesti. Vaikka tulevassa maakuntalaissa ei oteta suoraan kantaa, miten 

asukkaan hyvinvointi tulee varmistaa, palvelunjärjestäjän on silti huomioitava 

tämä osana omaa toimintaansa -- järjestäjän vastuulla olevien palveluiden jär-

jestäminen ja sen osana oman tuotannon ohjaaminen.  

Luvussa 1.1 esiteltiin Maakunta 2023 -visio, jonka keskeinen teema on tarjota 

maakunnan asukkaille palvelutarvelähtöisesti sujuvia palveluja yhdenvertai-

sesti, järkevin kustannuksin ja vaikuttavaan julkiseen hallintoon nojautuen. 

Tässä luvussa esiteltävä asiakas- ja palveluohjaus kytkee ydinprosessit osaksi 

visiota siten, että voidaan huomioida asiakas kokonaisvaltaisesti ja ohjata hänet 

oikeiden palveluiden äärelle oikeaan aikaan monituottajamallissa. 

Asiakas- ja palveluohjauksen mallin toiminnot ja aliprosessit toimivat eri ajan-

jaksoilla ja kellotaajuuksilla. Esimerkiksi palveluverkkosuunnittelu on ajalli-

sesti huomattavasti pidemmän aikavälin toimintaa kuin ydinprosessi kolmen 

(YP3) Palvelutuotannon sisäiset toiminnot. Tässä luvussa sivuttuja ydinproses-

seja avataan tarkemmin luvussa 4.4.2. Samoin asiakkaan yksittäinen palvelu-

tarve saattaa johtaa uusiin palveluohjauksiin ja niissä tehtäviin osa-alueittain 

muodostuviin ja/tai tarkentuviin palvelusuunnitelmiin (katso esimerkiksi työt-

tömäksi joutuneen polku takaisin työelämään luvusta 4.4.7) ennalta tietämättö-

mällä aikajänteellä. Alla olevassa kuvassa esitetään maakuntien viitearkkiteh-

tuurin asiakas- ja palveluohjauksen malli. 

 

 

Kuva 27 Asiakas- ja palveluohjauksen malli 

 Asiakas- ja palveluohjauksen toiminnassa syntyy useissa vaiheissa palvelu-, 

raportointi- ja palautetietoa sekä muuta lakisääteistä tietoa. Koska malli pyrkii 

ottamaan kantaa siihen, miten palveluketjun toteutuminen on mahdollistettu ja 

järjestetty, kaikkia edellä mainittuja raportoinnin ja palautteen tietoja ei kirjata 

kuvaan näkyville. Mallissa jokaisessa prosessissa syntyy tietoa, ja raportointi 

on koko mallin takana oleva näkökulma. Seuraavissa osioissa kuvataan mallin 

jokainen toiminto omana kokonaisuutenaan. Jokaisen osion loppuun kuvataan 
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toimijatasoinen tarkastelu kolmesta näkökulmasta: järjestäjä66, tuottaja67 ja 

asiakas68. 

Toimintaympäristöanalyysi  

Päätöksenteon tueksi tarvitaan analysoitua tietoa toimintaympäristön muutosten 

sekä sisäisten ja ulkoisten muutospaineiden ymmärtämiseksi. Toimintaympäris-

töanalyysi voidaan tässä mallissa nähdä koostetun taustatiedon lähtökohtana, jo-

ten syötetietoja tälle toiminnallisuudelle ei ole piirretty kuvaan. Se analysoi toi-

mintaympäristön muutoksia ja muutostrendejä sekä hyödyntää erilaisia ennus-

temalleja muutosten tunnistamiseen palveluverkon suunnittelua varten. Toimin-

taympäristöanalyysi voi käynnistyä sekä määräajoittain tehtävän tarkastelun 

(maakunnan suunnittelun vuosikellon mukaan) että orastavan ilmiön seurauk-

sena. Esimerkki orastavasta ilmiöstä voisi olla muutos suurtyönantajien tar-

peissa, kuten Varsinais-Suomen metalliteollisuuden uusi vahva nousu, joka 

mahdollisesti aiheuttaa huomattavaa kohdennetun osaamisen työvoimatarvetta 

sekä muuttoliikettä alueelle ja näiden myötä maakunnan asukkaille ja yrityksille 

kasvavia palvelutarpeita. Tavoitetilassa (visio) toimintaympäristöanalyysi ja 

siitä seuraavat toimenpiteet tehdään ennakoivasti, jolloin itse ilmiö kohdataan 

valmistautuneena. 

Analyysi perustuu sekä sisäisiin että ulkoisiin tietoihin, joita tarkastellaan esi-

merkiksi trendien, jakautumien ja maantieteen suhteen. Analyysitietona hyö-

dynnetään muun muassa tilastoja, esimerkiksi väestötietoja. Väestöanalyysin 

perusteella voidaan tuottaa esimerkiksi alueittaista tietoa sairauksien esiintymi-

sestä. Analyysitieto voi liittyä myös esimerkiksi maakunnan elinkeinorakenteen 

kehittymiseen lähivuosina tai maankäyttöön. Toisaalta näihin vaikuttavat työl-

lisyystiedot ja väestön ikärakenne. Analysoitu asiakas- ja palvelutarvetieto vä-

litetään palvelutarpeiden ennakoinnille ja tunnistamiselle. 

                                                 

66 Järjestäjä tai palvelunjärjestäjä on palvelunantaja, joka vastaa palvelujen toteutumisesta ja niihin liittyvistä kus-

tannuksista. Maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien tehtäväalojen palvelunjärjestäjä on aina maakunta. Ks. 

maakuntien viitearkkitehtuurin käsitemalli. 

67 Tuottaja tai palveluntuottaja on palvelunantaja, joka saa aikaan palveluja joko toimimalla itse palvelun toteut-

tajana tai tilaamalla ne alihankintana muulta palvelun toteuttajalta. Tuottaja tai palveluntuottaja voi olla maakun-

takonsernista (maakuntavirasto, maakunnan liikelaitos, osakeyhtiö tai muu yhtiö, maakunnan yhtiö), tai sen ulko-

puolelta (yhteisö, yhdistys, osuuskunta, säätiö tai itsenäinen ammatinharjoittaja, toinen maakunta, joissakin ta-

pauksissa muu julkisen sektorin toimija). Ks. maakuntien viitearkkitehtuurin käsitemalli. 

68 Asiakas on maakunnan palvelujen tai tuotteiden vastaanottaja. Asiakas- ja palveluohjauksen mallin kuvauksessa 

asiakkaalla tarkoitetaan lisäksi palvelunkäyttäjää yleisesti. Ks. näiden tarkemmat sisällöt maakuntien viitearkki-

tehtuurin käsitemallista. Asiakas voi olla sekä ulkoinen että sisäinen asiakas. Maakunnan ulkoisia asiakkaita (joko 

henkilö, yritys, yhteisö tai viranomainen) ovat palveluiden käyttäjät. Sisäisiä asiakkaita ovat maakuntakonsernin 

toimijat toisilleen. Maakunnan asukkaiden ja maakunnassa toimivien toimijoiden lisäksi myös maakunnan ulko-

puoliset toimijat voivat olla maakunnan asiakkaita (esim. vierailijat ja matkailijat). Asiakas voi toimia useassa 

asiakasroolissa saman aikaisesti. 
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Taulukko 9 Toimintaympäristöanalyysin toimijatarkastelu 

Toimija Toiminto 

Järjestäjä • Analysoi toimintaympäristön muutoksia ja muutostren-

dejä sekä asukkaiden käyttäytymistä (kuluttajaistumi-

nen) sekä hyödyntää erilaisia ennustemalleja muutosten 

tunnistamiseen palveluverkon suunnittelua varten.  

• Tekee toimintaympäristöanalyysin, joka perustuu sekä 

sisäisiin että ulkoisiin tietoihin, joita tarkastellaan tren-

dien, jakautumien, maantieteen yms. suhteen.  

• Hyödyntää analyysitietona muun muassa tilastoja, esi-

merkiksi väestötietoja ja hyvinvointi-indikaattoreja 

(THL). Väestöanalyysin perusteella voidaan tuottaa esi-

merkiksi alueittaista tietoa sairauksien esiintymisestä. 

Analyysitieto voi liittyä myös maakunnan elinkeinora-

kenteen kehittymiseen lähivuosina tai esimerkiksi maan-

käyttöön. Toisaalta näihin vaikuttavat työllisyystiedot ja 

väestön ikärakenne. Analysoitu asiakas- ja palvelutarve-

tieto välitetään palvelutarpeiden ennakoinnille ja tunnis-

tamiselle. 

Tuottaja • Saa analyysitietoa oman palvelutuotannon mitoitta-

miseksi ja oman palveluverkon suunnitteluun. 

Asiakas • Tuottaa dataa omalla toiminnallaan ja palveluiden käy-

töllä. 

 

Asiakkuudenhallinta 

YP1 (ydinprosessi) asiakkuuksien hallinnan toiminnoista asiakkuudenhallinta 

vastaa siitä, että asiakastiedot kirjataan kertaalleen oikein kaikkien toimintojen 

käytettäväksi ja asiakkaiden palvelukäyttäytymisen seuraamiseksi. Asiakkaa-

seen liittyvät asiakastiedot ja asiakkaaseen liittyvä palveluhistoria hallitaan tässä 

kokonaisuudessa.  

Taulukko 10 Asiakkuudenhallinnan toimijatarkastelu 

Toimija Toiminto 

Järjestäjä • Huolehtii, että asiakas saa palveluherätteet – mikä mah-

dollistaa proaktiivisen palveluiden tarjoamisen – ja vas-

taa asioinnin näkyvyyden määrittelystä. Esimerkiksi jos 

maakunnan asukkaan lapsi on pian täyttämässä määräiän 
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ja halutaan varmistaa, että vanhempi on varannut neu-

vola-ajan, hänelle välitetään muistutusviesti, jossa ehdo-

tetaan aikaa asiakkuudenhallinnan tietojen pohjalta. 

• Määrittää asiakkaan segmentoinnin ja mahdollistaa asi-

akkaan omien tietojen (OmaData) näyttämisen hänen ha-

luamiinsa palvelunohjaus- ja palvelutapahtumiin. 

Tuottaja • Kirjaa asiakas- ja tapahtumatiedot.   

Asiakas • Ylläpitää ja luvittaa omat tietonsa. 

 

Palvelutarpeiden ennakointi ja tunnistaminen 

Tässä toiminnossa huomioidaan palvelutarjooman muutostarpeiden ohella asi-

akkaan muulle kuin palveluntuottajalle antama palaute sekä toimintaympäristö-

analyysissä tuotetut asiakas- ja palvelutarvetiedot. Tärkein tehtävä on ymmärtää 

ja ennakoida asiakkaiden tarpeita ja osallistaa asiakkaita tarpeen mukaisten pal-

veluiden määrittelyyn asiakassegmenteittäin.  

Taulukko 11 Palvelutarpeiden ennakoinnin ja tunnistamisen toimijatarkastelu 

Toimija Toiminto 

Järjestäjä • Jalostaa syötetiedoista ja tunnistetuista tarpeista tarkem-

pia palveluita/palveluketjuaihioita, joita Palvelukoko-

naisuuksien ja -ketjujen hallinta ja kehittäminen hyödyn-

tää. 

• Tunnistaa ja ennakoi asiakkaiden tarpeiden muutoksia ja 

täyttymättömiä palvelutarpeita Asiakkuudenhallinnasta, 

Palveluohjauksesta ja Toimintaympäristöanalyysistä 

saatujen tietojen perusteella.  

• Vastaa lisäksi palauteprosessista ja palautteiden edelleen 

ohjauksen järjestämisestä palveluiden kehittämiseen, 

palveluiden järjestämiseen ja palvelutuotantoon.  

Tuottaja • Välittää järjestäjälle tietoa palveluiden muutostarpeista. 

• Osallistuu palveluiden kehittämiseen. 

Asiakas • Ilmaisee palvelutarpeensa. 

• Osallistuu palveluiden kehittämiseen. 
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Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen hallinta ja kehittäminen 

Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen hallinta ja kehittäminen saa syötteenään 

asiakas- ja palvelutarpeiden koontitiedot. Palvelutarpeiden ennakointi ja tunnis-

taminen on luonut edellytykset ja suuntaviivat palvelutarjooman rakenteelle, 

jonka tarkempi määrittely tehdään tässä toiminnossa. 

Palvelujen järjestämisen ja mahdollistamisen keskiössä palvelukokonaisuuk-

sien ja -ketjujen hallinta ja kehittäminen saa keskeiset tietonsa lisäksi kahdesta 

muusta kokonaisuudesta:  

1. Palvelukokonaisuuksien ja niiden sisältämien palveluiden kustannus-, 

saatavuus- ja laatutiedot palvelutarjooman hallinnalta. Nämä tiedot ovat 

luonteeltaan raportointi- ja palvelutietoa.  

2. Palveluntuottajien hallinta välittää puolestaan pitkän ajan trenditietoa 

palveluntuottajien pysyvyydestä sekä palveluntuottajien havainnot pal-

veluketjun toimivuudesta tälle toiminnolle.  

Palvelukokonaisuudet järjestämis- ja kapasiteettitarvetietoineen välitetään pal-

veluverkon suunnittelulle. 

Taulukko 12 Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen hallinnan ja kehittämisen toimijatar-

kastelu 

Toimija Toiminto 

Järjestäjä • Luo katkeamattoman palveluketjun. 

• Koostaa trenditietoa palveluntuottajien pysyvyydestä. 

Tuottaja • Ei suoranaisesti osallistumista, ellei järjestäjä erikseen 

päätä osallistaa. 

Asiakas • Ei suoranaisesti osallistumista, ellei järjestäjä erikseen 

päätä osallistaa. 

 

Palveluverkon suunnittelu 

Palveluverkon suunnittelun tavoite on tarjota palveluita asiakastarpeiden, vai-

kuttavuuden ja kustannusten kannalta oikeissa paikoissa ja kanavissa oikeaan 

aikaan ja oikein mitoitettuna. 

Palveluverkon suunnittelu koskee kaikkia maakunnan asukkaan tarvitsemia ja 

käyttämiä palveluja ja muun muassa liikkumispalveluja, kuten joukkoliiken-

nettä, vaikka kaikkiin ei ole järjestämisvelvollisuutta tai ei ole omaa tuotantoa. 

Maakunnan palveluverkko ei rajaudu myöskään pelkästään sosiaali- ja tervey-

denhuollon palveluihin, vaan palveluverkkoon liittyvät muutkin maakunnan jär-

jestämisvastuulla olevat tehtäväkokonaisuudet. Alueiden kehittäminen ratkaisee 

osaltaan asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan palveluverkon suunnittelupro-

sessin syötteenä olevia asiakastarpeista koostettuja palvelutarpeita tuomalla 
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mm. ympäristön ja liikenteen pitkän aikavälin suunnittelun osaksi maakunnan 

palveluverkon kehittämistä. Palveluverkolla tarkoitetaan palvelupisteistä koos-

tuvaa, tietyllä maantieteellisellä alueella sijaitsevaa toimipisteverkostoa, jota 

täydentävät liikkuvat, jalkautuvat ja digitaaliset palvelut. Digitaalinen palvelu-

verkko sähköisinä palveluina osaltaan korvaa, tukee ja täydentää muuta palve-

luverkkoa. Tähän lukeutuvat myös palveluihin pääsyn mahdollistavat palvelut, 

esimerkiksi julkinen liikenne. Palveluverkon suunnittelulla varmistetaan, mistä 

palvelupisteistä ja milloin palveluketjujen mukaiset palvelut ovat saatavissa mo-

nikanavaisen asiakaspalvelun periaatteiden mukaisesti. 

Palvelupisteiden kapasiteetin karkea suunnittelu perustuu asiakkaiden tarpeiden 

ja käyttäytymisen tunnistamiseen: esimerkiksi illalla tarvitaan digitaalisessa ka-

navassa yleensä enemmän kapasiteettia kuin aamulla, sillä asiakkailla on töiden 

jälkeen enemmän aikaa hoitaa asioitaan. Toimintaympäristöanalyysitietojen 

pohjalta varmistetaan laissa määritellyt minimitason palvelut. Tässä yhteydessä 

huomioidaan myös yksityisen sektorin palvelunjärjestäminen sekä interaktio 

kansallisen tason ja maakuntien välillä.  

Palveluverkon suunnitteluun kuuluu edistää kanavakohtaista kustannusajattelua 

ja suunnitella asiakkaiden kannalta järkeviä kokonaisuuksia digitaalisiin kana-

viin. Toiminto välittää palveluverkkosuunnitelman palvelutarjooman hallin-

nalle. 

Taulukko 13 Palveluverkon toimijatarkastelu 

Toimija Toiminto 

Järjestäjä • Suunnittelee asukkaiden palvelutarpeisiin ja palvelustra-

tegiaan perustuvan joustavan ja kustannustehokkaan pal-

veluverkon hyödyntäen myös monipuolisia sähköisiä 

palveluita.  

• Huomioi maakunnan palvelujen järjestämistä suunnitel-

lessaan ja ohjatessaan muutkin kuin maakunnan omat 

maakunnan asukkaan hyvinvointia edistävät palvelut, 

vaikka kaikkiin ei ole maakunnan järjestämisvelvolli-

suutta tai omaa tuotantoa. Tämä on toimintaympäristön 

analysointia ja hyödyntämistä sekä asiakkaan näkökul-

masta tehtävää palvelujen sekä palveluketjujen mahdol-

lisuuksien tarkastelua. 

• Varmistaa palveluverkon suunnittelulla, mistä palvelu-

pisteistä ja milloin palveluketjujen mukaiset palvelut 

ovat saatavissa hyödyntäen kaikkia palvelukanavia. 

• Varmistaa toimintaympäristöanalyysitietojen pohjalta 

laissa määriteltyjen minimitason palvelujen toteutumi-

sen.  

• Huomioi yksityisen sektorin palvelutuotannon ja inter-

aktion kansallisen tason sekä maakuntien välillä. 
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• Edistää palvelukanavakohtaista kustannusajattelua mo-

nikanavaisessa mallissa. 

• Suunnittelee monikanavaisesti ja huomioi myös digitaa-

lisissa palvelukanavissa asiakkaille tarjottavat palvelut. 

• Suunnittelee ja toteuttaa palveluverkkosuunnitelman. 

Tuottaja • Hyödyntää järjestäjän palveluverkkosuunnitelmaa oman 

toimintansa kehittämiseen ja toteuttaa järjestäjän edel-

lyttämän palveluverkon. 

Asiakas • Vaikuttaa palveluverkon suunnitteluun aiemmissa pro-

sessivaiheissa käsiteltyjen palvelutarvetietojen kautta 

sekä toteutuneiden palveluiden ja niiden palautteiden 

kautta. 

 

Palvelutarjooman hallinta 

Palvelutarjooman hallinta ottaa syötetietoinaan palvelukokonaisuudet palvelui-

neen ja asiakkaan tarpeiden määrittelytiedot, palveluverkkosuunnitelman ja pal-

velutuotannon puolelta tiedot toteutuneista kustannuksista ja käytöstä sekä saa-

tavuudesta.  Palveluntuottajien hallinta välittää tiedot palveluntuottajien palve-

lutarjoomasta, hinnastoista ja kootuista asiakastyytyväisyystiedoista palvelutar-

jooman hallinnalle. Se raportoi palvelukokonaisuuksien ja palveluiden kustan-

nuksista, saatavuudesta ja laadusta Palvelukokonaisuuksien ja ketjujen hallin-

nalle. Toiminto tuottaa palvelutuotantotarvetiedot kapasiteettiennusteineen pal-

veluntuottajien hallinnalle. Palvelukokonaisuuksien ja palveluiden kustannus, 

saatavuus ja laatu sekä tiedot palveluntuottajista välitetään asiakasohjaukselle. 

Taulukko 14 Palvelutarjooman hallinnan toimijatarkastelu 

Toimija Toiminto 

Järjestäjä • Koostaa Asiakasohjaukselle palveluiden ja palvelukoko-

naisuuksien kustannus-, saatavuus- ja laatutiedot. 

• Raportoi palvelukokonaisuuksien ja palveluiden kustan-

nuksista, saatavuudesta ja laadusta Palvelukokonaisuuk-

sien ja ketjujen hallinnalle. 

• Tuottaa palvelutuotantotarvetiedot kapasiteettiennustei-

neen Palveluntuottajien hallinnalle.  

Tuottaja • Ylläpitää järjestäjän vaatimia palvelun ominaisuustietoja 

palvelun yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. 

Asiakas • Saa Asiakasohjauksen tarvitseman palvelu- ja palvelu-

tuottajavalikoiman. 
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Palveluntuottajien hallinta 

Toiminnon tehtävä on hankkia hinta-laatusuhteeltaan optimaaliset ja vaatimus-

ten mukaiseen palveluun kykenevät palveluntuottajat ja seuraa tarvittaessa ti-

lanteeseen puuttuen palvelutuottajien toimintaa niille tehtäväksi annettujen pal-

velujen tuottamisessa.  

Taulukko 15 Palveluntuottajien hallinnan toimijatarkastelu 

Toimija Toiminto 

Järjestäjä • Kilpailuttaa tai mahdollistaa eri palvelutuottajat ja muo-

dostaa tarvittaessa (järjestämisvelvollisuus) palvelusopi-

mukset. Tähän tarvitaan yleistä tietoa alueella olevista 

palvelutuottajista. 

• Hallitsee palvelutuottajien tietoja ja sopivuutta eri palve-

luiden tuottamiseen sekä varmistaa muun muassa palve-

luntuottajien lakisääteisten verojen oikeellisuuden. 

• Hallitsee asiakkaille tarjottavan palveluohjauksen ja asi-

akkaan saamien palveluiden kapasiteetin saatavuutta 

tehtyjen sopimusten perusteella. 

• Vastaa palvelutuottajien palveluiden laadun seuraami-

sesta. 

• Reagoi koostettuihin palvelun toteutumistietoihin ja 

asiakastyytyväisyystietoihin. 

• Valvoo palveluntuottajien toimintaa. 

• Maksaa palveluntuottajalle sovitun mukaisesti. 

Tuottaja • Tekee palvelusopimuksen tai on muu vastaava kirjalli-

nen peruste hoidettavaksi tulevasta tuotantotehtävästä 

(maakuntaviraston omassa palvelutuotannossa ei välttä-

mättä toimita sopimussuhteisesti, vaan voi olla jokin 

muu juridinen peruste).  

Asiakas • Ei osallistu suoraan toimintoon, mutta vaikuttaa välilli-

sesti palvelutuotannon hallinnan kautta. 

 

Palvelutuotannon hallinta 

Palveluntuottajien hallinnasta välitetään palvelusopimukset palvelutuotannon 

hallintaan. Asiakasohjaus saa palvelutuotannon hallinnasta syötetietona kapasi-

teetti- ja varaustiedot, joiden perusteella asiakasohjaus pystyy suunnittelemaan 

asiakkaan palvelupolun konkreettisesti.  
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Taulukko 16 Palvelutuotannon hallinnan toimijatarkastelu 

Toimija Toiminto 

Järjestäjä • Reagoi yksittäisen palvelun laatutietoihin. 

• Käsittelee ja koostaa asiakastyytyväisyystiedot. 

Tuottaja • Vastaa palveluiden tuottamisesta saataville sopimusten 

ja kapasiteettitarve-ennusteiden mukaisesti. Tämä sisäl-

tää mm. näkyvyyden kapasiteettiin/varauskalenteriin. 

• Vastaa myös omasta sisäisestä palvelutuotannostaan te-

kemänsä sopimuksen mukaisesti. 

Asiakas • Vahvistaa ja varaa varsinaisen palvelun. 

 

Palveluiden tuottaminen 

Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen hallinta ja kehittäminen –toiminnossa hy-

väksytyt toimittajat (oma tuotanto, yritykset ja yhdistykset) tuottavat valitun 

palvelutarjooman mukaisen palvelun – eli palvelutapahtuma toteutuu varsinai-

sesti tässä yhteydessä. Kyseessä ei ole välttämättä ostopalvelu. Palvelutuotanto 

noudattaa tietysti sille asetettuja tavoitteita, sopimuksia ja lainsäädäntöä. Palve-

luiden toteumatiedot välitetään asiakkuudenhallinnalle joko asiakkaan tai tuot-

tajan toimesta ja palveluohjauksen tarkennustiedot (tai paluu ohjaukseen) siir-

tyvät asiakasohjaukselle. Palveluiden käyttötiedot tulevat asiakasohjauksesta 

tälle toiminnolle. 

Taulukko 17 Palveluiden tuottamisen toimijatarkastelu 

Toimija Toiminto 

Järjestäjä Saa palvelutapahtumatiedot mm. valvontaa varten. 

Tuottaja Tuottaa varsinaisen palvelun. 

Asiakas Saa valitsemansa tai hänelle ohjatun palvelun. 

 

Asiakasohjaus 

Asiakasohjaus yhdistää YP1 Asiakkuuksien hallinnan ja YP3 Palvelutuotannon. 

Sen tehtävä on tuottaa palveluyksikkörajat ylittävä, katkeamaton ja tarveperus-

tainen palveluketju asiakkaalle. Asiakkaan palvelusuunnitelma muodostetaan 

asiakkaan omien tietojen, asiointitietojen ja asiakastarpeen analysointitulosten 

perusteella siten, että samalla huomioidaan asiakkaan oman segmentin yleinen 

palvelutarjonta sekä palveluiden saatavuus. Huomionarvoinen seikka on, että 

palvelusuunnitelmat kehittyvät, tarkentuvat ja täydentyvät osana palveluita, 
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minkä takia ne on sijoitettu sekä palvelutuotannon että asiakkuuksienhallinnan 

piiriin. Palvelusuunnitelmat siis ohjaavat yksittäisen asiakkaan palvelupolkuja. 

Asiakas ohjataan oikeisiin palveluihin monikanavaisesti.  

Taulukko 18 Asiakasohjauksen toimijatarkastelu 

Toimija Toiminto 

Järjestäjä • Antaa asiakkaalle palveluun ohjauksen silloin, kun asia-

kas ei muuten tiedä, miten edetä tarpeensa kanssa. Jär-

jestäjän edustaja kertoo tiedossaan olevat asiakkaan pal-

velusuunnitelmissa olevat tulevat tai menneet palvelut 

(mm. näyttämällä tietojärjestelmäpalvelussaan nämä).  

• Vastaa asiakasohjauksesta yli tuottajaorganisaatiorajo-

jen, jos palveluntuottaja ei ole pystynyt ohjaamaan.  

• Vastaa yleensä ottaen toimijarajat ylittävien palveluket-

jujen saumattomasta toimivuudesta. Järjestäjä hahmot-

taa palveluketjujen yhdyspinnat ja osaa vaatia niiden yh-

teentoimivuutta eri toimijoiden kesken sekä itse/ekosys-

teemin kautta tuo yhteentoimivuutta tukevia (tietojärjes-

telmä)palveluita, kun sellainen on kokonaistehokas rat-

kaisu. 

• Kerää tietoa täyttymättömistä palvelutarpeista palvelui-

den kehittämiseen. 

• Saa tiedon asiakaskohtaisen palvelusuunnitelman toteu-

tumisesta ja palvelun vaikuttavuudesta. 

Tuottaja • Vastaa oman organisaationsa vastuulla olevista asiakas-

kohtaisen palvelusuunnitelman osista ja niitä koskevien 

palveluiden ohjauksesta. 

• Hyödyntää kaikkea asiakkaan valtuuttamaa tietoa oikean 

asiakaskohtaisen palvelusuunnitelman muodostamiseen 

sekä  

• Ohjaa asiakkaan palveluketjussa seuraavana tiedossaan 

olevalle toimijalle varmistaen palveluketjun sujuvan toi-

mivuuden yhdyspinnassa.  

Asiakas • Löytää palvelutarvettaan vastaavan palvelun ja palvelu-

tuottajan hyödyntäen monikanavaista palveluohjausta ja 

tarvittaessa hyödyntäen asiantuntijan ammattitaitoa. 

• Luvittaa tuottajalle tarvittavat asiointihistoria- ja asia-

kastiedot. 

 



 

 

Maakuntien viitearkkitehtuuri 
 

 

27.2.2019 89 (103) 

 

 

  TILA: HYVÄKSYTTY V.1.5 

4.4.6. Prosessi-integraatiomalli 

Maakunta vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja pal-

velukokonaisuuksien yhteensovittamisesta. Sen vastuulla on myös huolehtia 

järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuu-

desta sekä palvelutarpeen, -määrän ja -laadun määrittelemisestä. Maakunta vas-

taa myös tuottamistavasta, tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta sekä viran-

omaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Maakunta vastaa lisäksi järjestä-

misvastuulla olevien tehtäviensä rahoituksesta. Viitearkkitehtuurissa keskei-

sessä asemassa on asiakas, jolle tuotetaan lisäarvoa palveluilla. Asiakkaan tar-

peita, kokemuksia ja palautetta kootaan ja hyödynnetään kaikilla johtamisen ta-

soilla. Prosessi-integraation kuvaus lähtee asiakkaasta ja asiakkaan palvelutar-

peista, joihin maakunta tehtävänsä mukaisesti pyrkii vastaamaan siten, että se 

ottaa huomioon lakivelvoitteet, toimintaympäristömuutokset sekä käytössä 

oleva varat ja resurssit.    

Prosessi-integraatiolla tarkoitetaan ydinprosessien ja ohjaus- sekä tukiproses-

sien välisiä kytkentöjä. Ne voivat olla joko tietovirtoja tai ohjaus- ja vaikutus-

prosesseja. Maakunnan prosessi-integraatiossa prosessit jaetaan strategisen, 

taktisen ja operatiivisen tason prosesseihin. Prosessi-integraatiokuvassa on ku-

vattu katkoviivoilla prosessien väliset informaatiovirrat eli prosessien välisten 

tietojen vaihdot. Ehjällä nuoliviivalla kuvataan ohjaustoimintaa.  

 

Kuva 28 Maakuntien yhteinen prosessi-integraatiomalli 
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Yllä olevassa kuvassa (Kuva 28) on hahmoteltu ydinprosessien kokonaisuudet 

ajallisesti eri tasoille. Strategisen tason tarkastelu kulminoituu ensimmäiseen 

ydinprosessiin, YP1 Asiakkuuksien hallintaan, jonka keskeisin tehtävä on muo-

dostaa asiakkaiden tarpeista ja vaatimuksista syötteet muun muassa toimin-

taympäristöanalyysistä saatujen tietojen perusteella vietäväksi palvelujen jär-

jestämisen ja mahdollistamisen ydinprosessille. YP2 Palvelujen järjestäminen 

ja mahdollistaminen koostaa saamansa tiedot ja tarjoaa YP3 Palvelutuotannolle 

edellytykset tuottaa asiakkaan palvelupolkuun kulloinkin sopiva palvelu kus-

tannustehokkaasti ja lisäarvoa tuottaen. Vaikka edellä mainittu jaottelu jakaa 

ydinprosessien toiminnallisuuden ajallisiin ulottuvuuksiin (strateginen, taktinen 

ja operatiivinen), täytyy huomioida, että jokainen ydinprosessi tarvitsee tarkem-

pia sisäprosesseja jokaisesta teemasta. Kuvaa ei siis voi pitää suoraan maakun-

nan prosessien toimivuuden mittarina vaan enemmänkin havainnollistavan 

summatason kaaviona. 

Edellä mainitut ydinprosessikohtaiset syöte- ja lähtötiedot sekä prosessien väli-

nen toiminnallisuus kuvataan yksityiskohtaisesti luvussa 4.4.2. 

4.4.7. Palvelupolut 

Palvelupolun määritelmää lähestytään maakuntien viitearkkitehtuurissa asiak-

kaan ja maakunnan näkökulmasta.  

 Asiakkaan näkökulmasta palvelupolku määritellään palveluksi, joka 

muodostuu yksittäisistä kontaktipisteistä, joiden kautta asiakkaat ko-

kevat palvelun. Kontaktipisteet voivat olla fyysisiä asioita, tiloja tai 

vuorovaikutusta ihmisen ja laitteen tai ihmisten välillä. Palvelu koe-

taan ajassa usean kontaktipisteen kautta palvelupolkuna69. 

 Maakunnan näkökulmasta palvelupolku määritellään saman asiak-

kaan suunnitelmalliseksi palveluprosessin kokonaisuudeksi, joka 

kohdistuu tiettyyn ongelmakokonaisuuteen, ylittää organisaatiorajat 

ja toteutuu yksilöllisesti 70. 

Nämä palvelupolun määritelmät eivät varsinaisesti ota kantaa palvelupolun laa-

juuteen, mutta jälkimmäinen lähtee siitä, että palvelupolku ylittää organisaatio-

rajat, jolloin ohjaudutaan tarkastelemaan useamman kuin yhden toimijan tuot-

tamaa kokonaispalvelua. Palvelupolkuja voidaan toki ja on hyväkin mallintaa 

myös vain yhden toimijan piirissä tuotettavissa kokonaispalveluissa. 

Palvelupolkujen kuvaamista on käytetty maakuntien viitearkkitehtuurissa esi-

tettävien mallien kokeilualueena, jotta niitä tarkastellen voitaisiin konkretisoida, 

miten arkkitehtuurissa kuvattavat muut asiat toimivat palvelupolkujen yhtey-

dessä. Tarkoitus ei ole antaa valmista mallia, miten esitetty palvelupolku tulisi 

maakunnassa toteuttaa. Esitetyissä palvelupoluissa on tehty kuvausta rajaavia 

                                                 

69 Koivisto Mikko, Mitä on palvelujen muotoilu, 2007 

70 Palveluketjun määritelmä julkaisussa Stakes 2002, Sosiaali- ja terveydenhuollon sanastoja 
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valintoja, jotka osaltaan aiheuttavat sen, ettei näitä palvelupolkuja voi sellaise-

naan käyttää maakunnan varsinaisessa toiminnassa.  

Maakunnan toiminnassa on käytännössä hyvin suuri määrä mahdollisia palve-

lupolkuja. Maakunnille suositellaankin omatoimista palvelupolkujen kuvaa-

mista, kuitenkin siten, että jaetaan tulokset muiden maakuntien kanssa ja var-

mistetaan etukäteen, ettei tehdä aiheetonta päällekkäistä työtä. Kuvattaviksi 

kohteiksi on hyvä valita keskeisimpiä ongelmakohtia ja osa-alueita, joiden en-

nakoidaan tuottavan maakunnan asiakkaille suurimpia hyötyjä. 

Maakuntien viitearkkitehtuurin palvelupolun kuvaustavaksi valittiin malli, jossa 

yhdistetään toimijat kaistoilleen sekä kohdistetaan toimijoiden piirissä olevat 

tapahtumat viitearkkitehtuurin substanssipalveluihin. Tällä tavalla erotellaan, 

mihin palvelukartan palveluihin toiminnot kuuluvat sekä mikä tai mitkä toimijat 

liittyvät niihin palvelupolussa. Kuvaustavassa ei ole pyritty muodostamaan tyh-

jentävää prosessikaaviota erilaisista mahdollisista reiteistä, joita pitkin palvelui-

den ketju saattaisi toteutua riippuen valituista vaihtoehdoista. Sen sijaan on laa-

dittu tarkasteltavaksi otetun tapauksen käsikirjoitus ja kuvattu sen avulla liit-

teenä oleva esimerkinomainen palvelupolku. Näin pystytään esittelemään yksit-

täinen, verrattain selkeä tapahtumien kulku ja tuomaan esille sen keskeiset sei-

kat, mutta samalla jää kuvaamatta mahdollisia muita tapahtumien kulkuja. Ku-

vattavaksi valittuja vaihtoehtoja ei aina perustella, koska oletetaan, että aihepii-

rin hyvin tunteva lukija osaa hahmottaa myös muut mahdolliset vaihtoehdot ja 

niistä seuraavan tapahtumien kulun muutoksen ainakin lähellä valintakohtaa.   

Palvelupolkuina maakuntien viitearkkitehtuurityössä kuvattiin työttömäksi jou-

tuneen polku takaisin työelämään (palvelupolku 1), johon sisältyy sekä sosiaali- 

että terveyspalveluiden käyttö. Tässä kuvauksessa on pyritty erottelemaan maa-

kunnan kasvupalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden osuudet, jotka 

maakunnan kannalta ovat vähimmillään siirtymiä maakunnan oman palvelutuo-

tannon toimijalta toiselle. Enimmillään ne voisivat olla maakunnan kasvupalve-

lutoimijan, yksityisen kasvupalveluntuottajan, yksityisen sote-keskuksen ja 

maakunnan sosiaalitoimijan tuottamien palveluiden ketjua. Vaikka kuvaus on-

kin esimerkinluonteinen, erityisesti tarkastelemalla siirtymiä toimijakaistalta 

toiselle voi hahmottaa asiakkaan ja palveluntuottajien näkökulmasta nousevan 

tarpeen saada oikea määrä tietoa siirtymään automaattisesti toimijalta toiselle. 

Tällöin palveluketjussa ei tarvitsisi kysyä samaa asiaa useaan kertaan ja aloittaa 

asian käsittely eri tahoilla ikään kuin alusta alkaen aina toimijakaistan vaihtu-

essa. Esitetyt palvelupolut kuvaavat ensisijaisesti asiakkaan ja palvelutuottajien 

toimintaa. Esimerkiksi osa maakunnista on ottanut päälinjakseen, että palvelun-

järjestäjä ei toimi yksittäisen asiakkaan palvelussa, vaan asettaa sellaiset tehtä-

väksi palveluntuottajilleen. 

Esimerkinomaiset palvelupolkukuvaukset ovat liitteissä 6a) Palvelupolku 1 

(työtön ja sote) ja 6b) Palvelupolku 2 (lonkkamurtuma). 
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4.5. Organisaatio 

Maakunnalla on laaja vapaus oman organisaatiomallinsa suhteen. Maakunta-

laissa on vain kolme pakollista luottamustoimielintä, ja vähimmillään maakun-

nan viranomaisorganisaatio on maakuntajohtaja. Näiden ulkopuolella maakunta 

pitkälti itse valitsee, millaisella organisaatiolla se toimii. Eräissä palveluissa tar-

vitaan kuitenkin myös yksityiskohtaista tarkkuutta siinä, miten organisatorisesti 

sijoitetaan viranomaistehtäviä sekä toisistaan eriyttämistä edellyttäviä tehtä-

viä71. 

Jotta olisi ylätasolla esittää, miten maakuntien viitearkkitehtuurissa kuvatut pal-

velut ja prosessit voidaan sijoittaa asiakasorientoituneeseen organisaatiomalliin, 

esimerkinomainen kuvaus on siitä liitteessä 7 Maakunnan organisaatiomalli-

esimerkki. 

                                                 

71 Katso esimerkiksi Maaseutuvirasto: Maksajavirastovaatimukset maakunnille, 19.3.2018 

(linkki 28.1.2019 https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/mika-on-ruokavirasto/ruokavi-

rasto-maksajaviranomaisena/maakunnat-ja-maksajavirastokokonaisuus/maksajavirastovaati-

mukset/ 

Tähän liittyy myös lakiehdotus maksajavirastotehtävien hoitamisesta maakunnissa (HE 

14/2018 vp, 76. Laki maksajavirastotehtävien hoitamisesta maakunnissa, organisointia rajoit-

tavat mm. §3 momentit 2 ja 3). 

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/mika-on-ruokavirasto/ruokavirasto-maksajaviranomaisena/maakunnat-ja-maksajavirastokokonaisuus/maksajavirastovaatimukset/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/mika-on-ruokavirasto/ruokavirasto-maksajaviranomaisena/maakunnat-ja-maksajavirastokokonaisuus/maksajavirastovaatimukset/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/mika-on-ruokavirasto/ruokavirasto-maksajaviranomaisena/maakunnat-ja-maksajavirastokokonaisuus/maksajavirastovaatimukset/
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5.  Tietoarkkitehtuurin arkkitehtuurikuvaukset 

Maakuntien tietoarkkitehtuurityön tavoite on yhdenmukaistaa maakun-

tien käyttöön tuleva tieto ja taata, että maakunnalla on saatavilla tarvittava 

tieto päätöksenteon tueksi. Lisäksi pyritään varmistamaan, että samaa tie-

toa ei ylläpidetä monessa paikassa, mikä voi johtaa ristiriitoihin tietosisäl-

löissä. 

Tietoarkkitehtuurin keskeisimmät viitearkkitehtuurilinjaukset: 

 Uutta tietoa pyydetään vain kerran, ja tietoa tuotetaan sekä käytetään 

yhteisesti.  

 Maakuntaa johdetaan mitattavaan, luotettavaan tietoon perustuen. 

Tarkemmat kuvaukset näistä linjauksista löytyvät tämän dokumentin kappa-

leesta 3.4 ja siellä Taulukko 2 Maakuntien viitearkkitehtuurin arkkitehtuuripe-

riaatteet. 

Pääasiallisena sisältönä on pyrkimys siihen, ettei samaa tietoa ylläpidetä mo-

nessa paikkaa. Siten ylläpidettävyys paranee ja tieto on oikea-aikaista, oikeel-

lista ja eheää tiedon käytön ja päätöksenteon näkökulmasta. Nämä ovat ydintie-

donhallinnan perusperiaatteita. 

5.1. Käsitemalli ja käsitteistö 

Käsitemallien tarkoituksena yleisesti on kuvata organisaation tai kehittämiskoh-

teen toiminnan keskeiset käsitteet, käsitteiden tietosisällöt ja käsitteiden väliset 

loogiset suhteet. Maakuntien toiminnan laajuus huomioon ottaen olisi hyvin 

runsaasti mallinnettavaa sekä palvelukokonaisuuksien että tukikyvykkyyksien 

piiristä. Maakunnan toimintaan liittyviä käsitemalleja ovat mm. Sähköisen asi-

oinnin viitearkkitehtuurin, Paikkatiedon ja rakennetun ympäristön kokonaisark-

kitehtuurin, Asianhallinannan viitearkkitehtuurin ja Henkilöstöhallinnon vii-

tearkkitehtuurin käsitemallit. Tätä viitearkkitehtuuria varten valikoitiin keskei-

simmäksi kuvattavaksi palveluiden järjestämisen ja tuottamisen käsitemalli, 

josta ei ole samalla tavalla valmiina saatavia kuvauksia kuin toimialojen ja tu-

kikyvykkyyksien piiristä.  

 

Maakuntien käsitemallia luotaessa on haluttu ottaa huomioon kansallinen käsit-

teiden määrittely ja pyrkiä yhdenmukaisuutteen erityisesti Käsitemalliryhmän 

(KMR)72 tuottaman aineiston kanssa. Käsitemalliryhmän työn tulokset ovat 

nähtävillä osoitteissa sanastot.suomi.fi ja tietomallit.suomi.fi. Niiltä osin, kuin 

maakuntien käyttämä käsite löytyy sieltä, toimivat kansalliset lähteet kyseisen 

käsitteen ensisijaisena lähteenä (masterina). Osaa maakuntien käsitemallin kä-

sitteistä ei viitearkkitehtuurin kirjoittamishetkellä kansallisissa käsitemalleissa 

ole, ne on tarkoitus viedä viitearkkitehtuurista KMR:n tarkasteltaviksi ja osaksi 

                                                 

72 KMR on julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) piirissä toimiva työryhmä - 

https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-n-jaostot/tietoarkkitehtuuriryhma/kmr-kasitemalliryhma  

https://sanastot.suomi.fi/
https://tietomallit.suomi.fi/
https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-n-jaostot/tietoarkkitehtuuriryhma/kmr-kasitemalliryhma
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kansallista käsitteistöä. Maakuntien käsitemallissa on pyritty kokoamaan maa-

kunnan kaikkia toimintoja koskevat ylätason käsitteet samaan malliin, josta toi-

mialat voivat johtaa omat käsitemallinsa tai kiinnittää tässä kuvattu malli yh-

teisten käsitteiden kautta omaan laajempaan/erikoistuneempaan käsitemal-

liinsa. Lisäksi edellä mainitut kansalliset käsitemallit tai muiden viitearkkiteh-

tuurien käsitemallit toimivat alikäsitemalleina, joiden kautta voi löytää yhtey-

den maakuntien viitearkkitehtuurin mallissa mainittujen käsitteiden ja siitä 

puuttuvien käsitteiden välillä. 

 

5.1.1. Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen käsitemalli (V2) 

 

 

Kuva 29 Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen käsitemalli 

Kuva 29 on kuvattu maakunnan palveluiden järjestämisen ja tuottamisen käsi-

temalli, jota tarkastellaan seuraavassa ylhäältä alaspäin avattuna. Maakunnan 

luottamusorganisaatio päättää maakunnan strategiasta, jota toteuttaa maakunta 

(organisaatio). Maakunta on aina vastuulleen kuuluvien palveluidensa palve-

lunjärjestäjä ja käyttää toiminnassaan apuna tukipalveluja. Palvelunjärjestäjä, -

tuottaja ja -toteuttaja ovat palvelunantaja-käsitteen alikäsitteitä ja maakunnalla 
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itsellään voi olla kaikki nämä roolit, mikä taas määrittyy tuottamisen tapa -kä-

sitteen alikäsitteiden kautta. Tuotettavan palvelun luonteesta riippuen määräy-

tyy, käytetäänkö tuottamisen tapana maakuntavirastoa, maakuntakonsernin pal-

velutuotantoa vai jotakin muuta palveluntuottajaa. Tämä eroaa sanas-

tot.suomi.fi:stä löytyvästä palvelun toteutustapa-käsitteestä siten, että tässä ei 

vielä oteta kantaa siihen, miten palvelun käyttäjälle näkyvä palvelu varsinaisesti 

toteutetaan vaan ainoastaan siihen, mitä tuotantovaihtoehtoa hyödyntäen maa-

kunta palvelun valikoi tuotettavaksi. Riippumatta tuottamisen tavasta tarvitaan 

asiakkuustietoja, joita ovat mm. asiakkaan perustiedot ja tapahtumatiedot. 

Nämä tiedot voivat koostua useasta eri lähteestä tulevasta tiedosta eivätkä vält-

tämättä ole keskitetyssä tietovarastossa, vaikka käsitemalli voi sellaisen kuvan 

antaa. Asiakastietojen ja määrättyjen tapahtumatietojenkin osalta täytyy huomi-

oida, että kyseessä voi olla salassa pidettäviä tietoja, jolloin niiden näkyvyys on 

rajattua. 

 

Vaikka maakuntauudistuksen yhteydessä puhutaan usein palvelunjärjestäjästä 

ja -tuottajasta, myös palveluntoteuttaja on olennainen osa kokonaisuutta. Tällä 

tarkoitetaan tahoa, joka toimi asiakasrajapinnassa. Palveluntuottaja toimii joko 

itse palveluntoteuttajana tai käyttää ulkopuolista palveluntoteuttajaa antamaan 

palvelutuotoksen palvelunkäyttäjälle. Tässä pitää huomioida se, että palvelun-

käyttäjä ei välttämättä ole asiakassuhteessa maakuntaan tai sen palveluntuotta-

jaan/palvelunantajaan, vaan käyttää tarjottua palvelua ilman asiakkuutta tai jopa 

anonyymisti. Tällaisesta käytöstä kerätään tapahtumatietoja mutta sitä ei liitetä 

mihinkään luonnolliseen tai oikeushenkilöön. Näitä palveluita ovat etenkin neu-

vontapalvelut. Asiakas taas kuuluu maakunnan johonkin asiakassegmenttiin, 

hänestä/siitä tallennetaan asiakastietoja ja hän/se voi valtuuttaa itselleen lailli-

sen edustajan. Asiakastiedot koostuvat ainakin tunniste- ja yhteystiedoista, jotka 

ovat määriteltyinä EU-tasolla EU Core Vocabulatoryissa73. Näistä ovat erikseen 

oikeushenkilöä ja luonnollista henkilöä koskevat tietosisällöt sekä sijaintia kos-

kevat tiedot. Sijaintitiedot ovat maakunnan näkökulmasta olennaisia, koska 

maakunnan vastuulla on järjestää palveluita nimenomaan omalla alueellaan. 

Palvelunjärjestäjä pitää huolta siitä, että se järjestää tietyt palvelukokonaisuudet 

ja palvelut. Palveluun voi liittyä palvelunkäyttäjän lisäksi myös muita ulkopuo-

lisia tahoja eli asian osallisia. Näitä ovat tahot, joita asia koskee tai heitä on 

asiassa kuultava, mutta eivät ole varsinaisia palvelunkäyttäjiä. Lisäksi palve-

luun liittyy myös kansallisen palvelutietovarannon (PTV) tietomallin sisältämiä 

asioita (palvelukanava, -piste, organisaatio yms.), jotka kytkevät maakuntien 

käsitemallin kyseiseen käsiteryhmään. 

 

Sekä palvelun järjestämistä että tuottamista varten voidaan tehdä palvelutarpeen 

arviointia. Yksittäisen asiakkaan palvelussa palvelutarpeen arvioinnin perus-

teella tehdään asiakaskohtainen palvelusuunnitelma, alueellisessa palvelutar-

peen arvioinnin tuloksia käytetään palveluiden sijainnin, määrän ja sisällön ke-

hittämisessä. Järjestämisen kannalta palvelutarvetta tarkasteltaessa kyseessä voi 

olla harkinnanvarainen palvelu, velvoittava palvelu tai palvelu, johon kaikilla 

                                                 

73 https://joinup.ec.europa.eu/release/core-vocabularies-v20  

https://joinup.ec.europa.eu/release/core-vocabularies-v20
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on subjektiivinen oikeus. Kaikissa tapauksissa palvelulle ei voida osoittaa sel-

keää kohderyhmää vaan palvelutarve perustuu väestötietoihin. 

 

Käsitemalli ei sisällä palvelu -käsitettä, sillä sen poisjättämisessä noudatetaan 

KMR:n tapaa jättää kyseinen käsite määrittelemättä ja sen sijaan käyttää erik-

seen käsitteitä palvelutuotos sekä palvelun toteutustapa. 

 

Käsitemalleissa esiintyvien yksittäisten käsitteiden tarkemmat kuvaukset löyty-

vät liitteessä 1, KA-taulukot. Maakuntauudistukselle ei ole laadittu erillistä sa-

nastoa. Viitearkkitehtuurin valikoituja käsitteitä on kuvattu viitearkkitehtuurin 

suppeaan sanastoon liitteessä 5, Maakuntien viitearkkitehtuurin lyhyt sanasto. 

5.2. Päätietoryhmät 

Maakuntien viitearkkitehtuurissa maakunnan tarvitsemia tietosisältöjä lähesty-

tään ensisijaisesti päätietoryhmien näkökulmasta, koska viitearkkitehtuurissa ei 

ole tarkoituksenmukaista määrittää liian yksityiskohtaisia tietoja. 

Arkkitehtuurityön viitekehyksenä käytettävässä JHS 179 -suosituksessa tode-

taan päätietoryhmistä seuraavasti: ”Muodostamalla tiedoista päätietoryhmiä 

voidaan tunnistaa tietovarantoja, lajitella, luokitella ja nimetä organisaation tai 

kehittämisen kohteen tietoja ja luoda niistä ylätason tietomalli ja hallittava hie-

rarkia.” 

Viitekehyksen mukaisesti myös tässä viitearkkitehtuurissa on sama tavoite, ja 

päätietoryhmät auttavat jakamaan tiedot loogisiin tietovarantoihin. Lisäksi pää-

tietoryhmät auttavat näkemään kokonaisuuden siitä, mitä tietoja maakunta tar-

vitsee toimintaansa varten.  

Päätietoryhmät ja tietoarkkitehtuuri laajempana kokonaisuutena ovat ensisijai-

sen tärkeitä tiedolla johtamisen näkökulmasta. Kartoittamalla tietoryhmät katta-

vasti voidaan varmistaa, että päättäjät saavat tarvittavan ja riittävän tiedon pää-

töksentekonsa tueksi. 

Lähtökohta päätietoryhmille on ollut maakuntien sidosarkkitehtuurien viite- ja 

kohdearkkitehtuurit (kuvattu luvussa 3.3). Näistä on koottu yhteen eri kohde-

alueiden päätietoryhmät. 

Päätietoryhmiä sisältävien sidosarkkitehtuurien pääpaino on ollut sosiaali- ja 

terveydenhuollon kohdealueella, sillä niistä on eniten arkkitehtuurikuvauksia. 

Sidosarkkitehtuureissa on paljon päällekkäisyyksiä: joko suoraan samoja ja/tai 

samaa tarkoittavia mutta hieman eri tavalla nimettyjä päätietoryhmiä. Suurin 

ongelma sidosarkkitehtuurien tuottamassa tietoryhmäaineistossa on ollut se, että 

sidosarkkitehtuurien yksityiskohtaisuudessa on isoja eroja. Toisen sidosarkki-

tehtuurin päätietoryhmä on toisen tietoryhmä ja päinvastoin. Jotta kertynyt ai-

neisto tulee hyödynnetyksi ja saadaan hahmotetuksi riittävä selkeys maakuntien 

viitearkkitehtuurin tarpeisiin, päätietoryhmien määrittelyn yhteydessä on pää-
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dytty määrittelemään jossain määrin myös tietoryhmiä. Näin on saatu myös sel-

keämpi kuva siitä, mitä mikäkin päätietoryhmä tarkoittaa. Samalla osa päätieto-

ryhmistä on alennettu tietoryhmiksi, irrallisia tietoryhmiä on siirretty päätieto-

ryhmien alle ja päätietoryhmiä on yhdistelty. Päätietoryhmät ja niiden tarkem-

mat kuvaukset löytyvät liitteestä 1, KA-taulukot ja liitteestä 8 Päätietoryhmät.  

Päätietoryhmät on ryhmitelty kyvykkyys- ja palvelukartan mukaisesti. Päätieto-

ryhmien pääjäsennys on seuraava: 

 Asiakkuudenhallinnan päätietoryhmät 

o Asiakkaan ja asiakkuuden yhteiset päätietoryhmät 

 Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen päätietoryhmät 

o Järjestämisen päätietoryhmät 

o Palvelutuotannon yhteiset päätietoryhmät 

 Palvelukokonaisuusspesifit päätietoryhmät 

o Sosiaali- ja terveydenhuollon päätietoryhmät 

o Kasvupalveluiden päätietoryhmät 

o Ympäristöterveydenhuollon päätietoryhmät 

o Ympäristöpalveluiden päätietoryhmät 

o Maatalous- ja elintarviketuotannon sekä maaseudun kehittämi-

sen päätietoryhmät 

o Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin päätietoryhmät 

o Pelastus- ja turvallisuuspalveluiden päätietoryhmät 

o Vesi- ja kalatalouden palveluiden päätietoryhmät 

o Liikennepalveluiden päätietoryhmät 

 Tukitoimintojen päätietoryhmät 

o Asianhallinnan päätietoryhmät 

o Taloushallinnan päätietoryhmät 

o Henkilöstöhallinnan päätietoryhmät 

o Muut päätietoryhmät 

Tämä ryhmittely on visualisoitu liitteessä 8 Päätietoryhmät. 

Asiakkuudenhallinnan päätietoryhmissä ovat vain kaikille yhteiset asiakastie-

dot, joiden lähteitä ovat kansalliset perusrekisterit, kuten väestötietojärjestelmä 

(VTJ) ja yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ). Näitä tietoja ylläpidetään kan-

sallisesti, joten ei ole tarkoituksenmukaista ylläpitää samoja tietoja paikallisesti. 



 

 

Maakuntien viitearkkitehtuuri 
 

 

27.2.2019 98 (103) 

 

 

  TILA: HYVÄKSYTTY V.1.5 

Kuvassa on myös mainittu tietoryhmät EU Core person74 ja EU Core business75, 

jotka ovat EU-tasoisen määrittelyn tuloksia. Niitä tulee hyödyntää myös kansal-

lisesti EU-laajuisen yhteentoimivuuden tukemiseksi. Näin ollen paikallisten rat-

kaisujenkaan ei tulisi poiketa näistä määrittelyistä. 

Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen päätietoryhmissä ovat ne tiedot, joita 

maakunta tarvitsee palveluiden järjestämistä ja tuottamista varten. Maakunnan 

järjestämien palveluntuottajien tulee käyttää näitä päätietoryhmiä omilla tuotan-

toaloillaan. 

Palvelukokonaisuusspesifit päätietoryhmät sisältävät kunkin palvelualueen 

omiin tarpeisiinsa tarvitsemat tiedot. Näissä tiedoissa voi olla myös päällekkäi-

syyksiä esimerkiksi henkilötiedoissa palvelualueen omissa CRM-järjestelmissä 

tai potilastietojärjestelmissä. Kuitenkin niiltä osin kuin kyseessä ovat samat tie-

dot kuin yhteisissä asiakkuudenhallinnan päätietoryhmissä, niitä tietoja tulisi 

käyttää sen sijaan, että kerätään samat tiedot uudestaan. Asiakkaan pitää myös 

voida ilmoittaa eri osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite eri asiakkuuk-

sissa, ja tätä tietoa ylläpidetään paikallisissa järjestelmissä.  

Tukitoimintojen päätietoryhmät sisältävät ennen kaikkea palvelukeskusten ja 

kansallisten tukipalveluiden tiedot, mutta myös muut maakunnan eri osa-alu-

eille yhteiskäyttöiset tiedot voidaan sijoittaa tukitoimintojen päätietoryhmiin. 

5.3. Loogiset tietovarannot  

Päätietoryhmät ja loogiset tietovarannot liittyvät kiinteästi toisiinsa. Päätieto-

ryhmien avulla voidaan määritellä, millaisia loogisia kokonaisuuksia niistä voi 

muodostaa ja missä loogisessa tietovarannossa mikäkin päätietoryhmä on. Pää-

tietoryhmien tapaan loogisten tietovarantojen lähtökohtia ovat muut viitearkki-

tehtuurit, ja monet tietovarannoista on esitetty lähdeaineistossa yhdessä päätie-

toryhmien kanssa. Loogisten tietovarantojen osalta tulee huomioida, etteivät 

kaikki esitetyt tietovarannot ole välttämättä maakunnan omia tai sen hallinnassa, 

vaan maakunnat joko hyödyntävät niiden tietoa tai tuottavat osan tiedosta. Var-

sinainen ylläpitovastuu voi olla kuitenkin toisaalla, esimerkiksi ekosystee-

meissä.  

Loogisten tietovarantojen suhteen on ongelmana se, että itse loogisen tietova-

rannon määritelmä on hieman tulkinnanvarainen. Eri sidosarkkitehtuureissa 

loogisia tietovarantoja on käsitelty eri tavoin, eivätkä ne olleet yhteismitallisia. 

Joissakin sidosarkkitehtuureissa tietovarannolla viitataan järjestelmään tai re-

kisteriin (esimerkiksi VTJ/Henkilötietovaranto tai Ajoneuvoliikennerekisteri). 

Toisissa sidosarkkitehtuureissa loogista tietovarantoa on käsitelty päätietoryh-

män tavoin. Nämä tavat kuvata ovat ongelmallisia, koska looginen tietovaranto 

                                                 

74 https://joinup.ec.europa.eu/solution/core-person-vocabulary 

75 https://joinup.ec.europa.eu/solution/registered-organization-vocabulary  
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on staattisempi kuin järjestelmä tai rekisteri. Järjestelmiä voidaan nimetä uudes-

taan ja/tai yhdistää, mutta loogisena kokonaisuutena tietovarannon pitäisi pysyä 

samana. Tästä esimerkki on aiempi TOR (todennetun osaamisen rekisteri), jolle 

myöhemmin on annettu nimi Koski, vaikka se sisältää edelleen samaa tietoa. 

Tunnistettujen tietovarantojen abstraktiotaso vaihtelee erittäin paljon, ja monilla 

sidosarkkitehtuureilla on määriteltynä vain loogiset tietovarannot tai päätieto-

ryhmät. 

Perustana maakuntien loogisilla tietovarannoilla on perustietovarantojen vii-

tearkkitehtuurin76 ja sen mukainen JHKA 2.0. Niissä molemmissa on käytetty 

korkeampaa abstraktiotasoa eikä loogisten tietovarantojen kuvaamisessa ole 

menty liian yksityiskohtaiselle tasolle, mikä sopii myös maakuntien viitearkki-

tehtuurille. Alla olevassa kuvassa (Kuva 30) on kuvattu perustietovarantojen 

viitearkkitehtuurissa tunnistetut tietovarannot. Sama kuva hieman muunneltuna 

löytyy myös JHKA 2.0:sta. 

 

 

  Kuva 30 Loogiset tietovarannot 77 

                                                 

76 https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/perusta-perustietovarantojen-viitearkkitehtuuri-1-0  

77 Lähde: Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri, https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/perusta-perustietova-

rantojen-viitearkkitehtuuri-1-0 

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/perusta-perustietovarantojen-viitearkkitehtuuri-1-0
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/perusta-perustietovarantojen-viitearkkitehtuuri-1-0
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/perusta-perustietovarantojen-viitearkkitehtuuri-1-0
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Kuvassa alhaalla keskellä ovat ns. kansalliset perustietovarannot. Jossain si-

dosarkkitehtuureissa viitataan kansallisiin perusrekistereihin vastaavassa mer-

kityksessä, mutta nekään eivät ole yhteismitallisia tämän kanssa. Lisäksi varsi-

naisten kansallisten ydintietovarantojen ulkopuolelta on tunnistettu kansallisiksi 

perustietovarannoiksi kansallisen osaamisen pääoman, sosiaalihuollon ja ter-

veydenhuollon tietovarannot ja potilastietovaranto. Näihin viitataan yleensä 

niitä tarjoavien järjestelmien nimillä, joita ovat esimerkiksi Koski tai Kanta. 

Nämä perustietovarannot on otettu mukaan maakuntien viitearkkitehtuuriin. 

Niiden on valikoitu myös muita maakunnan tarvitsemia tietovarantoja. 

Loogiset tietovarannot on ryhmitelty seuraavasti: 

 Perustietovarannot 

 Muut kansalliset tai yhteiset tietovarannot 

 Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietovarannot 

 Järjestäjän tietovarannot 

 Tukipalveluiden tietovarannot 

 Tekniset tietovarannot 

 Palveluntuottajien tietovarannot 

 Ympäristöterveyden tietovarannot 

 Pelastus- ja turvallisuuspalveluiden tietovarannot 

 Kasvupalveluiden tietovarannot 

 Liikennepalveluiden tietovarannot 

 Maatalous- ja elintarviketuotannon sekä maaseudun kehittämisen 

tietovarannot 

 Luonnonsuojelun tietovarannot 

 Vesi- ja kalatalouden tietovarannot 

 Vesien- ja merenhoidon tietovarannot 

 Alueiden käytön palveluiden tietovarannot 

Tämän mukainen ryhmittely näkyy myös liitteessä 9, jossa on lisäksi mukana 

ryhmiin kuuluvat loogiset tietovarannot.  

Toinen tapa ryhmitellä loogisia tietovarantoja on kerroksittain: 

 Valtakunnallinen taso 

 Yhteistoiminta-alueiden taso 

 Maakunnan taso 

 Palveluntuottajan taso 
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Yhteistoiminta-alue tarkoittaa sosiaali- ja terveyspalveluissa maakuntien välistä 

yhteistyötä varten perustettuja alueita, joista jokaisella on yliopistollinen sairaa-

layksikkö (Helsinki, Turku, Tampere, Oulu ja Kuopio) ja joille kuuluu tietty 

erityisvastuualue (erva). Näille yhteistoiminta-alueille perustetaan yhteisiä raa-

katietovarantoja sen sijaan, että jokainen maakunta perustaisi sellaisen itse.  

Liitteessä 9 on myös esimerkki sote-palveluiden loogisten tietovarantojen ryh-

mittelystä kerroksittain. 

Tarkemmat kuvaukset loogisista tietovarannoista ja niiden sisällöstä löytyvät 

liitteestä 1, KA-taulukot, välilehdeltä Loogiset tietovarannot.  

5.4. Tietovirrat 

Tietovirtakuvauksen tarkoitus on  

 luoda näkymä toimintaan liittyvien prosessien väliseen tiedonvaihtoon  

 tunnistaa toiminnassa hyödynnettävät tietovarannot   

 tunnistaa toiminnan tietovirtoihin vaikuttavat ulkopuoliset toimijat ja 

lopputuotteet. 

Prosessien tietotarpeet ja -virrat on yleisesti kuvattu kohde, maakuntien viiteark-

kitehtuurissa ei ole kuvattu yksittäisiä prosesseja niin tarkasti, että olisi mahdol-

lista kuvata tietovirtoja prosessien näkökulmasta. Viitearkkitehtuurityössäpää-

dyttiin siihen, ettei viitearkkitehtuurin tarpeisiin ole tarkoituksenmukaista 

mennä liian yksityiskohtaisiin tietovirtakuvauksiin. 

Tietovirtoja on viitearkkitehtuurissa sivuttu vuorovaikutuskuvauksissa (katso 

luku 4.3 Toimijoiden välinen vuorovaikutus). Alkuperäisenä ajatuksena oli 

laajentaa vuorovaikutuskuvausta koskemaan myös palvelukeskusten ja maa-

kuntien välistä vuorovaikutusta mutta lopulta on päädytty siihen, ettei viiteark-

kitehtuurissa kuvata tietovirtoja palvelukeskusten osalta, vaan se jää palvelu-

keskusten itsensä tehtäväksi. Vuorovaikutuskaaviossa nähdään mitä tietova-

rantoja maakunta käyttää ekosysteemien avulla mutta muuten pyritty tietova-

rantojen välisten yhteyksien ja riippuvuuksien kuvaamiseen sen sijaan, että 

kerrotaan tarkalleen mitä tietoa liikkuu. 

Tietovarantojen välisiä riippuvuuksia on kuvattu kolmesta eri näkökulmasta: 

1.  Maakunnan ja ekosysteemien väliset riippuvuudet 

2. Palveluspesifisten tietovarantojen ja maakunnan väliset riippuvuudet 

3. Perustietovarantojen, tukipalveluiden ja muiden kansallisten tietovaran-

tojen riippuvuudet  

Nämä riippuvuussuhteet ovat nähtävillä liitteessä 11. Maakunnan ja ekosystee-

mien välisissä riippuvuuksissa pitää huomioida se, ettei maakunta käytä kaikkia 

näitä tietovarantoja suoraan vaan jonkin ekosysteemin kautta. Esimerkiksi kan-

sallista tulorekisteriä ja kansallisen osaamisen pääoman tietovarantoa käytetään 

pääasiassa kasvupalvelut-ekosysteemin kautta. Tämän lisäksi tietovarantojen 

välillä on todennäköisemmin tietovirtoja suoraan ekosysteemien välillä kuin 
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että ne kulkisivat maakunnan kautta. Esimerkiksi perusrekistereiden tietovaran-

noista haetaan muun muassa henkilötietoja lähes jokaiseen ekosysteemiin.  
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6.  Liitteet 
 

 Liite 1, KA-taulukot (MVA_Liite1_KA-taulukko.xlsx)  

 Liite 2, Maakunnan kyvykkyyskartta (MVA_Liite2_Kyvykkyydet.pdf) 

 Liite 3, Maakunnan palvelukartta (MVA_Liite3_Palvelukartta.pdf) 

 Liite 4, Maakunnan toimijat -kaavio (MVA_Liite4_Toimijat.pdf) 

 Liite 5, Maakuntien viitearkkitehtuurin lyhyt sanasto (MVA_Liite5_Sa-

nasto.xlsx) 

 Liite 6a, Palvelupolku 1, työtön ja sote (MVA_Liite6a_Palvelupolku1.pdf) 

 Liite 6b, Palvelupolku 2, lonkkamurtuma (MVA_Liite6b_Palvelu-

polku2.pdf) 

 Liite 7, Maakunnan organisaatiomalliesimerkki (MVA_Liite7_Organisaa-

tiomalli_esimerkki.docx) 

 Liite 8, Päätietoryhmät (MVA_Liite8_Päätietoryhmät.pdf)  

 Liite 9, Loogiset tietovarannot (MVA_Liite9_Loogiset_tietovarannot.pdf) 

 Liite 10, Viitearkkitehtuurin hallintamalli (MVA_Liite10_Hallinta-

malli.docx) 

 Liite 11, Tietovarantojen riippuvuudet (MVA_Liite11_Tietovaranto-

jen_riippuvuudet.pdf) 

 Liite 12, Viitearkkitehtuurin yhteenvetokuva (MVA_Liite12_Yhteenveto-

kuva.ppt) 


