
Maakuntien 
viite-
arkkitehtuuri



Viitearkkitehtuurin tarkoitus

• Maakuntien viitearkkitehtuuri on tehty maakuntauudistuksen 
tarpeisiin kuvaamaan maakuntien toimintaa ja tietoympäristöä 
tavoitetilassa sekä arkkitehtuurin periaatteellista tasoa.

• Tarkoituksena on antaa jäsennelty kuvaus maakunnista ja niiden 
toimintaympäristöstä, jotta perustettavien maakuntien toimijat ja 
niiden kanssa yhteistyötä tekevät tahot saisivat pohjan 
suunnitteluaan varten. 

• Tehty viitearkkitehtuurityö tuo julkisen hallinnon 
kokonaisarkkitehtuuriin uuden osa-alueen aiemman valtio- ja 
kuntatasoisen arkkitehtuurin lisäksi. 



Maakuntien viite/ kokonaisarkkitehtuuriprojekti
Toukokuu 2017

Kesäkuu 
2017

Heinäkuu 
2017

Elokuu 
2017

Syyskuu 
2017

Marraskuu 
2017

Joulukuu 
2017

Tammikuu 
2018

Helmikuu 
2018

Maaliskuu 
2018

Huhtikuu 
2018

Toukokuu 
2018

Kesäkuu 
2018

Projektiryhmän työpajat ja pienryhmätapaamiset

Jatkotyölistan 
tuottaminen ja 2. 

vaiheen suunnittelu

Alkuosa maakunnissa 
kommenteilla

Viitearkkitehtuurin alkuosan työstäminen

Arkkitehtuuriverkoston toiminta 

JHKA-
ryhmässä 

kommenteilla

Viitearkkitehtuurin jatkotyöstö

2. vaihe: viitearkkitehtuurin syventäminen ja kokonaisarkkitehtuurin 
yhteiset osat

Viitearkki-
tehtuurin

lausuntokierros

Lausuntojen 
käsittely

Viitearkki-
tehtuuri 1.0 

valmis

Projektin 
kokonaiskesto 
5/2017-6/2019

Heinäkuu 
2018

Elokuu 
2018



Tuotetut kuvaukset
Toukokuu 2017

Kesäkuu 
2017

Heinäkuu 
2017

Elokuu 
2017

Syyskuu 
2017

Marraskuu 
2017

Joulukuu 
2017

Tammikuu 
2018

Helmikuu 
2018

Maaliskuu 
2018

Huhtikuu 
2018

Toukokuu 
2018

Kesäkuu 
2018

Maakunnan kyvykkyyskartta,  
maakunnan palvelukartta, maakunnan 

toimijat –kaavio, maakuntien 
viitearkkitehtuurin lyhyt sanasto, 
palvelupolku 1 (työtön ja sote), 

palvelupolku 2 (lonkkamurtuma), 
maakunnan organisaatiomalliesimerkki, 
päätietoryhmät, loogiset tietovarannot, 

viitearkkitehtuurin hallintamalli, 
tietovarantojen riippuvuudet, 

viitearkkitehtuurin yhteenvetokuva 

Käsitemallit, luonnos 
tietojärjestelmäpalvelukartasta,  

asiakkuustiedon hallinnan aineisto sekä 
ekosysteemikartoitus

Viitearkkitehtuuri 1.0 aineisto
Viitearkkitehtuurin syventäminen ja 
kokonaisarkkitehtuurin yhteiset osat

Heinäkuu 
2018

Elokuu 
2018



Maakunnan palvelut

• Maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvista tehtäväaloista 
johdetut palvelukokonaisuudet ja niiden sisältämät palvelut on 
kuvattu viitearkkitehtuurissa. 

• Maakunnilla on useita mahdollisuuksia järjestää vastuulleen 
kuuluvat palvelut: itse tuottaen, yhteistyössä toisen maakunnan 
tai yritysten kanssa ja hyödyntää muiden yhteisöjen panosta 
alihankintana tai kokonaan ulkoistettuna. Osassa asiakkaille 
annettavaa palvelutuotantoa keskeisessä roolissa ovat kansalliset 
(alusta)ekosysteemit, joista suurinta osaa kehitetään 
alueuudistuksen kanssa rinnakkain. Maakunnan palveluiden 
järjestämiseen sisältyy kaikille maakunnille yhteisiä palveluita. 

Etunimi Sukunimi21.6.20185



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

Maakunnan järjestämisvastuulla oleva 
palvelutuotanto



Maakunnan kyvykkyydet

• Dialla 6 esitettyjen palveluiden järjestäminen ja tuottaminen edellyttävät 
maakunnilta kyvykkyyksiä, jotka on ylätasolla koostettu viitearkkitehtuurissa 
maakunnan kyvykkyyskarttaan. Ylätason kyvykkyyskartasta on tehty 
osakyvykkyydet sisältävä tarkempi kyvykkyyskartta. 

• Järjestettävien ja mahdollisesti myös itse tuotettavien palveluiden valikoima on 
maakunnalla niin laaja, että viitearkkitehtuurissa on päädytty esittämään malli 
asiakkuudenhallinnan, palveluiden järjestämisen ja palvelutuotannon sekä 
toimintaa tukevien yleis-/tukikyvykkyyksien näkökulmasta. Vastaavaa 
tarkastelutapaa ulotetaan prosesseihin ja soveltuessaan muihinkin 
arkkitehtuurin osa-alueisiin. 

• Kyvykkyys määritellään kyvyksi toimia tarkoituksenmukaisella tavalla tietyllä 
osa-alueella ja hyödyntää osaamistaan 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.



Maakunnan ylätason kyvykkyyskartta

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

Tiedonhallinta Tietohallinto

Asiakkuuden-
hallinta

Palveluketjun 
ohjaus

Valvonta

Asiakasseg-
menttien 
hallinta

Osallisuus ja 
osallistaminen

Sopimukset
Sidosryhmä-

yhteistyö

Varautuminen 
ja organisaa-

tioturvallisuus

Viestintä, 
markkinointi ja 

myynti



Maakunnan asiakas- ja palveluohjaus

• Maakuntien viitearkkitehtuurissa määritellään kolme 
ydinprosessia. Ydinprosessien piiriin on mallinnettu asiakas- ja 
palveluohjauksen malli, jonka tarkoituksena on konkretisoida, 
miten asiakaslähtöinen toiminta ohjaa niin ajankohtaista 
palvelutuotantoa kuin pidemmällä aikajänteellä tapahtuvaa pal-
veluiden järjestämistä ja miten asiakkuuksien hallinta yhdistää eri 
osa-alueita toisiinsa. 

• Ajantasainen tieto kunkin toimijan tarvitsemalla laajuudella ja 
toimivat palauteketjut niin asiakkaalta kuin palveluntuottajilta 
saatuna mahdollistavat sujuvat ja jatkuvasti paremmaksi 
muotoutuvat palvelut sekä niiden yhdistelmät palveluketjuina.



Asiakas- ja palveluohjauksen malli



Kansalliset ekosysteemit

• Merkittävä osa maakunnan kyvykkyyksistä tulee maakuntaan 
siirtyvien palveluiden aiempien tuottajien mukana, mutta lisäksi 
toiminnassa, kehitteillä ja suunnitteilla on merkittäviä kansallisia 
ekosysteemeitä maakuntien toiminnan tueksi.

• Kansalliset ekosysteemit ovat paljolti alustaekosysteemeitä. Osa 
niistä kohdistuu ensisijaisesti maakunnan järjestämiin palveluihin, 
osa vain jossakin merkityksessä joko maakunnan palveluissa tai 
tukitoiminnoissa. Ekosysteemien kautta saadaan myös valmiita 
tiedonjakokeinoja, jotka tukevat asiakkaan kokemuksessa 
palveluketjujen toimivuutta yli organisaatiorajojen sekä yhden 
luukun periaatetta.



Maakunnan ekosysteemiv uorov aikutus ylätasolla

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.f i

Palvelu

Ruoka, luonnonvarat ja 
maaseutu -ekosysteemi

Rakennetun ympäristön 
ekosysteemi

Maakunnan ekosysteemivuorovaikutus



Muuta sisältöä

• Maakuntien viitearkkitehtuurissa on edellä mainittujen lisäksi kuvattu
• maakunnan toimijat, 
• palvelupolkuja,
• maakunnan organisaatioesimerkki, 
• päätietoryhmät, 
• loogiset tietovarannot ja tietovarantojen riippuvuudet,
• sekä viitearkkitehtuurin hallintamalli.

• Viitearkkitehtuurin kuvauksiin voi tutustua kokonaisuudessaan täällä: 
alueuudistus.fi/digitalisaatio/arkkitehtuuri

• Viitearkkitehtuurin projektityön etenemistä voi seurata 
hankeikkunasta: http://vm.fi/hanke?tunnus=VM040:00/2017



Kiitos


