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Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurityön 
lähtökohdat
• Kasvupalveluihin liittyen on laadittu ennen tätä työtä toteutetuissa erillisissä arkkitehtuuri-, selvitys- ja 

palvelumuotoiluhankkeissa kuvauksia eri näkökulmista. Lisäksi on olemassa kokonaisuutta eri 
näkökulmista sivuavia arkkitehtuurikuvauksia, joista ehkä merkittävimpänä maakuntien 
viitearkkitehtuurityö. 

• Kasvupalvelujen kokonaisuudesta ei ennen tätä kuvausta ollut olemassa kattavaa toiminnallisen 
kokonaisarkkitehtuurin kuvausta, joka olisi riittävän yksityiskohtainen kehitystyön ohjaamiseksi.  

• Nopeasti etenevän valmistelun tueksi nähtiin tarpeelliseksi laatia riittävän yksityiskohtainen 
kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin ”iso kuva”, joka auttaa jäsentämään eri tasoisen ja eri 
näkökulmista tehtävän kehitystyön kytkeytymistä kokonaiskuvaan. 

• Tässä kuvattu kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurikokonaisuus kattaa sekä valtakunnalliset 
kasvupalvelut että maakuntien kasvupalvelut. 

• Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin kuvaus on laadittu vakiintuneen vaiheen tavoitetilaksi 
tukemaan esimerkiksi valtakunnallisen ja maakuntien kasvupalvelujen toimintamallien rakentamista 
sekä sähköisten palvelujen kehittämistä. 

• Kokonaisuus on kuvattu laatimishetken olettamusten pohjalta sekä tehtyihin päätöksiin pohjautuen. 

• Tavoitteena on ollut luoda perusta, jota tarkennetaan myöhemmin sitä mukaa kun eri osa-alueiden 
kehitystyö etenee. 
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Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurityön 
tavoitteet

• Muodostaa kasvupalvelu- ja maakuntauudistuksen valmistelun tarvitsema yhtenäinen kokonaiskuva 
maakunnan rakenteista ja toiminnallisuudesta liittyen kasvupalveluihin.

• Muodostaa yhtenäinen kuva kasvupalvelujen toimintaympäristöstä ja

• kasvupalvelutoimijoiden prosessien linkittymisestä julkisen hallinnon muihin prosesseihin. 

• Suunnitella kasvupalvelun yhdenmukaiset toimintamallit ja näitä tukevat yhteiset palvelut. 

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

• Ottaa asiakkaiden tarpeet huomioon arkkitehtuurin suunnittelussa.
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Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri on tarkoitettu kasvupalvelu-uudistukseen sekä maakunta- ja 
sote-uudistukseen osallistuvien tahojen käyttöön kasvupalvelu-uudistuksen toteutuksen 
suunnittelemista ja toiminnan käynnistämistä varten sekä toiminnan vakiintuneen vaiheen lähivuosien 
tavoitetilaksi. Tämä kalvo aineisto sisältää keskeiset kokonaisarkkitehtuurin kuvat, joita on avattu 
tarkemmin varsinaisessa raportissa.  

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri on tarkoitettu erityisesti seuraaville tahoille:

• Maakuntavalmistelun johdolle päätöksenteon tueksi.

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

• Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalan kasvupalvelutoimijoille 

• Uudistuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuville arkkitehdeille yhteisen ja keskenään 
yhteensopivan maakuntakohtaisen kasvupalveluarkkitehtuurin luomiseksi.

• Kasvupalveluarkkitehtuuriin kytkeytyville sidosryhmille kokonaisuuden ja sen tavoitetilan 
hahmottamiseksi. 
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Kasvupalveluiden kokonaisarkkitehtuuri 

PERIAATETASO
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= Työn sisältö

Kuvaan on merkitty 
punaisella katkoviivalla 
ne osakuvaukset, jotka 
on Kasvupalveluiden 
kokonaisarkkitehtuurissa 
osin tai kokonaan 
kuvattu.

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin sisältö 



Kuvattavan kohteen rajaukset ja reunaehdot 
• Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri kattaa sekä valtakunnalliset kasvupalvelut että maakuntien 

kasvupalvelut. Maakuntien kasvupalvelut ovat osa alueiden kehittämisen instrumentteja.

• Maakuntien palvelut on kuvattu alueuudistus.fi sivustolla. Maakuntien palvelujen kuvauksia on hyödynnetty 
nykytilan kuvauksena. Maakuntien viitearkkitehtuurityössä kuvausta on tarkennettu ja tässä kasvupalvelujen 
arkkitehtuurityössä edelleen tarkennettu.  

• Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurikuvaus laaditaan kokonaisarkkitehtuurimallin (JHKA 2.0) mukaisesti 
sekä huomioiden siihen kytkeytyvät sidosarkkitehtuurit.

• Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri on tarkoitettu otettavaksi huomioon vakiintuneen vaiheen tavoitetilana 
tukemaan esimerkiksi valtakunnallisen ja maakuntien kasvupalvelujen toimintamallien rakentamista sekä 
sähköisten palvelujen kehittämistä. 

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

• Kokonaisarkkitehtuuri ei ota tarkasti kantaa esimerkiksi maakunnan organisaatiorakenteeseen tai muihin 
suunnittelun tai toteutuksen yksityiskohtiin.

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

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

8



Kokonaisnäkymä suhteessa maakuntien 
arkkitehtuuriryhmiin
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Maakunta-
kohtainen 

kasvupalvelun 
KA

TEM-hallinnonalan 
kasvupalvelun KA
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Kasvupalvelujen 
kokonaisarkkitehtuuri 
suhteessa maakuntien 
viitearkkitehtuuriin ja 
arkkitehtuurin 
kokonaisnäkymään 



Toiminta-arkkitehtuurin tarkastelualue
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ASIAKKAAT

VALTAKUNNALLINEN MAAKUNNALLINEN KUNTA

Palvelut
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Tietojärjestelmät

Palvelut
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Palvelut

Prosessit

Tiedot

Tietojärjestelmät
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Digiperiaate Yhteinen kuvaus ja TEM tarkenne
1. Kehitämme palvelut 

asiakaslähtöisesti
Julkiset palvelut ovat olemassa ennen kaikkea palvelun käyttäjää eli asiakasta varten. Tutkimme, mitä käyttäjät haluavat saada palvelulla 
aikaiseksi.
TEM tarkenne: Virastolähtöisestä asiakaslähtöiseksi: Rakennamme asiakastarpeista lähtevät sujuvat palveluketjut, joissa toimijarajat eivät 
näy asiakkaille. 

2. Poistamme turhan 
asioinnin 

Kansalaisen asiointia suoraviivaistetaan ja helpotetaan. Asiakkaalla on ensisijaisesti mahdollisuus käyttää sähköistä palvelua.
TEM tarkenne: Rakennamme palvelut ensisijaisesti digitaalisiksi, myös mobiilisti käytettäviksi ja kehitystyössä tunnistamme tarpeet 
säädösmuutoksille.

3. Rakennamme 
helppokäyttöisiä ja 
turvallisia palveluita

Palveluja voidaan käyttää näppärästi ja tietoturvallisesti eri laitteilla. Huomioidaan kansalaisten ja yritysten erityistarpeet.

4. Tuotamme 
asiakkaalle hyötyä 
nopeasti

Selvitämme, mitkä ovat asiakkaalle arvokkaimmat ominaisuudet ja aloitamme palvelukehityksen niistä. Palvelusta saadaan nopeasti 
palautetta. Aikaa ja rahaa säästyy. Tekemällä ja kokeilemalla opimme.
TEM tarkenne: Käytämme ketterästi käyttäjäkeskeisiä kehitysmenetelmiä ja hyödynnämme palvelumuotoilua. Nopeilla käyttöönotoilla 
mahdollistamme lyhyet takaisinmaksuajat.

5. Palvelemme myös 
häiriötilanteissa 

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 määrittelyssä käytämme yhteentoimivuusmenetelmiä ja –välineitä. Palveluprosesseissa otamme 
huomioon my data –näkökulman. Hyödynnämme analytiikkaa ja automaatiota sekä yhteisiä tietovarantoja. 

7. Hyödynnämme jo 
olemassa olevia 
julkisia ja yksityisiä 
sähköisiä palveluja

Ei keksitä samaa pyörää uudestaan. Teemme kustannustehokkaampaa palvelukehitystä. Käytämme muun muassa Kansallista 
Palveluarkkitehtuuria (KaPA). Varmistamme, että palvelumme 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 kehityshankkeistamme ja niiden edistymisestä.

8. Avaamme tiedon ja 
rajapinnat yrityksille ja 
kansalaisille  

Lähtökohtaisesti avaamme tiedon ja rajapinnat julkisesti saataville, ellei saatavuutta ole syytä erikseen rajata. Annamme tiedon
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 toiminnasta ja 
mahdollistaa vuoropuhelun eri tahojen välillä.
TEM tarkenne: Arvioimme ja varmistamme mahdollisuudet toimia uusien ekosysteemien toimijana ja mahdollistamme sen myös 
sopimusteknisesti.



Kasvupalveluiden 
strategiset tavoitteet



Kasvupalvelun  tavoitehierarkia
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Yhteis-
kunnalliset 
tavoitteet

Politiikka-
tavoitteet

TavoitteetStrategiset 
tavoitteet

Alueiden vahvuudet 
lisäävät kasvua

Nuorisotyöttömyys ja 
rakenteellinen 

työttömyys vähenee

Uusia yrityksiä syntyy ja 
yritykset uudistuvat 

Yritykset kasvavat ja 
kansainvälistyvät 

Osaavaa työvoimaa 
yritysten tarpeisiin

Työvoiman 
liikkuvuus

Osaavaa työvoimaa 
yritysten tarpeisiin

Osaamisen  
kohtaanto

Kansainvälisiä 
osaajia

Tavoite 1

Yritykset kasvavat ja 
kansainvälistyvät 

Tavoite 2

Tavoite 3

Tavoite 1

Uusia yrityksiä syntyy ja 
yritykset uudistuvat

Tavoite 2

Tavoite 3

Alle 25-v työttömien 
määrä vähenee

Maahanmuuttajien-, 
nuoriso- ja  rakenteellinen 

työttömyys vähenee 

Maahanmuuttajien 
työttömyys vähenee 

Tavoite 3

Älykkäät kaupungit

Alueiden vahvuudet 
lisäävät kasvua

Toimivat 
kasvuvyöhykkeet

Tavoite 3

Kestävän 
taloudellisen 

kasvun tukeminen

Yritysten 
kilpailukyvyn ja 

kasvun 
tukeminen

Työllisyyden 
vahvistaminen ja 

työttömyyden 
vähentäminen



Kasvupalveluiden tavoitteet 
kyvykkyysalueittain



Kasvupalvelujen tavoitteet kyvykkyysalueittain

Asiakkuudenhallinnan 
kyvykkyysalue

Yleis- ja tukikyvykkyysalueet Palvelujen järjestämisen 
kyvykkyysalue

Oman palvelutuotannon 
kyvykkyysalue

TAVOITTEET KYVYKKYYSALUEITTAIN

Yritys- ja henkilöasiakkaiden  vaikutus-
mahdollisuuksien ja osallistamisen 
parantaminen myös yksittäisten 
palveluiden osalta

Palveluiden laadunhallinnan 
kehittäminen

Palveluketjun tiedonvaihdon 
tehostaminen huomioiden 
valtakunnalliset palvelut

Valinnanvapauden mahdollistaminen

Sidosryhmien ja kumppanuuksien 
hallinnan kehittäminen

Asiakkaan palvelutarpeen 
täyttäminen

Hankintojen ja palveluiden 
tehostaminen

Tietojen ja tietojärjestelmien 
integraatio koko palveluketjussa

Oikeat palvelut oikeaan aikaan oikeille 
asiakkaille

Palveluiden tuotteistaminen ja 
kohdistaminen palvelukanaville

Palveluportfolion tasapainoinen 
kehittäminen tavoitteita vastaavasti

Laissa määritellyt minimipalvelut kaikille

Tarpeiden ja kapasiteetin yhteensovitus

Palveluun ohjaamisen tehostaminen

Palveluiden laadunhallinnan kehittäminen

Palveluun ohjaamisen tehostaminen

Maakunnan yritysten kilpailukyvyn ja kasvun tukeminen, työllisyyden vahvistaminen ja työttömyyden vähentäminen 

Palvelujen digitalisointi

Tarpeita vastaavat palvelut kustannustehokkaasti

Palvelutarjooman ja palveluiden jatkuva kehittäminen asiakastarpeiden mukaan

Tiedolla johtaminen: päätöksentekoa tukeva ajantasainen nykytilasta ja toimintaympäristön kehitysnäkymistä, seuranta ja vaikuttavuusmittarit

Resurssien fiksumpi käyttö uusilla toimintatavoilla

Asiakastarpeiden hallinta 

Maakunnille yhteisten palveluiden 
kehittäminen  

Palveluiden yhteensovittaminen alueen 
eri toimijoiden sekä valtakunnallisten 
toimijoiden kesken

Yhteisten kansallisten monikanavaisten palvelujen hyödyntäminen  

Yhteiskäyttöisten kansallisten alustojen ja tietovarantojen hyödyntämien 

Hankintaosaamisen kehittäminen

Asiakastiedon hyödyntäminen 
ohjauksessa

Asiakassegmentointi ja toimintamallit

Maakunnan digiohjauksen yhtenäispolitiikka soveltaminen

Kasvuyrityksille asetetut tulostavoitteetSäädösohjaus, omistajaohjaus ja 
tulosohjaus Erillisrahoituksen ohjaus ja toimijoiden tietoisuus erityisehdoista

Yhteiskäyttöisten järjestelmien rakentaminen ja yhteensopivuuden edistäminen
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Kasvupalveluiden 
kyvykkyydet



Kasvupalvelujen kyvykkyydet

Yleis-/tukikyvykkyysalue

Kasvupalvelutuottajan (pl. markkinatoimijat / kolmassektori) oman 
palvelutuotannon kyvykkyysalue

Asiakkuuden- ja palvelujenhallinnan kyvykkyysalueet

Palvelujen järjestämisen kyvykkyysalueAsiakkuudenhallinnan kyvykkyysalue

Asiakkuudenhallinta

Asiakastiedon-
hallinta

Asiakassegmenttien-
hallinta

Osallisuus ja 
osallistaminen

Palveluidenhallinta

Palvelutuottajien 
hallinta

Ekosysteemeissä 
toimiminen

Strategiahallinta

Toiminnan 
kehittäminen

Henkilöstöasioiden ja 
osaamisen hallinta

Talouden hallinta

Hankinta

Asianhallinta

Fyysisen omaisuuden 
(kiinteistöt, välineet) 

hallinta

Tietohallinto

Palveluketjun ohjaus Neuvonta

Muu oma 
palvelutuotanto

Valvonta

Säännösten 
noudattaminen

Sopimukset Sidosryhmäyhteistyö

Riskienhallinta
Varautuminen ja 

organisaatio-
turvallisuus

Viestintä, markkinointi 
ja myynti

Erillisrahoituspalvelut

Maakuntien 
yleiskatteellinen tai 

valtiotoimijan budjetti 
rahoitus
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Kasvupalvelujen kyvykkyydet

Asiakkuudenhallinta

Asiakkuudenhallinta kyvykkyysalue

Asiakkuudenhallinta

Asiakastiedon hallinta Osallisuus ja osallistaminen

Asiakassegmenttien hallinta

Asiakkaiden 
tunnistaminen

Asiakaskokemuksen 
ja -vaikuttavuuden 

mittaaminen

Toimintaympäristön 
muutosten 

tunnistaminen

Asiakkaan 
palvelupolun 
suunnittelu ja 
palveluohjaus

Asiakkaan 
palveluvarausten 

hallinta ja herätteet

Asiakkaan 
perustietojen hallinta

Asiakkaan 
palveluntuottaja-

valinnat

Asiakkaan 
palvelutapahtuma/ 

asiointitietojen hallinta 
(yhteiset 

asiakastiedot)

Asiakkaiden 
segmentointi 

(pääsegmentit)

Alasegmenttien 
suunnittelu

Asiakaspalautteen-
hallinta

Asiakkaiden 
osallistuminen 

palveluiden 
kehittämiseen

Asiakkaan 
palvelutapahtuma/ 

asiointitietojen hallinta 
”Oma maakunta 

(MyData)”

Asiakkaiden 
elinkaaren vaihe

Asiakkaiden roolit
Asiakkaiden 
segmentointi 

(alasegmentit)

Pääsegmenttien 
suunnittelu 

(määritetään 
politiikka-

johdannaisesti)

Asiakkaan 
elämäntilanne

Toimialarajat ylittävien 
palveluketjujen 

tunnistaminen ja 
suunnittelu
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Värikoodien merkitys

Kasvupalvelu-
järjestäjien / -

tuottajien yhteinen
(Esim. EURA2014, 

HCRM, ATV)

Kasvupalvelu-
järjestäjä / -tuottaja 
kohtaisesti eriytyvä 

kyvykkyys

Kasvupalvelu-
järjestäjille / -tuottajille

yhdenmukainen 
(rakenne / työkalut)



Kasvupalvelujen kyvykkyydet

Palvelujen järjestäminen
Palvelujen järjestämisen kyvykkyysalue

Palvelujenhallinta

Palvelutuottajien hallinta Ekosysteemeissä toimiminen

Palvelutarpeiden 
ennakointi ja 

tunnistaminen

Palvelukanavien 
hallinta

Palvelusalkun 
kokonaishallinta

Palveluverkon 
suunnitteleminen

Palvelutarjoaman 
arviointi ja 

kehittäminen

Palveluntuottaja-
sopimukset ja 

-suhteet

Palveluntuottajan 
kustannusten ja 

tuotosten hallinta

Yhteensovitettujen 
palveluketjujen 

seuranta ja hallinta

Palveluntuottaja-
verkostolta saatavan 
palautteen hallinta

Oman 
palvelutuotannon 

toiminnan ohjaaminen

Asiakkaiden 
ohjaaminen 

ekosysteemiin

Prosessien integrointi 
osaksi ekosysteemejä

Verkostojen aktivointi, 
ylläpito ja tiedonkeruu 

(verkostoyhteistyö)

Ekosysteemille 
tarjottavien resurssien 

hallinta (tilat, 
tietojärjestelmä-

palvelut, työpanos)

Palveluiden 
jatkuvuuden ja 

häiriöttömyyden 
valvonta

Liiketoimintamallien 
kehittäminen

(esim. allianssi)

Palveluekosysteemin 
kehittäminen ja hallinta

Palvelutarjooman
kokonaishallinta 

(rahoitus, tuotokset, 
kustannukset)

Palveluketjujen 
seuranta ja hallinta

Ekosysteemi käsitetään tässä laajasti, 
sisältäen sekä alustan että toimintamallin

Toimijoiden 
ohjaaminen 

ekosysteemiin 

Alustat ja 
tietojärjestelmät
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Värikoodien merkitys

Kasvupalvelu-
järjestäjien / -

tuottajien yhteinen
(Esim. EURA2014, 

HCRM, ATV)

Kasvupalvelu-
järjestäjä / -tuottaja 
kohtaisesti eriytyvä 

kyvykkyys

Kasvupalvelu-
järjestäjille / -tuottajille

yhdenmukainen 
(rakenne / työkalut)



Kasvupalvelutuottajan (pl. markkinatoimijat / kolmassektori) oman palvelutuotannon kyvykkyysalue

ValvontaMuu oma 
palvelutuotanto

Maakuntien yleiskatteellinen tai 
valtiotoimijan budjettirahoitus

NeuvontaPalveluketjun ohjaus

Kasvupalvelujen kyvykkyydet

Oma palvelutuotanto

Palveluiden 
jatkuvuuden 

turvaaminen ja 
häiriöttömyys

Palvelusuunnitelman 
laatiminen

Palveluketjun 
toteuman seuranta ja 

ohjaus

Palvelun tuottaminen 
asiakkaalle

Neuvojat ja 
neuvonnan 

kommunikaatio-
välineet

Monikanavaisuuden-
hallinta ja 

neuvontapisteet

Asiakaspalvelu

Neuvonnan 
tietämyksenhallinta

Rahoituskohteiden 
arviointi ja valinta

Tulosten seuranta, 
ohjaus ja 

koosteraportointi

Rahoituskohteita 
koskeva 

päätöksenteko

Sisäisen valvonnan 
suunnittelu ja 
toteuttaminen

Riskienhallinnan 
suunnittelu ja 
toteuttaminen

Julkisen vallan 
käyttöön liittyvien  

palveluiden tarjonnan 
edellytysten 
täyttäminen

Riippumattomuus ja 
eriyttäminen 

järjestelyt 
toiminnoittain

Erillisrahoituspalvelut

Rahoituskohteiden 
arviointi ja valinta

Tulosten seuranta, 
ohjaus ja 

koosteraportointi

Rahoituskohteita 
koskeva 

päätöksenteko

Julkisen vallan 
käyttöön liittyvien  

palveluiden tarjonnan 
edellytysten 
täyttäminen

Riippumattomuus ja 
eriyttämisen järjestelyt 

toiminnoittain

Erillisraportointi 
(tulosten seuranta, 

ohjaus ja 
koosteraportointi)

Tukikelpoisuus-
tarkastelu

Tukikelpoisuus-
tarkastelu
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Värikoodien merkitys

Kasvupalvelu-
järjestäjien / -

tuottajien yhteinen
(Esim. EURA2014, 

HCRM, ATV)

Kasvupalvelu-
järjestäjä / -tuottaja 
kohtaisesti eriytyvä 

kyvykkyys

Kasvupalvelu-
järjestäjille / -tuottajille

yhdenmukainen 
(rakenne / työkalut)



Kasvupalvelujen kyvykkyydet

Yleis-/tukikyvykkyysalue

Yleis-/tukikyvykkyysalue

Strategiahallinta

Toiminnan 
kehittäminen

Henkilöstöasioiden ja 
osaamisen hallinta

Talouden hallinta Asianhallinta

Fyysisen omaisuuden 
(kiinteistöt, välineet) 

hallinta

Tietohallinto

Säännösten 
noudattaminen

Sopimukset Sidosryhmäyhteistyö

Riskienhallinta
Varautuminen ja 

organisaatio-
turvallisuus

Viestintä, markkinointi 
ja myynti

Hankinta

Hankinta

Kilpailutukset Tilauksenhallinta

Ostostrategian 
määrittely

Logistiikka

Innovatiiviset 
hankinnat

Allianssimalli

Eriyttäminen
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Värikoodien merkitys

Kasvupalvelu-
järjestäjien / -

tuottajien yhteinen
(Esim. EURA2014, 

HCRM, ATV)

Kasvupalvelu-
järjestäjä / -tuottaja 
kohtaisesti eriytyvä 

kyvykkyys

Kasvupalvelu-
järjestäjille / -tuottajille

yhdenmukainen 
(rakenne / työkalut)

Yleiset-/tukikyvykkyysalueet sisältävät 
kasvupalvelutoimijoiden yleisesti 
tarvitsemia organisaatioiden 
peruskyvykkyyksiä, joihin ei ole otettu 
kantaa kokonaisarkkitehtuurissa. 
Ainoastaan hankinnan kyvykkyyksissä on 
kasvupalveluspesifejä sisältöjä, joihin on 
otettu kantaa tässä arkkitehtuurityössä. 



Kasvupalvelun 
kokonaisarkkitehtuurin 

sidosarkkitehtuurit



Kasvupalvelun kokonaisarkkitehtuurin 
sidosarkkitehtuurit

• Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri sijoittuu julkisen hallinnon kokonais-
arkkitehtuurikuvausten valtio- ja kuntatason kuvausten joukkoon. 

• Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa ollaan luopumassa aiemmasta tavasta ja 
jaotella arkkitehtuurit lähtökohtaisesti sektoreittain, ja sen sijaan on otettu 
ajattelutavaksi ekosysteemit, jossa arkkitehtuurit kohtaavat. 

• Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuria ei pyritä sijoittamaan perinteiseen 
sektorijakoon vaan arkkitehtuurien verkostoon. 

• Tunnistettujen sidosarkkitehtuurien ja sidoshankkeiden määrä on suuri. Tähän 
kokonaisarkkitehtuurin kuvaukseen on kokonaisuuden selkeyttämiseksi pyritty 
valitsemaan vain keskeisimmät tunnistetuista sidosarkkitehtuureista ja -
hankkeista. 

• Sidosarkkitehtuurit- ja hankkeet on esitetty word –raportissa sekä seuraavan sivun 
kaaviossa. 
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Kasvupalvelun kokonaisarkkitehtuurin sidosarkkitehtuurit

25

ViitearkkitehtuuriHuomioitava sidosarkkitehtuuriOhjaava sidosarkkitehtuuriVelvoittava sidosarkkitehturi

Henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Sidoshankkeita
Palvelukeskus valmistelu 

Maakuntatieto-ohjelma 

Tietosuoja-asetuksen voimaanpano

KATRE – Kansallinen tulorekisteri

KOSKI – Kansallisten opiskeluoikeuksien 
ja suoritusten integraatiopalvelu

OKM
Valtionavustusten digitalisaatio

TEM&STM/Kela
Työttömyysturva-asioinnin kehittäminen

TEMSTM&TEM Sosiaali-, terveys- ja 
työvoimapalvelut integraatio

TEM, OKM, OPH ym. Verkko-ohjaus-
hanke (tieto-, neuvonta- ja ohjaus)

STM/Valvira
Organisaatioiden hallinta

VM Yhteisen tiedon hallinta&kuntatieto
OmaData, taloistiedonraportointi

TEM&VM
YTJ sähköinen asiointi

OKM Opetus, tutkimus ja 
innovaatiotoiminnan kehitys?

TEM&UM, TeamFinland.fi, Yrityksen kv-
palveluiden yhtenäistäminen

EU +2021 valmistelu (erityisrahoitus EU 
ohjelmakausi 2021 valmistelu) 

Järjestämisen työkalut –hanke (STM)

Velvoittava ohje
Luvat ja valvonta ekosysteemi

Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri

Käyttövaltuushallinnan viitearkkitehtuuri

Master datan hallinnan viitearkkitehtuuri

Taloushallinnon viitearkkitehtuuri

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri (SAVI)

Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KAPA)

JHKA 2.0 Arkkitehtuuriperiaatteet

Työ ja elinkeinoministeriö rakennerahastotoiminta

VAHTI

Maakuntien viitearkkitehtuuri

Ekosysteemikumppaneiden kohdearkkitehtuurit (esim. Vero, Kela)

Valtion hankintatoimen tavoitearkkitehtuuri

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri

Seurattavien hankkeiden kohdearkkitehtuurit

Sähköisen asioinnin ja asianhallinnan visio ja arkkitehtuuri (KEHA) 

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri

HUOMIOITAVAT SIDOSARKKITEHTUURIT

OHJAAVAT SIDOSARKKITEHTUURIT

VELVOITTAVAT SIDOSARKKITEHTUURIT



Kasvupalveluiden kokonaisarkkitehtuuri 

TOIMINTA-ARKKITEHTUURI



Kasvupalvelujen sidosryhmät



Kasvupalvelujen sidosryhmät

Palvelunantaja = toimija, joka järjestää, tuottaa tai toteuttaa palveluja
Palvelunjärjestäjä = palvelunantaja, joka vastaa palvelujen toteutumisesta ja niihin 
liittyvistä kustannuksista 

Palveluntuottaja = palvelunantaja, joka saa aikaan palveluja joko toimimalla itse 
palvelun toteuttajana tai tilaamalla ne alihankintana muulta palvelun toteuttajalta
Palveluntoteuttaja= palvelunantaja, joka käytännössä antaa sovitut palvelut asiakkaalle

= Julkista valtaa kasvupalveluissa käyttävät toimija merkitty Punaisella kehyksellä

Kasvupalvelujärjestäjät

Kasvupalvelutuottajat ja -toteuttajat

TEM

Uudenmaan PK-
seudun 

kuntayhtymä

Kasvupalveluiden ohjaus

Maakunnan 
luottamusjohto

Maakunnan 
johto

EU-rakenne-
rahastojen 

hallinto-
viranomainen 

Business 
Finland

UM

Rakennerahasto
toimielimet

Finnvera

TESI

Maakunta

Maakunta TEM

Valtakunnallinen toimija

Asiakkaat

Henkilö ViranomainenYritys
Yhteisö 

(yhdistys, 
järjestö, säätiö)

kunta

Kunta Liikelaitos

VM + TEM 
(Valtion ohjaus)

TEM omistaja-
/tulosohjaus

Maakuntien kasvupalveluiden strateginen 
ohjaus

Valtakunnallisten kasvupalveluiden strateginen  
ohjaus

VM + TEM 
(Digitalisaation 

ohjaus)

Maakunnan sisäinen kasvupalveluohjaus

Kasvupalveluiden 
yhteistyöfoorumit 

(olemassa oleva tai 
tunnistettu tarve)   

TeamFinland
koordinaattorit

EU-rakenne-
rahastojen 

hallinto-
viranomainen 

Sote-

Moniammatillinen 
yhteistyö -verkosto

Jne.

Markkina-
Toimija (sis. 

Kolmassektori)

EU-rakenne-
rahastojen tarkastus

hallinto-
viranomainen 

Uudenmaan PK-
seudun 

kuntayhtymä

Voivat toimia vain palvelutoteuttajina

KEHA

28



Kasvupalvelujen sidosryhmät 

Asiakassegmentit
Yritysasiakassegmentit

Kotimarkkinoilla 
toimivat

pk-yritykset

Paikalliset 
pienyritykset

Kansainvälistymällä 
kasvua hakevat 

pk-yritykset
Suuryritykset

Henkilöasiakassegmentit

Osaamisen 
kehittämisen kautta 

työmarkkinoille

Työnantajat, ml. 
kotitalous-
työnantajat 

(Rooli)

Yhteisöt (yhdistys, 
järjestö, säätiö)

Suoraan 
työmarkkinoille

Moniammatillisen 
yhteistyön kautta 
työmarkkinoille

Yrityksen perustajat 
ja keksintöasiakkaat

Kotimarkkinoilla toimivat pk-yritykset

Kasvu- ja uudistus-
vaiheessa olevat 

yritykset

Kansainvälistymällä kasvua hakevat 
pk-yritykset

Team Finland 
(TF-kasvupalvelu

Nopean kasvun 
yritykset

Suuryritykset

Pienet nopean 
kasvun 

suuryritykset 

Foreign Investors
(Ulkomaiset 
sijoittajat)

Yritykset
Elinkeinon-
harjoittajat

Yritykset

Henkilöasiakassegmenteillä on eri rooleissa 
olevia asiakkaita, kuten: 

• Maahanmuuttaja
• Nuori

• Pitkäaikaistyötön

Palvelun käyttäjä

Palvelun käyttäjä = Palvelun käyttäjä ei ole 
asiakkuussuhteessa, vaan ainoastaan käyttää hallinnon 

tarjoamaa palvelua (esim. sähköiset palvelut)
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Kasvupalvelujen sidosryhmät 

Valvonta ja tarkastustahot sekä tukipalvelujen tarjoajat

30

Valvonta ja tarkastustahot

EU-rakenne-
rahastojen 

hallinto-
viranomainen 

EU-rakenne-
rahastojen 

todentamis-
viranomainen 

EU-rakenne-
rahastojen 
tarkastus-

viranomainen 

Valtiontalouden 
tarkastusvirasto

Ohjaavien 
tahojen tilaamat 

eritys-
tarkastukset 
yksittäisille 

tahoille

Luova

Tukipalvelut

Yhteiset palvelukeskukset

Valtion palvelu-
keskukset

Maakuntien 
yhteiset 
palvelu-

keskukset

Kasvupalveluiden valtakunnallinen asiakaspalvelu ja neuvonta

Kuntasektorin
palvelu-

keskukset

TE-
asiakaspalvelu

Yrityssuomi
Kasvupalvelu-

virasto

Osa Kasvupalveluvirastoa



Kasvupalvelun palvelukartta



Kasvupalvelujen palvelukartta 

Palvelukokonaisuus: Kaikki palvelut

Kasvupalveluneuvonta Rekrytointi- ja osaamispalvelut
sekä elinkeinotoiminnan 

kehittäminen ja 
innovaatiopalvelut

RahoituspalvelutJulkishallinnon yhteiset 
viestintä ja tietopalvelut

KASVUPALVELUIDEN PALVELUKARTTA - Palvelukokonaisuudet

Valtionavustukset

Valtiontuet

Etuudet

Korvaukset

Pääomasijoitus, lainat, 
takaukset

Kotoutumis-/maahan-
muuttajien erikoispalvelut 

Osaamisen kehittäminen

Työnvälitys- ja 
rekrytointipalvelut

Suomi.fi kansalaisille ja 
yrityksille

Kansainvälistymisneuvonta

Rahoitusneuvonta ja -ohjaus

Kehittämisneuvonta ja -ohjaus

Neuvonta ja ohjaus rekrytointi-
ja osaamispalveluissa

Kansalaisneuvonta

Alueelliset 
yleisneuvontapalvelu

Alueelliset yhteiset viestintä ja 
tietopalvelut

Alueelliset 
yleisneuvontapalvelu

Innovaatio-
ympäristö

Palvelutarpeen arviointi
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Maakunnan kasvupalvelujen palvelukartta 1/2
Palvelukokonaisuus: Maakunnan kasvupalvelut

Neuvonta

RahoituspalvelutViestintä ja tietopalvelut

Palvelukokonaisuus

Valtionavustukset

Valtiontuet

Etuudet

Korvaukset

Pääomasijoitus, lainat, takaukset

Rahoitusneuvonta

Kansainvälistymisneuvonta

Kehittämisneuvonta

Kansainvälistymisen edistäminen

Rahoitusta koskeva 
neuvonta

Työelämän laadun ja 
tuottavuuden edistäminen

Neuvonta ja ohjaus 
rekrytointi- ja 

osaamispalveluissa

Starttiraha

Korvaukset (työnantajille, työnhakijoille) 
esim. työolosuhteiden järjestelytuki

Tuki yrityksen kasvun ja 
kansainvälistymisen, 

innovaatiotoiminnan ja 
liiketoiminnan 
edistämiseen

Tuki yrityksen analyysi- ja 
asiantuntijapalveluihin 

sekä koulutuspalveluihin Tukiraha julkisten ja 
yksityisten yhteisöjen 

kehittämis- ja 
investointihankkeisiin

Yritysten liiketoiminnan 
kehittämisen sekä kasvu-

ja kansainvälistymis-
tavoitteiden arvioiminen 
ja edistäminen (KEHPA)Yhteisöjen 

neuvonta

Kuljetustuki

Palkkatuki

Tuki 
pääomasijoitustoimintaan 

alueellinen kehittämistuki
perusrakenteen 
investointituki

Tuki ympäristöön ja 
luonnonvaroihin liittyviin 
kehittämishankkeisiin 

Tuki liikenteeseen ja infrastruktuuriin 
liittyviin kehittämis- ja 
investointihankkeisiin

Tuki opetus- ja 
kulttuuriministeriön 
toimialaan kuuluviin 

kehittämis- ja 
investointihankkeisiin Tuki työllisyyden, osaamisen ja 

sosiaalisen osallisuuden edistämiseen 
liittyviin kehittämishankkeisiin

Suomi.fi kansalaisille ja 
yrityksille
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Maakunnan kasvupalvelujen palvelukartta 1/2
Palvelukokonaisuus: Maakunnan kasvupalvelut

Rekrytointi- ja osaamispalvelut
sekä elinkeinotoiminnan kehittäminen ja innovaatiopalvelut

Palvelukokonaisuus

Kotoutumis- /maahanmuuttajien erikoispalvelut 

Osaamisen kehittäminen

Työnvälitys

Innovaatio-
ympäristö

Kotoutumisen 
osaamiskeskus

Kotoutumissuunnitelma

Kotoutumisprosessi
Kotoutumista edistävät 

palvelut

Erillisiä maahan-
muuttajien 

työllistämistä 
edistäviä 
hankkeita

Koulutustarpeen 
ennakointi

Muut työllistymisen, 
yrittäjyyden ja 

työllistämisen palvelut

Muutosturva Koulutuksen 
yhteishankinta

Rekrytointi

Ammatinvalinta ja -
uraohjaus

Työkokeilu

Kasvupalvelukoulutus Työttömyysetuudella tuettu 
työnhakijan omaehtoinen opiskelu

Ulkomaisten yritysten sijoittumista alueelle ja investointeja alueelle 
edistävät toimet (NEUVONTA)

Henkilöasiakkaan 
palvelutarpeen arviointi

Työnantaja-asiakkaan 
palvelutarpeen arviointi

Työllistymissuunnitelma
Palvelutarpeen arviointi

Liiketoimintaosaamisen 
kehittäminen 

Alueen elinvoimaisuutta edistävät toimet
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Kasvupalvelujen palvelukartta - FINNVERA
Palvelukokonaisuus:

Neuvonta

Innovaatio-, rekrytointi- ja osaamispalvelutRahoituspalvelutViestintä ja 
tietopalvelut

Palvelukokonaisuus

Valtionavustukset

Valtiontuet

Etuudet

Korvaukset

Pääomasijoitus, lainat, takaukset

Kotoutumis- /maahanmuuttajien erikoispalvelut 

Osaamisen kehittäminen

Työnvälitys

Suomi.fi kansalaisille ja 
yrityksille

Innovaatio-
ympäristö

Rahoitusneuvonta

Lainat ja takaukset 
kotimaisille yrityksille

Vientitakuut ja viennin 
rahoitus 

EU-rahoituksen (ESIR) 
neuvonta (TEMin
valtuuttamana)

Vientikaupan 
rahoitukseen liittyvä 

neuvonta pk-yrityksille

Rahoituksen 
hakemiseen liittyvä 

puhelinpalvelu
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Kasvupalvelujen palvelukartta - BUSINESS FINLAND 
Palvelukokonaisuus:

Neuvonta

Innovaatio-, rekrytointi- ja osaamispalvelutRahoituspalvelutViestintä ja tietopalvelut

Palvelukokonaisuus

Valtionavustukset

Valtiontuet

Etuudet

Korvaukset

Pääomasijoitus, lainat, takaukset

Kotoutumis- /maahanmuuttajien erikoispalvelut 

Osaamisen kehittäminen

Työnvälitys

Suomi.fi kansalaisille ja 
yrityksille

Innovaatioympäristö

Rahoitusneuvonta

Into, asiantuntemusta 
innovaatiopalveluihin

Horisontti 2020 –
valmistelun tuki

Teemaklinikat

Kansainvälistymis-
neuvonta

Neuvonta- ja 
sparrauspalvelut 
kehittämiseen

EUTI ja EEN -
neuvontapalvelut

Kehittämisneuvonta

Tutkimus, kehitys, pilotointi 
–rahoitus eri 

yrityssegmenteille

Tutkimuksen ja yrityksen 
yhteishankkeet

Tutkimuksesta 
liiketoimintaa (TUTLI)

Innovatiiviset julkiset 
hankinnat

Tutkimus, kehitys, pilotointi 
–rahoitus eri 

yrityssegmenteille

Tutkimuksen ja yrityksen 
yhteishankkeet

Tutkimuksesta 
liiketoimintaa (TUTLI)

Innovatiiviset julkiset 
hankinnat

Verkostoitumispalvelut kotimaassa ja 
kansainväliseen toimintaan

Invest in Finland –palvelutVisit Finland –palvelut

Tekes Pääomasijoitus Oy:n 
sijoituspalvelut
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Ekosysteemit



Ekosysteemiperiaatteet
Ekosysteemillä tarkoitetaan joustavaa kokonaisuutta, jossa yhteisöt, ihmiset, 
palvelut ja teknologiat kytkeytyvät luontevan asiakastarpeen kautta yhteen 
hyödyntäen kaikkia ekosysteemiin kuuluvia toimijoita. Toiminnan ja liiketoiminnan 
ekosysteemit usein kiihdyttävät innovaatioita ja parantavat palveluita 
asiakaskeskeisesti.

Ekosysteemimalli on aikaisempaa kohdealuemallia dynaamisempi ja vastaa 
paremmin muuttuviin tarpeisiin. Ekosysteemeillä on enemmän autonomiaa oman 
toimintansa ja palvelujensa organisoimiseen. Ekosysteemeillä on myös helpompi 
toteuttaa ministeriöiden toimialarajat ylittävien kokonaisuuksien palveluja ja 
yhteistyömalleja

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin ekosysteemimalli jakautuu kolmeen 
tasoon: 

1. Mahdollistajat, yhteiset kansalliset alustat 
2. Alustapalvelut 
3. Loppukäyttäjäpalvelut
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Kasvupalvelun ekosysteemin kuvaus  
Kasvupalvelun kokonaisekosysteemi muodostuu kahdesta osaekosysteemistä: 
Elinkeinotoiminnan kehittämisen ekosysteemi sekä Työllistymisen ja rekrytoinnin ekosysteemi

Työllistyminen ja 
rekrytointi = 

Toimintamalli, 
yhteistyörakenne

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin 
ekosysteemimalli jakautuu kolmeen tasoon: 

1.Loppukäyttäjäpalvelut 39

Suomi.fi-palvelut
Perustieto-
varannot

Oppijan palvelujen 
ekosysteemi

PTV Tunnista-
minen

Palveluväylä

Työllistymisen ja 
rekrytoinnin 
ekosysteemi

Työmark-
kinatori

Elinkeinotoiminnan 
kehittämisen 
ekosysteemi

Koski

Hakeutujan 
-VA

Rekrytointi 
palvelu X

Opintopolku.fi

Palvelut

Alustat

Mahdollistajat

Suomi.fi Suomi.fi

Maahan-
muutto

Monialainen-
alainen 

yhteispalvelu

Osaamisen 
kehittäminen

Sote

Kunnalliset 
palvelut 

(allianssi)

ATV

Rahoitus-
palvelut

TeamFinland

Alueellinen 
yrityspalvelu

verkosto

Maakunnalliset 
palvelut

YCRM HCRM

Kansallinen 
tulorekisteri

Elinvoima-
palvelut

Elinvoima-
palvelut

Kohtaanto

Maakunnalliset 
palvelut

Toimijakohtaiset 
palvelut



Kasvupalveluiden kokonaisarkkitehtuuri 

Prosessit ja toimijoiden 
välinen vuorovaikutus
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Kasvupalvelujen prosessikartta
Kasvupalvelujen yhteinen prosessikartta rakentuu ydinprosessien ympärille, joita ohjaavat 
ohjausprosessit ja toteuttamisen mahdollistavat tukiprosessit. 
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Ydinprosessit

YP1 
Asiakkuuksien 

hallinta

YP2 Palvelujen 
järjestäminen ja 

mahdollistaminen

YP3 
Palvelutuotanto

Tukiprosessit

Henkilöstö-
hallinto

Taloushallinto
Hankinnan 

hallinta
Tilahallinta Tiedonhallinta ICT-hallinta

Viestintä
Säännösten 

noudattaminen

Varautuminen ja 
organisaatio-
turvallisuus

Riskienhallinta
Sopimusten 

hallinta
Asianhallinta

Ohjausprosessit

Strategiaohjaus
Rahoitus- ja 
talousohjaus

Asiakkuuksien ja 
palvelujen 

ohjaus

Kehittämisen 
ohjaus

Tulosohjaus Päätöksenteko
Sidosryhmien 

ohjaus
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Kasvupalveluiden ydinprosessi 

YP1: Asiakkuuksien hallinta

Tulostavoitteet

Lainsäädäntö

VM talousohjaus
Erillisrahoituksen ehto-ohjaus 

TEM tulosohjaus (valtakunnalliset)

TEM kansalliset 
tavoitteet ja 
suuntaviivat

Maakuntastrategia
Palvelustrategia

Tuotantostrategia

Strategiset 
asiakkuustavoitteet

Työmarkkina- ja toimialatieto

Asiakkuuksien ja 
palvelujen ohjaus

Rahoitus- ja 
tulosohjausStrategiaohjaus

Asiakkuuksien 
hallinta

Palveluiden 
järjestäminen ja 

mahdollistaminen

Asiakas

Toiminta-
ympäristötieto

(ennakointitieto)

Toimintaympäristötieto

Analysoitu asiakastieto

Ohjaus

Asiakastarve, 
asiakassegmentointi

Määräarvio, priorisointi, 
kohdentaminen 
palvelutarjooma, 
palveluverkko, laatutavoite
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Kasvupalveluiden ydinprosessi 

YP1: Asiakkuuksien hallinta

43

PROSESSIN TARKOITUS 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. Asiakassegmenteille määritetään tarkoituksenmukaisia 
alasegmenttejä sekä mahdollisia rooleja, joille kohdistetaan palvelukokonaisuuksia. 

Prosessi tunnistaa asiakkuudet ja asiakastarpeet sekä niissä tapahtuvat muutokset. 

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, kansalliset muut toimijat (esim. Sote), kunta, alueen 
elinkeinoelämä

RAJAPINNAT MUIHIN 
PROSESSEIHIN

Asiakkuuksien hallintaa ohjaavat prosessit:

• Strategiaohjaus ohjaa Asiakkuuksien hallintaa Strategiset asiakkuustavoitteiden kautta

• Rahoitus- ja tulosohjaus tuottaa tulostavoitteiden reunaehdot asiakkuuksien hallinnan tiedoksi

• Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus huolehtii Asiakkuuksien hallinnan strategisesta ohjauksesta.

Asiakkuuksien hallinta ohjaa

• Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen -ydinprosessia 

• Palvelutarjooman muodostumista, palvelumääriä, palvelujen prioriteetteja, palveluverkon jäsentymistä ja palvelujen 
laatutavoitteita. 

Asiakkuuksien hallinta raportoi Strategiaohjaukselle ja tuottaa syötetietona strategiselle ohjaukselle analysoitua asiakastietoa.

SYÖTTEET Toimintaympäristötieto, asiakastarve, asiakassegmentointi, strategiset asiakkuustavoitteet, talousarvio, ohjaus

TUOTOKSET Palvelutarjooman rakenne, Määräarvio, palveluverkkotarve, laatutavoite, analysoitu asiakastieto
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Kasvupalveluiden ydinprosessi 

YP2: Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen

Strategiaohjaus

Kehittämisen 
ohjaus

Palveluiden 
järjestäminen ja 

mahdollistaminen

Asiakas

Asiakkuuksien ja 
palvelujen ohjaus

Rahoitus- ja 
tulosohjaus

Tulosohjaus

Strategiaohjaus

Asiakkuuksien 
hallinta

Asiakastarve, palaute
Määräarvio, priorisointi, kohdentaminen 
palvelutarjooma, palveluverkko, laatutavoite

Tuotantotapa, hankintamenettely, tuottajavalinta, 
palvelutarjooma, määrät, laatu

Palvelutuotannon sopimusohjaus, maksut, 
oman tuotannon kustannusohjaus 

Sopimusseuranta, oman tuotannon seuranta, palveluraportointi (talous, 
laatu, määrä), omavalvonta,  tuloksellisuus ja vaikuttavuus -raportointi 

Palveluverkko- ja järjestämistiedot

Palveluverkko- ja 
järjestämisperiaatteet, 
omistajaohjauksen periaatteet

Kehittämistoimenpiteet

Talousraportti, kysyntä- ja 
talousennuste

Talousarvio, varat, 
talousohjaus

Tulostavoitteet

Omistajaohjaus

Palvelutuotanto

Tuotanto-
tapavalinta

Tuottajavalinta 
menettely
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Kasvupalveluiden ydinprosessi 

YP2: Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen
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PROSESSIN 
TARKOITUS

Palvelujen järjestämisessä ja mahdollistamisessa tehdään päätökset kasvupalvelujen palvelutarjoomasta ja palveluverkosta huomioiden 
toimintaympäristömuutokset ja asiakastarpeet. Palvelut hankitaan ja järjestetään sisäisiltä tai ulkoisilta tuottajilta palvelutarpeen, 
asiakkuudenhallinnan reunaehtojen, strategian ja tulosohjauksen pohjalta. Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen -ydinprosessi 
vastaa tuotantotavan ja tuottajavalintamenettelyn määrittämisestä sekä varsinaisesta tuottajavalinnasta. Lisäksi se vastaa 
tuotantosopimusten 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, valtiontalouden tarkastusvirasto, EU-rakenne-rahastojen tarkastus ja 
hallintoviranomainen, alueen elinkeinoelämä 

RAJAPINNAT MUIHIN 
PROSESSEIHIN

Palvelujen järjestämistä ohjaavat:

• Asiakkuuksien hallinta (määrät, toimintaympäristöanalyysistä vaikutus palveluverkkoon, palvelutasotavoitteet)

• Strategiaohjaus (strategiset tulostavoitteet, strategiset asiakkuustavoitteet, omistajaohjauksen periaatteet)

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

• Tulosohjaus (tulostavoitteet)

• Kehittämisen ohjaus (kehittämisprojektit, kehittämismallit)

• Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus (omistajaohjaus ja toimintasuunnitelma)

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, 
toimintasuunnitelma, tulostavoitteet, talousarvio, varat, talous- ja tulosohjaus.

TUOTOKSET Tuottajavalintamenettelyt, tuottajien kelpoisuusvaatimukset, palvelutarjooman/ palvelun/ palvelukeinovalikoiman laatu-, määrä- ja 
kustannuskriteerit, saatavuuskriteerit, toimittajien sitoumukset, palvelusopimukset, tilaukset, ostosopimukset, maksut, talousraportti, 
kysyntä- ja talousennuste, palveluverkko- ja järjestämistiedot.
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Kasvupalveluiden ydinprosessi 

YP3: Palvelutuotanto

Kehittämisen 
ohjaus

Asiakkuuksien ja 
palvelujen ohjaus

TulosohjausStrategiaohjaus

Palveluiden 
järjestäminen ja 

mahdollistaminen
Palvelutuotanto

Asiakas

Kehittämistoimenpiteet

Tulostavoitteet

Ohjaus

Palveluraportti

Tuotos, tulos ja 
vaikuttavuusraportointi

Sopimusseuranta, oman tuotannon seuranta, palveluraportointi (talous, 
laatu, määrä), omavalvonta,  tuloksellisuus ja vaikuttavuus -raportointi 

Tuottajavalinta, palvelutarjooma, määrät, laatu

Palvelutuotannon sopimukset, maksut, 
oman tuotannon kustannusohjaus 

Välitön palaute

Palveluraportti

46



5.10.2018Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi

Kasvupalveluiden ydinprosessi 

YP3: Palvelutuotanto
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PROSESSIN 
TARKOITUS

Palvelutuotanto tuottaa asiakkaiden palvelut palvelujen järjestämisen ja mahdollistamisen antamissa rajoissa. 

Palvelutuotannossa johdetaan kasvupalvelujen omaa tuotantoa sekä ulkoisia palvelun tuottajia.

Palvelujen järjestämisessä valittu palvelutarjooma tuotetaan omilla toiminnoilla ja resursseilla ja/tai ulkoisesti ostetulla palvelulla 
asetettujen tavoitteiden, sopimusten ja lainsäädännön velvoitteiden ja lain hengen mukaisesti.

Palvelun tuotannosta syntyy tietoa palvelutarjoaman vaikuttavuudesta, kustannushyödyistä, 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 eriyttäminen (käytettäessä erillisrahoitusta, jonka ehtona on 
eriyttäminen)

• Kehittämisen ohjaus

• Tulosohjaus

• Asiakkuuksien- ja palvelujen ohjaus

Palvelutuotanto raportoi 

• Palvelujen järjestämiselle (toteumat, määrät, talous- ja laaturaportointi, laskutus)

• Strategiaohjaukselle ja Palveluohjaukselle (Tuotantoraportointi)

• Tulosohjaukselle (Tuotannon tulokset: tuotokset sekä tulos- ja vaikuttavuusraportointi)

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

SYÖTTEET Välitön palaute, tuottajavalinta, tilaukset, palvelutarjooma, määrät, laatu, ostosopimukset, maksut, kehittämistoimenpiteet, tulostavoitteet, 
ohjaus

TUOTOKSET Määrä, talous- ja laaturaportointi, laskutus, palveluraportit, tuotannon tulokset, tulos- ja vaikuttavuusraportointi



Kasvupalveluiden kokonaisarkkitehtuuri 

Kasvupalvelujen prosessi-
integraatiomalli ja palvelupolut



Kasvupalvelujen ohjauksen prosessi-integraatiomalli

Strateginen ohjaus Taktinen ohjaus Operatiivinen ohjaus

Asiakkuuksien 
hallinta

Strategiaohjaus

Kehittämisen 
ohjaus

Tulosohjaus

Tulos-
raportointi 

Strategiset 
tulostavoitteet

Rahoitus-
ohjelma

Analysoitu 
asiakastieto

Maakunnan 
strategiset
asiakkuus--
tavoitteet

Palveluverkko- ja järjestämistiedot

Budjetti, 
talousarvio

Tulostavoitteet

Kehittämis-
toimenpiteet

Rahoitus- ja 
tulosohjaus

Talouskehitys

Tulos-
tavoitteet

Talousohjaus

Kehittämistoimenpiteet

Kehittämis-
toimenpiteiden 
tulostavoitteet

Strategiset 
tavoitteet

Palvelustrategia, tuotantostrategia, palvelu-
tarjooma, järjestämisen periaatteet 

Toiminta-
ympäristötieto

(ennakointitieto)

Toiminta-
ympäristötieto

Lainsäädäntö

VM 
talousohjaus

Palvelutuotanto

Palveluraportti

Tuotantotavan 
ohjaus

Kehittämistoimenpiteet, omavalvontaohjelma

Omatuotanto (palvelut, 
kustannuskriteerit, 

reunaehdot)  

Palvelu 
asiakkaalle

Välitön 
palaute

Asiakastarve, palaute

Sopimusseuranta, oman tuotannon seuranta 
Tuloksellisuus ja vaikuttavuus  

Omavalvontaohjelma

Palveluraportti

Asiakastarve, 
asiakasryhmät

Asiakkaat (asiakassegmentit)

Tuottajavalinta 
hyväksymismenettely

Tuottajavalinta 
hankintamenettely

Kelpoisuusvaatimukset, palvelun/ 
palvelukeinovalikoiman laatu- ja 
kustannuskriteerit, saatavuus, 
sitoumukset  

Hankinta-,
Kilpailutus-
kriteerit 

Palveluiden 
järjestäminen

Tulostavoite
Asiakkuuksien ja 
palvelujen ohjaus

TEM kansalliset 
tavoitteet ja 
suuntaviivat

Maakuntastrategia
Palvelustrategia

Tuotantostrategia

Palvelutuotannon 
ohjaus (sopimus)

Palvelutarpeen 
arviointi ja 

palveluohjaus

Palveluun 
ohjaus

Asiakasohjauksen 
periaatteet ja kriteerit

Määräarvio, priorisointi, kohdentaminen 
palvelutarjooma, palveluverkko, 
laatutavoite
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Lähde: Loppuraportti 
(Palvelukonsepti. 
Kasvupalvelujen 
palvelumuotoilu 
loppuraportti 2017 / 
Gofore) on saatavilla 
alueuudistus.fi -sivustolta. 

Kasvupalvelujen 
palvelupolut 



KASVUPALVELUIDEN 
KOKONAISARKKITEHTUURI 

TIETOARKKITEHTUURIN 
ARKKITEHTUURIKUVAUKSET



Kasvupalveluiden kokonaisarkkitehtuuri 

Kasvupalvelujen keskeiset 
tietojärjestelmät



Kasvupalvelujen keskeiset kansalliset 
tietojärjestelmät 
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Y-CRM
(Kasvupalveluasiakas-
CRM, tarvekartoitus, 
palvelusuunnitelma)

Tietovarannot 

Tietojärjestelmät

Kasvupalveluiden yhteiset tietojärjestelmät

Palvelutuot-
tajien hallinta

H-CRM
(Työnhakija-asiakas-

CRM)

OmaAsiointi
(verkkoasiointipalvelu-
kokonaisuus, TE-digi)

Market 
Opportunities
(Team Finland)

Suomi.fi/
yrityksille

Teamfinland.fi
(BF, Finnvera)

Muut markkina-
alustat

Työmarkkina-
tori -alusta (ml. 

Verkko-ohjaus)

OYS, AOYS

Immateriaali-
oikeudet (PRH)

VTJ (VRK)

YTJ (PRH) Sopimushallinta
H-ATV

(Henkilöasiakas-
tietovaranto)

Tulorekisteri LIITO 
(liiketoimintaontologia)

Työmarkkinatori
(Muut osaamistiedot, esim. cv)

(työpaikat, työnantajat ja 
rekisteröitymättömät työnhakijat)

HYTSY
(Verohallinnon harmaan 
talouden selvitysyksikön)

Tietojärjestelmä
Tietovaranto

Toimijakohtaiset tietojärjestelmät

Eval
(BF)

Todennettu 
osaaminen (KOSKI)

KORIS, VIRE
(Finnvera)

Suomi.fi (mm. 
palvelutieto-varanto)

Tuki2014
(TEM)

EURA
(TEM)

Kelan ja kassojen 
toimeentulotiedot

Perustietovarannot Kasvupalveluiden hyödyntämät muiden ylläpitämät tietov. Kasvupalvelun omat tietovarannot
Y-ATV 

(yritysasiakasrekisteri, 
tapahtumatietovaranto)

XYZ

YSA (Yritystuki-
asiakkaiden sähköinen 

asiointi, TEM)

RAHLA
(Rahoituslausunto-

työkalu)

Kasvupalveluiden hyödyntämät muiden ylläpitämät tietojärjestelmät

Paikkatietovaranto
(MML)

Tunnustelu-
palvelu

(BF)
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Loogiset tietovarannot



Tulotietovaranto

Tukitietovaranto

Perustieto-
varantojen 
viitearkkitehtuurin 
mukaiset 
tietovarannot

Kasvupalveluiden 
ja alueiden 
kehittämisen 
hyödyntämät 
loogiset 
tietovarannot 
ympyröity

55

Kasvupalveluiden ja alueiden kehittämisen 
hyödyntämät Loogiset tietovarannot
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Tietovirrat



Kasvupalvelujärjestäjän ja palvelutuottajan väliset 
tietotarpeet 

Kasvupalveluiden 
palvelutarjooma

Mahdolliset palvelutuottajat

Saatavuus, sijainti, laatu, 
asiakaskokemus(?)

Asiakkaan valitsema tuottaja/palvelu

Arvio palvelusta

Asiakkaalle osoitettu palvelu

Asiakkaan valitsema tuottaja/palvelu 
(ilmoittautuminen)

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arvio

Palvelutarpeen arvio (tieto)

Palvelusuunnitelma

Saadut palvelut

Arvio palvelusta

Asiakkaalle osoitettu palvelu (tieto asiakkaasta)

Ostettavat, kilpailutettavat palvelut

Tuottajavaatimukset

Palvelukohtaiset vaatimukset

Korvaus- / laskutusperusteet

Palaute- / seurantatiedot

Tiedot asiakkaista ja palvelusuunnitelmista

Tiedot suoritteista ja tuloksista

Palaute- / seurantatiedot

Laskutustiedot

Saatavuus ja sijainti tiedot

Palvelu- ja kapasiteettitiedot
Kasvupalvelun 

järjestäjä
Palvelun 
tuottaja

Asiakas

Palvelutarpeen arvio (digitaalinen 
itsearvio)

Asiakkaan palvelutarpeen arvio 
(digitaalinen itsearvio)
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Yritysasiakastiedon tietovirrat
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TEM

• Asiakkuuden hoitoon liittyvät 
tapahtumatiedot

• Tiedot vireillä olevista asioista
• Riskiluokitukset

Liike- ja pankki-salaisuuden 
piirissä olevat tiedot

Julkiset päätöstiedot

Asiakkuuden hallinnan 
tapahtumatiedot

Yrityksen julkiset 
perustiedot

• Ns. YTJ-tiedot

• Finnveran asiakkuustiedot
• Finnveran päätöstiedot
• Tiedot liiketoiminnan 

kehittämispyrkimyksistä
• Arviot ja laskelmat yrityksen 

toimintaedellytyksistä
• Innovaatioita sisältävät 

liiketoimintasuunnitelmat
• Innovatiivisten 

kehittämishankkeiden tiedot

• Rahoituspäätökset
• Lupapäätökset
• Ilmoitukset

Toimijoiden täydentämät 
perustiedot
• Toimipaikat
• Luokittelut
• Toiminnan kuvaukset
• Tilinpäätöstiedot ja 

tunnus-luvut

Y-ATV Asiakastietovaranto (yritys)

Esim. 
Suomen 
asiakastieto

• Luottotiedot
• Riskiluokitukset

Yritysasiakasrekisteri Tapahtumatiedot

Taloudelliset vastuut, 
Riskiluokitustiedot, 
muut taloudelliset 
tiedot

Tukes

• ?

PRH

• YTJ, KR, SR,YR

Maakuntien 
kasvupalvelu

(ELY, TE-palvelut)

Kunnat ja 
seudulliset 

kehitysyhtiöt

• ?

Business Finland

• Eval

TESI

• ?

Finnvera

• VIRE
• KORIS

YTJ

Tietoryhmät

CRMCRM

CRM CRM CRM

Sopimus-
hallinta

Muut hallinnolliset
sidosryhmät

Maaseutuvirasto
Yksityiset 

kasvupalveluiden 
tuottajat

UM
FinnPartnership

FinnFund

• EURA

• ?

Tilastokeskus

• ? • ?• Hyrrä• ?

• Tuki2014, YSA

• EURA
• OYS, AOYS
• YSA (Tuki2014)

H-ATV
Työnantaja

n tiedot

• Käsittelyjärjestelmät
• Asiointijärjestelmät

Työvoiman hankintaan 
liittyvät tiedot

• Rekrytointitarve
• Osaamisen kehittämistarve
• Muutosturva
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Työ ja uratiedot

Terveys ja toimintakyky Muut asiat esim. 
toimenpiteet ja tapahtumat

Toimeentulo ja verotiedot

Koulutus ja osaaminen

H-ATV Asiakastietovaranto (henkilö)

Kunnat ja 
oppilaitokset

• ?

Tilastokeskus

• ?

OKM/
Opetushallitus

• KOSKI

EU

• EURES
• ESCO

Yliopistot

• ?

Yksityiset 
kasvupalveluiden 

tuottajat

• ?

Kassat

• ?

STM/Luova 
(Valvira)

• ?

KELA

• KATRE
• Kanta

VM/Vero

• KATRE

Työmarkkinan tarpeet
esim. avoimet työpaikat

Tapahtumatiedot
-asiointitiedotVTJ

YTJ

SOTE-palveluiden 
tuottajat

Asiakasrekisteri
- perustiedot
- toimenpiteet
- historiatiedot

Työmarkkinatori
- avoimet työt
- työnhakijat ja

osaaminen

• SOTE

Tietoryhmät

CRM?

TEM

Maakuntien 
kasvupalvelu

CRM

Sopimus-
hallinta

CRM

Y-ATV
Työnantaja

n tiedot

OM / Ulosotto

• Työmarkkinatori

• Työmarkkinatori, 
asinointipalvelut

• Työmarkkinatori

• Työmarkkinatori, 
asinointipalvelut

H-CRM
Maakuntien kasvupalvelut ja yksityiset palvelutuottajat, UM, Kela, Maksajat,  



Kasvupalveluiden kokonaisarkkitehtuuri 

Tietovarantojen väliset 
riippuvuudet 



Kasvupalveluiden tietovirrat

Tietovarantojen väliset riippuvuudet on kuvattu yhdenmukaisesti maakuntien 
viitearkkitehtuurityön kanssa. Tietovarantojen riippuvuudet on esitetty kolmesta eri 
näkökulmasta 

1. Perustietovarantojen, tukipalveluiden ja muiden kansallisten tietovarantojen 
riippuvuudet. 

2. Kasvupalvelun sekä muiden palveluspesifisten tietovarantojen ja maakunnan 
väliset riippuvuudet 

3. Maakunnan sekä kasvupalvelun- ja muiden ekosysteemien väliset riippuvuudet 
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Perustietovarantojen, tukipalveluiden ja muiden 
kansallisten tietovarantojen riippuvuudet
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Palveluspesifisten tietovarantojen riippuvuudet 
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