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Kasvupalvelujen palvelutuotannon ohjauksen kohdearkkitehtuuri on yksi Kasvupalvelujen 
kokonaisarkkitehtuuria tarkentavista kohdearkkitehtuureista



Kasvupalveluiden kokonaisarkkitehtuuri 

PERIAATETASO



4

= 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 palvelutuotannon ohjauksen kohdearkkitehtuuri perustuu kasvupalveluiden 
kokonaisarkkitehtuuriin luoden tarkemmat kuvaukset palvelutuotannon ohjauksen kokonaisuudesta.  

• Kasvupalvelujen palvelutuotannon ohjauksen kohdearkkitehtuuri kattaa sekä valtakunnalliset 
kasvupalvelut että maakuntien kasvupalvelut, painottuen kuitenkin maakunnissa tapahtuvaan 
palvelutuotannon ohjaukseen. 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 palvelutuotannon ohjauksen kohdearkkitehtuuri on laadittu kokonaisarkkitehtuurimallin (JHKA 
2.0) mukaisesti sekä huomioiden siihen kytkeytyvät sidosarkkitehtuurit.

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

• Kasvupalvelujen palvelutuotannon ohjauksen kohdearkkitehtuuri ei ota tarkasti kantaa esimerkiksi maakunnan 
organisaatiorakenteeseen tai muihin suunnittelun tai toteutuksen yksityiskohtiin.

• Kasvupalvelujen palvelutuotannon ohjauksen kohdearkkitehtuuri rajautuu tässä vaiheessa toiminta-
arkkitehtuuriin ja kokonaisarkkitehtuurin yhteydessä määritettyihin periaatetason määrityksiin. Lisäksi 
tietoarkkitehtuurin valittuja osa-alueita on kuvattu täydentämään toiminta-arkkitehtuuria. 
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Palvelutuotannon ohjauksen kohdearkkitehtuurin 
rajaukset

Työn kohde ja rajaukset:

• Työn keskeisenä sisältönä on maakunnallisten kasvupalveluiden ulkoisten kilpailullisten 
tuottajien (markkinatoimijat) valinta ja ohjausmenettelyn kuvaus  

• Tuotannon ja tuottamisen ohjaus fokuksessa (rajapinta asiakas ja palveluohjaukseen)

• Palvelutarpeen arvioinnin kautta tarjolla olevat palvelut

Palvelutuotannon ohjauksen näkökulmasta kuvataan karkeasti seuraavat 
palvelutuotannon vaihtoehdot (järjestämisen/valinnanvapauden –näkökulma)  

1. Hankintamenettelyn mukainen palvelutuottajan valinta ja ohjaus (suoriteperusteinen, 
tulosperusteinen)

2. Hyväksymismenettelyn mukainen valinta ja ohjaus (vahvasti ohjattu 
hyväksymismenettely tai ekosysteemipohjainen)
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Tavoite – Kasvupalveluiden palvelutuotannon 
ohjausmallin lähtökohdat 

• Kasvupalveluiden tuottamisessa on tarkoitus hyödyntää myös kilpailullista tuotantomallia sekä 
edistää asiakkaiden valinnanvapauden mahdollisuuksia palveluiden valinnassa (etenkin 
yrityspalvelut). Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan uudenlaisia keinoja toiminnan vaikuttavuuden, 
kustannustehokkuuden ja laadun seuraamiseksi. 

• Uuden palvelurakenteen, asiakasohjauksen, palvelukerrosten hyödyntämisen sekä monikanavaisen 
asioinnin suunnitteluun yhteydessä tulee miettiä millainen tieto on hyödyllistä ohjauksen 
näkökulmasta. 

• Työn tavoitteena on rakentaa kasvupalveluiden palvelutuotannon ohjauksen toimintamalli, joka 
mahdollistaa erilaiset tavat palvelutuotannon järjestämiselle maakunnissa 
kasvupalvelulainsäädännön mukaisesti. Työssä keskitytään etenkin järjestäjä – tuottaja rajapinnan 
tarkasteluun. Tämä edellyttää myös asiakkaiden palveluun ohjautumisen sekä laadunhallinnan 
kysymysten tarkastelua. 

• Tavoitteena on muodostaa palvelutuotannon ohjauksen malli tai vaihtoehtoisia malleja, joita 
maakunnat voivat alueillaan soveltaa. Muodostettava ohjauksen tavoitetilan malli kuvataan 
kokonaisarkkitehtuurin (JHKA 2.0) mukaisesti kohdearkkitehtuurin kuvauksena meneillään olevan ja 
tulevan kehittämistyön tueksi. 

• Palvelutuotannon ohjausmalli kytkeytyy olennaisena osana (kohdearkkitehtuuri) kasvupalveluiden 
kokonaiskuvaan (kokonaisarkkitehtuuri). Arkkitehtuuriperiaatteet ovat siten yhtenevät 
kokonaisarkkitehtuurin kanssa.  



Kasvupalveluiden palvelutuotannon ohjaus - Kohdearkkitehtuuri 
Palvelutuotannon ohjausmallin keskeiset periaatteet

Palvelutuotannon ohjausmallin keskeiset periaatteet. Tavoitteena on, että 
toimijakohtaisissa palvelutuotannon ohjausmalleissa toteutuu seuraavat tekijät: 
• Ohjausmallin lähtökohtana on tulos- ja laatuohjautuvuus: tulosperusteisuuden ja 

vaikuttavuuden korostuminen ohjauksessa 
• Innovatiivisuus 
• Ohjausmalli mahdollistaa toimivat ja monimuotoiset markkinat
• Ohjausmalli tukee digitaalisia prosesseja
• Mallin perustana on asiakas- ja tarvelähtöisyys sekä asiakaskokemustieto
• Malli tukee saumattomia palveluketjuja
• Lisäksi keskeisenä lähtökohtana tulee olla kokonaiskustannusten ja 

kokonaisvaikutusten läpinäkyvyys 

Edellä mainittujen lisäksi palvelutuotannon ohjausmallin kohdearkkitehtuuri noudattaa 
kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin ja Maakuntien viitearkkitehtuurin 
arkkitehtuuriperiaatteita 
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Kasvupalveluiden kokonaisarkkitehtuuri 

TOIMINTA-ARKKITEHTUURI



Kasvupalveluiden kokonaisarkkitehtuuri 

Prosessit ja toimijoiden 
välinen vuorovaikutus



Kasvupalveluiden palvelutuotannon ohjauksen vaiheet, prosessit/ tehtävät toimijoittain
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Prosessit ja toimijoiden välinen vuorovaikutus

Lähtökohtia palvelutuotannon ohjaukselle 1/4

• Kasvupalvelujärjestäjän (maakunta) vastuulla on huolehtia kasvupalveluiden 
yhteensovittamisesta. Tämä tarkoittaa toiminnan yhteensovittamista kunnan, valtion ja 
maakunnan muiden palveluiden tuottajien kanssa siten, ettei synny tarpeetonta 
päällekkäisyyttä. Järjestäjä ja tuottaja eriytyvät pääsääntöisesti tilaaja/tuottajamallin mukaisesti. 

• Järjestäjällä on vastuu toteutettavien palvelujen tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä, 
tuotantotavasta päättämisestä, kustannusvaikuttavuuden varmistamisesta, yhdenvertaisesta 
saatavuudesta ja kehittämisestä sekä omavalvonnasta. 

• Kasvupalvelujärjestäjän vastuulla on myös asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista 
tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus asiakkaalle tarkoituksenmukaisiin palveluihin sekä 
palvelutarpeen arviointi ja kotoutumissuunnitelman laatiminen. Maakunnan tulisi huolehtia, että 
tieto kasvupalvelujen tuottajista on helposti saatavissa.
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Prosessit ja toimijoiden välinen vuorovaikutus

Lähtökohtia palvelutuotannon ohjaukselle 2/4

• Kasvupalvelujärjestäjän tulee tuottaa viranomaistehtävänä ne palvelut, jossa on merkittävää 
julkisen vallan käyttöä. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi henkilölle maksettavien tukien tai 
korvausten myöntäminen ja yrityksille myönnettävät tuet, jos haetun tuen arvo ylittää 10 000 
euroa sekä RR-tehtävät.

• Kasvupalvelut tuotetaan monituottajamallilla. Maakunta vastaa itse palvelujen tuottamisesta 
yhtiönsä kautta vain silloin, kun markkinoilta ei löydy sopivia palveluntuottajia (markkinapuute). 
Julkiset toimijat voivat kuitenkin myös toimia kasvupalveluiden tuottajina. 

• Maakuntien tulee selvittää, onko maakunnassa kasvupalvelujen tuotannon osalta 
markkinapuutetilanteita ja jos markkinapuutetta ei olisi, tulisi maakuntien käynnistää 
monituottajamalliin perustuva tuottamisjärjestelmä. Markkinapuutetilanteessa maakunnan tulee 
perustaa omat yhtiöt palvelujen tuottamiseksi. 
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Prosessit ja toimijoiden välinen vuorovaikutus

Lähtökohtia palvelutuotannon ohjaukselle 3/4
• Kasvupalvelujärjestäjä päättää markkina- ja kilpailutilanteen perusteella, millä tavoin 

palveluntuottajat valitaan. Voidaan käyttää esimerkiksi julkiseen hankintaan perustuvia 
kilpailutuksia, palvelun tuottajaksi hyväksymismenettelyä sekä palvelun kustannukset kokonaan 
tai osittain kattavia asiakasseteleitä tarkoituksenmukaiseksi katsotulla tavalla ja 
tarkoituksenmukaisina yhdistelminä. 

• Kasvupalvelujärjestäjä määrittää palvelun laadun ja maksullisten yrityspalveluiden hinnan 
vähimmäiskriteerit sekä siitä kuinka kasvupalveluiden tuottaminen korvataan. 

• Kasvupalvelujärjestäjä voi esimerkiksi määritellä hinnan kilpailutuksessa, osoittaa seteleille 
arvon, joilla kasvupalvelutuottajat rahoittavat liiketoimintansa siten, miten asiakkaat valitsevat 
heidän palveluitaan tai sopia tulosperusteisesta mallista, jossa kasvupalveluiden tuottaja saa 
rahoituksen esimerkiksi työllistämistulosten perusteella 
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Prosessit ja toimijoiden välinen vuorovaikutus

Lähtökohtia palvelutuotannon ohjaukselle 4/4

• Markkinalähtöisesti tuotettavia kasvupalveluita voivat olla muun muassa työnhakuun liittyvät 
palvelut eli työnhakijoiden työnhakua ja työllistymistä koskeva neuvonta sekä tiedon välittämistä 
työpaikoista ja työmahdollisuuksista. 

• Palveluna voidaan tuottaa ammatinvalintaohjausta ja työelämässä tarvittavan osaamisen 
kehittämistä. Yrityksille voidaan suunnata monimuotoista muun muassa yrityksen 
perustamiseen, liikeidean kehittämiseen, johtamiseen, keksintöjen kehittämiseen ja 
kansainvälistymiseen. 

• Kasvupalveluina voidaan myös tuottaa henkilöasiakkaiden ja yritysten palvelutarpeen 
kartoittaminen. Uudenlaisia asiakaslähtöisempiä palveluita voidaan tuottaa myös sosiaali- ja 
terveyspalveluiden sekä kasvupalveluiden rajapintaan esimerkiksi vaikeasti työllistyvien osalta.

• Kasvupalveluiden järjestämisen ja palvelurakenteen valvonta ja valvontaan liittyvä ohjaus on 
työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla. 
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Kasvupalveluiden palvelutuotannon ohjauksen vaiheet (Palvelujen hallinta – Tuotanto)
Palvelutuottajan valinta TuotantovaihePalvelujen hallinta

ASIAKAS

MAAKUNTA

PALVELUNTUOTTAJA

TEM

Palvelutarve-
arviointi

Tarve-/tilanne
Palvelu-

suunnitelma
Palvelu

Maakunnan 
palveluiden 

hallinta

Toiminta-
ympäristön 

palvelutarpeet, 
asiakasryhmät

Palvelutuottajan 
kriteerien 
määritys

Päätös palvelu-
tuottajien 
valinta--

menettelystä 

Reklamaatioiden 
käsittely

Palvelusopimus
Palvelutuotannon ohjaus (sopimus)

Tuottajaksi 
hakeutuminen

Kilpailutukseen 
osallistuminen

Palvelusopimus

SäädösohjausSäädös-
ohjaus 

VRKTukipalveluiden tuottaminen 
(Suomi.fi)

Työmarkkinatori (palveluohjaus)

Yhteiset asiakastiedot (CRM), 
OmaAsiointi verkkopalvelu 

(palvelutarve, palvelusuunnitelma) 

Palvelu-
strategia

Palveluvalikoima, 
palvelun sisällöt, 
palvelun kriteerit   

Markkinakartoitus, 
markkinoiden 
toimivuus, 
vuoropuhelu, 
tuotantotavan valinta 
(voi olla osa 
maakunta-strategiaa) 

Palvelutuottajan 
valinta-

menettely

Kilpailutus, 
hyväksyntä

Työllisyyden ja 
elinkeinopolitiika
n painopisteet

Informaatio-
ohjaus 

(Työmarkkina-
ja toimialatieto

VM 
talousohjaus

TEM kansalliset 
tavoitteet ja 
suuntaviivat

Säädös-
ohjaus (mm. 
hankintalaki)

Kilpailutusjärjest
elmä (Claudia)

Yhteinen asianhallinta-järjestelmä 
(integraatiot) (TE-Digi)

Säädös-
ohjaus(?)

Palvelutuottaja-
hallintajärjestelmä (Vimana)

Markkina-
vuoropuhelu

yhteiskehittäminen

Markkina-
vuoropuhelu

yhteiskehittäminen

Alkukartoitus / 
profilointi

Digitaalinen

Alkukartoitus / digitaalinen-
profilointi työpkalu

Palvelu-
ohjaus

Palvelutarve
-arviointi

Palvelu-
suunnitelma

Palvelu
Palvelu-
ohjaus

Asiakas-
ohjaus

Palveluista 
tiedotta-
minen

Palveluista 
tiedottaminen, 

neuvonta

Sopimuksen 
piirissä olevat 
tehtävät

Asiakkuuksien seuranta

Säädösohjaus kattaa:
- säädösohjaus
- Erillisrahoituksen osoittamiseen liittyvä muu ohjaus (ehdot)

Erillisrahoituk
sen ehto-

ohjaus

Erillisrahoituksen ehto-ohjaus

VIMANA

Palvelun käyttäjä 
(työmarkkinatori)
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Kasvupalveluiden palvelutuotannon ohjauksen vaiheet (Tuotanto – Arviointi)
Tuotantovaihe Seuranta Maksatus Arviointi ja tiedolla johtaminen

ASIAKAS

MAAKUNTA

PALVELUNTUOTTAJA

TEM

Palvelutarve-
arviointi

Palvelu-
suunnitelma

Palvelu
Arvioi 

palvelua
Työmarkkinoille / 
uusi suunnitelma

Reklamaatioiden 
käsittely

Tulosten 
seuranta

Asiakaspalalauteet / laadunhallinta

Sopimuksen 
mukainen 
korvaus

Laadun 
seuranta

Vaikuttavuuden 
seuranta

Palvelutuotannon ohjaus (sopimus)

Raportointi / 
seuranta

Laskutus

Palautteiden 
käsittely

Toiminnan 
arviointi

Tulos / vaikutus 
asiakkaaseen

Laadun ja palvelutuottajien 
arviointi työkalu (?)

Kustannusten 
seuranta

Yhteinen 
palveluluokitus

VRK

Työmarkkinatori (palveluohjaus)

Yhteiset asiakastiedot (CRM), 
OmaAsiointi verkkopalvelu 

(palvelutarve, palvelusuunnitelma) 

Palvelutuottaja-
hallintajärjestelmä (Vimana)

Alkukartoitus / digitaalinen-
profilointi työpkalu

Palvelu-
ohjaus

Palvelutarve
-arviointi

Palvelu-
suunnitelma

Palvelu
Palvelu-
ohjaus

Sopimuksen 
piirissä olevat 
tehtävät

Asiakkuuksien seuranta

Seurantatiedon hyödyntäminen 
kehittämisessä ja palvelutuottajan 
ohjauksessa/valinnassa

Yhteiset 
kustannus- ja 
vaikutustiedot

Yhteiset 
suoritus-

kykytiedot

Tiedolla johtamisen työkalut (KEHA-tiedolla johtamisen projekti, 
työvälitystilastoista kasvupalvelutilastoksi -projekti)

VIMANA

Tukipalveluiden tuottaminen 
(Suomi.fi)



Hyväksymismenettely: Maakunnan 
kasvupalvelun palvelutuotannon ohjaus 1/2

• Hyväksymismenettelyyn perustuvassa kasvupalvelun palvelutuotannon ohjausmallissa 
palvelutuottajien valinta perustuu ennalta asetettujen kriteerien mukaiseen valintaan. Tällöin 
periaatteessa kaikki ehdot täyttävät palvelutuottajat voivat toimia palvelutuottajina 
rekisteröidyttyään (tai muu vastaava menettely). 

• Hyväksymismenettelyn prosessissa kuvataan, miten kasvupalvelujärjestäjien (kuten maakunta) 
on tarkoitus hallita, määritellä ja seurata hyväksymismenettelyn piiriin kuuluvia palveluita, asettaa 
ehdot tuottajaksi hyväksymiselle ja määritellä maksettavat korvaukset.

• Palveluiden hallintaa varten tulee laatia erillinen yhteinen palveluluokitus ja siihen perustuva 
kasvupalvelujärjestäjäkohtainen palvelutarjooman kuvaus ”palvelukatalogi”. Palveluluokituksen 
tulee tukea myös palveluketjujen määrittelyä. 

• Kasvupalvelujärjestäjien palvelutarjooman mukaisesti saatavilla olevat tiedot tulee välittää 
asiakkaan valinnan toteuttavaan palveluun, jotta ne ovat asiakkaiden valittavissa. Kansallisen 
palvelutietovarannon (PTV) lisäksi palvelutarjooma voidaan tuoda esimerkiksi maakunnan omaan 
palvelukerrokseen ja sen sisältämään palveluiden hallintajärjestelmään.  
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Hyväksymismenettely: Maakunnan 
kasvupalvelun palvelutuotannon ohjaus 2/2

• Kasvupalvelujärjestäjä asettaa kullekin hyväksymismenettelyssä mukana olevalle palvelulle ja/tai 
palvelukokonaisuudelle ehdot tuottajaksi hyväksymiselle. Tästä syntyy raamit (hallintopäätös) 
toimijakohtaisille hyväksymispäätöksille. 

• Kunkin palvelun osalta määritellään myös niistä maksettavat korvaukset, jossa otetaan huomioon 
alueelliset tarpeet ja kansalliset kasvupalvelujen tavoitteet. 

• Tuottajavaatimukset ja korvausperusteet viedään erilliseen tuottajanhallintapalveluun. 
Tuottajanhallintapalvelu sisältää tiedot hyväksytyistä palvelutuottajista, palveluyksiköistä sekä luettelon 
voimassa olevista palveluista ja niiden saatavuudesta (julkinen). 

• Palveluiden seurantaan tarvitaan erillinen palvelutuotannon seurantapalvelu, josta löytyvät sekä 
valittavissa olevat palvelut että niihin liittyvät toteumatiedot. Seurantatiedon perusteella maksetaan 
palvelutuottajalle korvaus toteutetuista palveluista. 

• Seurantapalvelua suunniteltaessa tulee huomioida monipuolinen tiedon kerääminen sekä palveluista että 
niiden kohdentumisesta asiakkaisiin. Seurantatieto luo pohjan myös tulos- ja vaikuttavuusperusteiselle 
seurannalle sekä mahdollistaa tulos- ja vaikuttavuusperusteisten korvausten maksamisen 
palvelutuottajille. Seurantapalvelu on siten avainasemassa siirryttäessä kohti vaikuttavuusperusteista 
palvelutuotannon ohjausta. 
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Hyväksymismenettely Maakunnan kasvupalvelun 
palvelutuotannon ohjaus

Maakunta 
(järjestäjä)

Palveluiden hallinta
Palvelukokonaisuuksien

määrittely
Asettaa ehdot 

tuottajaksi ryhtymiselle

Maksettavien 
korvausten määrittely 

(perusteet)
Palveluiden seuranta

Maakunnan kasvupalveluiden palvelutuotannon hallinta  

Palveluluokitus

Palvelutieto-
varanto (PTV)

Palvelutuotannon 
seuranta

Maakunnan kasvupalvelut Tuottajahallinta 

Tuottajakohtaisen 
sopimuksen 

sisältö

Tiedot palveluista ja kuluista

Palvelutarjooma Palvelutarjooma

Lakisääteiset ja 
maakunnan 
päättämä 
palvelutarjooma

Lait ja 
asetukset

Korvausperusteet

Palvelut

Tuottajavaatimukset, 

Palvelut, 
palveluvaihtoehdot, 
Palvelukokonaisuudet 
(integraatiot, eri 
palvelutuottajien 
kesken)

Päätös 
hyväksymisestä

Tuottajavaatimukset

Lista hyväksytyistä 
palvelutuottajista, 
palveluyksiköistä ja luettelo 
voimassa olevista palveluista ja 
niiden saatavuudesta (julkinen). 

Palvelut, joita on lupa tuottaa, 
toiminta-alue, saatavuus, 
kustannusperusteet, volyymi 
(kattotekijä), laadulliset tekijät

Tietoa vaikutuksista 
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Hankintamenettely Maakunnan kasvupalvelun 
palvelutuotannon ohjaus

• Hankintamenettelyyn perustuvassa kasvupalvelun palvelutuotannon ohjausmallissa 
palvelutuottajien valinta perustuu ”perinteiseen” hankintamenettelyyn, jossa palvelutuottaja 
valitaan noudattamalla kilpailuttamismenettelyllä.

• Tämän menettelyn vahvuuksia on mahdollisuus palvelutuottajien ja palvelujen laadun 
sopimustekniseen hallintaan sekä vakiintuneet menettelytavat. Hankintamenettely kuitenkin 
edellyttää varsin tarkkaan tehtävää palvelujen määrittelyä sekä kilpailuttamisen kriteerien 
onnistunutta määrittelyä. Etenkin siirryttäessä kohti tulos- ja vaikuttavuusperusteisia malleja 
edellyttää tämä innovatiivisia kilpailuttamismalleja. 

• Käytännössä yleisen prosessin eroavuudet edellä kuvattuun hyväksymismenettelyyn nähden ovat 
varsin pieniä. Käytännössä erona on palvelutuottajan valinnan kilpailuttamisen läpivienti sekä 
valintakriteerien määrittäminen. 
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Hankintamenettely Maakunnan kasvupalvelun 
palvelutuotannon ohjaus Maakunta 

(järjestäjä)

Palveluiden hallinta
Hankittavien palveluiden 

määrittely (laatu, 
kustannus, vaikutus) 

Maksettavien 
korvausten määrittely 

(perusteet)
Palveluiden seuranta

Maakunnan kasvupalveluiden palvelutuotannon hallinta  

Palveluluokitus

Palvelutieto-
varanto (PTV)

Palvelutuotannon 
seuranta

Maakunnan kasvupalvelut Tuottajahallinta

Tiedot palveluista ja kuluista

Palvelutarjooma Palvelutarjooma

Lakisääteiset ja 
maakunnan 
päättämä 
palvelutarjooma

Lait ja 
asetukset

Korvausperusteet

Palvelut

Päätös- ja 
Hankintasopimus

Tuottajavaatimukset

Asettaa ehdot 
tuottajana toimimiselle

Palvelutuottajien valinta 
(kilpailutus)

Tuottajavaatimukset

Palvelu-, 
tulos-
vaatimukset

Palvelukokonaisuuksien
määrittely

Palvelut, 
palveluvaihtoehdot, 
Palvelukokonaisuudet 
(integraatiot, eri 
palvelutuottajien 
kesken)

Lista valituista palvelutuottajista 
(mikäli useita), palveluyksiköistä 
ja luettelo voimassa olevista 
palveluista ja niiden 
saatavuudesta. 

Tuottajakohtaisen 
sopimuksen 

sisältö

Palvelut, joita on lupa 
tuottaa, toiminta-alue, 
saatavuus, 
kustannusperusteet, 
volyymi (kattotekijä), 
laadulliset tekijät
Tuloskriteerit

Tuloskriteerien
seuranta

Tuloskriteerien seuranta

Asiakkuusrekisterit 
CRM

Ml. asiakkaiden 
asiakassuhteiden 
vaihdokset 
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Kasvupalveluiden kokonaisarkkitehtuuri 

Kasvupalvelujen ohjauksen 
prosessi-integraatiomalli



Kasvupalvelujen ohjauksen prosessi-integraatiomalli

• Prosessi-integraatiolla tarkoitetaan ydinprosessien ja ohjaus- sekä tukiprosessien keskinäisiä ja 
näiden välisiä kytkentöjä. Ne voivat olla joko tietovirtoja tai ohjaus- ja vaikutusprosesseja. 

• Palvelutuotannon ohjausmallin yhteydessä laadittiin prosessi-integraatiomalli, jossa on 
noudatettu kuntien johtamisen viitearkkitehtuurin mukaista jaottelua käyttäen. Siinä toiminta on 
jaoteltu strategisen, taktisen ja operatiivisen tason prosesseihin.

• Seuraavan sivun kuvassa on ydinprosessien kokonaisuudet hahmoteltu ajallisesti eri tasoille. 
Strategisen taso kattaa YP1 Asiakkuuksien hallinnan ydinprosessin, jonka keskeisin tehtävä on 
muodostaa asiakkaiden tarpeista ja vaatimuksista syötteet muun muassa 
toimintaympäristöanalyysistä saatujen tietojen perusteella vietäväksi Palvelujen järjestämisen ja 
mahdollistamisen ydinprosessille. 

• YP2 Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen koostaa saamansa tiedot yhteen ja tarjoaa 
YP3 Palvelutuotannolle edellytykset tuottaa asiakkaan palvelupolkuun kulloinkin sopiva palvelu 
kustannustehokkaasti ja lisäarvoa tuottaen. 
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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



Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus

Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus saa keskeiset syötetietonsa strategiaprosessista sekä 
arvioidusta asiakastarvetiedosta. Ylätason palvelutarjooman määrittely ja palvelustrategia sekä 
omistajaohjauksen periaatteet syntyvät strategiaprosessissa (pohjautuvat säädöksiin). 
Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus on strategisen johtamistason prosessi. Asiakkuuksien ja 
palvelujen ohjauksen keskeisiä tehtäviä ovat:

• Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus ohjaa palvelujen ryhmittelyä, paketointia ja tuotteistamista 
asiakaslähtöisesti sekä asiakkaiden palveluun ohjautumisen periaatteita.

• Prosessi tuottaa näkemyksen palvelujen järjestämismallista ja sen periaatteista 

• Ohjaa palvelujen järjestämisen toteuttamista ja seurantaa sekä palvelujen järjestämisen ja 
asiakasohjauksen kautta välillisesti palvelujen tuotantoa 
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Kasvupalvelujen prosessikartta
Kasvupalvelujen yhteinen prosessikartta rakentuu ydinprosessien ympärille, joita ohjaavat 
ohjausprosessit ja toteuttamisen mahdollistavat tukiprosessit. 

27

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

29

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

31

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
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Kasvupalveluiden ydinprosessi 

YP3: Palvelutuotanto

33

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 

TIETOARKKITEHTUURIN 
ARKKITEHTUURIKUVAUKSET



Kasvupalveluiden kokonaisarkkitehtuuri 

Tietovirrat



Kasvupalvelujärjestäjän ja palvelutuottajan 
väliset tietotarpeet 

• Kasvupalvelun palvelutuotannon ohjausmallin yhteydessä tunnistettiin keskeiset 
kasvupalvelujärjestäjän ja –tuottajan väliset tietovirrat sekä asiakkaiden kytkeytyminen 
tietovirtoihin.    

• Tietovirtakuvauksen tarkoituksena on luoda näkymä
• toimintaan liittyvien prosessien väliseen tiedonvaihtoon, 
• tunnistaa toiminnassa hyödynnettävät tietovarannot sekä 
• tunnistaa toiminnan tietovirtoihin vaikuttavat ulkopuoliset toimijat ja lopputuotteet.

• Kasvupalvelujen kohdearkkitehtuurissa ei kuitenkaan ole mielekästä kuvata toimijoiden 
yksittäisiä prosesseja niiden tietotarpeiden ja –virtojen tarkkuustasolla, vaan keskityttiin 
päätietovirtojen kuvaamiseen yleisellä tasolla. 

• Seuraavissa kuvissa on kuvattu ylätasolla kasvupalvelujärjestäjien ja palvelu-tuottajien väliset 
tietotarpeet. Tietotarpeiden kuvauksessa on keskitytty kasvupalvelujen järjestämisen ja ulkoisen 
palvelutuotannon hallinnan näkökulmasta keskeisiin tietotarpeisiin. 
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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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Tietovirrat: toimijat ja valtakunnalliset tiedonhallintapalvelut

Tiedonhallintapalvelut (valtakunnalliset ja maakunnalliset)

Saa tietoa 
mahdollisista tai 

edellytetyistä 
palveluista

Saa tietoa 
Palvelun 

tuottajista ja 
palveluista

Valitsee palvelun 
tuottajan ja 

palvelut

Antaa 
palautetta

Statuksen 
muutos 

(työllistyminen)

Asiakkaiden 
tietojen 
ylläpito

Palvelun 
tuottajien 
tietojen 
ylläpito

Palvelu-
luokituksen 
(tarjooman) 

tietojen 
ylläpito

Palvelu 
perusteiden 

ylläpito
Korvaus 
palvelu-

tuottajalle 
(maksatus) / 

maksu-
perusteet 

Palvelu-
tuottajan 
laskutus 

toteutetuista 
palveluista 

Raportointi 
ja tilastointi

Rekisteröityy 
palvelu-

tuottajaksi 
(kilpailutus, 

hyväksymisme
nettely)

Asiakkaan 
tietojen 
ylläpito

Palvelu-
suoritteiden 

kirjaus 

Tuloksista 
raportointi

Tiedot 
asiakkaasta 
/ asiakkaista

Raportointi 
ja tilastointi

Hakee palvelun tuottajaksi

Tekee sopimuksen

Saa palvelua

Tarvekartoitus
Palveluun ohjaus

Osallistuu palveluun 

Tieto 
osallistumisesta 

palveluun / 
palvelun 
käytöstä

Tieto palvelu-
markkinoista

Maksaa palvelun 
tuottajalle

Palaute

Tiedot 
muista 

palvelutuott
ajista / 

palvelutarjo
nnasta

Asiakas Palvelunjärjestäjä Palvelun tuottaja
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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




