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1.  Maakuntien viitearkkitehtuurin tiivistelmä 

Maakuntien viitearkkitehtuuri on tehty maakuntauudistuksen1 tarpeisiin kuvaa-

maan kokonaisarkkitehtuurin keinoin maakuntien toimintaa ja tietoympäristöä 

tavoitetilassa sekä arkkitehtuurin periaatteellista tasoa. Tarkoituksena on antaa 

jäsennelty kuvaus maakunnista ja niiden toimintaympäristöstä, jotta perustetta-

vien maakuntien omat toimijat ja niiden kanssa toimivat tahot saisivat yhteis-

käyttöisen pohjan tarkempaa suunnitteluaan varten. Maakuntien viitearkkiteh-

tuurityön viitekehyksenä on käytetty valtiovarainministeriön viitearkkitehtuuri-

mallia sekä julkisen hallinnon suositusta kokonaisarkkitehtuurin suunnittelusta 

ja kehittämisestä (JHS 179, versio 2). 

 

Kuva 1 Maakunta 2023 -visio2 

Maakuntauudistuksessa tuodaan asiakkaat keskiöön ja tehdään asiointi suju-

vaksi sekä vaikuttavaksi Maakunta 2023 -vision mukaisesti, toki sisällyttäen 

maakunnan asukkaiden lisäksi yritykset ja muut maakunnan asiakkaat mukaan. 

Tässä kansallisesti historiallisen suuressa hallinnon uudistuksessa perustetaan 

maakunnat ja siirretään niiden järjestämisvastuulle useita tehtäviä nykyisiltä 

kunnilta sekä aluehallinnolta, ja saman aikaan tavoitellaan merkittävästi aiem-

                                                 

1 Hallituksen esitys HE 15/2017 vp, http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170015  

2http://alueuudistus.fi/documents/1477425/1892966/Maakunnan+visio+2023/fd099003-a4f8-486e-a94f-

27d356950e4c, noudettu 7.2.2018 

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170015
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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paa saumattomampaa organisaatiorajat ylittävää palvelua asiakkaille. Toiminta-

tapojen kehittäminen ja asiakkaan palvelussa tarvittavien tietojen sujuva liikku-

minen ovat uudistuksessa avainasemassa.  

1.1. Maakunnan palvelut ja kyvykkyydet 

Maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvista tehtäväaloista3 johdetut palveluko-

konaisuudet ja niiden sisältämät palvelut kuvaavat viitearkkitehtuurissa, mitä 

maakuntien tulee palveluina järjestää. Maakunnilla on useita mahdollisuuksia 

järjestää vastuulleen kuuluvat palvelut: itse tuottaen, yhteistyössä toisen maa-

kunnan tai yritysten ja muiden yhteisöjen panosta alihankintana tai kokonaan 

ulkoistettuna. Osassa asiakkaille annettavaa palvelutuotantoa keskeisessä roo-

lissa ovat kansalliset (alusta)ekosysteemit, joista suurinta osaa kehitetään 

alueuudistuksen kanssa rinnakkain. Maakunnan palveluiden järjestämiseen si-

sältyy kaikille maakunnille yhteisiä palveluita.  

 

Kuva 2 Maakuntien tehtäväaloista johdettu viitearkkitehtuurin palvelukartta, ylätaso 

                                                 

3 Hallituksen esitys HE 15/2017, 2 luku, § 6 Maakunnan tehtäväalat. 
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Kuva 2 esitettyjen palveluiden järjestäminen ja tuottaminen edellyttävät maa-

kunnilta kyvykkyyksiä4, jotka on ylätasolla koostettu viitearkkitehtuurissa maa-

kunnan kyvykkyyskarttaan. Ylätason kyvykkyyskartasta on tehty osakyvykkyy-

det sisältävä tarkempi kyvykkyyskartta. Järjestettävien ja mahdollisesti myös 

itse tuotettavien palveluiden valikoima on maakunnalla niin laaja, että viiteark-

kitehtuurissa on päädytty esittämään malli asiakkuudenhallinnan, palveluiden 

järjestämisen ja palvelutuotannon sekä toimintaa tukevien yleis-/tukikyvyk-

kyyksien näkökulmasta. Vastaavaa tarkastelutapaa ulotetaan prosesseihin ja so-

veltuessaan muihinkin arkkitehtuurin osa-alueisiin. 

                                                 

4 Kyvykkyys määritellään kyvyksi toimia tarkoituksenmukaisella tavalla tietyllä osa-alueella ja hyödyntää osaa-

mistaan sekä resurssejaan, jotta tavoitteet saavutetaan. Organisaatioiden kyvykkyyksien toteuttamiseen tarvitaan 

yleensä yhdistelmiä kolmesta osakokonaisuudesta, joita ovat henkilöstö ja osaaminen, toimintamallit ja prosessit, 

tiedot ja järjestelmät sekä välineet ja tilat. 
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Kuva 3 Maakunnan ylätason kyvykkyyskartta 

Kukin maakunta ratkaisee osaltaan, miten rakentaa kyvykkyytensä asiakkuu-

den- ja palveluidenhallintaan sekä itselleen tehtäväksi tulevaan palvelutuotan-

toon. Maakunnalle siirtyessään käynnissä oleva palvelutuotanto sisältää valmiit 

kyvykkyydet paitsi omien palveluidensa tuottamiseen myös ainakin osaan yleis-

/tukikyvykkyyksiä. Maakunnalla on mahdollisuuksia poimia sekä vastaanotta-

mastaan palvelutuotannosta, että tukikyvykkyyksistä parhaat osat jalostetta-

vaksi koko maakunnanlaajuiseen käyttöön ainakin sellaisten osalta, joista se ei 

tee strategista päätöstä ulkoistaa.  

 

 

1.2. Palvelu- ja asiakasohjaus 

Maakuntien viitearkkitehtuurissa määritellään kolme ydinprosessia (YP): 

 YP1 Asiakkuuksien hallinta 

 YP2 Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen  

 YP3 Palvelutuotanto 

Ydinprosessien välinen prosessi-integraatio tarkentaa näiden välisiä kytkentöjä 

ja ottaa huomioon myös ohjausprosesseja osana tätä kokonaisuutta. Toiminnal-

lisesti ydinprosessien piiriin on mallinnettu asiakas- ja palveluohjauksen malli 

(Kuva 4), johon on sisällytetty keskeiset toiminnot ja vaikutusvirrat. Mallin on 

tarkoitus konkretisoida, miten asiakaslähtöinen toiminta ohjaa niin ajankoh-

taista palvelutuotantoa kuin pidemmällä aikajänteellä tapahtuvaa palveluiden 

järjestämistä ja miten asiakkuuksien hallinta yhdistää eri osa-alueita toisiinsa.  

 

Asiakkuuden- ja palveluidenhallinnan kyvykkyysalueet
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Kuva 4 Asiakas- ja palveluohjauksen malli 

Ajantasainen tieto kunkin toimijan tarvitsemalla laajuudella ja toimivat palaute-

ketjut niin asiakkaalta kuin palveluntuottajilta saatuna mahdollistavat sujuvat ja 

jatkuvasti paremmaksi muotoutuvat palvelut sekä niiden yhdistelmät palvelu-

ketjuina. 

1.3. Kansalliset ekosysteemit  

Siinä missä merkittävä osa maakunnan kyvykkyyksistä tulee maakuntaan siir-

tyvien palveluiden aiempien tuottajien mukana, toiminnassa, kehitteillä ja suun-

nitteilla on merkittäviä kansallisia ekosysteemeitä maakuntien toiminnan tueksi. 
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Kuva 5 Maakunnan ekosysteemivuorovaikutus ylätasolla 

Kansalliset ekosysteemit ovat paljolti alustaekosysteemeitä. Osa niistä kohdis-

tuu ensisijaisesti maakunnan järjestämiin palveluihin, osa vain jossakin merki-

tyksessä joko maakunnan palveluissa tai tukitoiminnoissa. Ekosysteemien 

kautta saadaan myös valmiita tiedonjakokeinoja, jotka tukevat asiakkaan koke-

muksessa palveluketjujen toimivuutta yli organisaatiorajojen sekä yhden luukun 

periaatetta. 

 

1.4. Muuta 

Maakuntien viitearkkitehtuurissa on lisäksi kuvattu maakunnan kannalta kes-

keisiä päätietoryhmiä, loogisia tietovarantoja ja tietovarantojen välisiä riippu-

vuuksia. Kuvauksissa on pyritty mahdollisimman kokonaisvaltaiseen näkemyk-

seen maakuntien ylätason tietoarkkitehtuurista. 

Osana viitearkkitehtuurityötä laadittiin myös maakunnan organisaatioesi-

merkki, jota tarkasteltiin sekä ehdotetun maakuntalain että viitearkkitehtuuriin 

kuvattujen toiminta-arkkitehtuurin eri osa-alueiden näkökulmista. 

Maakunnan ekosysteemiv uorov aikutus ylätasolla

Suunnitteilla oleva 
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omistaja, 

ohjaaja tai 
koordinaattori

Maakunta

Valtio

Asiakas

€

Luvat ja valvonta -ekosysteemi

Pelastustoimen ekosysteemi

Elinkeinotoiminnan kehittämisen 
ekosysteemi

Suomi.f i

Palvelu

Ruoka, luonnonvarat ja 
maaseutu -ekosysteemi

Rakennetun ympäristön 
ekosysteemi
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Tehty viitearkkitehtuurityö tuo julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriin uu-

den osa-alueen aiemman valtio- ja kuntatasoisen arkkitehtuurin lisäksi. Maa-

kuntien viitearkkitehtuurin hallintamallikuvauksessa asemoidaan maakuntien 

viitearkkitehtuuri sekä maakuntien itse laatimat kokonaisarkkitehtuurit suh-

teessa julkisen hallinnon yhteiseen, toimialan yhteiseen ja osa-alueen yhteiseen 

kokonaisarkkitehtuuriin. Lisäksi annetaan ehdotus maakunnan viitearkkitehtuu-

rin arkkitehtuurityöryhmästä ja ohjausryhmästä sekä näiden suhteesta muihin 

kokonaisarkkitehtuurin työryhmiin.  


