
Maakuntien viitearkkitehtuuri kuvaa yhteisen 

viitekehyksen maakunnan toiminnan suunnittelemiseksi.

Viitearkkitehtuurin tuotoksia hyödynnetään maakuntien 

perustamisessa, maakuntien ohjauksen suunnittelussa 

sekä maakuntien ja julkisen hallinnon yhteisten 
palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä.
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Maakunnan asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli

Maakunnan kyvykkyydet ylätasolla

Viitearkkitehtuuri ei ota tarkasti 

kantaa esimerkiksi maakunnan 

organisaatiorakenteeseen tai 

muihin suunnittelun tai 

toteutuksen yksityiskohtiin. Sen 

kokonaisarkkitehtuurinäkökulmat 

rajautuvat tässä vaiheessa 

toiminta- ja tietoarkkitehtuuriin 

sekä periaatteelliselle tasolle.

Rajaukset

Viitearkkitehtuuri on 

tarkoitettu otettavaksi 

huomioon maakunnissa 

vakiintuneen vaiheen 

tavoitetilana myös 

valittaessa maakunnan 

mahdollisia välivaiheen 

siirtymäskenaarioita 

nykytilasta toimintansa 

vakiinnuttamiseen.

Kohde

Maakunnan ylätason palvelukartta 

Maakunnan ekosysteemivuorovaikutus ylätasolla

Maakunnan johtamisen prosessikartta

Asiakkuuden- ja palveluidenhallinnan kyvykkyysalueet

Asiakkuudenhallinnan kyvykkyysalue

Maakunnan yleis/tukikyvykkyysalue

Maakunnan oman palvelutuotannon kyvykkyysaluePalveluiden järjestämisen kyvykkyysalue

Strategia-
hallinta

Neuvonta

Toiminnan 
kehittäminen

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

Asianhallinta Tietohallinto

Asiakkuuden-
hallinta

Palveluketjun 
ohjaus

Valvonta

Asiakasseg-
menttien 
hallinta

Osallisuus ja 
osallistaminen

Sopimukset
Sidosryhmä-

yhteistyö

Varautuminen 
ja organisaa-

tioturvallisuus

Viestintä, 
markkinointi ja 

myynti

Suunnitteilla oleva 
ekosysteemi

Toimiva 
ekosysteemi

Rakenteilla oleva 
ekosysteemiYmpäristöterveydenhuollon 

ekosysteemi

Sote –palvelujen ekosysteemi

Ympäristöasioiden ekosysteemi

Ekosysteemit

Oppijan palvelujen ekosysteemi

Työllistymisen ja 
rekrytoinnin ekosysteemi

Kansallinen tulorekisteri

Ekosysteemin 
omistaja, 

ohjaaja tai 
koordinaattori

Maakunta

Valtio

Asiakas

€

Luvat ja valvonta -ekosysteemi

Pelastustoimen ekosysteemi

Elinkeinotoiminnan kehittämisen 
ekosysteemi

Suomi.fi

Palvelu

Ruoka, luonnonvarat ja 
maaseutu -ekosysteemi

Rakennetun ympäristön 
ekosysteemi

Maakunnan järjestämisvastuulla oleva palvelutuotanto

Alueiden kehittämisen 
palvelut

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


