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1.  Johdanto 

1.1. Tausta 
Suomessa on meneillään yksi maan historian suurimmista hallinnon uudistuk-
sista, jossa perustetaan uudet maakunnat ja siirretään niiden vastuulle useita teh-
täviä nykyisiltä kunnilta sekä valtion aluehallinnolta. Maakuntauudistuksen rin-
nalla toteutetaan kasvupalvelu-uudistus, joka kokoaa yhteen työnhakijoiden, 
työnantajien ja yritysten palvelut. Nykyiset valtion aluehallinnon palvelut - TE-
palvelut, ELY-keskusten yrityspalvelut - siirtyvät vuonna 2021 uusien maakun-
tien järjestämisvastuulle. 

Kasvupalvelujen järjestämisen peruspilareja ovat järjestämistehtävän ja palve-
lutuotannon eriyttäminen maakunnassa sekä valinnanvapauden ja kilpailullisuu-
den lisääminen maakunnan itse valitsemalla tavalla. Palvelujen tuottamisessa on 
tarkoitus hyödyntää kilpailullista tuotantomallia sekä edistää asiakkaiden valin-
nanvapauden mahdollisuuksia palvelujen valinnassa.  

Uudelleen organisoituminen, uuden palvelurakenteen ja tarvittavien tietojärjes-
telmäkokonaisuuksien suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Muutos edellyttää 
ja mahdollistaa merkittäviä muutoksia nykyisiin tietojärjestelmiin ja digitalisaa-
tion hyödyntämiseen.  

Valmistelutyötä tehdään valtakunnallisella ja alueellisella tasolla useissa eri työ-
ryhmissä ja erillisissä hankkeissa. Lisäksi valtakunnallisesti on menossa useita 
merkittäviä kasvupalveluita sivuavia kehityshankkeita.  

Kasvupalveluista on laadittu aikaisemmin toteutetuissa erillisissä palvelumuo-
toiluhankkeissa palvelujen ja toimijoiden visuaalinen ylätason kuvaus, asiakkai-
den esimerkkipalvelupolkujen kuvaukset, asiakastietovarantojen ja toimijoiden 
välisten tietovirtojen kuvaukset sekä ylätason kuvaus kasvupalvelujen keskei-
sistä tietojärjestelmistä ja tietovarannoista. Näiden lisäksi on olemassa kokonai-
suutta eri näkökulmista sivuavia arkkitehtuurikuvauksia. Kasvupalvelujen ko-
konaisuudesta ei vielä ole olemassa kattavaa toiminnallisen kokonaisarkkiteh-
tuurin kuvausta, joka olisi riittävän yksityiskohtainen kehitystyön ohjaamiseksi.   

Nopeasti etenevän valmistelun tueksi on tarpeen laatia riittävän yksityiskohtai-
nen kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin ”iso kuva”, joka auttaa jäsentä-
mään eri tasoisen ja eri näkökulmista tehtävän kehitystyön kytkeytymistä koko-
naiskuvaan. Lisäksi palvelutuotannon ohjausrakenteen osalta tarvitaan tarkempi 
kohdearkkitehtuurin kuvaus etenkin keskeisten sähköisten prosessien kehitys-
työn tueksi. Olemassa olevat aineistot muodostavat lähtökohdat jatkotyölle. 

1.2. Dokumentin tarkoitus 
Tässä dokumentissa kuvataan kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurikokonai-
suus kattaen sekä valtakunnalliset kasvupalvelut että maakuntien kasvupalvelut. 
Maakuntien kasvupalvelut ovat osa alueiden kehittämisen instrumentteja.  

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin kuvaus on laadittu vakiintuneen vai-
heen tavoitetilaksi tukemaan esimerkiksi valtakunnallisen ja maakuntien kasvu-
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palvelujen toimintamallien rakentamista sekä sähköisten palvelujen kehittä-
mistä. Kokonaisuus on kuvattu laatimishetken olettamusten pohjalta sekä teh-
tyihin päätöksiin pohjautuen. Tavoitteena on ollut luoda perusta, jota tarkenne-
taan myöhemmin sitä mukaa kun eri osa-alueiden kehitystyö etenee.  

Kasvupalvelu-uudistus etenee nopealla aikataululla ja tarkoittaa merkittäviä 
muutoksia nykyisiin toimintamalleihin. Uudistus edellyttää joiltakin osa-alu-
eilta toimijoilta väliajan toimintamalleja, joiden kautta siirrytään vasta pidem-
mällä aikajänteellä vakiintuneen vaiheen tilanteeseen. Tämä viitearkkitehtuuri 
on tarkoitettu otettavaksi huomioon vakiintuneen vaiheen tavoitetilana myös va-
littaessa kasvupalvelutoimijoiden mahdollisia välivaiheen sisältäviä siirtymäs-
kenaarioita siirryttäessä nykytilasta tavoitetilaan.  

Kokonaisarkkitehtuurin kuvaus perustuu pääosin olemassa olevaan aineistoon 
sitä jäsentäen ja valituin osin tarkentaen. Alueiden palvelut on kuvattu alueuu-
distus.fi sivustolla ja näitä kuvauksia on hyödynnetty nykytilan kuvausten laa-
dinnassa. Maakuntien viitearkkitehtuurityössä kuvauksia on tarkennettu ja tässä 
kasvupalvelujen arkkitehtuurityössä edelleen tarkennettu.   

Määritelmällisesti kokonaisarkkitehtuurin tarkoituksena on jäsentää ja määrittää 
ratkaisukokonaisuuden keskeisimmät rakenneosat ottamatta tarkasti kantaa esi-
merkiksi kasvupalvelutoimijoiden kuten maakunnan organisaatiorakenteeseen 
tai muihin suunnittelun tai toteutuksen yksityiskohtiin.  

Seuraavassa kaaviossa asemoidaan kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri suh-
teessa maakuntien viitearkkitehtuuriin ja arkkitehtuurin kokonaisnäkymää 
(Kuva 1). 

 

Kuva 1 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri suhteessa maakuntien viitearkkitehtuu-
riin ja arkkitehtuurin kokonaisnäkymää sekä arkkitehtuuriryhmiin.1 

                                                 
1 Käytetyt lyhenteet: Maakuntien viitearkkitehtuuri (MVA), kokonaisarkkitehtuuri (KA) 
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Työn tavoitteena on ollut jäsentää kasvupalvelujen kansallisen toimintamallin 
toiminnallisen kokonaisarkkitehtuurin kuvaus meneillään olevan ja tulevan ke-
hittämistyön tueksi. Kasvupalveluista on aikaisemmin laadittu ylätason arkki-
tehtuurin kuvaus palvelumuotoilutyön yhteydessä (käsitelty TEM digitalisaa-
tion johtoryhmässä 8.9.2017). Kokonaisarkkitehtuurityö on jatkanut tämän ai-
kaisemman kuvauksen pohjalta tarkentaen ja täydentäen jo laadittua arkkiteh-
tuurin kuvausta.  

Kokonaisarkkitehtuurin jäsentämistä ja tarkentamista tarvitaan:   

 Voidaan paremmin kommunikoida tulevien kasvupalvelujen suunnitteluun 
osallistuville eri organisaatioille ja työryhmille mistä kokonaisuudessa on 
kyse, miten eri osa-alueet kytkeytyvät toisiinsa, mitä on jo olemassa sekä 
miltä osin on mielekästä toteuttaa yhteneviä toimintamalleja / periaatteita.  

 Hajautetusti tapahtuvan kehitystyön ohjaamiseksi tarvitaan riittävän tarkalle 
tasolle laadittu kokonaisarkkitehtuurikuvaus, jotta sen pohjalta pystytään te-
kemään kehitystyön valintoja.  

 Kokonaisarkkitehtuuri luo pohjan, johon voidaan kiinnittää kohdearkkiteh-
tuurien tarkempia kuvauksia.  

 Tunnistamaan eri palvelujen ja järjestelmien riippuvuudet ja niiden huomi-
oiminen kehittämisessä. 

 Tunnistamaan rinnakkaisten kehittämishankkeiden keskinäiset suhteet, 
mahdolliset katvealueet sekä päällekkäisyydet. 

Tavoitteina on  

 Muodostaa kasvupalvelu- ja maakuntauudistuksen valmistelun tarvit-
sema yhtenäinen kokonaiskuva maakunnan rakenteista ja toiminnalli-
suudesta liittyen kasvupalveluihin. 

 Muodostaa yhtenäinen kuva kasvupalvelujen toimintaympäristöstä ja 
kasvupalvelutoimijoiden prosessien linkittymisestä julkisen hallinnon 
muihin prosesseihin.  

 Suunnitella kasvupalvelun yhdenmukaiset toimintamallit ja näitä tuke-
vat yhteiset palvelut.  

 Suunnitella malli kasvupalvelujen tiedonhallintakokonaisuudesta ja sen 
liittymistä julkisen hallinnon muuhun tiedonhallintaan.  

 Ottaa asiakkaiden tarpeet huomioon arkkitehtuurin suunnittelussa. 

 

Tavoitteet asettavat kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin painopisteen toi-
minta-arkkitehtuurinäkökulmaan. Kokonaisarkkitehtuurin kohteena on kasvu-
palvelujen ja kasvupalvelutoimijoiden muodostama kokonaisuus sekä sen kyt-
kennät toiminnallisessa ympäristössään. Maakuntien viitearkkitehtuuri on aika-
taulusyistä suunniteltu samaan aikaan, kun maakunta-, sote- ja kasvupalvelu-
uudistusten lainsäädäntöä valmistellaan, joten kasvupalvelujen kokonaisarkki-
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tehtuuri on monelta kohdin rakennettu työryhmän todennäköisenä pitämän lain-
säädännön varaan. Sama koskee rinnakkaisena työnä laadittua kasvupalvelujen 
palvelutuotannon ohjauksen kohdearkkitehtuuria. Kasvupalvelukokonaisuuden 
laajuuden takia kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset eivät käy läpi toimijakohtai-
sia prosesseja ja niiden kytkentöjä ulkopuolisiin prosesseihin vaan luo pohjaa 
jatkotyönä mahdollisesti toteutettaville tarkemmille arkkitehtuurikuvauksille. 

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu- ja kuvausmenetelmät 
pohjautuvat julkisen hallinnon suositukseen kokonaisarkkitehtuurin suunnitte-
lusta (JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen). Kokonais-
arkkitehtuuri on laadittu julkisen hallinnon kokonaisuusarkkitehtuuri 
(JHKA2.0) mukaisesti.  

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelussa ja kuvaamisessa on 
avustanut Solita Oy:n / Broad Scope Management Consulting Oy:n asiantuntija 
Jussi Kleemola.   

 

1.3. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu 
Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri on tarkoitettu kasvupalvelu-uudistuk-
seen sekä maakunta- ja sote-uudistukseen osallistuvien tahojen käyttöön kasvu-
palvelu-uudistuksen toteutuksen suunnittelemista ja toiminnan käynnistämistä 
varten sekä toiminnan vakiintuneen vaiheen lähivuosien tavoitetilaksi. 

Tämä arkkitehtuurikuvaus on tarkoitettu erityisesti seuraaville tahoille: 

 Maakuntavalmistelun johdolle päätöksenteon tueksi. 

 Ministeriöille, kasvupalvelu- ja maakuntauudistukseen osallistuville 
hallinnonaloille päätöksenteon sekä suunnittelun tueksi. 

 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan kasvupalvelutoimijoille  

 Uudistuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuville arkkitehdeille 
yhteisen ja keskenään yhteensopivan maakuntakohtaisen kasvupalvelu-
arkkitehtuurin luomiseksi. 

 Kasvupalveluarkkitehtuuriin kytkeytyville sidosryhmille kokonaisuu-
den ja sen tavoitetilan hahmottamiseksi. 

1.4. Tämän kuvauksen rajaukset ja reunaehdot 
Kasvupalvelun yhteisen kokonaisarkkitehtuurin keskeisin tavoite on luoda ku-
vaus, josta kasvupalvelutoimija pystyy ottamaan yhteiset käytännöt sovelletta-
vaksi oman toimintansa käynnistämiseen ja ylläpitoon. Kokonaisarkkitehtuuri 
linjaa ja kuvaa monia velvoittavia seikkoja, jotka perustuvat aluekehitys- ja kas-
vupalvelulakiin. Lisäksi on määritetty sellaisia seikkoja, joiden toteuttaminen 
yhdenmukaisesti on tarkoituksenmukaista esimerkiksi tiedolla johtamisen ja jär-
jestelmäkehityksen näkökulmista.   
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Koska kasvupalvelujen vakiinnuttava lainsäädäntö on kokonaisarkkitehtuurin 
laatimishetkellä vielä hyväksymättä, on kokonaisuutta kuvattu tämän hetkisten 
olettamusten pohjalta sekä tehtyihin päätöksiin pohjautuen. 

Työn keskeiset rajaukset ja reunaehdot: 

 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri kattaa sekä valtakunnalliset kas-
vupalvelut että maakuntien kasvupalvelut. Maakuntien kasvupalvelut 
ovat osa alueiden kehittämisen instrumentteja. 

 Maakuntien palvelut on kuvattu alueuudistus.fi sivustolla. Maakuntien 
palvelujen kuvauksia on hyödynnetty nykytilan kuvauksena. Maakun-
tien viitearkkitehtuurityössä kuvausta on tarkennettu ja tässä kasvupal-
velujen arkkitehtuurityössä edelleen tarkennettu.   

 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurikuvaus laaditaan kokonaisarkki-
tehtuurimallin (JHKA 2.0) mukaisesti sekä huomioiden siihen kytkeyty-
vät sidosarkkitehtuurit. 

 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri on tarkoitettu otettavaksi huo-
mioon vakiintuneen vaiheen tavoitetilana tukemaan esimerkiksi valta-
kunnallisen ja maakuntien kasvupalvelujen toimintamallien rakenta-
mista sekä sähköisten palvelujen kehittämistä.  

 Kokonaisuutta kuvataan tämän hetkisten olettamusten pohjalta sekä teh-
tyihin päätöksiin pohjautuen. Kokonaisarkkitehtuurin kuvaus perustuu 
pääosin olemassa olevaan aineistoon sitä jäsentäen ja valituin osin tar-
kentaen. Tavoitteena on luoda perusta, jota tarkennetaan myöhemmin 
sitä mukaa kun eri osa-alueiden kehitystyö etenee. 

 Kokonaisarkkitehtuuri ei ota tarkasti kantaa esimerkiksi maakunnan or-
ganisaatiorakenteeseen tai muihin suunnittelun tai toteutuksen yksityis-
kohtiin. 

 Kokonaisarkkitehtuurinäkökulmat rajautuvat tässä vaiheessa toiminta-
arkkitehtuuriin ja periaatetason määrityksiin. Lisäksi tietoarkkitehtuurin 
valittuja osa-alueita on kuvattu täydentämään toiminta-arkkitehtuuria.  

 Huomioidaan GDPR –vaatimukset. Selvitetään tarvittavien rekisteritie-
tojen hyödyntäminen, tunnistetaan loogiset rekisterit sekä tutkitaan, 
onko tiedon käyttötarkoitus luovuttaminen vai tiedonsiirto. 

 

1.5. Käytetyistä termeistä 

Aikataulu- ja priorisointisyistä kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurityön yh-
teydessä ei ole tehty sanastotyötä, vaan on ainoastaan määritetty aivan keskei-
simmät kasvupalvelujen kannalta merkitykselliset käsitteet. Terminologian 
osalta on tukeuduttu muun arkkitehtuurityön yhteydessä määriteltyyn sanastoon 
ja/tai lainsäädännössä määritettyyn sanastoon. Kasvupalvelujen osalta on laa-
dittu erillinen kasvupalvelujen sanasto, jossa on määritelty aluekehitys- ja kas-
vupalvelulakiin ja siihen liittyvien substanssilakien käsitteitä (55 kpl.).  
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Maakuntien sivuavien palvelukokonaisuuksien piiristä löytyy alakohtaisia sa-
nastoja, erityisesti esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektorilta. Lisäksi tukeudutaan 
julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin ydinsanastoryhmän piirissä tehtävän 
valtakunnallisen sanastotyön tuloksiin.    
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2.  Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen 

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurikuvaus on laadittu kokonaisarkkitehtuu-
rimallin (JHKA 2.0) mukaisesti käyttäen kokonaisarkkitehtuuriviitekehystä, 
josta tässä työssä on laadittu seuraavat (punaisella katkoviivalla merkityt) osa-
kuvaukset: 

 

Kuva 2 Kokonaisarkkitehtuurin osakuvaukset 

Yllä olevassa kuvassa osoitetaan punaisella katkoviivalla ne osakuvaukset, jotka 
on tässä dokumentaatiossa osin tai kokonaan kuvattu. Osakuvaukset tehdään ta-
voitetilan kuvauksina ellei erikseen muuta ole mainittu.  

Kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisen 1. vaiheessa (toukokuun 2018 loppuun 
mennessä) kuvattavaksi valikoitui erityisesti toiminta-arkkitehtuuriin liittyviä 
osa-alueita sekä niitä täydentämään valittuja tietoarkkitehtuurin osa-alueita. Pe-
riaatteelliselta tasolta valittiin tässä vaiheessa välttämättömänä pidetyt osa-alu-
eet.  

Kuvaamisen laajuuteen ja syvyyteen vaikuttavat erityisesti suunnittelun aika-
taulu, jossa kokonaisarkkitehtuurityön tämän vaiheen tulee valmistua. Osa-alu-
eiden valinnassa painottui tarve luoda karkea, mutta kattava kasvupalvelun toi-
minnallinen kokonaiskuva tukemaan usean eri toimijan samanaikaista kehitys-
työtä.  
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Kuvattavaksi valitut tietoarkkitehtuurin osa-alueet Loogiset tietovarannot (luku 
5.2 ) ja Tietovirrat (luku 5.3) tuovat jäsennystä tietojen hallintaan ja eri toimi-
joiden keskinäisiin suhteisiin. Periaatteelliselta tasolta kuvataan kasvupalvelu-
jen kokonaisarkkitehtuuria ylätasolla linjaavat arkkitehtuuriperiaatteet sekä ra-
jaukset ja reunaehdot sekä sidosarkkitehtuurit.  

Etenkin maakuntien kasvupalvelujen toiminnan käynnistämisen tueksi on tässä 
vaiheessa kuvattu myös tarvittavia kyvykkyyksiä maakunnalle velvoitettavien 
tehtävien hoitamiseksi.  

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurityötä on tarkoitus jatkaa tässä kuvatta-
van ensimmäisen vaiheen jälkeen. Tällöin kuvaamista suunnataan uudelleen tar-
peellisimpina pidettyihin alueisiin niin kuvaamisen kohteen kuin myös osa-ku-
vausten laajuuden ja syvyyden osalta. Esimerkiksi asiakasryhmittely tulisi uu-
distaa vastaamaan nykyisen kasvupalvelukokonaisuuden tarpeita sekä ekosys-
teemien kuvausta tulisi tarkentaa.    
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3.  Periaatetason arkkitehtuurikuvaukset 

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurityön tavoitteena on toimia pidemmän ai-
kavälin suunnittelun välineenä, jossa tulevaisuuteen asetettu tavoite ohjaa teke-
mään oikeita ratkaisuja uudistuksen eri vaiheissa. Uudistuksen edetessä on 
myös kokonaisarkkitehtuuria tarkoituksenmukaista tarkentaa sekä jatkojalostaa 
kokemusten ja viisauden kasvaessa.      

3.1. Kuvattavan kohteen rajaukset ja reunaehdot 

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri on tarkoitettu otettavaksi huomioon va-
kiintuneen vaiheen tavoitetilana tukemaan esimerkiksi valtakunnallisen ja maa-
kuntien kasvupalvelujen toimintamallien rakentamista sekä sähköisten palvelujen 
kehittämistä. Kokonaisuutta kuvataan tämän hetkisten olettamusten pohjalta sekä 
tehtyihin päätöksiin pohjautuen. Kokonaisarkkitehtuurin rajaus tarkoittaa, että ko-
konaisuutta kuvataan vain tiettyjen rajausten puitteissa ja reunaehdot määrittävät, 
mitä asioita kuuluu tämän kokonaisarkkitehtuurin piiriin. 

Kokonaisarkkitehtuurin kuvaus perustuu pääosin olemassa olevaan aineistoon sitä 
jäsentäen ja valituin osin tarkentaen. Tavoitteena on luoda perusta, jota tarkenne-
taan myöhemmin sitä mukaa kun eri osa-alueiden kehitystyö etenee.  

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri kattaa sekä valtakunnalliset kasvupalve-
lut että maakuntien kasvupalvelut. Kokonaisarkkitehtuuri ei ota tarkasti kantaa 
esimerkiksi maakunnan organisaatiorakenteeseen tai muihin suunnittelun tai to-
teutuksen yksityiskohtiin. Kokonaisarkkitehtuurinäkökulmat rajautuvat tässä vai-
heessa toiminta-arkkitehtuuriin ja osin tietoarkkitehtuuriin sekä periaatteelliselle 
tasolle. 

 

Kuva 3 Toiminta-arkkitehtuurin tarkastelualue 
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3.2. Strategia, kehittämisvaatimukset ja tavoitteet 

Kasvupalvelujen osalta on pyritty tiivistämään keskeiset strategiset tavoitteet. 
Strategisten tavoitteiden yksiselitteinen kiteyttäminen osoittautui haasteel-
liseksi, sillä kasvupalvelu-uudistus ja sen osana varsinainen kasvupalvelulain-
säädäntötyö eteni rinnan kokonaisarkkitehtuurityön kanssa. Näin ollen lopulli-
nen lainsäädäntö ei ollut arkkitehtuurityön laadintavaiheessa tiedossa.  

Strategisia tavoitteita ei uudelle kokonaisuudelle ollut laadintavaiheessa min-
kään tahon toimesta vielä erikseen määritelty ja yhteisesti hyväksytty. Arkki-
tehtuurityön yhteydessä laadittiin luonnos strategisista tavoitteista, nojautuen 
lainsäädäntötyön sen hetkiseen tietoon sekä osin kokonaisuuksien aikaisempaan 
tavoiteasetantaan. Tarkoituksena oli purkaa strategiset tavoitteet myös tarkem-
man tason tavoitteiksi, mutta tämän työn aikataulujen puitteissa se ei ollut mah-
dollista vaan jää myöhemmin tehtäväksi, kun lainsäädäntötyö on valmistunut.     

 

Kuva 4 Kasvupalvelun tavoitehierarkia 

Strategian muodostamisvastuu on luonnollisesti kullakin kasvupalvelutoimi-
jalla itsellään. Kasvupalvelutoimijoiden vastuualueet ja tehtäväkentät eroavat 
toisistaan, minkä seurauksena myös toimijoiden strategiat ovat erilaisia. Maa-
kunnat muodostavat strategiansa omista lähtökohdistaan ja siten kasvupalvelun 
valtakunnallisten strategisten tavoitteiden panotuksessa voi olla maakuntakoh-
taisia eroavuuksia. Valtionhallinnon kasvupalvelutoimijoilla on luonnollisesti 
kullakin omat strategiansa.  

Kasvupalvelutoimijoiden tehtäväkenttä on monelta osin lakisääteinen ja siten 
lainsäädännössä on määritelty eri toimijoiden keskeinen tehtäväkenttä. Vaikka 
kasvupalvelutoimijoiden tehtäväkentät eroavat toisistaan (pl. maakunnat) on 
kokonaisuuden yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi määritettävä yhdenmu-
kaiset osa-alueet. Kokonaisarkkitehtuurityön osalta lähtökohdaksi on otettu 
nämä eri toimijoille yhteiset ja yhdenmukaiset kokonaisuudet, joiden osalta kes-
keiset sisällöt on määritetty toimijoita sitoviksi. Tässä kokonaisarkkitehtuuri-
työssä ei ole tarkoituksenmukaista kuvat yksittäisen toimijan toimintaa, vaan 
kuvaus on laadittu yleisellä ja yhteisellä tasolla, jota kukin toimija tarkentaa 
omalta osaltaan.  
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Tavoitteet ja kehittämisvaatimukset on jaoteltu tässä dokumentissa ylätason ky-
vykkyysalueiden mukaisesti.  

 

Kuva 5 Tunnistetut kasvupalvelujen tavoitteet kyvykkyysalueittain jaoteltuna 

Yllä olevassa kuvassa jaotellaan kyvykkyysalueittain kasvupalvelujen keskeiset 
tavoitteet. Ylätason kyvykkyysalueita ovat Oma palvelutuotanto, Asiakkuuden-
hallinta, Yleis/tukikyvykkyysalue sekä Palvelujen järjestäminen. Kyvykkyys-
alueisen ylätason jaottelu perustuu kuntien johtamisen viitearkkitehtuurin mu-
kaiseen jaotteluun, jota on käytetty myös maakuntien viitearkkitehtuurityössä. 
Kyvykkyyksiä on käsitelty tarkemmin seuraavassa kappaleessa.  

3.3. 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.2 Re-
sursseihin sisältyvät edellä mainittujen lisäksi mm. organisaation taloudellinen 
tulovirta, tilat ja laitteet siten, että tarkasteltavana olevat tavoitteet saavutetaan. 

Kasvupalvelutoimijoille asetetaan lainsäädännöllisesti määrätyt tehtävät hoidet-
taviksi ja sääntöjä, kuinka ne tulee hoitaa. Toimijoilla tulee näin ollen olla ky-
vykkyydet, joiden avulla ne saavat tehdyksi tehtävänsä ja saavuttavat tavoit-
teensa niitä tehdessään. Kasvupalvelujen tehtävät ovat tässä arkkitehtuurissa, 

                                                 
2 Tässä kokonaisarkkitehtuurissa noudatetaan sellaisenaan dokumentissa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suun-
nittelu ja kehittäminen, versio: 12.1.2017, sivulla 11 olevaa määritelmää. 
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kuten maakuntien viitearkkitehtuurityössä, muutettu kasvupalvelutoimijoiden 
tuottamiksi palveluiksi (ks. tarkemmin kohta substanssipalvelut). Vaikka arki-
käsitteistössä tehtävien muuttaminen palveluiksi saattaa tuntua joissakin kohdin 
epäluonnolliselta, pohjimmiltaan kaiken toiminnan tulee palvella jotakin asia-
kasta, on se sitten palveluun oikeutettu yksittäinen henkilö, yritys, yhteisö, toi-
nen viranomainen tai organisaation sisäinen asiakas. Jos toiminta ei palvelisi 
ketään eikä mitään, ei sitä varten olisi syytä rakentaa kyvykkyyttä, vaan se tulisi 
lakkauttaa tarpeettomana.  

Kasvupalveluilla on asiakkaat, joita varten kasvupalvelujärjestäjä (TEM, maa-
kunta, Uudenmaan PK-seudun kuntayhtymä) järjestää palveluita tuottaen itse 
näistä osan ja järjestäen toisia tahoja tuottamaan osan palveluista. Kasvupalve-
lujärjestäjän tulee myös mahdollistaa palvelujen synty erilaisilla toimenpiteillä 
(avustus, toimivan markkinan edellytykset, oma tuotanto, ohjaaminen jne.). Li-
säksi kullakin kasvupalvelutoimijalla tulee olla oman toimintansa tarvitsemat 
yleiset edellytykset.  

Näiden perusteella kasvupalvelujen kyvykkyystarkasteluihin on valittu pääka-
tegorioiksi (yhdenmukainen maakuntien viitearkkitehtuurityön kanssa): 

 asiakkuuden ja palvelujenhallinta  

o koostuen asiakkuudenhallinnan ja palvelujen järjestämisen ky-
vykkyysalueista,  

 oman palvelutuotannon kyvykkyysalue sekä  

 yleis-/tukikyvykkyydet. 

 

Kuva 6 Kasvupalvelujen ylätason kyvykkyyskartta 
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3.3.1. Asiakkuudenhallinnan kyvykkyysalue 

Asiakkuudenhallinnan kyvykkyysalueella tunnistetaan asiakkuudet ja asiakas-
tarpeet sekä niissä tapahtuvat muutokset. Keskeistä on tunnistaa asiakastarpee-
seen ja palvelujen kysyntään ja toimintaan vaikuttavat paikalliset, valtakunnal-
liset ja globaalit muutostrendit. Toimintaympäristötietoa hallitsemalla ennakoi-
daan palveluvolyymeja ja palvelutarpeen kehittymistä. Päätöksentekoa tukeva 
ajantasainen tieto nykytilasta ja kehitysnäkymistä on keskeistä. Sitä varten on 
kyettävä ennakoimaan, keräämään ja analysoimaan tietoa toimintaympäristön 
muutoksista, palvelutarjooman vaikuttavuudesta ja toteutumisesta sekä luo-
maan niistä skenaarioita kehitystyön pohjaksi. Nämä tukevat myös tiedolla joh-
tamisen kyvykkyyttä ja raportoinnin vaatimuksia. 

Asiakkuudenhallinnan kyvykkyysalueella on pystyttävä ennakoimaan tulevaa 
palvelutarvetta, mutta myös seuraamaan ja arvioimaan käytettyjen keinojen vai-
kuttavuutta. Lähtökohtana on, että pystytään tiedolla johtamista hyödyntäen op-
pimaan ja jatkuvasti kehittämään palvelutuotantoa kohti tehokkaampia ja vai-
kuttavampia toimintamalleja ja palveluja. Asiakkuudenhallinnan kyvykkyyk-
siin kuuluu asiakassegmentointi ja asiakkuuksien priorisointi. Resurssien fik-
sumpi käyttö mahdollistetaan mm. yhteisellä asiakassegmentoinnilla (pääseg-
mentit).  

Kyvykkyysalue muodostaa asiakkaan palvelujen kokonaiskuvan sekä sen poh-
jalta reunaehdot, laatutavoitteet ja periaatteet palvelujen järjestämiselle.  

Lainsäädäntö mahdollistaa kasvupalvelujen palvelutuotannon laajemman avaa-
misen markkinatoimijoille, jolloin palvelutuottajien määrä kasvaa ja vastaavasti 
asiakkaan palvelupolku muodostuu aiempaa useamman erilaisen palvelutuotta-
jan palveluista. Palveluketjun tiedonvaihdon tehostamiseksi palveluntuottajien 
ja niiden alihankkijoiden tulee toimia saumattomasti keskenään. Palveluketjun 
tuotantotiedon tulee olla tarvittavilta osin käytössä eri palveluntuottajille. 

Asiakkuudenhallinnan kyvykkyysalueella hallitaan asiakkaan ohjaaminen koh-
dennetusti kasvupalvelujen piiriin, asiakkaan tietojen liikkuminen palveluket-
jussa kasvupalvelutoimijalta toiselle asiakkaan sujuvan palvelun mahdollista-
miseksi. Asiakkuudenhallinnan kyvykkyysalueen keskeisenä lähtökohtana on 
asiakastarpeen tunnistaminen ja -hallinta sekä asetettavien vaikuttavuustavoit-
teiden muodostaminen perustuen ohjaavaan lainsäädäntöön ja ohjaajien asetta-
miin strategisiin tavoitteisiin.  

Tällä kyvykkyysalueella on keskeinen merkitys toiminnan suuntaamisessa kohti 
asiakasta. Asiakkuuden hallinnan kyvykkyyksillä luodaan kasvupalvelukoko-
naisuuden osalta eri toimijoille lain ja asiakkaan itsensä (rekisteröidyn tiedon 
käyttötarkoitus, MyData, valtuuksienhallinta jne.) sallimissa rajoissa saumaton 
näkymä asiakkaan tietoihin. Näihin sisältyvät myös asiakkaan käyttämiin pal-
veluihin liittyvät tiedot. Tällä kyvykkyysalueella on siten myös keskeinen mer-
kitys asiakaskohtaisen palveluketjun toimivuudelle yli palvelunantajarajojen.  
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Kuva 7 Kasvupalvelujen asiakkuudenhallinnan kyvykkyysalue 

Asiakkuudenhallinnan kyvykkyysalue sisältää paljon sellaisia kyvykkyyksiä, 
joiden osalta valtakunnallinen yhteensopivuus ja yhdenmukaisuus tuo merkittä-
vää lisäarvoa. Kuvassa on merkitty tummansinisellä ne osa-alueet, joiden osalta 
on erityisen tärkeää toimia yhdenmukaisesti kasvupalvelutoimijasta riippu-
matta. Käytännössä nämä osa-alueet liittyvät asiakastiedon hallintaan ja kerty-
vän tiedon hyödyntämiseen. Yhteiset asiakastiedot luovat edellytykset sujuville 
palveluketjuille. Asiakkaiden pääsegmenttien yhtenäinen määrittely tukee myös 
asiakastiedon hyödyntämistä ja tiedolla johtamista.  

Vaaleammalla sinisellä on merkitty ne osa-alueet, joiden osalta yhteisestä ra-
kenteesta tai yhteisistä työkaluista on merkittävää hyötyä. Näiden osa-alueiden 
sisällöt kuitenkin poikkeavat kasvupalvelutoimijoittain johtuen esimerkiksi 
asiakaskunnan tai palvelurakenteen eroavuuksista. 

3.3.2. Palvelujen järjestämisen kyvykkyysalue 

Tavoitteena on tarjota oikeat palvelut, oikeaan aikaan ja oikeille asiakkaille. 
Kasvupalvelujen järjestäminen edellyttää monikanavaista asiointia, joka kattaa 
sähköiset palvelut, asiakasneuvonnan ja käyntiasioinnin. 

Palvelujen laadunhallinnan näkökulmasta on keskeistä hallita laatua sekä 
omassa tuotannossa että ulkopuolisessa palvelutuotannossa. Sisäisen laadun li-
säksi asiakastyytyväisyys ja sen mittaaminen korostuvat. Nämä yhdessä muo-
dostavat "hallinnollisen" sekä "asiakaslähtöisen" vaikuttavuuden yhdistelmän. 
Minimilaatutason tulee ilmetä palveluntuottajien kanssa tehdyissä sopimuksissa 
sekä oman tuotannon ohjauksessa.  

Palvelupolkujen tuottajarajat ylittävien saumattomien palveluketjujen toimi-
vuuden varmistamisessa sekä parantamisessa hyödynnetään myös palveluntuot-
tajaverkoston hallitsemaa asiakaspalautetietoa.  
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Palvelutarjooman hallinta edellyttää palvelujen tuotteistamista sekä kehittyneitä 
palvelujen hallintamenetelmiä. On kyettävä hallitsemaan eri toimijoiden palve-
luja sekä monen toimijan palvelujen muodostamia palveluketjuja.  Palveluport-
folion tasapainoiseksi kehittämiseksi tarjottavien palvelujen kokonaisuuden ke-
hittäminen tulee tehdä hallitusti, asiakastarpeiden pohjalta, uusien palveluja ja 
lopettaen tarpeettomia. 

Tarpeiden ja kapasiteetin yhteensovittamiseksi on kyettävä ohjaamaan asiakkai-
den palvelutarpeet täytettäväksi optimoimalla palvelutuotannon kapasiteettia 
sekä ohjaamaan tuotantoa saatavuuden, laadun ja kustannusten suhteen. Laissa 
määriteltyjä kasvupalveluja tuotettaessa, ne tulee tuottaa yhdenmukaisesti toi-
mijasta riippumatta.  

Palvelujen järjestämisen kyvykkyysalueella tarkastellaan kasvupalvelujen ko-
konaisuutta. Palvelujen järjestäminen on ehkä keskeisin kasvupalveluja koskeva 
kyvykkyysalue. Useimpiin lakisääteisiin tehtäviin ja palveluihin toimijoilla on 
järjestämisvastuu, mutta ei varsinaista tuotantovastuuta.  

Tämän kyvykkyysalueen piirissä hallitaan palvelusalkkua, palveluverkkoa, yk-
sittäisten palveluntuottajien toimintaa ja osallistumista ekosysteemeihin. Paitsi 
että hallitaan kasvupalvelutoimijoiden omaa tai maakuntakonserniin kuuluvien 
palveluntuottajien toimintaa, tämän kyvykkyysalueen piirissä järjestetään koko-
naan ulkoistettuna suoritettava palvelutuotanto ja laajemmin eri kasvupalvelu-
toimijoiden alueellinen täydentävä tai vaihtoehtoinen palvelutuotanto. Käytän-
nössä asiakkaille suunnattujen palveluiden järjestämisen keinovalikoima on 
seuraava: 

A. Tuotetaan palvelu itse – oman palvelutuotannon sisällä on myös tar-
kemmalla tasolla mahdollista tehdä valintaa, mitä kaikkea tuotetaan 
itse ja mitä ostetaan, mutta tuotantovastuu on tältä osin maakunnalla 
itsellään. Julkisen vallan käyttöä sisältävät yksittäisen kasvupalve-
lun osat tai vaiheet on maakunnan tehtävä itse.   

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 3. sektorin palvelutoi-
minnan tukeminen ko. palveluille, esimerkiksi innovatiivisilla han-
kintamenettelyillä tai elinkeinoelämään vaikuttavilla ratkaisuilla ja 
soveltuvilla rahoitusinstrumenteilla, jos tällainen järjestely sopii kul-
loinkin kyseessä olevalle toimijan (maakunta) järjestämisvastuulla 
olevalle palvelulle. 

 

Näiden pääasiallisten järjestämisvaihtoehtojen lisäksi voi olla erilaisia niiden 
välimuotoja. Esimerkkinä ’tukityöllistäminen’ voidaan palveluna toteuttaa ul-
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koistamalla yhdelle tai useammalle ulkoiselle tai sisäiselle toimijalle kaikki pal-
velun muut vaiheet paitsi julkisen vallan käyttöä edellyttävät palveluprosessin 
ratkaisuvaiheet. Julkisen vallan käyttöä sisältävät yksittäisen kasvupalvelun osat 
tai vaiheet ovat aina omaa tuotantoa, silloinkin kun järjestäminen ja tuottaminen 
on eriytetty. 

 

Kuva 8 Kasvupalvelujen järjestämisen kyvykkyysalue 

Kasvupalvelu –uudistuksessa on tärkeää toteuttaa uudella tavalla julkisen hal-
linnon ja palvelujen digitalisointi sekä kehittää julkista hallintoa yhtenäisenä, 
asukkaiden ja yritysten sekä muiden yhteisöjen toimintaa edistävänä digitaali-
sena palvelualustana. Palveluja uudistetaan digitaalisiksi, asiakaslähtöisiksi ja 
kustannustehokkaiksi. Tavoitteena on tuottaa palveluja sujuvasti ja hyödyntää 
uusia toimintatapoja. 

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. 

Kasvupalvelujen tuottamisessa on tarkoitus hyödyntää myös kilpailullista tuo-
tantomallia sekä edistää asiakkaiden valinnanvapauden mahdollisuuksia palve-
lujen valinnassa (etenkin yrityspalveluissa).  

Palvelujen järjestämisen kyvykkyysalueella on erityinen tarve ulottaa perintei-
sesti viranomaistoiminnan omassa piirissä olevien vaatimusten toteuttaminen 
ulkoisten organisaatioiden tehtäväksi. Tämä edellyttää palveluiden kuvaamisen 
ja palvelujen ”tuotteistamisen” kyvykkyyttä yhdistettynä hankintakyvykkyy-
teen. Mikäli toimija tekee hankintasopimuksen useammalta palveluntuottajalta 
samasta palvelusta, palvelu on kyettävä standardoimaan siten, että useamman 
palveluntuottajan tuotantoa voidaan arvioida samoin perustein.  

Kasvupalveluissa keskeisessä roolissa on ekosysteemeissä toimimisen kyvyk-
kyydet. Kasvupalvelut muodostavat kaksi alustaekosysteemiä  
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1.) Työllistymisen ja rekrytoinnin sekä  

2.) Elinkeinotoiminnan kehittämisen osaekosysteemit.  

Kansallisista teknologia -alustoista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö, mutta nii-
den hyödyntäminen sekä varsinaisen palvelu- ja innovaatioekosysteemin raken-
taminen on pitkälti maakuntien ja muiden kasvupalvelutoimijoiden vastuulla. 
Alueellisesti on kyettävä aktivoimaan verkostoja ja hallitsemaan kokonaisuutta, 
jotta turvataan toimiva palvelujärjestelmä. Vastaavasti on varmistettava asiak-
kaiden ohjautuminen palvelutarjontaan strategiassa määritetyn mukaisesti.  

Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan uudenlaisia keinoja toiminnan vaikutta-
vuuden, kustannustehokkuuden ja laadun seuraamiseksi. Uuden palveluraken-
teen, asiakasohjauksen, palvelukerrosten hyödyntämisen sekä monikanavaisen 
asioinnin suunnitteluun yhteydessä on tunnistettava millaista tietoa tarvitaan oh-
jauksen näkökulmasta. 

Tämä vaatii myös huomattavaa osaamista hankinnoissa ja sopimusten sisäl-
löissä: hankittaviin palveluihin tulee sisältyä paitsi palvelujen omat yksityiskoh-
taiset vaatimukset, erilaiset tulosperusteiset elementit sekä lisäksi esimerkiksi 
kansallisen varautumisen jatkuvuuden turvaaminen ja häiriöttömyys sekä tieto-
suojan ja -turvan riittävä hallinta.  

Palvelujen jatkuvaksi kehittämiseksi on kyettävä keräämään palvelujen palaute-
, kokemus- ja toteumatietoja, analysoimaan niitä sekä kehittämään palvelutar-
joomaa ja palveluverkkoa niiden pohjalta. Palaute tulee kyetä yhdistämään tar-
jottuun palveluun asti.  

Palvelutarjooman jatkuva kehittäminen tulee tehdä asiakastarpeiden mukaan.  
Toimintaympäristön muutosten ennakointityön pohjalta luodaan palvelukon-
septit. Ne sovitetaan eri asiakassegmenteille vastaamaan aiemmin tunnistettuja 
ja ennakoituja palvelutarpeita. Osa kasvupalveluista on jo säädössidonnaisesti 
valmiiksi vakioitua, jolloin erillistä konseptointia ei tarvita. Palveluketjuihin voi 
liittyä myös kolmannen sektorin palvelut tai yksityiset palveluntuottajat ilman 
sopimussuhdetta. Tämä edellyttää uudenlaista ekosysteemistä ajattelutapaa.  

3.3.3. Oman palvelutuotannon kyvykkyysalue 

Palvelutuotanto tuottaa asiakkaiden palvelut palvelujen järjestämisen antamissa 
rajoissa. Palvelutuotannon ohjaus on keskeinen kyvykkyysalue, jolla varmiste-
taan asiakkaiden eri palvelutuottajien toimesta saaman palvelukokonaisuuden 
eheys ja palveluprosessien sujuvuus. Oman palvelutuotannon kyvykkyysalue 
kattaa kyvykkyyksinä palveluketjun ohjauksen, neuvonnan, rahoittamisen (al-
lokoidun rahoituksen riittävyyden hallinta), omavalvonnan ja muun oman pal-
veluntuotannon. Palveluun ohjaaminen toteutetaan palvelujen järjestämisen 
määrittelemällä tavalla luoden segmentti-, tilanne- ja tarvekohtaiset sekä palve-
lusuunnitelmapohjaiset säännöt, joiden perusteella asiakas ohjataan palveluihin. 

Palvelujen järjestämisessä valittu palvelutarjooma tuotetaan omilla toiminnoilla 
ja resursseilla ja/tai ulkoisesti ostetulla palvelulla asetettujen tavoitteiden, sopi-
musten ja lainsäädännön velvoitteiden ja lain hengen mukaisesti.  
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Kuva 9 Kasvupalvelujen oman palvelutuotannon kyvykkyysalue 

Oman palvelutuotannon kyvykkyysalueella tulee olla tarvittavat kyvykkyydet 
tuottaa omana tuotantona ulkoistettujen kasvupalvelujen ne osat, jotka ovat vi-
ranomaistehtäviä. Lisäksi on oltava kyvykkyydet tuottaa kasvupalvelut, joiden 
osalta kasvupalvelutuottaja tuottaa itse varsinaiset loppuasiakkaille suunnatut 
palvelut.  

Tämä ei luonnollisestikaan tarkoita, että kasvupalvelutuottaja toteuttaisi omaksi 
tuotannoksi kuuluvissa palveluissa kaiken omana työnä, vaan voi hankkia hyvin 
monella tavalla palvelun tai sen osan ulkopuolisilta tahoilta, vaikkapa yksityi-
seltä yritykseltä tai naapurimaakuntakonsernista. Toisaalta palvelu voi olla 
myös kokonaan tuotettu kasvupalvelutuottajan omin voimin ilman ulkopuolista 
palveluosuutta. Osa kasvupalveluista tai yksittäisten kasvupalvelujen osista, eri-
tyisesti julkista vallankäyttöä koskevat palvelut, eivät ole ulkoistettavissa. 

Palvelun tuotannosta syntyy tietoa palvelutarjoaman vaikuttavuudesta, kustan-
nushyödyistä, tuloksesta ja palveluprosessin toimivuudesta. 

3.3.4. Yleiset-/tukikyvykkyysalueet 

Yleiset-/tukikyvykkyysalueet sisältävät kasvupalvelutoimijoiden yleisesti tar-
vitsemia kyvykkyyksiä. Kasvupalvelut ovat osa alueiden kehittämisen instru-
menttivalikoimaa. Tarvittavat kyvykkyydet eivät pääsääntöisesti ole kasvupal-
veluspesifejä, vaan enemmänkin organisaatioiden peruskyvykkyyksiä.  Kasvu-
palvelujen kokonaisarkkitehtuurissa ei siten ole otettu tarkasti kantaa yleisiin 
kyvykkyysalueisiin. Ainoastaan hankinnan kyvykkyyksiin on otettu erikseen 
kantaa tässä arkkitehtuurityössä.  
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Hankintojen ja palvelujen tehostamiseksi tulee huomioida hankintatoimen ko-
konaissuunnittelu ja varmistaa tarvittavien henkilöiden hankintaosaaminen täh-
däten kustannustehokkaampiin ja vaikuttavampiin hankintoihin. Hankinnassa 
mukana olevien toimijoiden tulee toimia saumattomasti yhteen. 

Myös hankinnan kyvykkyydet ovat sellaisia, että samoja kyvykkyyksiä tarvi-
taan sekä palvelujen järjestämiseen että omaa palvelutuotantoa varten, eikä ky-
vykkyyden hyödyntäminen rajoitu välttämättä pelkästään kasvupalveluihin. 
Esimerkiksi maakunta hankkii sekä toimistotarvikkeita omaan toimintansa että 
kasvupalvelujärjestäjänä sisällöltään monitahoisia asiantuntemusta sisältävää 
palvelua laajan asiakaskunnan tarpeisiin.  

Hankinnan osalta kriittisenä kyvykkyytenä on riittävä ymmärrys ja osaaminen 
EU-rakennerahastojen edellyttämistä eriyttämisvaateista, joiden huomioimatta 
jättäminen voi aiheuttaa huomattavia sanktioita. Rakennerahastojen ohjelmien 
toimeenpano mahdollistaa myös hankinnan hankerahoittamisen rinnalla. Välit-
tävä toimielin voi siis toimeenpanna ohjelmaa myös hankintoina. Silloin han-
kintayksikkönä pitää kuitenkin käytännössä olla maakunnan välittävä toimilein, 
ei maakunnan hankintayksikkö.  

Välittävän toimielimen eriyttäminen maakunnan muusta toiminnasta ulottuu 
hankintatoimeen asti, mikäli välittävä toimielin päättää hankintamuotoisen toi-
mintamallin käyttämisestä ohjelman toimeenpanossa. Maakunnan hankintastra-
tegia ei ole välittävän toimielimen hankintastrategiaa, vaan välittävä toimielin 
toimeenpanee rakennerahasto-ohjelmaa ja sen strategiaa, jossa hankinta on 
myös mahdollistettu. Välittävän toimielimen riippumattomuus omasta tuotan-
nosta tulee olla varmistettu kaikissa toiminnoissa ja liian keskitetyllä hankinta-
toimella se voidaan vaarantaa. Hallinto-valvontakuvausten ohjeistuksessa on 
yksilöity vaatimus ”eriytettävä toiminnoittain”, joten henkilötasolla eriyttämi-
nen hankkeittain ei ole riittävää. 

Kyvykkyyskartan yhteydessä ei oteta kantaa siihen, miten kasvupalvelutoimija 
organisoi kyvykkyyden toteutuksen: esimerkiksi maakunnassa kaikki hankinnat 
voivat olla keskitettyjä erilliselle hankintatoiminnolle tai vastaavasti kasvupal-
velujen hankinnat on voitu eriyttää omaksi kokonaisuudeksi.  

Samoin on yleiskyvykkyyksiä, joiden tulee ulottua paitsi kasvupalvelujen jär-
jestäjälle ja -tuottajille, niin myös muille esim. yksityisille palvelujen tuottajille. 
Tällaisista esimerkkeinä voisi todeta puuttuessaan tai vajavaisesti hoidettuna 
huomattavia sanktioita aiheuttavan tietosuojakyvykkyyden sekä varautumisen 
ja organisaatioturvallisuuden kyvykkyydet. 

 

3.4. Sidosarkkitehtuurit, -hankkeet ja -ratkaisut   

Kasvupalvelu -uudistus kytkeytyy tiiviisti maakunta- ja sote-uudistukseen. Ko-
konaisarkkitehtuurin näkökulmasta olennainen osa kasvupalvelujen arkkiteh-
tuurista on myös osa maakuntien arkkitehtuuria. Maakuntien viitearkkitehtuuri 
onkin keskeinen sidosarkkitehtuuri, jonka kanssa kasvupalvelujen kokonaisark-
kitehtuuri on laadittu yhdenmukaiseksi.  
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Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuriin liittyy useita sidosratkaisuja ja -hank-
keita sekä lainsäädäntöä ja sidosarkkitehtuureja, jotka tulee ottaa huomioon 
kohteen kehittämisessä. Laajasta hallinnon kokonaisuudistuksesta johtuen val-
mistelussa on huomattavan paljon rinnakkaista tekemistä meneillään, minkä 
vuoksi toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja sidoshankkeiden etenemisen 
seuranta on tärkeää, jotta toimitaan mahdollisimman ajantasaisen tiedon va-
rassa. 

3.4.1. Sidosarkkitehtuurit 

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri sijoittuu julkisen hallinnon kokonais-
arkkitehtuurikuvausten valtio- ja kuntatason kuvausten joukkoon. Julkisen hal-
linnon kokonaisarkkitehtuurissa ollaan luopumassa aiemmasta tavasta jaotella 
arkkitehtuurit lähtökohtaisesti sektoreittain, ja sen sijaan on otettu ajatteluta-
vaksi ekosysteemit, jossa arkkitehtuurit kohtaavat. Kasvupalvelujen kokonais-
arkkitehtuuria ei pyritä sijoittamaan perinteiseen sektorijakoon vaan arkkiteh-
tuurien verkostoon. Tunnistettujen sidosarkkitehtuurien ja sidoshankkeiden 
määrä on suuri. Tähän kokonaisarkkitehtuurin kuvaukseen on kokonaisuuden 
selkeyttämiseksi pyritty valitsemaan vain keskeisimmät tunnistetuista sidosark-
kitehtuureista ja -hankkeista. Ne on esitetty sidosarkkitehtuuriluettelona ja seu-
raavana esitettävässä kaaviossa.  

 

Kuva 10 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin sidosarkkitehtuurit 

Kaaviossa esiintyvien arkkitehtuurien lisäksi tiedossa olevia kasvupalveluihin 
tulevaisuudessa vaikuttavia sidosarkkitehtuureita esiintyy rinnakkaisen kehittä-
misen luettelossa, koska ne ovat vielä työn alla. Lisäksi maakuntien viitearkki-
tehtuurityön yhteydessä on kuvattu laajemmin sidosarkkitehtuureja, joista on 
kytkentöjä myös kasvupalvelujen kokonaisuuteen. Niitä ei ole tässä kuvattu 
erikseen, vaan on haluttu nostaa esille vain keskeisimmät sidosarkkitehtuurit.  
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3.4.2. Sidoshankkeet 

Kasvupalvelu -uudistus ja siihen kytkeytyvä maakunta- ja sote-uudistus on or-
ganisoitu omiksi hankkeikseen, jotka sisältävät lukuisia projekteja ja laajasti 
muuta kehittämistä. TEM kehittää aktiivisesti sähköisiä palveluita tukemaan 
kasvupalveluja niiden käynnistyttyä. Lisäksi toimintaympäristössä on lukuisia 
erillisiä kehittämishankkeita niin yksittäisten maakuntien ja kuntien alueilla 
kuin valtakunnallisesti, joilla on vaikutusta kasvupalvelujen arkkitehtuuriin.  

Seuraavaan taulukkoon on koottu kasvupalvelujen arkkitehtuurin kannalta kes-
keisimpiä rinnakkaisen kehittämisen kohteita.  

Taulukko 1 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin velvoittavia sidoshankkeita 

Sidoshanke/projekti Kuvaus 

Palvelukeskusvalmistelu Maakunta- ja sote-uudistuksen osana maakuntien omistuk-
seen ja ohjaukseen suunnitellaan perustettavan yhteisiä valta-
kunnallisia palvelukeskuksia, joihin kootaan palvelujen jär-
jestämisen ja tuottamisen tarvitsemia tukipalveluja. Maakun-
nille tulee velvoite käyttää osaa palvelukeskuksista ja mah-
dollisuus käyttää osaa palvelukeskuksista kaikkeen tai osaan 
sen palvelutarjoamasta. 

Muiden tukipalvelujen tehostamiseksi maakunnat voivat 
myös perustaa kuntien tai muiden julkisen sektorin yhteistyö-
kumppanien kanssa yhteisiä palvelukeskuksia. Palvelukes-
kukset voivat tuottaa palveluja itse tai hankkia niitä ulkoisilta 
palveluntarjoajilta kilpailuttamalla julkisten hankintojen lain-
säädännön mukaisesti. Palvelukeskusten perustamisen tavoit-
teena on luoda säästöjä, yhtenäistää toimintatapoja ja tarjota 
parasta osaamista kaikkien maakuntien käyttöön. Tällöin var-
mistetaan tasainen palvelujen laatu kaikissa maakunnissa.  

Järjestämisen työkalut 
hanke (STM) 

Sote-järjestäjän työkalut -hankkeen tavoitteena on rakentaa 
konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja sote-palveluver-
koston hallintaan.  

Hankkeessa mallinnetaan verkostomainen toiminta ja sopi-
muskäytännöt hybridiorganisaatiossa, jonka muodostavat jul-
kinen toimija, yritykset ja järjestöt. Samalla vahvistetaan 
hankintaosaamista. 

STM ja Pirkanmaan liitto ovat laatineet Sote- ja maakuntauu-
distuksen järjestämisen käsikirjan, joka on ensimmäinen 
konkreettinen apuväline maakunnan järjestämistehtävien ja 
hallinnon organisointiin. 

Sitra, Pirkanmaa 2019 -sote-uudistus, STM)  
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Maakuntatieto-ohjelma Maakunta- ja sote-uudistuksen piirissä valmisteilla oleva oh-
jelma, jonka piirissä on tarkoitus järjestelmällisesti tuottaa ai-
neistoa tukemaan maakuntien tiedonhallintaa niin maakun-
nan palvelutuotantoa kuin talousprosesseja varten.  

EU +2021 valmistelu (eri-
tyisrahoitus EU ohjelma-
kausi 2021 valmistelu) 

EU:n rakennerahasto-ohjelmien EU-säädösvalmistelu on par-
haillaan käynnissä ja kansallisten rakennerahasto-ohjelmien 
sekä toimeenpanomallin valmistelu aloitetaan mahdollisim-
man pian. 

Tietosuoja-asetuksen toi-
meenpano 

Tietosuoja-asetuksen toimeenpano koostuu seuraavista osa-
alueista: 

 EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (EU), tullut voimaan 
25.5.2018, 

 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyö-
ryhmä TATTI ja 

 uusi tiedonhallintalaki, joka mm. kansallisella tasolla 
tarkentaa EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpanoa. 

KATRE – Kansallinen tulo-
rekisteri 

Kansallinen tulotietojärjestelmä on rekisteri, johon palkkatu-
loja koskevat tiedot kerätään reaaliaikaisesti ja tapahtuma-
kohtaisesti. Toteutettavaan rekisteriin kerätään myös eläke- 
ja muita etuustuloja koskevat ajantasaiset tiedot mahdollisim-
man kattavasti. Tulotietojärjestelmän suunnittelussa ja mää-
rittelyssä huomioidaan rekisterin laajennettavuus kattamaan 
myöhemmin muitakin tulo- ja vähennystietoja sekä yksittäi-
sen palkansaajan työssäolotietoja ja muita lakisääteisten vel-
vollisuuksien hoitamisessa tarvittavia tietoja. Työnantajat 
sekä etuusmaksajat velvoitetaan tuottamaan tiedot keskitet-
tyyn rekisteriin.3 

KOSKI – Kansallisten opis-
keluoikeuksien ja suoritus-
ten keskitetty integraatiopal-
velu  

Tavoitetilassa kansallinen rekisteri, jossa opintosuoritukset ja 
opiskeluoikeudet kootusti yhdessä palvelussa. Tästä tulee 
koulutustietojen perustietovaranto, joka on verrannollinen 
VTJ- ja KANTA-tietojärjestelmiin. 

Valtionavustusten digitali-
saatio (OKM) 

Valtionavustusten digitalisointi on yksi hallituksen Digitali-
soidaan julkiset palvelut -kärkihankkeen alahankkeista. 

VM Yhteisen tiedon hal-
linta&kuntatieto OmaData, 
taloustiedonraportointi 

YTI – Yhteinen tiedon hallinta – on osa Digitalisoidaan jul-
kiset palvelut -kärkihankekokonaisuutta. Hankkeen tavoit-
teena on luoda edellytykset julkisen hallinnon yhtenäiselle 
tiedon hallinnalle ja vahvistaa tiedon järjestelmällistä ja ta-
voitteellista määrittelyä ja käsittelyä. Lisäksi hankkeen toi-
menpiteillä rohkaistaan tehostamaan jo olemassa olevan tie-
don monipuolista käyttöä. Julkisen hallinnon toimijoiden 

                                                 
3 HE 53/2018 Laki tulotietojärjestelmästä https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180053. 
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kannalta hanke tarkoittaa tiedon tuotannon taustaprosessien 
digitalisointia. 

Hanke on ohjaavuuden lisäksi seurattava. 

Luvat ja valvonta ekosys-
teemi 

Luvat ja valvonta -hankkeen tavoitteena on uudistaa lupa- ja 
valvontatoiminnan toimintamallit digitalisaation mahdolli-
suuksia hyödyntämällä. Asiakaslähtöisten lupa- ja valvonta-
toiminnan kokonaispalvelujen toteuttamisen tavoitteeseen 
pyritään: 

- Tunnistetaan ja kuvataan asiakkaan tarpeesta muodostu-
vat palvelukokonaisuudet sekä asiakaslähtöiset, sujuvat 
palvelupolut ja – ketjut 

- Tarjotaan palvelut hallinnontasot ja organisaatiorajat ylit-
täen 

- Nostetaan tieto keskiöön - reaaliaikainen tieto seuraa 
asiakasta 

- Rakennetaan yhden luukun periaatteella toimiva digitaa-
linen asiointi/palvelukerros ja käyttöä tukevat kaikkika-
navaiset tukipalvelut  

- Hyödynnetään analytiikkaa, automatiikkaa ja tekoälyä 

 

 

Lainsäädäntö 

Hallitus antoi kasvupalvelujen lainsäädäntöuudistuksen esityksen kevätistun-
tokaudella 2018. Lakipaketti koostuu: 

 laista Aluekehitys- ja kasvupalvelujen järjestämisestä,  

 laista kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa,  

 laista Alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelujen järjestämisestä Uu-
denmaan maakunnassa annettujen lakien voimaanpanosta,  

 laki kasvupalveluvirastosta 

 laki kasvupalvelujen tiedonhallinnasta 

 laki julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista,  

 laki alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, 

 laki yksityisistä rekrytointipalveluista ja  

 laista kotoutumisen edistämisestä.  

Uudella kasvupalvelulakikokonaisuudella korvattaisiin laki julkisesta työ-
voima- ja yrityspalvelusta, laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteis-
palvelusta, laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittami-
sesta ja laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi. Sosiaalisista 
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yrityksistä annettu laki kumottaisiin. Hallituksen esitys sisältää myös säännök-
siä Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmien hallinnoinnista ohjelmakau-
della 2014–2020.  

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. Erityi-
sesti tässä yhteydessä halutaan kuitenkin korostaa EU-tietosuojadirektiiviä ja 
asetusta4 sekä näihin liittyvää, tulevaa kotimaista lainsäädäntöä, sillä nämä vaa-
tivat kasvupalvelutoimijoilta kokonaisvaltaista lähestymistapaa tietosuoja-asi-
oihin. 

Yleisesti ottaen maakuntien viitearkkitehtuurin sidosarkkitehtuurit tarjoavat 
suuren määrän käyttökelpoista aineistoa kasvupalvelutoimijoiden arkkitehtuu-
ritöihin. Seuraavassa esiteltävät arkkitehtuuriperiaatteet kuvaavat kokonaisark-
kitehtuurin kehittämisen ja hallinnan peruslähtökohdat ja ne sisältävät kehittä-
mistä ohjaavia tavoitteita, linjauksia ja sääntöjä. Arkkitehtuuriperiaatteet ovat 
periaatteellisen abstraktiotason olennainen osa ja niiden avulla kehittämistoi-
menpiteet on tarkoitus suunnata kohti yhteistä tavoitetilaa. Arkkitehtuuriperi-
aatteet on tarkoitettu noudatettaviksi kaikissa kehittämistilanteissa.  

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuriin ja siihen liittyvien palvelujen keskei-
set suunnittelun, toteutuksen ja jatkuvien palvelujen peruskivinä toimivat lin-
jaukset on koottu arkkitehtuuriperiaatteiksi. Kasvupalvelujen kokonaisarkkiteh-
tuurityössä noudatetaan aikaisemmin maakuntien viitearkkitehtuurityön yhtey-
dessä noudatettavia periaatteita, jotka on muodostettu hallituksen Digi95- ja 
JHKA 2.06 -periaatteiden pohjalta. Lisäksi ohjaavina periaatteina noudatetaan 
julkisen hallinnon yhteisten digiperiaatteiden TEMissä laadittuja tarkenteita.  

Periaatteiden tarkemmat kuvaukset löytyvät alla olevasta taulukosta. Taulu-
kossa on esitetty noudatettavat julkisen hallinnon yhteiset digiperiaatteet sekä 
niiden TEMin tarkenteet. Periaatteet ovat yhdenmukaiset maakuntien viiteark-
kitehtuurityön yhteydessä määritettyjen arkkitehtuuriperiaatteiden kanssa kui-
tenkin niitä täydentäen TEM konsernin toimialan näkökulmasta.   

  

                                                 
4 Tietosuojadirektiivi EU 2016/680 ja asetus EU 2016/679. 

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

6 https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-tyoryhmat-2016/jhka-tyoryhma/jhka-2.0/jhka-2-0-8-periaatteet/  
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Taulukko 2 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurissa noudatettavien arkkitehtuuriperiaatteet 

Digiperiaate  Yhteinen kuvaus ja TEM tarkenne 

1. Kehitämme palvelut asia-
kaslähtöisesti 

Julkiset palvelut ovat olemassa ennen kaikkea palvelun käyttäjää 
eli asiakasta varten. Tutkimme, mitä käyttäjät haluavat saada 
palvelulla aikaiseksi. 

TEM tarkenne: Virastolähtöisestä asiakaslähtöiseksi: Raken-
namme asiakastarpeista lähtevät sujuvat palveluketjut, joissa 
toimijarajat eivät näy asiakkaille.  

2. Poistamme turhan asioin-
nin  

Kansalaisen asiointia suoraviivaistetaan ja helpotetaan. Asiak-
kaalla on ensisijaisesti mahdollisuus käyttää sähköistä palve-
lua. 

TEM tarkenne: Rakennamme palvelut ensisijaisesti digitaali-
siksi, myös mobiilisti käytettäviksi ja kehitystyössä tunnis-
tamme tarpeet säädösmuutoksille. 

3. Rakennamme helppokäyt-
töisiä ja turvallisia palve-
luita 

Palveluja voidaan käyttää näppärästi ja tietoturvallisesti eri lait-
teilla. Huomioidaan kansalaisten ja yritysten erityistarpeet. 

4. Tuotamme asiakkaalle 
hyötyä nopeasti 

Selvitämme, mitkä ovat asiakkaalle arvokkaimmat ominaisuudet 
ja aloitamme palvelukehityksen niistä. Palvelusta saadaan no-
peasti palautetta. Aikaa ja rahaa säästyy. Tekemällä ja kokeile-
malla opimme. 

TEM tarkenne: Käytämme ketterästi käyttäjäkeskeisiä kehitys-
menetelmiä ja hyödynnämme palvelumuotoilua. Nopeilla käyt-
töönotoilla mahdollistamme lyhyet takaisinmaksuajat. 

5. Palvelemme myös häiriö-
tilanteissa  

Varaudumme häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Viestimme tällaisesta 
tilanteesta selkeästi. 

TEM tarkenne: Luokittelemme palvelut kriittisyyden mukaan. 
Kriittisille palveluille laadimme jatkuvuussuunnitelman, myös   
viestinnällisesti. 

6. Pyydämme uutta tietoa 
vain kerran   

Käytämme jo olemassa olevaa tietoa. Näin vaivaamme kansalaista 
mahdollisimman vähän 

TEM tarkenne: Varmistamme sujuvat palvelut reaaliaikaisella 
tiedolla. Panostamme tietoarkkitehtuuriin. Teemme sanasto- ja 
ontologiatyötä sekä yhteensovitamme tietovirtoja. Tiedon mää-
rittelyssä käytämme yhteentoimivuusmenetelmiä ja –välineitä. 
Palveluprosesseissa otamme huomioon my data –näkökulman. 
Hyödynnämme analytiikkaa ja automaatiota sekä yhteisiä tie-
tovarantoja.  
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7. Hyödynnämme jo ole-
massa olevia julkisia ja yk-
sityisiä sähköisiä palveluja 

Ei keksitä samaa pyörää uudestaan. Teemme kustannustehok-
kaampaa palvelukehitystä. Käytämme muun muassa Kansal-
lista Palveluarkkitehtuuria (KaPA). Varmistamme, että palve-
lumme on muiden hyödynnettävissä. 

TEM tarkenne: Rakennamme palvelut siten että ne ovat hallitusti 
ja turvallisesti avattavissa muille tahoille ja tarpeen mukaan 
skaalattavissa muiden käyttöön. Viestimme käynnistyvistä ke-
hityshankkeistamme ja niiden edistymisestä. 

8. Avaamme tiedon ja raja-
pinnat yrityksille ja kansa-
laisille   

Lähtökohtaisesti avaamme tiedon ja rajapinnat julkisesti saata-
ville, ellei saatavuutta ole syytä erikseen rajata. Annamme tie-
don hyödynnettäväksi uudenlaisten palvelujen kehittämiseen. 
Avoimuus koituu kaikkien eduksi. 

9. Nimeämme palvelulle ja 
sen toteutukselle omistajan   

Jokaisen palvelun takana on lopulta ihminen. Palvelulla on koko 
sen elinkaaren ajan nimetty omistaja, joka vastaa palvelun toi-
minnasta ja mahdollistaa vuoropuhelun eri tahojen välillä. 

TEM tarkenne: Arvioimme ja varmistamme mahdollisuudet toi-
mia uusien ekosysteemien toimijana ja mahdollistamme sen 
myös sopimusteknisesti. 

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin periaatteita täydentävät maakuntien viitearkkitehtuu-
rityön yhteydessä määritetyt maakuntien viitearkkitehtuurin arkkitehtuuriperiaatteet. Alla ole-
vassa kuvassa esitetään maakuntien viitearkkitehtuurityön yhteydessä tunnistetut periaatteet: 

 

Kuva 11 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurissa noudatettavat maakuntien viitearkkitehtuu-
rin arkkitehtuuriperiaatteet 
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Taulukko 3 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurissa noudatettavien maakuntien vii-
tearkkitehtuurin arkkitehtuuriperiaatteet 

Periaate Kuvaus 

Arkkitehtuuri varmistaa 
turvallisen palvelujen 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. Ark-
kitehtuuri varmistaa kriittiset palvelut myös poikkeustilanteissa ja 
on resilientti erilaisille vika- ja häiriötilanteille. Turvallisuusviran-
omaisen tarvitsemien maakunnan kriittisten tietojen saatavuus 
varmistetaan kaikissa olosuhteissa. 

Maakunnan toiminta on 
avointa ja läpinäkyvää. 

Tieto ja rajapinnat avataan lähtökohtaisesti julkisesti saataville, 
ellei tiedon saatavuutta ole syytä erikseen rajata. Tiedon hyödyn-
täminen mahdollistetaan uudenlaisten palvelujen kehittämisessä, 
huomioiden ihmisten ja yritysten tietosuoja asiaan kuuluvalla ta-
valla. Arkkitehtuurin keskeisenä elementtinä on kattava ja laaja-
mittainen avoimuuden periaate. Kaikissa palveluissa varaudutaan 
avoimen maakunnan hallinnon tarpeisiin – tietosuojamääräysten 
puitteissa. 

Arkkitehtuuri on kustannus-
tehokas. 

Arkkitehtuurissa kiinnitetään huomiota kokonaisuuden elinkaari-
kustannuksiin. Kustannustehokkuutta vaalitaan päällekkäisyyk-
sien välttämisellä ja toteutus- ja ylläpitokustannuksista huolehti-
malla. Arkkitehtuurissa vältetään tarpeettomia tai vähäarvoisia 
komponentteja 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. 
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Varmistetaan sujuvat ja yh-
teentoimivat prosessit, jotta 
turhaa asiointia ei olisi. 

Toimintaprosessien läpivirtausta voidaan nopeuttaa ja automati-
soida sekä yhtenäistää kokonaisarkkitehtuurin avulla, 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 hoitavat tarvittavan asioinnin 
osana muita asiointipalveluja. Näin vähennetään asiointipalvelu-
jen ja asioinnin kokonaismäärää. 

Rakennetaan helppokäyttöi-
siä ja turvallisia palveluita, 
joiden taustalla oleva arkki-
tehtuuri on yksinkertaista ja 
ymmärrettävää. 

Maakunnan palvelujen tulee olla helppokäyttöisiä riippumatta 
siitä, käytetäänkö palvelua mobiililaitteilla, tietokoneella tai asioi-
malla paikan päällä. Palvelujen toimivuus on varmistettava kai-
kille, kuten sokeille ja kuuroille. Tietoturvasta ja asiakkaan tieto-
suojasta on huolehdittava palvelun koko elinkaaren ajan. Arkki-
tehtuurikokonaisuus on helppo ymmärtää ja hyödyntää. 

Kehitetään palvelut asiakas-
lähtöisesti ja siten, että koko-
naisarkkitehtuurin avulla 
palvelut tuottavat laajasti 
arvoa asiakkaalle. 

Palvelujen kehittämisen keskiössä ovat asiakkaiden todelliset tar-
peet, tavoitteet ja myös harmin aiheet. Maakunnan yhteisiä asiak-
kaita ovat ihmiset ja yritykset, joita palvellaan mahdollisimman 
yhtenäisesti. Organisaatioiden rajat näkyvät asiakkaalle vain, jos 
siitä on erityistä hyötyä. Tämä edellyttää hallinnon ja sektorien ra-
jat ylittävää yhteistyötä, mikä on mahdollista vain vanhoja toi-
mintatapoja uudistamalla. Asiakaslähtöisessä palvelujen kehittä-
misessä on huomioitava, että ihmisten ja yritysten tarpeet liittyvät 
aina johonkin tiettyyn elämäntapahtumaan tai liiketoimintatapah-
tumaan. Elämäntapahtuma on esimerkiksi lapsen saaminen ja lii-
ketoimintatapahtumana yrityksen kansainvälistyminen. Tämä 
ajattelu auttaa maakuntia varmistamaan, että toiminnan lähtökoh-
tana on sujuva elämä ja yritystoiminta. Kokonaisarkkitehtuurin 
avulla voidaan tuottaa palveluja, jotka tuovat mitattavaa arvoa 
kansalaisille, yrityksille, maakunnan työntekijöille, 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 on 
tärkeää, että niiden omistajat voivat saada helposti toisiinsa yhtey-
den. 
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Uutta tietoa pyydetään vain 
kerran ja tietoa tuotetaan 
sekä käytetään yhteisesti. 

Asiakkaalta ei kysytä sellaista tietoa, joka maakunnalla on jo tie-
dossaan. Palvelujen tuottama tieto on yhteentoimivaa muiden pal-
velujen kanssa, jolloin palvelut voivat vaihtaa tietoja keskenään 
ilman tarvetta kysyä tietoa uudelleen ihmisiltä tai yrityksiltä. Mi-
käli 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 
koottu tieto on eri toimintojen sekä tahojen hyödynnettävissä 
luontevissa palveluprosesseissa tiedon käyttöehtojen puitteissa. 
Maakunta ei kerää samaa tietoa asiakkailta monta kertaa. 

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. 

Olemassa olevia julkisia ja yksityisiä palveluja hyödynnetään te-
hokkaasti 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 ne ovat 
uusien palvelujen käytettävissä täysimääräisesti. Päällekkäisten 
palvelujen ja ratkaisujen toteuttamista vältetään. 

Maakunta huolehtii tietotur-
vastaan. 

Maakunnalla on tietoturvan kannalta erilaisia osa-alueita, kuten 
esimerkiksi julkista päätöksentekoa, julkisia ohjeita, sosiaali- ja 
terveysalan asiakas- ja potilastietoa sekä turvallisuustoiminnan 
piirissä olevaa pelastusalan tietoa. Maakunta huolehtii kunkin 
osa-alueensa suojaustarpeen mukaisesta tietoturvasta maakuntia 
koskevien tietoturvasäännösten ja omien, jatkuvasti kehittyvien 
parhaiden käytäntöjensä mukaisesti. 

 

3.5. Tietoturva ja tietosuoja 

Vastuu kasvupalvelutoimijan tietosuojasta ja tietoturvasta on kullakin toimijalla 
itsellään, erityisesti johdon vastuulla. Kasvupalvelun järjestäjien ja -tuottajien 
käyttämien ulkopuolisten tuottamien palvelujen ja tietojärjestelmäpalvelujen 
tietoturvan ja -suojan vastuurajat on selvitettävä ja selkeästi kiinnitettävä ulko-
puolisten kanssa. Joissakin tehtävissä voi olla erityisvaatimuksia EU-lainsää-
dännössä liittyen etenkin EU-rakennerahastojen erityisvaatimuksiin. 
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4.  Toiminta-arkkitehtuurin arkkitehtuurikuvaukset 

 

Kuva 12 Kasvupalvelujen toiminta-arkkitehtuurin tarkastelualue pääpiirteissään suhteessa muihin 
arkkitehtuurinäkökulmiin on rajattu kuvassa punaisella kehyksellä. 

Kasvupalveluihin kuuluu useita palvelutuottajia sekä laajan joukko palve-
luita. Palvelut ja toimijat muodostavat kaksi ekosysteemiä: 1. Työllistymi-
sen ja rekrytoinnin ekosysteemi ja 2. Elinkeinotoiminnan kehittämisen 
ekosysteemi. Palveluja tuotetaan monitoimijaympäristössä, jossa kasvu-
palvelujen järjestäjät (maakunta, Uudenmaan PK-seudun kuntayhtymä tai 
TEM) varmistavat palvelujen saatavuuden, toimijarajat ylittävän tietojen 
saatavuuden ja kokonaisuuden sujuvuuden. Kokonaisuuteen kuuluu 
sekä valtakunnallisia että alueellisia toimijoita. Lisäksi kasvupalvelut ovat 
tiiviisti sidoksissa mm. maakuntien vastuulla oleviin muihin palvelukoko-
naisuuksiin.   

Laaja ja moninainen kokonaisuus edellyttää yhtenäisyyttä ja yhteisiä me-
nettelytapoja. Kokonaisarkkitehtuurin tavoitteena on tukea eri kasvupal-
velutoimijoiden valmisteluvaiheen kehitystyötä sekä onnistumista tuo-
malla selkeyttä kokonaisuuteen ja keinoja toteuttaa toiminnassa tarvitta-
via ratkaisuja. 

Kasvupalvelu-uudistus kokoaa yhteen aiemmin valtion tarjoamat yritys- ja työl-
lisyyspalvelut. Kasvupalvelu-uudistus liittyy olennaisesti sote- ja maakuntauu-
distukseen ja sen tavoitteena on edistää uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua, 
uudistumista ja kansainvälistymistä sekä vastataan työmarkkinoiden muutok-
siin. Palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta halutaan vahvistaa. Kehit-
tyneet digitaaliset palveluratkaisut ja markkinoiden hyödyntäminen palvelutuo-
tannossa ovat uudistuksen tärkeimmät keinot parempien palvelujen rakentami-
sessa. 

Valtakunnallisia kasvupalveluja tuottavat Finnvera Oyj, Suomen teollisuussijoi-
tus Oy sekä Business Finland, joka muodostettiin yhdistämällä Tekesin ja Finp-
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ron toiminnot vuoden 2018 alusta. Valtakunnalliset kasvupalvelutoimijat tarjoa-
vat palveluja yrityksen sijainnista riippumatta kansainvälistymiseen, innovaa-
tiorahoitukseen, kansainvälisiin investointeihin ja matkailuun. Valtakunnalliset 
kasvupalvelutoimijat ovat toimivaltaisia oman palvelutuotantonsa osalta koko 
maassa, maakuntien ollessa toimivaltaisia ainoastaan alueellisesti. 

Maakuntauudistus muuttaa laajasti hallintoa, toimintatapoja ja toimijoiden roo-
leja. Uudet, itsehallinnolliset maakunnat muodostavat jatkossa Suomessa koko-
naan uuden hallinnon tason, jotka vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
luista sekä nykyisten ELY-keskusten, TE-toimistojen ja maakuntien liittojen 
tehtävistä. Tämä mahdollistaa myös syvemmän integraation kasvupalvelujen ja 
sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä maakunnissa. Laajempaa yhteistyötä voi-
daan tarvita erityisesti vaikeasti työllistettävien kohdalla. 

Kasvupalvelujen lähtökohtana on järjestämis- ja tuottamistehtävien erottaminen 
toisistaan. Maakunta ja valtionhallinnon toimijat aina itse hoitavat viranomais-
tehtävät, joilla tarkoitetaan mm. sellaisia tehtäviä, joiden puitteissa tehdään yri-
tyksille rahoituspäätöksiä tai ihmisten toimeentuloon vaikuttavia päätöksiä. Jär-
jestämisen puolelle kuuluvat myös mm. palvelujen saatavuudesta, laadusta ja 
vaikuttavuudesta huolehtiminen sekä palvelujen rahoitusta ja tuottamistapaa 
koskevat ratkaisut. Tuottaminen puolestaan tarkoittaa varsinaista palvelu- ja 
asiakastyötä. 

Kansallinen kasvupalvelurahoitus (vajaat 800 miljoonaa euroa) on osa maakun-
tien yleiskatteellista rahoitusta. Tämä tarkoittaa sitä, että maakunnat omilla pää-
töksillään kohdentavat rahoituksen kasvupalveluun ja muihin tehtäväalueisiin. 
Maakunnille allokoidaan lisäksi erillisrahoitusta eri rahoituslähteistä, joilla 
maakunta osin voi toimeenpanna kasvupalvelujen järjestämistehtävää. Maakun-
tien laajentuva itsehallinnollisuus tarkoittaa toiminnallista ja taloudellista va-
pautta, päätösvallan siirtämistä alueille ja lähemmäs asiakasrajapintaa. 

Maakunnallisina kasvupalveluina tulee järjestää:  

 rekrytointi- ja osaamispalveluja 

Voidaan järjestää palvelukokonaisuuksia, jotka koskevat 

 Yritystoimintaa ja yrittäjyyttä 

 Innovaatioiden kehittämiselle edellytyksiä luovia 

 Kansainvälistymistä 

 Voidaan myöntää kasvupalvelujen rahoituslain mukaista rahoitusta 

Maakunta vastaa palvelujen yhteensovittamisesta omalla alueellaan. Maakun-
nalla on kasvupalvelujen lisäksi laaja joukko palveluja järjestettävänään. Palve-
luja tuotetaan osin maakuntakonsernin omana tuotantona, osin kokonaan ulkois-
tettuna ja rinnakkain yksityisen sektorin kanssa. Maakunta on usein tuottamassa 
palveluja osaan asiakkaan elämäntapahtumaan liittyvistä tarpeista ja tuotta-
massa niitä yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa, esimerkiksi kuntien sivis-
tys-, vapaa-ajan ja ympäristötoimen tai valtiohallinnon palvelujen kanssa. Suju-
van asiakaskokemuksen aikaansaamiseksi maakunnan tulee hahmottaa hyvin 
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kokonaisuudet ja löytää keinot ongelmattomaan, moninaiset organisaatiorajat 
ylittävään palvelujen kokonaistuotantoon.  

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurissa esitetään ylätasolla valtakunnallisten 
kasvupalvelutoimijoiden sekä maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien kas-
vupalvelujen palvelukartat, joihin on luokiteltu karkeasti keskeinen palvelutar-
jooma.  

Tästä näkökulmasta tarkastellaan myös kasvupalveluihin liittyviä toimijoita, 
sekä toimijoiden ydin-, ohjaus- ja tukiprosessit. Kasvupalvelutoimijoiden kes-
kinäistä vuorovaikutusta on kuvattu karkealla tasolla järjestämisen ja palvelu-
tuotannon kannalta yleisesti sekä ekosysteemeihin osallistumisen kannalta. Toi-
mijoiden erilaisuudesta ja kokonaisuuden laajuudesta johtuen kuvauksissa on 
keskitytty kokonaisuuden sekä yhtenäisyyttä tai yhdenmukaisuutta edellyttä-
vien osien kuvaamiseen. Sen sijaan organisaatiokohtaisten toimintojen tai pro-
sessien osalta ei ole laadittu tarkkoja kuvauksia, sillä kukin toimija rakentaa ne 
omista lähtökohdistaan.  

4.1. Toiminnan palvelut  

Tässä kokonaisarkkitehtuurissa käytetään käsitteelle palvelu arkkitehtuurike-
hyksen mukaista määritelmää: Palvelu on organisoidun toiminnan tuloksena 
syntyvä aineeton hyödyke tarpeiden tyydyttämiseksi. Palvelu voi olla toiminnal-
lista 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 järjestelmillä toteutettavat palvelut, esimerkiksi taloushallin-
non järjestelmäpalvelut, käyttäjähallintapalvelut ja integraatiopal-
velut.  

3. Teknologiapalvelut: Laiteteknologian ja muun tekniikan tarvitse-
mat palvelut, kuten esimerkiksi laitetilapalvelut, laitteiden kapasi-
teettipalvelut, tietoliikennepalvelut, telepalvelut ja nimipalvelut.7 

Tässä kohdassa kuvataan toiminnan palveluja eli substanssipalveluita. Palvelu-
jen määritelmä kytkee kokonaisarkkitehtuurin kuvaussisällön muiden vastaa-
vien arkkitehtuurien tapaan kuvata palveluja. Kasvupalveluissa asiakkaana ovat 
pääsääntöisesti henkilö- ja yritysasiakkaat, mutta asiakkaana voi olla myös yh-
teisö, kunta tai muu viranomainen.  

Kasvupalvelut muodostavat laajan kokonaisuuden, jolla on sekä alueellisia että 
valtakunnallisia ulottuvuuksia. Palvelujen jäsentämisen lähtökohtana ovat kas-
vupalvelusta lainsäädännössä määritetyt tehtävät.  

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvu-
palveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin 5.4.2018 (HE 

                                                 
7 Arkkitehtuurimenetelmä JHS179 version 2 mukainen palvelujen määritelmä. 
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35/2018 vp). Esityksessä ehdotettiin säädettäväksi laki alueiden kehittä-
misestä ja kasvupalveluista ja laki kasvupalvelujen järjestämisestä Uu-
denmaan maakunnassa. Lisäksi ehdotus sisälsi niiden voimaanpanolain, 
jolla kumottiin laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan 
hallinnoinnista. Esitys liittyi eduskunnan käsiteltävinä oleviin maakun-
tien perustamista koskevaan hallituksen esitykseen (HE 15/2017 vp) ja 
maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja 
valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaan hallituksen esityk-
seen (HE 14/2018 vp).  

Esityksen (HE 14/2018 vp) sisältämällä voimaanpanolailla lakkautettai-
siin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä työ- ja elin-
keinotoimistot. Alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annettavalla 
lailla siirrettäisiin valtion elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kestävää talouskasvua sekä työllisyy-
den, työllistymisen ja yritysten toimintaedellytysten edistämistä koske-
vien toimenpiteiden järjestämisvastuu perustettaville maakunnille. Maa-
kuntien liittojen alueiden kehittämistä koskevat tehtävät siirrettäisiin 
maakunnille pääosin nykyisen kaltaisina. Pääkaupunkiseudun erityistar-
peet otettaisiin huomioon säätämällä Uudenmaan kasvupalvelut järjes-
tävästä kuntayhtymästä.  

Hallituksen esitykseen laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista 
sisältyy seuraavat sisältölait: 

 laki julkisista rekrytointi- ja osaamisen kehittämispalveluista 
 laki alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta 
 laki kotoutumisen edistämisestä 
 laki kasvupalveluvirastosta 
 Lisäksi lokakuussa 2018 tullaan antamaan lakiesitys kasvupal-

velujen tiedonhallinnasta. 

 

Kasvupalvelujärjestäjien tulee järjestää niille lakisääteisistä tehtävistä johdetut 
palvelut. Järjestettävät palvelut tuottavat osa-alueesta riippuen järjestäjä itse, ul-
kopuolinen toimija (esim. yritys, kolmas sektori, toinen maakunta) tai kumpikin 
rinnakkain. 

4.1.1. Kasvupalvelujen palvelukartta     

Palvelukokonaisuuksien välisten yhtenevyyksien hahmottamiseksi palveluko-
konaisuuksien sisällä palvelut on jaoteltu palvelulajeihin, joita ovat kansalli-
sessa palveluarkkitehtuurissa (KaPa) käytetyn jaottelun mukaisesti neuvonta-
palvelut, lupa-, ilmoitus- ja päätöspalvelut, valvontapalvelut, viestintä- ja tieto-
palvelut, rahoituspalvelut sekä palvelukokonaisuuskohtaiset erityispalvelut. 
Kasvupalvelujen näkökulmasta ei ole mielekästä kuvata lupa-, ilmoitus- ja pää-
töspalveluja eikä valvontapalveluja. Sen sijaan on keskitytty etenkin rahoitus-
palvelujen sekä palvelukokonaisuuskohtaisiin erityispalveluihin eli rekrytointi- 
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ja osaamispalveluihin sekä elinkeinotoiminnan kehittämisen ja innovaatiopal-
veluihin. Seuraavaan kuvaan on käytettyä jaottelua hyödyntäen kuvattu pääta-
son kasvupalvelut.   

 

Kuva 13 Kasvupalvelujen ylätason palvelukartta 

Julkishallinnon yhteiset viestintä ja tietopalvelut sisältävät kansalaisille ja yri-
tyksille tarjolla olevat yleisneuvontapalvelut, joissa annetaan kasvupalveluun 
liittyvää neuvontaa siinä missä muuhunkin esimerkiksi viranomaisasiointiin 
liittyvää neuvontaa. Neuvonta voi olla valtakunnallisesti organisoitua ja/tai jär-
jestettyä tai alueellisesti esimerkiksi tietyn maakunnan omille asiakkaille suun-
nattua alueellista neuvontapalvelua. Myös valtakunnallinen neuvontapalvelu 
voi luonnollisesti huomioida alueelliset eroavuudet sekä saavutettavuuden 
osalta olla alueellisesti hajautettua.  

Kasvupalveluneuvonta sisältää tiettyihin asiakastarpeisiin kohdentuvaa yleis-
neuvontaa (ns. tason-1 neuvontaa), jossa asiakasta neuvotaan ja ohjataan hänen 
tarpeestaan lähtien oikean palvelun / tuotteen pariin. Esimerkiksi neuvonnassa 
kartoitetaan asiakkaan tilannetta ja tarvetta vaihtoehtoisten asiakkaalle mahdol-
listen rahoituspalvelujen tunnistamiseksi.  

Kasvupalveluneuvonta -luokassa on kuitenkin kyse yleisneuvonnasta eikä läh-
tökohtaisesti tehdä palvelukohtaista tarveharkintaa edellyttäviä päätöksiä tai oh-
jausta. Esimerkiksi valtakunnallisen TE-asiakaspalvelukeskuksen antamat neu-
vontapalvelut ja sähköisen asioinnin tuki työnhakijoille, aloittaville ja toimiville 
yrityksille kuuluvat pääosin tähän kokonaisuuteen. Sen sijaan syvällisempi yk-
sittäiseen palveluun kytkeytyvä neuvonta katsotaan tässä luokittelussa kuulu-
vaksi kunkin palvelun yhteyteen ja sisältyy siten osaksi rahoituspalveluita tai 
muita substanssipalveluita. Kuhunkin palveluun liittyy tyypillisesti olennaisena 
osana palvelukohtainen asiakkaan tarvekartoitus, neuvonta ja/tai ohjauspalvelu 
(ns. tason-2 neuvonta / asiantuntijatyö), joka on olennainen osa palvelukohtaista 
palveluprosessia.   

Rahoituspalvelut on jaoteltu rahoitukseen liittyvien ehtojen, sen soveltuvuuden 
sekä kohderyhmän perusteella viiteen palveluryhmään. Palveluryhmien nimeä-
minen perustuu ohjaavan lainsäädännön terminologiaan. Rahoituspalvelut on 
jaettu seuraaviin palveluryhmiin: valtionavustukset, valtiontuet, etuudet, kor-
vaukset sekä pääomasijoitus, lainat ja takaukset.  
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Palvelukokonaisuuskohtaiset erityispalvelut eli rekrytointi- ja osaamispalve-
lut sekä elinkeinotoiminnan kehittämis- ja innovaatiopalvelut on jaoteltu kas-
vupalvelulainsäädännössä järjestäjille asetettujen tehtävien sekä kokonaisuu-
teen liittyvien keskeisten täydentävien tehtävien osalta viiteen palveluryhmään. 
Ne ovat palvelutarpeen arviointi, työnvälitys- ja rekrytointipalvelut, osaamisen 
kehittäminen, kotoutumis- ja maahanmuuttajien palvelut sekä innovaatioympä-
ristöön liittyvät palvelut.  

Kasvupalveluihin sisältyvät sähköisen asioinnin palvelut kuvataan kansallista 
palveluarkkitehtuuria koskevan lainsäädännön8 mukaisesti Suomi.fi-palvelutie-
tovarannossa (Palvelutietovaranto, PTV9). Kyseessä on keskitetty tietovaranto, 
johon organisaatiot, joilla on joko palvelutietovarannon käyttövelvollisuus tai 
käyttöoikeus, tuottavat tiedot tarjoamistaan palveluista ja käytettävissä olevista 
asiointikanavista sekä palveluun kytkeytyvistä organisaatioista10.  

Toimijakohtaiset tarkemmat palvelukartat on esitetty erillisessä liiteaineistossa.  

4.1.2. Palvelujen järjestäminen ja asiakkuuksienhallinta 

Kasvupalvelut tuotetaan monen toimijan kokonaisuutena. Kasvupalvelujärjes-
täjät (maakunta, Uudenmaan PK-seudun kuntayhtymä tai TEM), eivät itse pää-
osin tuota järjestämisvastuullaan olevia palveluja, vaan orkestroivat muita ta-
hoja tuottamaan palveluja. Palvelukarttaan palvelut ovat kuvattavissa riippu-
matta siitä kuka varsinaisen palvelun lopulta tarjoaa asiakkaalle. Palvelujen jär-
jestäjät vastaavat peruskehyksestä, jonka varassa eri palvelujentuottajien palve-
lut toimivat yhteen. Palveluja tuotetaan tarvittava määrä ja asiakaskunnan tar-
peisiin nähden sopivalla verkostolla. Järjestäjät varmistavat vastuullaan olevien 
palvelujen saatavuuden ja aktiivisena osapuolena kehittävät palveluja, vaikka 
eivät itse niitä tuottaisikaan. 

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 

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

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

10 Kts. tietosisältö tarkemmin suosituksesta JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verk-
kopalveluissa. 
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henkilörooleja että organisaatiorooleja. Rooleja kuvataan usein prosessikuvauk-
sissa ns. uimaratoina – tietty rooli ja roolissa oleva organisaatio tai henkilö vas-
taa tietystä prosessin vaiheesta. 

Kasvupalvelujen kokonaisuus on laaja ja siten toimintaan liittyviä sidosryhmiä 
ja muita toimijoita on suuri määrä. Tästä johtuen on myös toimijakartta kohta-
laisen laaja, ja sitä tehdessä on katsottu tarpeelliseksi rajoittaa jokaisen yksittäi-
sen toimijan nimeämistä, ellei sille ole muusta yhteydestä tullut tarvetta.  

Toimijat on ryhmitelty seuraavassa taulukossa esitettävällä tavalla.  

Ryhmä Kuvaus Esimerkki 

Palvelunantaja Toimija, joka järjestää, tuottaa 
tai toteuttaa palveluja 

Maakunta 

Palvelun järjestäjä Palvelunantaja, joka vastaa pal-
velujen toteutumisesta ja niihin 
liittyvistä kustannuksista 

Maakunta, 
TEM 

Palveluntuottaja Palvelunantaja, joka saa aikaan 
palveluja joko toimimalla itse 
palvelun toteuttajana tai tilaa-
malla ne alihankintana muulta 
palvelun toteuttajalta 

Maakunta, 
TEM, valta-
kunnalliset 
kasvupalvelu-
toimijat 

Palveluntoteuttaja Palvelunantaja, joka käytän-
nössä antaa sovitut palvelut   
asiakkaalle 

Valtakunnalli-
set kasvupal-
velutoimijat,  
markkinatoi-
mija, liikelai-
tos 

Asiakkaat Kasvupalvelulainsäädännön 
määrittämien palvelujen piirissä 
olevat asiakkaat 

Henkilö, yritys 

Palvelutuotannon ulkoi-
set sidosryhmät 

Sidosryhmät, jotka toimivat kas-
vupalvelutoimijoiden kanssa yh-
teistyössä mutta eivät ole palve-
luntuottajia 

Verohallinto 

Valtakunnallisten kas-
vupalvelujen strategi-
nen ohjaus 

Omistaja- ja tulosohjaus sekä 
EU-rakennerahastojen hallinto-
viranomaisen antama ohjaus 

TEM 

Maakuntien kasvupal-
velujen strateginen oh-
jaus 

Alueellisten kasvupalvelujen 
strateginen ohjaus. 

Maakunnan 
luottamusjohto 
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Ryhmä Kuvaus Esimerkki 

Maakunnan sisäinen 
kasvupalveluohjaus 

Maakunnan kasvupalvelujen 
oma strateginen ja operatiivinen 
ohjaus. 

Maakunnan 
johto 

Valvonta ja tarkastusta-
hot 

Valvontaviranomaiset Valtiontalou-
den tarkastus-
virasto 

Tukipalvelut  Kasvupalvelujen järjestämistä ja 
toteuttamista tukevat palvelut, 
jotka eivät ole loppuasiakkaille 
suunnattuja kasvupalveluja. Esi-
merkiksi yhteiset palvelukes-
kukset.   

Valtion palve-
lukeskukset 

Taulukko 4 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin toimijoiden ryhmittely 

Seuraavassa kuvissa on esitetty keskeiset kasvupalvelutoimijat ja -sidosryhmät. 
Julkista valtaa kasvupalveluissa käyttävät toimijat on merkitty punaisella ke-
hyksellä.  

 

Kuva 14 Kasvupalvelujen keskeiset sidosryhmät 

Tärkeimmät asiakasryhmät ovat henkilö-, yritys-, kunta-, viranomais- ja yhtei-
söasiakkaat. Asiakassegmenttejä kuvataan tarkemmin seuraavassa kappaleessa.  
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Kuva 15 Valvonta ja tarkastustahot sekä tukipalvelujen tarjoajat 

4.2.1. Asiakassegmentit 

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin tarkempi asiakassegmentointi ilmenee 
seuraavasta kuvasta. Kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisen yhteydessä ei lähdetty 
laatimaan asiakassegmentointia vaan tyydyttiin hyödyntämään olemassa olevia 
laajasti hyväksyttyjä hallinnonalalla käytettyjä segmentointimalleja.  

Käytetty asiakasryhmittely perustuu yritysasiakkaiden osalta TEM yritysasiak-
kuusstrategiaan ja vastaavasti henkilöasiakkaiden osalta TEMin laatimaan TE-
palvelujen asiakkuuslinjauksiin11.  

 

Kuva 16 Asiakassegmentit kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurissa 

Tarkemmat käytetyn segmentoinnin perusteet ja määritykset löytyvät yritys-
asiakkaiden osalta työ- ja elinkeinoministeriön yritysasiakassegmenttien yhtei-

                                                 
11 TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset 2013 (TEM/2551/00.03.05.02/2013) 
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set palvelumallit ja niitä tukevat yhteiset toimintatavat -raportista sekä henkilö-
asiakkaiden osalta TE-Palvelujen asiakkuuslinjaukset -dokumentista. Niiden 
tarkempi avaaminen tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista, sillä on to-
dennäköistä että asiakasryhmittelyä tullaan uudistamaan vastaamaan nykyisiä 
tarpeita.    

4.3. Toimijoiden välinen vuorovaikutus 

Kasvupalvelujen laajassa toimijajoukossa on paljon erilaista toimijoiden välistä 
vuorovaikutusta. Kokonaisarkkitehtuurissa tarkastellaan keskeisten kasvupal-
velutoimijoiden vuorovaikutusta painottaen palvelujen järjestämisen ja tuotan-
non näkökulmaa. Näkökulman keskeisenä osana on kasvupalvelujen ekosystee-
mien kuvaukset sekä kytkeytyminen muihin keskeisiin ekosysteemeihin. 

 

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.12  

Kasvupalvelun kokonaisekosysteemi muodostuu kahdesta osaekosysteemistä: 
Elinkeinotoiminnan kehittämisen ekosysteemistä sekä työllistymisen ja rekry-
toinnin ekosysteemistä.  

Seuraavassa kuvassa on kuvattu kasvupalveluekosysteemien keskinäistä suh-
detta sekä rakennetta. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin ekosysteemi-
malli jakautuu kolmeen tasoon:  

 Loppukäyttäjäpalvelut 

 Alustapalvelut  

 Mahdollistajat, yhteiset kansalliset alustat    

                                                 
12 Valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri, Ekosysteemimalli, Määrittely, versio 0.91, 26.4.2017, s. 6. 
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Kuva 17 Kasvupalvelujen osaekosysteemit  

Elinkeinotoiminnan kehittämisen ekosysteemi sekä työllistymisen ja rekry-
toinnin ekosysteemi muodostavat yhdessä kasvupalvelujen kokonaisekosys-
teemin 

4.3.1. Elinkeinotoiminnan kehittämisen ekosysteemi 

Elinkeinotoiminnan kehittämisen ekosysteemi on alustaekosysteemi, jonka koor-

dinoinnista vastaa ja jonka omistaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). 

Elinkeinotoiminnan kehittämisen ekosysteemi muodostaa alustaekosysteemin, 

joka perustuu toimijoiden käytössä olevaan yhteiseen tietoon ja tiedonvaihtoon, 

yhteiskäyttöisiin alustoihin ja tietojärjestelmiin sekä toimijakohtaisten tietojärjes-

telmäratkaisujen hyödyntämiseen.  

Ekosysteemi koostuu osa-alueista, joita ovat 

 yrityksille suunnattuja palveluja varten yhteiskäyttöinen asiakaspalve-

lun ja asiakkuudenhallinnan tietojärjestelmä ja sähköisen asioinnin tuki 

(käytössä myös yhteinen toimintamalli, joka täsmentyy myöhemmin 

yhteistyössä maakuntien edustajien kanssa),  

 yrityksille suunnattujen palvelujen asiointiratkaisut ja käsittelyjärjestel-

mät (käytössä myös yhteinen toimintamalli, joka täsmentyy myöhem-

min yhteistyössä maakuntien edustajien kanssa), 

 rakennerahastojen kansallinen seuranta- ja asiakaspalvelujärjestelmä 

ohjelmakaudelle 2014-2020 (maksatus jatkuu 2023 asti).  
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Yritysasiakkaiden asiakkuudenhallinnan tietojärjestelmä tarjoaa maakunnan, Uu-

denmaan PK-seudun kuntayhtymän ja valtakunnallisten kasvupalvelutuottajien 

näkökulmasta laissa määriteltyjen yrityspalvelujen järjestämiseen, viranomaisteh-

tävien tuottamiseen ja toteuttamiseen tarvittavat kyvykkyydet, kuten asiakkuuden-

hallinnan. 

Rakennerahastohankkeiden hallinnointiin maakunnissa tullaan käyttämään nykyi-

siä tietojärjestelmiä vähintään ohjelmakauden 2014–2020 velvoitteiden loppuun 

hoitamiseen saakka (maksatukset jatkuvat 2023 saakka). Kaikki ELY-keskusten ja 

maakuntien liittojen rakennerahastohankkeet - sekä käynnissä olevat että päätty-

neet - tullaan järjestelmissä periyttämään vastuineen uusille maakunnille myöhem-

min tarkentuvien yksityiskohtien mukaisesti. Maakunnat tulevat tekemään rahoit-

tamiaan rakennerahastohankkeita koskevat päätökset (ml. maksatuspäätökset) ja 

muut hankkeiden hallinnointitoimenpiteet näissä järjestelmissä.  

Maakuntien maksuliikenne EURA 2014 -järjestelmän kautta tullee rakennerahas-

tohankkeissa tapahtumaan automatisoidusti samaan tapaan kuten nykyisin ELY-

keskusten rakennerahastohankkeissa. Alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen 

rahoituslaissa tullaan esittämään, että työ- ja elinkeinoministeriö antaa välittäville 

toimielimille vuosittain kirjausoikeuden arviomäärärahan käyttöön. Maakunnat 

toimivat valtion talousarvion mukaisina tilintekijöinä ja käyttävät arviomäärärahaa 

valtion lukuun siten, että arviomäärärahan käyttö maakunnissa tapahtuu automati-

soituna maksun välitystoimintona EURA 2014 -tietojärjestelmästä valtion maksu-

liikenteen kautta. 

Ekosysteemi tarjoaa yhteisen tietopohjan ja perusinfran ratkaisut elinkeinoelämän 

ekosysteemin kehittymiseksi viranomaisten ja palvelun tuottajien ja toteuttajien 

käyttöön.  

Ekosysteemistä on olemassa erillinen JHKA:n rakenteen mukainen ekosysteemin 

kuvaus, jossa sen riippuvuuksia ja sisältöä on tarkemmin kuvattu yhtenä kokonai-

suutena. 

4.3.2. Työllistymisen ja rekrytoinnin ekosysteemi 

Työllistymisen ja rekrytoinnin ekosysteemi on alustaekosysteemi, jonka koordi-

noinnista vastaa ja jonka omistaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). 

Työllistymis- ja rekrytointipalvelut muodostavat alustaekosysteemin, joka perus-

tuu toimijoiden käytössä olevaan yhteiseen tietoon ja tiedonvaihtoon. Ekosysteemi 
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koostuu kahdesta pääosasta, avoimesta työmarkkinatorista ja suljetusta asiakaspal-

velun ja asiakkuudenhallinnan tietojärjestelmästä. 

Työmarkkinatori on kansallinen digitaalinen kohtauspaikka kaikkeen työvoima-

palvelukysyntään ja –tarjontaan, ml. työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaami-

seen, sekä väylä asiointiin työvoimapalvelujen viranomaisten kanssa.  

Työllistymisen ja rekrytoinnin asiakaspalvelun ja asiakkuudenhallinnan tietojär-

jestelmä – osaekosysteemi tarjoaa maakunnan näkökulmasta laissa määriteltyjen 

työllistymis- ja rekrytointipalvelujen järjestämiseen, viranomaistehtäviin, tuotta-

miseen ja toteuttamiseen tarvittavat kyvykkyydet, kuten asiakkuuden ja palvelu-

prosessien hallinnan.  

Ekosysteemi tarjoaa yhteisen tietopohjan ja perusinfran työmarkkinoiden ekosys-

teemin kehittymiseksi viranomaisten, työnhakijoiden, yritysten ja järjestöjen vä-

lille. Kumppanit voivat tarjota palveluita julkiselle alustalle ”työmarkkinatorille” 

julkaista-vaksi: esim. rekrytointipalveluita, koulutuksia, neuvonta- ja mentorointi-

palveluita. 

Ekosysteemin loppuasiakkaita ovat työtä etsivät, yrittäjäksi aikovat, ja työllisty-

mistä edistävää osaamistaan ja valmiuksiaan kohentavat henkilöasiakkaat, sekä 

työvoimaa etsivät tai sopeuttavat työnantaja-asiakkaat. Asiakkaita ovat myös pal-

veluja järjestävät, tuottavat, ja viranomaistehtäviä hoitavat maakunnan virkailijat, 

kilpailutetut tai kumppanuusperiaatteella toimivat palveluntuottajat sekä valtakun-

nallisia kasvupalveluja tuottavat toimijat. 

Palvelujen asiakkaat voivat liittyä ekosysteemiin joko tunnistamattomina tai rekis-

teröityneinä, eli käyttää joitain palveluja tunnistautumatta, kun toisten palvelujen 

osalta edellytetään tunnistautumista ja rekisteröitymistä (esim. työttömäksi työn-

hakijaksi rekisteröityminen). 

Ekosysteemistä on olemassa erillinen JHKA:n rakenteen mukainen ekosysteemin 

kuvaus, jossa sen riippuvuuksia ja sisältöä on tarkemmin kuvattu yhtenä kokonai-

suutena. 

4.3.3. Kasvupalvelujen kytkeytyminen muihin ekosysteemeihin 

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kuvauksiin on kirjattu julkisten pal-
velujen ekosysteemit13. Kokonaisarkkitehtuurissa on esitetty lyhyesti, miten 

                                                 
13 VM Julkisen hallinnon arkkitehtuurikuvaukset (https://vm.fi/arkkitehtuurikuvaukset-ja-maaritykset) 
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kasvupalvelujen ekosysteemit sijoittuvat suhteessa muihin julkisten palvelujen 
ekosysteemeihin.   

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin kuvaushetkellä toiminnassa olevia 
JHKA-rekisteröityjä ekosysteemejä on vielä vähän, mutta niiden määrä tullee 
kasvamaan lähivuosina.  

 

Kuva 18 Kasvupalvelujen ekosysteemit suhteessa muihin ekosysteemeihin 

Tunnistetut ekosysteemit ovat valtion rahoittamia ja ministeriöiden tai niiden 
hallinnonalojen omistamia, ohjaamia tai koordinoimia. Koska ekosysteemejä on 
vielä niukalti rekisteröityinä ja suurin osa vasta kehitteillä, niistä tulee hankkia 
ajantasaiset ja tarkemmat tiedot ekosysteemiin kaaviossa kytketyltä taholta sitä 
mukaan kuin maakunnan tarve ekosysteemille ajankohtaistuu. Kuvaan on mer-
kitty punaisella katkoviivalla ne ekosysteemit, joihin kasvupalveluilla on mer-
kittävä kytkös.    
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4.4. Prosessit 

Tässä luvussa kuvataan kasvupalvelujen prosessikartta, joka on kuvattu yhden-
mukaisesti maakuntien viitearkkitehtuurin kanssa. Prosessit on kuvattu kasvu-
palvelujen näkökulmasta täydentäen viitearkkitehtuurin kuvausta. Kasvupalve-
lutoimijoiden erilaisuudesta johtuen ei ole mielekästä laatia tarkkoja prosessi-
kuvauksia, sillä ne eroavat toimijoittain. Kuvauksessa on pysytty karkealla ylä-
tasolla tunnistaen toimijoille yhteisiä osa-alueita.   

4.4.1. Prosessikartta 

Kasvupalvelujen yhteinen prosessikartta rakentuu ydinprosessien ympärille, 
joita ohjaavat ohjausprosessit ja toteuttamisen mahdollistavat tukiprosessit. 
Ydinprosessien määrittämisessä on hyödynnetty maakuntien viitearkkitehtuurin 
tavoin Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuria14, joka on määritetty tukemaan 
modernin monitoimijapalvelutuotannon tarpeisiin. Prosessikartta on muodos-
tettu asiakaslähtöisesti, ja kaikki prosessit tähtäävät kokonaisvaltaiseen asiakas-
hyödyn lisäämiseen. Kasvupalvelujen ydinprosesseissa asiakastarpeet ovat 
syötteinä Asiakkuuksien hallinnassa, Palvelujen järjestämisessä ja mahdollista-
misessa sekä Palvelutuotannossa. 

Kasvupalvelujen asiakkaina ovat henkilöasiakkaat sekä oikeushenkilöistä yri-
tykset, yhdistykset ja muut yhteisöt. Myös kunnat ja viranomaiset katsotaan asi-
akkaiksi silloin, kun ne käyttävät kasvupalveluja viranomaisroolissaan. Asiakas 
voi näyttäytyä prosessikuvauksissa palvelujen käyttäjänä.  

 

Kuva 19 Kasvupalvelujen prosessikartta 

Seuraavissa luvuissa kuvataan ydin- ja ohjausprosessit sekä tukiprosessien 
osalta hankinnan hallinta. Tukiprosessien ja ohjausprosesseista päätöksenteko-
prosessin kuvaaminen ei ole mielekästä, sillä ne ovat toimialaan nähden hyvin 

                                                 
14 https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/kunnan-johtamisen-viitearkkitehtuuri  



 

 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri 

  

24.5.2018 48 (72) 

 

  

  TILA: ALUSTAVA 

geneerisiä ja ne määritellään muista kuin kasvupalvelujen substanssin näkökul-
masta.  

4.4.2.  Ydinprosessien kuvaukset 

Ydinprosessien kuvaamiseen käytetään JHS 152 -ohjeistuksen mukaista tason 2 
toimintamallikuvausta, josta prosessin perustietotaulukkoon on valittu osa mää-
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 palvelujen järjestämisen piiriin kertyvän tiedon pe-
rusteella asiakastarpeet sekä niissä tapahtuvat muutokset, asiakastarpeeseen, pal-
velujen kysyntään ja toimintaan vaikuttavat paikalliset sekä globaalit muu-
tostrendit. Asiakkuuksien hallinnassa ryhmitellään ja priorisoidaan asiakkuudet 
siinä määrin kuin kasvupalvelutoimija voi ja haluaa asiakkuuksiaan priorisoida. 

 

Kuva 20 YP1 Asiakkuuksien hallinnan toimintamallikaavio 

Asiakkuuksien hallinta saa tietonsa erityisesti strategiasta ja asiakkaan palvelu-
tarpeesta. Toimintaympäristötiedot tuovat näkemyksen tarvittavista volyymeistä 
ja palvelutarpeen kehittymisestä. Asiakkuuksien hallinta antaa reunaehdot, laa-
tutavoitteet, palveluverkkotarpeen ja periaatteet palvelujen järjestämiselle ja 
mahdollistamiselle.  
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Taulukko 5 YP1 Asiakkuuksien hallinnan perustiedot 

PROSESSIN TAR-
KOITUS 

Asiakkuuksien hallinta tarkastelee sekä yksittäisen asiakkuuden hallintaa ja 
elinkaarta että kokonaisvaltaisesti nykyisten ja potentiaalisten asiakassuhteiden 
hallintaa ja seurantaa koko elinkaaren ajan.  

Asiakkaiden ryhmittely perustuu määritettyihin asiakassegmentteihin. Asiakas-
segmenteille määritetään tarkoituksenmukaisia alasegmenttejä sekä mahdollisia 
rooleja, joille kohdistetaan palvelukokonaisuuksia.  

Prosessi tunnistaa asiakkuudet ja asiakastarpeet sekä niissä tapahtuvat muutok-
set.  

Prosessi tunnistaa myös asiakastarpeeseen ja palvelujen kysyntään ja toimintaan 
vaikuttavat paikalliset ja globaalit muutostrendit. 

Asiakkuuksien hallinnassa ryhmitellään ja priorisoidaan asiakkuudet. 

PROSESSIN 
OMISTAJA 

Asiakkuusjohtaja, tai vastaava. 

PROSESSIN     
ASIAKKAAT 

Palvelun antaja (käsittää järjestäjän, tuottajan ja toteuttajan) 

PROSESSIN     

SIDOSRYHMÄT 

Asiakas, tulosohjauksesta vastaava, muu palveluntuottaja, ohjaavat tahot, kan-
salliset muut toimijat (esim. Sote), kunta, alueen elinkeinoelämä 

RAJAPINNAT 
MUIHIN PRO-
SESSEIHIN 

Asiakkuuksien hallintaa ohjaavat prosessit: 

• Strategiaohjaus ohjaa Asiakkuuksien hallintaa Strategiset asiakkuusta-
voitteiden kautta 

• Rahoitus- ja tulosohjaus tuottaa tulostavoitteiden 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 prioriteet-
teja, palveluverkon jäsentymistä ja palvelujen laatutavoitteita.  

Asiakkuuksien hallinta raportoi Strategiaohjaukselle ja tuottaa syötetietona stra-
tegiselle ohjaukselle analysoitua asiakastietoa. 

SYÖTTEET  Toimintaympäristötieto, asiakastarve, asiakassegmentointi, strategiset asiak-
kuustavoitteet, talousarvio, ohjaus 
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TUOTOKSET Palvelutarjooman rakenne, Määräarvio, palveluverkkotarve, laatutavoite, ana-
lysoitu asiakastieto 

 

 

 

YP 2 Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen 

Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen on yksi keskeisimpiä palveluja 
määrittävistä sekä ohjaavista kasvupalvelujen prosesseista. Kasvupalvelujen jär-
jestäminen ja tuotanto on pääosin erotettu toisistaan, joten kasvupalvelujärjestä-
jillä on useimpiin lakisääteisiin tehtäviin ja palveluihin järjestämisvastuu, mutta 
ei välttämättä laissa määritettyä tuotantovastuuta. Palvelujen järjestäminen pe-
rustuu asiakaskunnan palvelutarpeeseen ja strategiaohjauksen linjauksiin palve-
lujen tuottamistavasta. Kasvupalvelujärjestäjän on seurattava asiakaskunnan tar-
peiden kehittymistä ja tuotettujen palvelujen vaikuttavuutta.   

Palvelujen järjestämisen ja mahdollistamisen ydinprosessi kytkeytyy muihin 
prosesseihin alla esitetyn kuvan mukaisesti. 

 

Kuva 21 YP 2 Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen 
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Taulukko 6 YP 2 Palvelujen järjestämisen ja mahdollistamisen perustiedot  

PROSESSIN  
TARKOITUS 

Palvelujen järjestämisessä ja mahdollistamisessa tehdään päätökset kasvupal-
velujen palvelutarjoomasta ja palveluverkosta huomioiden toimintaympäris-
tömuutokset ja asiakastarpeet. Palvelut hankitaan ja järjestetään sisäisiltä tai 
ulkoisilta tuottajilta palvelutarpeen, asiakkuudenhallinnan reunaehtojen, stra-
tegian ja tulosohjauksen pohjalta. Palvelujen järjestäminen ja mahdollistami-
nen -ydinprosessi vastaa tuotantotavan ja tuottajavalintamenettelyn määrittä-
misestä sekä varsinaisesta tuottajavalinnasta. Lisäksi se vastaa tuotantosopi-
musten hallinnasta, ja sille kuuluu palvelujen järjestämisen tulosten arviointi 
ja seuranta. 

PROSESSIN 
OMISTAJA 

Palvelujohtaja tai vastaava. 

PROSESSIN    
ASIAKKAAT 

Palveluntuottajat ja -toteuttajat  

PROSESSIN  
SIDOSRYHMÄT 

TEM, VM, muut kasvupalvelujen järjestäjät, kansalliset muut toimijat, valti-
ontalouden tarkastusvirasto, EU-rakenne-rahastojen tarkastus ja hallintovi-
ranomainen, alueen elinkeinoelämä  

RAJAPINNAT 
MUIHIN PROSES-
SEIHIN 

Palvelujen järjestämistä ohjaavat: 

• Asiakkuuksien hallinta (määrät, toimintaympäristöanalyysistä vaiku-
tus palveluverkkoon, palvelutasotavoitteet) 

• Strategiaohjaus (strategiset tulostavoitteet, strategiset asiakkuusta-
voitteet, omistajaohjauksen periaatteet) 

• Rahoitus- ja tulosohjaus (talousarvio, varat, tulosohjaus) 

• Tulosohjaus (tulostavoitteet) 

• Kehittämisen ohjaus (kehittämisprojektit, kehittämismallit) 

• Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus (omistajaohjaus ja toimintasuun-
nitelma) 

Palvelujen järjestäminen ohjaa Palvelutuotantoa (tuotantomalli, sopimukset, 
palvelutarjooma, määrät, laatu, maksut, sopimukset). 

Palvelujen järjestämisen prosessi raportoi toiminnastaan: 

• Strategiaohjaukselle (palveluverkko- ja järjestämistiedot) 

• Rahoitus- ja talousohjaukselle (tulosraportointi) 

SYÖTTEET  Asiakastarve, palaute, määräarvio, priorisointi, palveluverkko, laatutavoite, 
määrä-, talous- ja laaturaportointi, laskutus, omistajaohjaus, toimintasuunni-
telma, tulostavoitteet, talousarvio, varat, talous- ja tulosohjaus. 



 

 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri 

  

24.5.2018 52 (72) 

 

  

  TILA: ALUSTAVA 

TUOTOKSET Tuottajavalintamenettelyt, tuottajien kelpoisuusvaatimukset, palvelutar-
jooman/ palvelun/ palvelukeinovalikoiman laatu-, määrä- ja kustannuskritee-
rit, saatavuuskriteerit, toimittajien sitoumukset, palvelusopimukset, tilaukset, 
ostosopimukset, maksut, talousraportti, kysyntä- ja talousennuste, palvelu-
verkko- ja järjestämistiedot. 

 

YP 3 Palvelutuotanto 

Kasvupalvelujen palvelutuotanto toteuttaa maakuntien osalta maakuntastra-
tegiaa ja valtakunnallisten toimijoiden osalta tulossopimuksen ja toimijakoh-
taisen strategian tavoitteita.  

 

 

Kuva 22 YP 3 Palvelutuotanto 

Asiakas antaa välitöntä palautetta palvelusta palvelutuotannon ydinproses-
sille, jonka tehtävänä on huomioida se omissa operatiivisissa palveluissaan. 
Palveluntuottaja kehittää omia palvelujaan, ja niiden tehokkuutta parantaak-
seen, palvelujen laatua ja niiden kustannustehokkuutta. Varsinainen palvelu-
jen minimisisältö ja laatu määritetään kuitenkin Palvelujen järjestämisessä ja 
mahdollistamisessa. Tieto välitetään Palvelutuotannolle palvelu- tai hankin-
tasopimusten tai sisäisten sopimusten välityksellä. 
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Palvelutuotanto raportoi palvelujen järjestämiselle palvelujen volyymin sekä 
toteutuneen palvelutason ja laadun yhdessä sovitun mukaisesti. Ulkoiset pal-
veluntuottajat laskuttavat näiden perusteella Palvelun järjestämisprosessia 
tuottamistaan palveluista. 

Taulukko 7 YP 3 Palvelutuotannon perustiedot 

PROSESSIN  
TARKOITUS 

Palvelutuotanto tuottaa asiakkaiden palvelut palvelujen järjestämisen ja mah-
dollistamisen antamissa rajoissa.  

Palvelutuotannossa johdetaan kasvupalvelujen omaa tuotantoa sekä ulkoisia 
palvelun tuottajia. 

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 palvelutarjoaman vaikuttavuudesta, kus-
tannushyödyistä, tuloksesta ja palveluprosessin toimivuudesta. 

PROSESSIN 
OMISTAJA 

Palvelutuotantojohtaja, tai vastaava 

PROSESSIN  
ASIAKKAAT 

Asiakas 

PROSESSIN  
SIDOSRYHMÄT 

Valvonta ja tarkastustahot, asiakkaiden edunvalvontatahot  

RAJAPINNAT 
MUIHIN  
PROSESSEIHIN 

Palvelutuotantoa ohjaavat prosessit 

• Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen sekä riittävä eriyttämi-
nen (käytettäessä erillisrahoitusta, jonka ehtona on eriyttäminen) 

• 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: tuotokset sekä tulos- ja vaikut-
tavuusraportointi) 

• Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaukselle (Tuotanto- ja tulosrapor-
tointi: tuotokset sekä tulos- ja vaikuttavuusraportointi) 

SYÖTTEET  Välitön palaute, tuottajavalinta, tilaukset, palvelutarjooma, määrät, laatu, os-
tosopimukset, maksut, kehittämistoimenpiteet, tulostavoitteet, ohjaus 

TUOTOKSET Määrä, talous- ja laaturaportointi, laskutus, palveluraportit, tuotannon tulok-
set, tulos- ja vaikuttavuusraportointi 
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4.4.3. Ohjausprosessien kuvaukset 

Ohjausprosessit linkittyvät kaikki strategiselle tasolle. Niiden tärkein tehtävä ja 
tarkoitus on ohjata ja johtaa maakunnan toimintaa mahdollistamalla ydinproses-
sien kitkattoman toiminnan. 

 

Kuva 23 Kasvupalvelujen ohjausprosessit 

Ohjausprosesseja on kaikkiaan seitsemän kappaletta, ja ne käydään tarkemmin 
läpi seuraavissa luvuissa pois lukien päätösprosessi, jota ei ole tarkoituksenmu-
kaista kuvata kasvupalvelujen näkökulmasta.  

Strategiaohjaus 

Strategiaohjaus varmistaa kasvupalvelujen vaikuttavuuden ja uudistumiskyvyn. 
Strategiaohjaus on dynaaminen prosessi, joka seuraa strategiakaudelle asetettu-
jen tavoitteiden lisäksi aktiivisesti toimintaympäristöä ja lainsäädäntöä. Se tar-
kastelee asiakastarpeiden muutoksia ja strategista vaikuttavuutta sekä ohjaa ak-
tiivisesti strategisella tasolla kasvupalvelujen toteuttamista maakunnassa tai val-
takunnallisten toimijoiden osalta valtakunnallisesti.  

Strategiaohjauksen tehtävänä on suunnitella, toimeenpanna ja seurata sekä ak-
tiivisesti ohjata kasvupalveluihin liittyviä strategisia linjauksia ja sekä niitä kos-
kevia strategisia tavoitteita ja mittareita. Keskeisinä kasvupalveluja ohjaavina 
strategioina ovat: Kansainväliset sopimukset (esim. ILO, EU), hallitusohjelma, 
TEM kansalliset tavoitteet ja suuntaviivat, VM talousohjaus, erillisrahoituksen 
ehto-ohjaus, valtakunnallisten toimijoiden tulosohjaus, digitalisaation yhtenäis-
politiikka sekä maakunnan tasolla maakuntastrategia. Näiden pohjalta toteute-
taan varsinaisessa palvelujen järjestämisessä ja mahdollistamisessa sekä palve-
lutuotannossa monia muita tarkempia ohjelmia ja malleja, esimerkiksi toimi-
piste- ja palveluverkkosuunnitelmia. 

Rahoitus- ja talousohjaus 

Rahoitus- ja talousohjaus saa syötteenä tietonsa strategiaprosessista, VM talous-
ohjauksena, erillisrahoituksen ehto-ohjauksesta, taloushallinnan ja henkilöstö-
hallinnan prosesseista sekä arvioidusta asiakastarvetiedosta. Rahoitus- ja talous-
ohjaus asettaa taloudelliset tavoitteet kasvupalveluille ja järjestää ne rahoituksen 
taloudellisten tavoitteiden, reunaehtojen ja taloudellisen tilanteen perusteella.  

Ohjausprosessi muodostaa taloussuunnitelman, talouskehyksen, talousarvion, 
investointi- ja käyttösuunnitelman. Prosessi vastaa maksuliikenteen toteutumi-



 

 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri 

  

24.5.2018 55 (72) 

 

  

  TILA: ALUSTAVA 

sesta, varojen sijoittamisesta, sisäisestä valvonnasta ja tilintarkastuksesta. Se oh-
jaa ja seuraa talouden tasapainoa sekä tulosta raportoiden taloustiedot päätök-
senteon tueksi. 

Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus 

Asiakkuuksien ja palvelujen ohjauksen syötetiedot tulevat strategiaprosessista 
ja arvioidusta asiakastarvetiedosta. Kasvupalvelujen palvelutarjooma, sen mää-
rittely ja palveluohjelma sekä omistajaohjauksen periaatteet muodostuvat stra-
tegiaprosessissa, ja Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus hoitaa palvelutar-
joomalle palvelujen ryhmittelyn, paketoinnin ja tuotteistamisen asiakaslähtöi-
sesti. Se tuottaa palvelustrategian ja strategisen palvelutarjooman pohjalta pal-
veluryhmät ja palvelupaketit.  

Ohjausprosessissa otetaan kantaa palvelujen järjestämismalliin ja periaatteisiin. 
Palvelujen järjestämisen toteuttaminen ja seuranta sekä palvelujen järjestämisen 
kautta välillisesti palvelujen tuotannon ohjaaminen toteutetaan tässä proses-
sissa.  

Kehittämisen ohjaus 

Erilaiset kehittämistoimenpiteet, jotka tähtäävät kasvupalvelujen strategisten ta-
voitteiden edistämiseen sekä kasvupalvelujen vaikuttavuuden kehittämiseen, 
johdetaan ja ohjataan Kehittämisen ohjauksessa. Sen tavoite on ohjata kehittä-
mistä strategisten valintojen perusteella. Ohjausprosessin tehtävänä on varmis-
taa kasvupalvelun kyvykkyyksien toteutuminen eri aikaväleillä; jatkuvan kehit-
tämisen ohella toteutetaan määräaikaisempaa hanke- ja ohjelmatason kehittä-
mistä. Näissä toiminnoissa, ja myös akuutimmassa pienkehittämisessä, ohjaus-
mekanismi yltää aina Palvelutuotannon ydinprosessiin asti, mikäli tuotettu pal-
velu on oman palvelutuotannon järjestämää. 

Kehittämistoimintojen tavoitteellinen toteuttaminen onnistuu, kun prosessi no-
jaa läpinäkyvyyteen ja strategian mukaisiin kehittämistehtäviin. Käytännössä 
ohjaus tapahtuu edellä mainituissa, lyhyemmän aikavälin, hanke- ja projektin-
hallintatehtävissä. Kehittämisen ohjaus määrittää jatkuvan kehittämisen mallin 
Tulosohjauksen jatkuvalle kehittämiselle. 

Ohjaus 

TEM vastaa Business Finlandin tulosohjauksesta sekä Finnvera ja Tesin omis-
tajaohjauksesta. TEM asettaa tavoitteita valtakunnallisten kasvupalvelutoimi-
joiden toiminnalle, joihin päästääkseen toimijoiden tulee löytää riittävä tasa-
paino käytössä olevien resurssien ja kustannusten välille. Itsenäisten maakun-
tien kanssa TEM toimii kumppanuusmallissa. Maakuntastrategiassa sen sijaan 
asetetaan tavoitteita kasvupalvelutoiminnalle, joihin päästääkseen maakunnan 
tulee löytää riittävä tasapaino käytössä olevien resurssien ja kustannusten vä-
lille.  
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Kasvupalvelutoimijoiden tulee yhteensovittaa tavoitteet näihin reunaehtoihin 
huomioimalla toiminnan laatu ja tehokkuus. Jotta tavoitteisiin pääsemistä voi-
daan seurata, ohjauksessa määritetään mittarit, joilla kehittämistoimenpiteiden 
tuloksellisuutta ja suorituskykyä voidaan johtaa oikeaan tietoon perustuen. Oh-
jaus perustuukin näistä syistä strategisiin tulostavoitteisiin. 

Ohjauksessa huomioidaan tavoitteiden toteuttamisessa tarvittavat kyvykkyydet, 
ja se varmentaa tavoitteiden jalkauttamisen organisaatio- ja maakunnan toi-
mialatasolle sekä aina tulosyksikkö-, yksikkö- ja henkilötasolle. Ohjausprosessi 
seuraa toiminnan tavoitteenasetantaa ja tuloksellisuutta sekä raportoi tuloksista 
päätöksentekijöille. Rahoitus- ja talousohjaus -ohjausprosessi tuottaa syötetie-
toja tulosohjaukselle, joka määrittää tulostavoitteet palvelujen järjestämiselle ja 
mahdollistamiselle ja palvelutuotannolle sekä osin myös kehittämisen ohjauk-
selle. 

Sidosryhmien ohjaus 

Kasvupalvelujen keskeisiä sidosryhmiä ovat ohjaavat tahot valtiovarainministe-
riö, työ- ja elinkeinoministeriö, maakunta ja EU-rakennerahastojen hallintovi-
ranomainen.  

Lisäksi keskeisiä sidosryhmiä ovat muun muassa kunnat, kuntayhtymät, THL, 
Kuntaliitto, Kela, Soste ry ja muut sote-järjestöt, KT Kuntatyönantajat, ja sosi-
aali- ja terveydenhuollon ammattijärjestöt. Näiden sidosryhmien ohjauksesta on 
luonnollisesti huolehdittava pääasiassa viestinnällisin keinoin.  

4.4.4. Tukiprosessien kuvaukset 

Kasvupalvelujen keskeiset tukiprosessit on kokonaisarkkitehtuurityön yhtey-
dessä tunnistettu, mutta niiden osalta ei ole laadittu tarkkoja kuvauksia. Tuki-
prosessien kuvaaminen ei ole kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin näkökul-
masta mielekästä, sillä ne ovat toimialaan nähden hyvin geneerisiä ja ne määri-
tellään muista kuin kasvupalvelujen substanssin näkökulmista. Kasvupalvelujen 
kokonaisarkkitehtuurityössä on tukiprosesseista kuvattu ainoastaan hankinnan 
hallinnan prosessi.  

Seuraavassa kuvassa on esitetty keskeiset kasvupalveluihin liittyvät tukiproses-
sit, jotka on jäsennetty yhdenmukaisesti maakuntien viitearkkitehtuurityön 
kanssa.  

 

Kuva 24 Tukiprosessit 

Tukiprosessien tehtävänä on tukea sisäisiä ja ulkoisia palveluja, mahdollistaa 
ydinprosessien toimivuus sekä toimia ohjausprosessien apuna. 
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Hankinnan hallinta 

Kasvupalvelutoimija päättää strategiassaan palvelujen tuottamis- ja hankintata-
vasta sekä hankittavista kokonaisuuksista. Kasvupalvelujen tuottamisessa voi-
daan oman tuotannon ja perinteisten tilaaja-tuottaja mallien ohella hyödyntää 
aiempaa monipuolisemmin erilaisia kilpailullisia tuotantomalleja sekä näin 
edistää asiakkaiden valinnanvapauden mahdollisuuksia palvelujen valinnassa 
(etenkin yrityspalvelut).  

Uusi lainsäädäntö mahdollistaa monipuolisemman kirjon käytettävissä olevia 
palvelutuottajien valinta ja ohjausmenettelyitä. Palvelutuottajien valinta ja oh-
jausmenettely voi perustua hankintamenettelyn mukaiseen suorite- tai tulospe-
rusteiseen malliin tai esimerkiksi hyväksymismenettelyn mukaiseen malliin. 
Tulosperusteisessa hankinnassa palvelutarjoajan korvaus perustuu yksittäisten 
suoritteiden asemesta määriteltyjen tulosten saavuttamiseen. Näin palvelutuot-
tajalle jää enemmän vapautta toteutukseen ja oman toimintansa kehittämiseen 
sekä siten keino valikoimaan tulosten saavuttamiseksi. Hyväksymismenette-
lyssä taas tietyt kriteerit täyttävät palvelutuottajat voivat tuottaa palveluita ase-
tetuissa reunaehdoissa ilman erillistä toimittajien valintamenettelyä.   

Näiden menettelyiden sisällä on myös lukuisia erilaisia toteutusvaihtoehtoja ku-
ten vahvasti ohjattu hyväksymismenettely tai hyvin avoin ekosysteemipohjai-
nen liittymismenettely. Palvelutuotannon hankinta- ja ohjausmallit edellyttävät 
uudenlaisia keinoja toiminnan vaikuttavuuden, kustannustehokkuuden ja laadun 
seuraamiseksi.  

Palvelutuotannon ohjauksen kohdearkkitehtuurin yhteydessä on määritetty tar-
kemmin palvelutuotannon ohjauksen kokonaisuutta. Kohdearkkitehtuurityön 
tavoitteena oli rakentaa kasvupalvelujen palvelutuotannon ohjauksen toiminta-
malli, joka mahdollistaa erilaiset tavat palvelutuotannon järjestämiselle maa-
kunnissa kasvupalvelulainsäädännön mukaisesti. Työssä keskitytään etenkin 
järjestäjä – tuottaja rajapinnan tarkasteluun. Tämä edellyttää myös asiakkaiden 
palveluun ohjautumisen sekä laadunhallinnan kysymysten tarkastelua.  

Kasvupalvelutoimijat voivat luoda muiden kanssa uusia innovaatioita ja kehit-
tää sitä kautta alueensa markkinoita. Esimerkiksi maakunnat voivat omista eri-
laisista lähtökohdistaan päätyä hyvinkin erilaisiin tapoihin järjestää tulevat pe-
rustehtävänsä ja kasvupalvelut niiden osana asukkailleen. Palvelujen järjestä-
mistapa päätetään maakunta- ja palvelustrategiassa, joissa johdettuihin tavoit-
teisiin perustuen palvelut voidaan järjestää joko omalla tuotannolla tai ulkoisilta 
palveluntuottajilta hankkien. Järjestäjän tulee valmistella hankintoihin liittyviä 
strategisia tavoitteita ja linjauksia, jotka määrittävät, miten hankintoja hallitaan. 
Arvioitaessa palvelujen järjestämistapaa tulee ottaa huomioon muun muassa 
asiakkaiden palvelutarve, markkinatilanne, voidaanko käyttää yhteishankintoja 
ja voidaanko joitakin palveluja tuottaa yhteistoiminnassa muiden osapuolien 
kanssa. 

Hankinnan hallinnan yhtenä tehtävänä on arvioida hankintoja kokonaisuutena, 
strategisten painopisteiden ja kokonaisedun kannalta sekä kehittää hankintatoi-
mintaa muun muassa hankintaosaamisen ylläpidolla.   



 

 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri 

  

24.5.2018 58 (72) 

 

  

  TILA: ALUSTAVA 

Erityisesti taloudellinen tehokkuus, hankintojen vaikuttavuus ja merkitys toi-
minnan kehittämisessä ovat keskeisiä tarkasteltavia piirteitä. Järjestäjän palve-
lujen strategisella hankinnalla on vahva yhteys tietoon palvelutarpeesta, palve-
luverkon suunnitteluun ja hallintaan sekä käytettävissä oleviin resursseihin. Pal-
velujen järjestämistä suunniteltaessa on tärkeää tarkastella tuotannon kokonais-
ketjua ja suunnitella myös palvelutason ja asiakastyytyväisyyden mittaamista 
sekä sisällyttää näihin liittyvät kontrollit hankintoihinsa. 

Hankinnan hallinnan on myös varmistettava riittävä toimintojen eriyttäminen, 
mikäli välittävä toimielin harjoittaa rakennerahastotoimeenpanossa hankinta-
mallia. EU-rakennerahastojen ohjelmien toimeenpano mahdollistaa myös han-
kinnan hankerahoittamisen rinnalla. Välittävä toimielin voi toimeenpanna oh-
jelmaa myös hankintoina. Silloin hankintayksikkönä pitää kuitenkin käytän-
nössä olla maakunnan välittävä toimilein, ei maakunnan hankintayksikkö.  

Välittävän toimielimen eriyttäminen maakunnan muusta toiminnasta ulottuu 
hankintatoimeen asti, mikäli välittävä toimielin päättää hankintamuotoisen toi-
mintamallin käyttämisestä ohjelman toimeenpanossa. Välittävän toimielimen 
riippumattomuus omasta tuotannosta tulee olla varmistettu kaikissa toimin-
noissa ja liian keskitetyllä hankintatoimella se voidaan vaarantaa. Hallintoval-
vontakuvausten ohjeistuksessa on yksilöity vaatimus ”eriytettävä toiminnoit-
tain”, joten henkilötasolla eriyttäminen hankkeittain ei ole riittävää. 

4.4.5. Asiakas- ja palveluohjauksen toiminta  

Kasvupalvelujen kyvykkyyksissä esitellään asiakkuudenhallinnan, palvelujen 
järjestämisen ja palvelutuotannon kyvykkyyksiä osakyvykkyyksineen. Kyvyk-
kyyskartan yhteydessä ei kuitenkaan kuvata näiden välistä vuorovaikutusta. 
Tässä kappaleessa on kuvattu karkea ylätason malli asiakkuudenhallinnan, pal-
velujen järjestämisen ja palvelutuotannon toiminnasta sekä siihen sisältyvien 
toimintojen vuorovaikutuksesta. Kuvaus perustuu kuntien johtamisen viiteark-
kitehtuurin mukaiseen jäsennykseen, jota on kuitenkin muokattu vastaamaan 
kasvupalvelujen kokonaisuutta. Sama viitearkkitehtuuri on ollut myös maakun-
tien viitearkkitehtuurityön lähtökohtana, joten kuvaukset ovat yhteensopivat.  

Prosessien välisen vuorovaikutuksen kuvaaminen kasvupalvelujen kokonais-
arkkitehtuurissa pohjautuu JHS 152 -ohjeistuksen mukaiselle toimintamallita-
son määrittelylle. Tuki- ja ohjausprosessit kytketään ydinprosesseihin kasvupal-
velujen ydintoiminnan kuvaamiseksi. Kasvupalvelujen ydinprosessien mahdol-
listamat toiminnallisuudet luovat pohjan asiakaslähtöisyydelle, ja kyseistä ajat-
telumallia asiakaslähtöisestä palvelukokonaisuuksien kehittämisestä, asiakkuu-
den hallinnasta ja asiakkaan ohjauksesta oikeisiin palveluihin sekä asiakasläh-
töisestä ja vaikuttavasta monituottajamallilla järjestetystä palvelutuotannosta on 
jalostettu eri projekteissa ja erityisesti Turun kaupungin arkkitehtuurityössä.15 
Turun kaupungin arkkitehtuurityön lähtökohtana on ollut mahdollistaa uuden-

                                                 
15 Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri ja Asiakkuuksien ja palvelujen hallinnan kokonaisarkkitehtuuri, Turun 
kaupunki 
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lainen palveluekosysteemiin perustuva palvelutuotanto, jossa erilaiset palvelu-
tuottajat täydentävät toistensa palvelutarjontaa (ns. private – public malli). Asia-
kas- ja palveluohjauksen malli kuvaa, millä tavalla asiakas huomioidaan palve-
lua tuotettaessa, miten palautteeseen reagoidaan ja laajemmin siihen, miten pal-
velutuotannon kokonaisuus on mahdollistettu palvelunjärjestämisen mekanis-
meilla. Vastaavasti palveluntuottajien näkökulma otetaan huomioon heidän pa-
lautteensa pohjalta, jotta palveluketjun järjestämisen elementit voidaan suunni-
tella ja hallita kokonaisvaltaisesti.  

Tässä luvussa esiteltävä asiakas- ja palveluohjaus kytkee ydinprosessit osaksi 
ekosysteemien muodostamaa kokonaisuutta mahdollistaen asiakkaan kokonais-
valtaisen huomioinnin ohjaten oikeiden palvelujen äärelle oikeaan aikaan mo-
nituottajamallissa. 

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) eli Palvelutuotannon sisäiset toiminnot. Lisäksi on huomioitava, että 
maakunnissa kasvupalvelut kytkeytyvät osaksi maakunnan muuta palvelukoko-
naisuutta asiakkailleen ja siten esimerkiksi palveluverkon suunnittelussa kasvu-
palvelut ovat vain yhtenä näkökulmana. Alla olevassa kuvassa esitetään maa-
kuntien viitearkkitehtuurityön yhteydessä kuvattu asiakas- ja palveluohjauksen 
malli, joka maakuntien osalta sisältää myös kasvupalvelujen asiakas- ja palve-
luohjauksen. Maakuntien ohella myös muiden kasvupalvelutoimijoiden osalta 
voidaan sovitetusti soveltaa samaa ylätason mallia.  

 

Kuva 25 Asiakas- ja palveluohjauksen malli 

 Asiakas- ja palveluohjauksen toiminnassa syntyy useissa vaiheissa palvelu-, 
raportointi- ja palautetietoa sekä muuta lakisääteistä tietoa. Koska malli pyrkii 
ottamaan kantaa, miten palveluketjun toteutuminen on mahdollistettu ja järjes-
tetty, edellä mainittuja raportoinnin ja palautteen tietoja ei kirjata kuvaan näky-
ville. Mallissa jokaisessa prosessissa syntyy tietoa, ja raportointi on koko mal-
lin takana oleva näkökulma. Seuraavissa osioissa kuvataan mallin jokainen toi-
minto omana kokonaisuutenaan. 
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Toimintaympäristöanalyysi 

Toimintaympäristön muutosten ja sisäisten sekä ulkoisten muutospaineitten ym-
märtämiseksi tarvitaan analysoitua tietoa päätöksenteon tueksi. Toimintaympä-
ristön muutoksista tuotetaan kasvupalvelujen osalta sekä valtakunnallista että 
alueellista tietoa ja toimijakohtaista tietoa. Toimintaympäristöanalyysi voidaan 
tässä mallissa nähdä koostetun taustatiedon lähtökohtana, joten syötetietoja tälle 
toiminnallisuudelle ei ole piirretty kuvaan. Toimintaympäristön muutoksia ja 
muutostrendejä analysoidaan sekä hyödynnetään erilaisia ennustemalleja muu-
tosten tunnistamiseen palveluverkon suunnittelua varten. Toimintaympäristö-
analyysi voi käynnistyä sekä määräajoittain tehtävän tarkastelun (suunnittelun 
vuosikello) että havaitun nousevan ilmiön seurauksena. Parhaimmillaan toimin-
taympäristöanalyysi ja siitä seuraavat toimenpiteet tehdään ennakoivasti, jolloin 
itse ilmiö kohdataan valmistautuneena. 

Kasvupalvelutoimijan toimintaympäristön analyysissa hyödynnetään tutkimus-
laitosten, TEM:n ja muiden toimijoiden tuottamaa valtakunnallista ja alueellista 
ennakointitietoa. Lisäksi kukin kasvupalvelutoimija tuottaa omaa ennakointitie-
toa. Analyysi perustuu siten sekä sisäisiin että ulkoisiin tietoihin, joita tarkastel-
laan trendien, jakautumien, maantieteen yms. suhteen. Analyysitietona hyödyn-
netään muun muassa tilastoja, esimerkiksi väestötietoja. Väestöanalyysin perus-
teella voidaan tuottaa esimerkiksi alueittaista tietoa sairauksien esiintymisestä. 
Analyysitieto voi liittyä myös esimerkiksi maakunnan elinkeinorakenteen ja vä-
estörakenteen kehittymiseen lähivuosina. Analysoitu asiakas- ja palvelutarve-
tieto välitetään Palvelutarpeiden ennakoinnille ja tunnistamiselle. 

Asiakkuudenhallinta 

YP1 (ydinprosessi) Asiakkuuksien hallinnan sisällä olevista toiminnoista Asi-
akkuudenhallinta vastaa asiakastietojen kirjaamisesta kertaalleen oikein, kaik-
kien toimintojen käytettäväksi ja asiakkaiden palvelukäyttäytymisen seuraa-
miseksi. Asiakkaaseen liittyvät asiakastiedot ja asiakkaaseen liittyvä palveluhis-
toria hallitaan tässä kokonaisuudessa.  

Asiakkuudenhallinta huolehtii, että asiakas saa palveluherätteet mahdollistaen 
proaktiivisen palvelujen tarjoamisen ja vastaa asioinnin näkyvyyden määritte-
lystä. Toiminto määrittää myös asiakkaan segmentoinnin ja mahdollistaa asiak-
kaan omien tietojen (my data) näyttämisen hänen haluamiinsa palvelunohjaus- 
ja palvelutapahtumiin. Toiminto ottaa vastaan Asiakasohjaukselta asiakkaan 
palvelusuunnitelman ja välittää palvelujen toteumatiedot Asiakasohjaukselle. 
Varsinaisen palvelutapahtuman perusteella Asiakkuudenhallinta saa Palvelujen 
tuottamiselta syötteenään palvelujen toteumatiedot, joista johdettuna palvelutar-
jooman muutostarpeista välistetään tietoja Palvelutarpeiden ennakoille ja tun-
nistamiselle. 
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Palvelutarpeiden ennakointi ja tunnistaminen 

Palvelutarjooman muutostarpeiden ohella huomioidaan tässä toiminnossa asi-
akkaan muulle kuin palveluntuottajalle antama palaute sekä Toimintaympäris-
töanalyysissä tuotetut asiakas- ja palvelutarvetiedot. Tärkein tehtävä on asiak-
kaiden tarpeiden ymmärtäminen, ennakointi ja asiakkaiden osallistaminen tar-
peen mukaisten palvelujen määrittelyyn asiakassegmenteittäin. Asiakas- ja pal-
velutarpeista käsin palveluita kehitetään yhtenäiseksi palvelutarjoomaksi. Teh-
tävänä on myös tunnistaa ja ennakoida asiakkaiden tarpeiden muutoksia ja täyt-
tymättömiä palvelutarpeita asiakkuudenhallinnan tietojen perusteella. Palvelu-
tarpeiden ennakointi ja tunnistaminen toimii YP1 Asiakkuuksien hallinnan ja 
YP2 Palvelujen järjestämisen ja mahdollistamisen välissä vastaten lisäksi pa-
lauteprosessista ja palautteiden edelleen ohjauksen järjestämisestä palvelujen 
kehittämiseen, palvelujen järjestämiseen ja palvelutuotantoon. 

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 tapahtuu tässä toiminnossa. 

Palvelujen järjestämisen ja mahdollistamisen keskiössä Palvelukokonaisuuk-
sien ja ketjujen hallinta ja kehittäminen saa keskeiset tietonsa lisäksi kahdesta 
muusta kokonaisuudesta: Palvelukokonaisuuksien ja palvelujen kustannus-, 
saatavuus- ja laatutiedot, jotka ovat luonteeltaan raportointi- ja palvelutietoa, 
tulevat tälle toiminnolle syötteenään Palvelutarjooman hallinnalta. Palvelun-
tuottajien hallinta välittää puolestaan pidemmän ajan trenditietoa palveluntuot-
tajien pysyvyydestä sekä palveluntuottajien havainnot palveluketjun toimivuu-
desta tälle toiminnolle. Palvelukokonaisuudet järjestämis- ja kapasiteettitarve-
tietoineen välitetään Palveluverkon suunnittelulle. 

Palveluverkon suunnittelu 

Palveluverkon suunnittelun tavoite on palvelujen tarjoaminen asiakastarpeiden, 
vaikuttavuuden ja kustannusten kannalta oikeissa paikoissa ja kanavissa oikeaan 
aikaan ja oikein mitoitettuna. Palvelunjärjestäjä suunnittelee asukkaiden palve-
lutarpeisiin ja palvelustrategiaan perustuvan joustavan ja kustannustehokkaan 
palveluverkon hyödyntäen myös monipuolisia sähköisiä palveluita.  

Kasvupalvelujen näkökulmasta tulee huomioida, että eri kasvupalvelutoimijoi-
den osalta palveluverkon suunnittelun perusteet eroavat merkittävästi. Valta-
kunnalliset kasvupalvelutoimijat suunnittelevat oman asiointiverkkonsa oman 
kasvupalvelutarjoomansa lähtökohdista. Sen sijaan maakunnat suunnittelevat 
palveluverkon huomioiden kaikki maakunnan asukkaiden tarvitsemat palvelut, 
eikä tarkastelu siten rajaudu pelkästään kasvupalveluihin vaan suunnittelussa on 
huomioitava myös muut maakunnan järjestämisvastuulla olevat tehtäväkoko-
naisuudet. Kiinteällä palveluverkolla tarkoitetaan asiakaspalvelupisteistä koos-
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tuvaa, tietyllä maantieteellisellä alueella sijaitsevaa toimipisteverkostoa. Palve-
luverkkoa täydentävät liikkuvat ja jalkautuvat palvelut. Digitaalinen palvelu-
verkko sähköisinä palveluina osaltaan korvaa, tukee ja täydentää muuta palve-
luverkkoa. Palveluverkon suunnittelulla varmistetaan, mistä palvelupisteistä ja 
milloin palveluketjujen mukaiset palvelut ovat saatavissa monikanavaisen asia-
kaspalvelun periaatteiden mukaisesti. 

Palvelupisteiden kapasiteetin karkea suunnittelu perustuu asiakkaiden tarpeiden 
ja käyttäytymisen tunnistamiseen. Esimerkiksi kansalaispalveluissa illalla tarvi-
taan digitaalisessa kanavassa pääsääntöisesti enemmän kapasiteettia kuin aa-
mulla, sillä asiakkailla on töiden jälkeen enemmän aikaa asioiden hoitamiseen. 
Toimintaympäristöanalyysitietojen pohjalta varmistetaan laissa määritellyt mi-
nimitason palvelut, ja tässä yhteydessä huomioidaan myös yksityisen sektorin 
palvelunjärjestäminen sekä interaktio kansallisen tason ja maakuntien välillä. 
Kanavakohtaisen kustannusajattelun edistäminen ja asiakkaiden kannalta järke-
vien kokonaisuuksien suunnittelu digitaalisiin kanaviin kuuluu Palveluverkon 
suunnittelulle. Toiminto välittää palveluverkkosuunnitelman Palvelutarjooman 
hallinnalle. 

Palvelutarjooman hallinta 

Palvelutarjooman hallinta ottaa syötetietoinaan kasvupalvelukokonaisuudet pal-
veluineen ja asiakkaan tarpeiden määrittelytiedot, palveluverkkosuunnitelman 
ja palvelutuotannon puolelta tiedot toteutuneista kustannuksista. Palveluntuot-
tajien hallinta välittää tiedot palveluntuottajien palvelutarjoomasta, hinnastoista 
ja kootuista asiakastyytyväisyystiedoista Palvelutarjooman hallinnalle. Se ra-
portoi palvelukokonaisuuksien ja palvelujen kustannuksista, saatavuudesta ja 
laadusta Palvelukokonaisuuksien ja ketjujen hallinnalle. Toiminto tuottaa pal-
velutuotantotarvetiedot kapasiteettiennusteineen Palveluntuottajien hallinnalle. 
Palvelukokonaisuuksien ja palvelujen kustannus, saatavuus ja laatu sekä tiedot 
palveluntuottajista välitetään Asiakasohjaukselle. 

Palveluntuottajien hallinta 

Toiminnon tehtävänä on hankkia hinta-laatusuhteeltaan optimaaliset ja vaati-
musten mukaiseen palveluun kykenevät kasvupalveluntuottajat. Se kilpailuttaa 
tai mahdollistaa eri palveluntuottajat ja muodostaa palvelusopimukset. Palve-
luntuottajien hallinta arvioi, ketkä markkinoilla olevista palveluntuottajista ovat 
kyvykkäitä toteuttamaan palvelua ja asettaa niille vaatimukset, jotka vaihtelevat 
palvelukohtaisesti. 

Tässä kokonaisuudessa hallitaan palveluntuottajien tietoja ja sopivuutta eri pal-
velujen tuottamiseen sekä varmistetaan palveluntuottajien lakisääteisten verojen 
yms. oikeellisuus. Palveluntuottajien hallinnassa huolehditaan asiakkaille tarjot-
tavasta palveluohjauksesta ja asiakkaan saamien palvelujen kapasiteetin saata-
vuudesta tehtyjen sopimusten perusteella sekä vastataan palveluntuottajien pal-
velujen laadun seurannasta. Lisäksi palveluntuottajien palaute palveluketjujen 
toimivuudesta huomioidaan sekä tehdään vaikuttavuustarkasteluja. 



 

 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri 

  

24.5.2018 63 (72) 

 

  

  TILA: ALUSTAVA 

Palvelutuotannon hallinta 

Palveluntuottajien hallinnasta välitetään palvelusopimukset Palvelutuotannon 
hallintaan. Lisäksi se saa Palvelujen tuottamisesta syötteenään palvelun laatu-
tiedot. Palvelutuotannon hallinta varmistaa palvelujen tuottamisen asiakkaiden 
saataville, sopimusten ja kapasiteettitarve-ennusteiden mukaisesti. Palvelun-
tuottajat vastaavat luonnollisesti omasta, sisäisestä palvelutuotannostaan teke-
miensä sopimusten mukaisesti. Asiakasohjaus saa Palvelutuotannon hallinnasta 
syötetietona kapasiteetti- ja varaustiedot, joiden perusteella Asiakasohjaus pys-
tyy suunnittelemaan asiakkaan palvelupolun konkreettisesti.  

Palvelujen tuottaminen 

Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen hallinta ja kehittäminen -toiminnossa vali-
tun palvelutarjooman mukainen palvelu tuotetaan – eli palvelutapahtuma toteu-
tuu varsinaisesti tässä yhteydessä – hyväksyttyjen toimittajien toimesta (oma 
tuotanto, yritykset ja yhdistykset), kyseessä ei ole välttämättä ostopalvelu. Pal-
velutuotanto noudattaa tietysti sille asetettuja tavoitteita, sopimuksia ja lainsää-
däntöä. Palvelujen toteumatiedot välitetään Asiakkuudenhallinnalle ja palve-
luohjauksen tarkennustiedot (tai paluu ohjaukseen) siirtyvät Asiakasohjauk-
selle. Palvelujen käyttötiedot tulevat Asiakasohjauksesta tälle toiminnolle. 

Asiakasohjaus 

Asiakasohjaus yhdistää YP1 Asiakkuuksien hallinnan ja YP3 Palvelutuotannon. 
Sen tehtävänä on tuottaa palveluyksikkörajat ylittävä katkeamaton ja tarvepe-
rustainen palveluketju asiakkaalle. Asiakkaan palvelusuunnitelma muodoste-
taan asiakkaan omien tietojen, asiointitietojen ja asiakastarpeen kartoituksen pe-
rusteella huomioiden samalla asiakkaan oman segmentin yleisen palvelutarjon-
nan sekä palvelujen saatavuuden. Palvelusuunnitelmat kehittyvät ja täydentyvät 
osana palveluita, ja siksi ne on sijoitettu sekä Palvelutuotannon että Asiakkuuk-
sienhallinnan piiriin. Eri toimijat tekevät palvelutarvekartoitusta omien palvelu-
jensa yhteydessä (palvelupolun alussa) ja täydentävät sekä päivittävät siten asi-
akkaasta olevaa palvelusuunnitelmaa. On tärkeää varmistaa tiedon sujuva liik-
kuvuus palveluketjussa päällekkäisyyksien välttämiseksi ja oikean kokonaisku-
van saamiseksi asiakkaan tilanteesta. Palvelusuunnitelmat puolestaan ohjaavat 
yksittäisen asiakkaan palvelupolkuja. 

Asiakkaan ohjaus oikeisiin palveluihin tapahtuu monikanavaisesti. Ohjausta 
voidaan tehdä monitasoisen asiakaspalvelun eri tasoilla, ja sitä voidaan tehdä 
myös monituottajamallissa. Keskeistä on hyödyntää kaikki asiakkaan valtuut-
tama tieto oikean palvelusuunnitelman muodostamiseen sekä tuottaa tietoa täyt-
tymättömistä palvelutarpeista aina palveluverkon suunnittelua varten.  

 

4.4.6. Prosessi-integraatiomalli 

Kasvupalvelutoimijoiden tehtäväkenttä on kuitenkin monelta osin lakisääteinen 
ja siten lainsäädännössä määrättyjä poikkeuksia lukuun ottamatta samanlainen. 
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Kasvupalvelujärjestäjä vastaa asiakkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutu-
misesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta. Seuraavat sisältölait 
määrittelevät toimijoiden lakisääteisiä tehtäviä:  

• laki julkisista rekrytointi- ja osaamisen kehittämispalveluista 

• laki alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta 

• laki kotoutumisen edistämisestä 

• Lisäksi lokakuussa 2018 tullaan antamaan lakiesitys kasvupalvelujen tiedon-
hallinnasta. 

Kasvupalvelujärjestäjien tulee järjestää niille lakisääteisistä tehtävistä johdetut 
palvelut. Järjestettävät palvelut tuottavat osa-alueesta riippuen järjestäjä itse, ul-
kopuolinen toimija (esim. yritys, kolmas sektori, toinen maakunta) tai kumpikin 
rinnakkain. 

Kasvupalvelujärjestäjän vastuuna on myös huolehtia järjestettävien palvelujen 
ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta sekä palvelutarpeen, 
-määrän ja -laadun määrittelemisestä. Järjestäjä vastaa myös tuottamistavasta, 
tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toimival-
lan käyttämisestä. Kokonaisarkkitehtuurissa keskeisessä asemassa on asiakas, 
jolle tuotetaan lisäarvoa palveluilla. Asiakkaan tarpeita, kokemuksia ja pa-
lautetta kootaan ja hyödynnetään kaikilla johtamisen tasoilla. Prosessi-integraa-
tion kuvaus lähtee asiakkaasta ja asiakkaan palvelutarpeista, joihin kasvupalve-
lutoimijat tehtävänsä mukaisesti pyrkivät vastaamaan huomioiden lakivelvoit-
teet, toimintaympäristömuutokset sekä käytössä oleva varat ja resurssit.    

Prosessi-integraatiolla tarkoitetaan ydinprosessien ja ohjaus- sekä tukiproses-
sien keskinäisiä ja näiden välisiä kytkentöjä. Ne voivat olla joko tietovirtoja tai 
ohjaus- ja vaikutusprosesseja. Kokonaisarkkitehtuurin prosessi-integraatiossa 
prosessit jaetaan kuntien johtamisen viitearkkitehtuurin mukaista jaottelua käyt-
täen strategisen, taktisen ja operatiivisen tason prosesseihin.  
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Kuva 26 Kasvupalvelujen ohjauksen prosessi-integraatiomalli 

Yllä olevassa kuvassa on ydinprosessien kokonaisuudet hahmoteltu ajallisesti 
eri tasoille. Strategisen tason tarkastelu kulminoituu ensimmäiseen ydinproses-
siin, YP1 Asiakkuuksien hallintaan, jonka keskeisin tehtävä on muodostaa asi-
akkaiden tarpeista ja vaatimuksista syötteet muun muassa toimintaympäristö-
analyysistä saatujen tietojen perusteella vietäväksi Palvelujen järjestämisen ja 
mahdollistamisen ydinprosessille. YP2 Palvelujen järjestäminen ja mahdollis-
taminen koostaa saamansa tiedot yhteen ja tarjoaa YP3 Palvelutuotannolle edel-
lytykset tuottaa asiakkaan palvelupolkuun kulloinkin sopiva palvelu kustannus-
tehokkaasti ja lisäarvoa tuottaen. Vaikka edellä mainittu jaottelu jakaa ydinpro-
sessien toiminnallisuuden omiin ajallisiin ulottuvuuksiin (strateginen, taktinen 
ja operatiivinen), täytyy huomioida, että jokainen ydinprosessi tarvitsee tarkem-
pia sisäprosesseja jokaisesta teemasta, joten kuvaa ei suoraan voi pitää proses-
sien toimivuuden mittarina, vaan enemmän havainnollistavan kasvupalvelujen 
ohjauksen kokonaiskaaviona. 

4.4.7. Palvelupolut 

Palvelupolun määritelmää lähestytään kasvupalvelujen kokonaissarkkitehtuu-
rissa asiakkaan ja kasvupalvelutoimijoiden näkökulmasta.  

 

 Asiakkaan näkökulmasta lähestyttäessä palvelupolku määritellään 
palveluksi, joka muodostuu yksittäisistä kontaktipisteistä, joiden 
kautta asiakkaat kokevat palvelun. Kontaktipisteet voivat olla fyysi-
siä asioita, tiloja tai vuorovaikutusta ihmisen ja laitteen tai ihmisten 
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välillä. Palvelu koetaan ajassa usean kontaktipisteen kautta palvelu-
polkuna16. 

 Kasvupalvelutoimijan näkökulmasta lähestyttäessä palvelupolku 
määritellään saman asiakkaan tiettyyn ongelmakokonaisuuteen koh-
distuvaksi ja organisaatiorajat ylittäväksi, suunnitelmalliseksi ja yk-
silöllisesti toteutuvaksi palveluprosessin kokonaisuudeksi17. 

Nämä palvelupolun määritelmät eivät varsinaisesti ota kantaa palvelupolun laa-
juuteen, mutta jälkimmäinen näkökulma lähtee siitä ajatuksesta, että palvelu-
polku ylittää organisaatiorajat, jolloin ohjaudutaan tarkastelemaan useamman 
kuin yhden toimijan tuottamaa kokonaispalvelua. Palvelupolkuja voidaan ja 
kannattaa myös mallintaa vain yhden toimijan piirissä tuotettavissa kokonais-
palveluissa. 

Erilaisten kasvupalvelutoimijoiden ja -järjestäjien suuresta määrästä johtuen 
käytännössä mahdollisia palvelupolkuja on runsaasti ja niitä ei kokonaisarkki-
tehtuurityön yhteydessä ole järkevää määritellä tarkasti. Kukin toimija ja järjes-
täjä määrittää omalla vastuualueellaan tarkoituksenmukaisen palvelupolun huo-
mioiden muiden toimijoiden kytkeytymisen kokonaisuuteen.  

Kasvupalvelujen palvelupolkuja on kuvattu Iskukykyiset palvelut (IE2) -ohjel-
man Goforelta tilaaman kasvupalvelujen palvelumuotoiluprojektin yhteydessä. 
Loppuraportti (Palvelukonsepti. Kasvupalvelujen palvelumuotoilu loppura-
portti 2017 / Gofore) on saatavilla alueuudistus.fi -sivustolta. Aineisto sisältää 
havainnollistavia esimerkkipolkuja. Seuraavassa kuvassa on esitetty raportin 
ylätason kuvaus kasvupalvelun palvelupoluista.  

                                                 
16 Koivisto Mikko, Mitä on palvelujen muotoilu, 2007 

17 Palveluketjun määritelmä julkaisussa Stakes 2002, Sosiaali- ja terveydenhuollon sanastoja 
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Kuva 27 Kasvupalvelujen palvelupolut  

 

4.5. Organisaatio 

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri ei ota kantaa kasvupalvelutoimijoiden 
organisaatiorakenteeseen tai muihin suunnittelun tai toteutuksen yksityiskoh-
tiin. Kasvupalvelutoimijat ovat erilaisia ja siksi toimijoiden organisaatioraken-
teet poikkeavat toisistaan.   
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5.  Tietoarkkitehtuurin arkkitehtuurikuvaukset 

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin tietoarkkitehtuurinäkökulman 
tavoitteena on yhdenmukaistaa kasvupalvelutoimijoiden käyttöön tuleva 
tieto ja varmistaa, että toimijoilla on saatavilla tarvittava tieto päätöksen-
teon tueksi. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että samaa tietoa ei ylläpidetä 
monessa eri paikassa, mikä voi johtaa ristiriitoihin tietosisällöissä sekä vai-
keuttaa tiedon yhteiskäyttöä. Arkkitehtuurityön rinnalla on ollut käyn-
nissä myös erillinen kasvupalvelujen tiedolla johtamisen kehitysprojekti18.  

Pääasiallisena tavoitteena on pyrkimys siihen, ettei samaa tietoa ylläpidetä mo-
nessa paikkaa. Tällöin tiedon ylläpidettävyys on varmempaa ja tiedon käytön ja 
päätöksenteon näkökulmasta tieto on oikea-aikaista, oikeellista ja eheää. Tämä 
on myös ydintiedonhallinnan perusperiaatteita. 

5.1. Käsitteistön pääjäsennys 

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin vaiheessa 1 on priorisoitu asiakastie-
don tietovirtojen ja tietovarantojen kuvaaminen osaksi kuvattavia arkkitehtuurin 
osa-alueita. Päätietoryhmien osalta tukeudutaan Maakuntien viitearkkitehtuuri-
työssä tehtyyn määrittelyyn.   

5.2. Loogiset tietovarannot  

Päätietoryhmät ja loogiset tietovarannot liittyvät kiinteästi toisiinsa. Päätieto-
ryhmien avulla voidaan määritellä, millaisia loogisia kokonaisuuksia niistä tulisi 
muodostaa ja missä loogisessa tietovarannossa kukin päätieto-ryhmä on. Loo-
gisilla tietovarannoilla, kuten päätietoryhmilläkin, lähtökohtana ovat muut vii-
tearkkitehtuurit. Monet tietovarannoista onkin esitetty samoissa dokumenteissa 
yhdessä päätietoryhmien kanssa. Kasvupalvelun kokonaisarkkitehtuurin lähtö-
aineistona on hyödynnetty maakuntien viitearkkitehtuurissa laadittua koostetta 
loogisista tietovarannoista. 

Loogisten tietovarantojen tunnistamisen haasteena on se, että itse loogisen tie-
tovarannon määritelmä on epäselvä (määritelmän epäselvyys on tunnistettu ja 
on otettu JHKA-työryhmän toimintasuunnitelmaan v.2018), eikä sitä ole käsi-
telty eri sidosarkkitehtuureissa yhteismitallisesti. Joissakin sidosarkkitehtuu-
rissa tietovaranto on järjestelmä/rekisteri (esim. VTJ/Henkilötietovaranto tai 
Ajoneuvoliikennerekisteri). Toisissa sidosarkkitehtuureissa loogista tietovaran-
toa on käsitelty päätietoryhmän tavoin. Nämä kuvaustavat ovat ongelmallisia, 
koska looginen tietovaranto on staattisempi kuin järjestelmä tai rekisteri. Järjes-
telmiä nimetään uudestaan ja/tai konsolidoidaan mutta loogisena kokonaisuu-
tena tietovaranto pystyy kuitenkin samana. Tästä esimerkkinä TOR (todennetun 

                                                 
18 Kasvupalvelujen tiedolla johtamisen projekti (TEM ja KEHA-keskus, asettamispäätös 
TEM/1751/00.04.01/2017) 
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osaamisen rekisteri), joka myöhemmin nimettiin nimellä Koski, mutta se sisäl-
tää edelleen samaa tietoa. 

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi kasvupalveluiden kokonaisarkkitehtuurissa 
käytetään Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin19 ja sen mukaisen uudemman 
JHKA 2.0:n mukaista jaottelua. Molemmissa jaotteluissa on käytetty korkeam-
paa abstraktiotasoa eikä loogisten tietovarantojen kuvaamisessa ole menty liian 
yksityiskohtaiselle tasolle, mikä sopii kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuu-
rille. Alla olevassa kuvassa ovat kuvattuna Perustietovarantojen viitearkkiteh-
tuurissa tunnistetut tietovarannot. Sama kuva hieman muunneltuna löytyy myös 
JHKA 2.0:sta. Kokonaisarkkitehtuurityön yhteydessä pyrittiin tunnistamaan 
keskeisimmät loogiset tietovarannot, joita kasvupalvelut ja alueiden kehittämi-
nen hyödyntävät. Nämä keskeiset tietovarannot on ympyröity kuvaan sinisellä 
katkoviivalla.  

  Kuva 28 Loogiset tietovarannot 20 

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

20 Lähde: Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri, https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/perusta-perustietova-
rantojen-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 ulkopuolta on tunnistettu kansallisiksi 
perustietovarannoiksi Kansallisen osaamisen pääoman, Sosiaalihuollon ja Ter-
veydenhuollon tietovarannot ja Potilastietovaranto. Näihin viitataan yleensä 
niitä tarjoavien järjestelmien nimillä kuten Koski, Kansa ja Kanta. 

5.3. Tietovirrat 

Tietovirtakuvauksen tarkoituksena on luoda näkymä 

 toimintaan liittyvien prosessien väliseen tiedonvaihtoon,  

 tunnistaa toiminnassa hyödynnettävät tietovarannot sekä  

 tunnistaa toiminnan tietovirtoihin vaikuttavat ulkopuoliset toimijat ja 
lopputuotteet. 

Kasvupalvelun kokonaisarkkitehtuurissa ei ole mielekästä kuvata toimijoiden 
yksittäisiä prosesseja niiden tietotarpeiden ja –virtojen tarkkuustasolla. Koko-
naisarkkitehtuurin näkökulmasta yksityiskohtaiset tietovirtakuvaukset eivät ole 
tarkoituksenmukaisia. 

Seuraavaan kuvaan on kuvattu ylätasolla kasvupalvelujärjestäjien ja palvelu-
tuottajien väliset tietotarpeet. Tietotarpeiden kuvauksessa on keskitytty kasvu-
palvelujen järjestämisen ja ulkoisen palvelutuotannon hallinnan näkökulmasta 
keskeisiin tietotarpeisiin.  

Kuva 29 Kasvupalvelujärjestäjän ja palvelutuottajan väliset tietotarpeet  
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Työn yhteydessä kuvattiin karkealla tasolla keskeisten tietovarantojen väliset 
tietovirrat tukeutuen maakuntien viitearkkitehtuurityön jäsennykseen. Tietova-
rantojen sisältämä tieto on päätietoryhmätasolla ja siten varsin yksiselitteisesti 
tunnistettavissa.  

Tietovirtoja on viitearkkitehtuurissa sivuttu jo aiemmin vorovaikutuskuvauk-
sissa. Vuorovaikutuskaavioiden osalta päädyttiin kuvaamaan ekosysteemeihin 
kytkeytyvät tietovirrat karkealla tasolla. Tietovarantojen välisten tietovirtojen 
osalta päätettiin pysyä yleisellä tasolla. Tietovarantojen välisten yhteyksien ja 
riippuvuuksien kuvaamiseen sijaan pyritään tiedon liikkumisen tarkempaan ku-
vaamiseen. 

5.3.1. Yritysasiakas- ja henkilöasiakastiedon tietovirrat 

Kasvupalvelujen ekosysteemien keskeisen perustan muodostavat kasvupalvelu-
jen asiakastietovarannot 1.) henkilöasiakkaiden asiakastietovaranto (H-ATV) 
sekä 2.) yritysasiakkaiden asiakastietovaranto (Y-ATV). Molemmat tietovaran-
not sisältävät sekä asiakasrekisterin että tapahtumatietovarannon.  

Nämä kaksi asiakastietovarantoa ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa. Tietovaran-
tojen aineisto on määriteltyjen toimijoiden osalta osin luettavissa ja päivitettä-
vissä CRM-järjestelmien kautta (Y-CRM ja H-CRM).      

Seuraaviin tietovirtakuviin on kuvattu asiakastietojen tietovirrat, jotka rakentu-
vat edellä mainittujen asiakastietovarantojen ympärille.  

 

 

Kuva 30 Kasvupalvelujen yritysasiakastiedon tietovirrat 
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Kuva 31 Kasvupalvelujen henkilöasiakastiedon tietovirrat 

5.4. Kasvupalvelujen keskeiset tietojärjestelmät 

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurityön yhteydessä tunnistettiin myös kes-
keisimmät kansalliset kasvupalvelujen tietojärjestelmät. Kokonaisarkkitehtuu-
rityö ei ulottunut varsinaiseen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvaamiseen. 
Myöskään varsinaista tietojärjestelmäkarttaa ei aikataulullisista syistä lähdetty 
kuvaamaan.  

Valtakunnallisten järjestelmien osalta nähtiin kuitenkin tarpeelliseksi tunnistaa 
ja kuvata keskeisimmät tietojärjestelmät. Ne on esitetty seuraavassa kuvassa.  

Kuva 32 Kasvupalvelujen keskeiset kansalliset tietojärjestelmät   


