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1. Johdanto
1.1.

Tausta

Turun kaupunki on osallistuu kansalliseen 6Aika-hankekokonaisuuteen. Hankekokonaisuuden Avoin
osallisuus ja asiakkuus –kärkihankeessa Turun kaupunki määrittelee toiminnan- ja tiedonhallinnan
osakokonaisuudetta, joka edistää avointen ja älykkäiden palvelujen käyttöönottoa. Osakokonaisuus tukee
sote- ja maakuntauudistuksessa tavoiteltavaa alueellisen palvelujärjestelmän uudelleensuunnittelua
kokonaisuutena ja kuntalaisen valinnanvapauden mahdollistamista.
Palvelujärjestelmän uudelleensuunnittelu ja valinnanvapauden mahdollistaminen vaativat asiakas- ja
palvelulähtöisen toimintamallin kuvaamista, jossa keskeisintä on asiakkaan kokonaistarpeen ymmärtäminen
ja tieto koko palvelutarjoomasta yli organisaatiorajojen. Palvelutarjoomaan tulee sisällyttää kuntien,
kuntayhtymien, valtion, yritysten ja kolmannen sektorin tarjoamat palvelut sekä tulevaisuuden sote- ja
maakuntauudistuksen palvelut.
Asiakkaan kokonaisvaltaisen palvelukokemuksen tuottamiseksi on muokattava sekä taustaprosesseja että
asiakkaan kokemusta palveluista yhtenäisen toimintamallin mukaiseksi. Tähän toimintamalliin osallistuvia
tahoja kutsutaan tässä yhteydessä palveluekosysteemiksi. Palveluekosysteemin tärkein tehtävä on
asiakaslähtöisen palveluintegraation mahdollistaminen sekä tätä tukeva tulevaisuuden palveluverkon
suunnittelu maakunnan laajuisesti. Palveluekosysteemiajattelu muuttaa keskeisesti kaikkien pääsidosryhmien
toimintakulttuuria organisaatiosiiloista alueelliseen ja kansalliseen asiakaskeskeiseen palveluajatteluun.
Turun kaupunki ja Sitra ovat toteuttaneet kuntalaisen valinnanvapautta tukevan munpalvelut.fi verkkopalvelun, joka mahdollistaa palveluyrittäjien, kunnan sekä kolmannen sektorin tarjoamien palvelujen
löytämisen ja vertailun. Jatkossa verkkopalveluun on tarkoitus tuoda useita erilaisia palvelukokonaisuuksia
palveluyrittäjien ja asiakkaiden tarpeiden perusteella.
Turun kaupunki on käynnistänyt asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan kokonaisarkkitehtuurin selvitystyön
edellä selostetun uuden toimintamallin jäsentämiseksi. Tässä dokumentissa kuvataan selvitystyön tulokset
yleisen kokonaisarkkitehtuurin sekä sen pohjalta laadittujen asiakkuudenhallinnan, palveluportfolion
hallinnan, palvelujen massaräätälöinnin ja toimijoiden hallinnan tasolla. Selvitys on tehty aikajänteellä v.
2017 – 2019 (Turku 2.0) mutta myös katsoen pitemmälle tulevaisuuteen (Turku 3.0). Selvityksen tulokset
ovat paitsi Turun kaupungille tarkoitettuja myös maakunnittain (Turku 2.0) ja valtakunnallisesti (Turku 3.0)
sovellettavia.
Turku 2.0 on kaupungin evoluution ensimmäinen vaihe nykytilan jälkeen. Siinä siirrytään siiloutuneesta
palvelutuotannosta toimialarajat ylittäviin asiakas- ja asiakassegmenttikohtaisiin palvelupolkuihin, jotka
sovitetaan palveluiden käyttäjille massaräätälöinnin periaatteita noudattaen. Palvelupolut rakennetaan
elämäntilanteiden pohjalta. Turku 3.0 puolestaan on palveluekosysteemiin perustuva malli, jossa palvelut
tuotetaan asiakkaittain yksilöllisesti räätälöitynä älykkäässä kaupunki-infrastruktuurissa. Palvelut ovat
asiakkaan tarpeet elinkaaren vaiheen mukaisesti ennakoivia.

1.2.

Arkkitehtuurivisio

Turun kaupungin asiakkuuksien ja palveluidenhallinnan kehittämisen visio on seuraava:

Palveluekosysteemin toimintamalli sekä sitä tukeva tietojärjestelmäalusta mahdollistavat
palvelujärjestelmän ja palveluverkon kokonaisvaltaisen asiakaslähtöisen kehittämisen ja toiminnan.
Palveluekosysteemi tukee hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kasvua, sote- ja maakuntauudistusta sekä
valinnan vapautta.
Tässä dokumentissa kuvataan Turun kaupungin asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan vision toteuttava
kokonaisarkkitehtuuri. Se koostuu yleisestä kokonaisarkkitehtuurista sekä sen pohjalle rakentuvista

S i v u 2 | 34

asiakkuudenhallinnan, palveluportfolion hallinnan, palvelujen massaräätälöinnin ja toimijoiden hallinnan
arkkitehtuureista.

1.3.

Rajaukset

Dokumentaatiossa tarkastellaan kokonaisuutta kaupungin näkökulmasta, vaikka toimintamallilla pyritään
mahdollistamaan myös maakunnan toiminta uudessa rakenteessa. Kuvauksesta rajataan pois johtamisen
viitearkkitehtuurissa kuvatut osuudet, joskin niiden rajapinta asiakkuuksien ja palveluiden hallintaan sekä
asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan vaikutus johtamiseen kuvataan. Tarkempia kuvauksia tehdään JHS
179 -suosituksen kokonaisarkkitehtuurikartan seuraavista rajatuista osioista:

1.4.

Lopputulokset

Työn lopputuloksena laaditaan asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan kokonaisarkkitehtuurin kuvaus, sekä
alueeseen liittyvien osa-alueiden (asiakkaiden palvelutarjooman hallinnan, operatiivisen asiakasohjauksen ja
asiakaspalvelun, toimijoiden hallinnan sekä massaräätälöinnin) tarkemmat arkkitehtuurikuvaukset.

2. Periaatetaso
2.1.

Lainsäädäntö

Maakunta- ja sote-uudistusten keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki,
voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki.

2.2.

Strategiat

Suomen Turku täyttää vuonna 2029 800 vuotta. Merkkivuosi on valittu myös kaupungin tulevaisuuden
tarkastelun kiintopisteeksi. Juhlat on päätetty pitää aiempaa paremmin johdetussa, osallistuvassa ja
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taloudeltaan terveessä kaupungissa. Turulle on tehty laajassa yhteistyössä vuoteen 2029 ulottuva
kaupunkistrategia, joka hyväksyttiin Turun kaupunginvaltuustossa 23.6.2014.
Kaupunkistrategia on vision kaltainen dokumentti, joka vastaa kysymyksiin:
- Miltä kaupunki näyttää vuonna 2029?
- Mitä keskeisiä päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa?
- Mihin periaatteisiin kaupungin henkilöstö sekä luottamushenkilöt lupaavat toiminnassaan sitoutua?
Sen toimintalupaukset ovat
- Tärkeiksi koettujen arvojen pohjalta olemme laatineet toimintalupaukset kolmesta teemasta:
- Asukas- ja asiakaslähtöisyys
- Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus
- Uudistuminen ja yhteistyö
Siitä löytyviä strategian päämääriä ovat
- Turun palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja kattavasti saatavilla sähköisesti.
- Kaupunkikulttuuri ja tapahtumatarjonta ovat vireää ympäri vuoden.
- Turku on Suomen paras opiskelijakaupunki.
- Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja työllisyystilanne hyvä.
- Turun liikenneratkaisut ovat sujuvia ja vähäpäästöisiä.
- Turusta pääsee tunnissa junalla Helsinkiin.
- Turun talous on tasapainossa.
Muita alueeseen liittyviä strategian kaltaisia linjaavia ohjeistuksia ovat tai tulevat olemaan mm.
maakuntauudistuksen myötä syntyvä maakuntastrategia.

2.3.

Arkkitehtuuriperiaatteet

2.3.1.

JVA:n keskeisimmät arkkitehtuuriperiaatteet

Johtamisen perustana ovat yhteiset johtamisen käsitteet
Yhteiset käsitteet toimivat tietoarkkitehtuurin pohjana ja varmistavat kunnan sisäisen johtamisen sekä
edistävät kuntien yhteistyömahdollisuuksia
Johtamisen perustana ovat yhteiset ja keskenään yhteentoimivat työkalut
Yhteiset järjestelmät tuottavat luotettavaa johtamisessa tarvittavaa tietoa johdon käyttöön kaikilla johtamisen
tasoilla.

2.3.2.

Turun kaupungin keskeisimmät arkkitehtuuriperiaatteet

Tietojohtamisen kehittämisessä noudatetaan Turun kaupungin arkkitehtuuriperiaatteita, joista tietojohtamisen
kannalta keskeiset periaatteet ovat:

Yhdenmukaista toimintamallit
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Yhdenmukaiset toimintatavat mahdollistavat joustavan toimialojen välisen yhteistyön, toimialojen välisen
vertailun ja keskinäisen tiedon vaihdon. Tämä puolestaan yhtäältä edellyttää ja toisaalta mahdollistaa
yhteisten tietojärjestelmäratkaisujen käytön.
Yhdenmukaisten toimintamallien käyttö edellyttää tietämystä olemassa olevista, käyttökelpoisista malleista.
Toiminnan kehittämiseen ryhdyttäessä on aluksi hyvä tarkistaa, mitä soveltuvia malleja on saatavilla. Tämä
edellyttää toimintamallikirjaston luomista ja ylläpitoa.
Tieto on yhteiskäyttöistä pääomaa
Kaupungin toimialojen tuottaman tiedon on oltava avoimesti käytettävissä. Tieto itsessään on pääomaa, jolla
on arvoa. Samaa tietoa tarvitaan useilla eri toimialoilla useissa eri käyttötarkoituksissa. Tietojen yhteiskäyttö
ja jakaminen vähentävät tiedon käsittelystä ja ylläpidosta koituvia kustannuksia. Päällekkäistä tiedon keruuta
ja tuotantoa on vältettävä.
Tiedon käytettävyys, eheys ja laatu ovat keskeiset perusedellytykset toiminnan tehokkuudelle ja laadulle.
Tarjolle annettavan tiedon ei tarvitse olla täydellistä. Yhteisten tietojen ylläpitoprosessit tulee rakentaa ja
niille luoda läpinäkyvät laatujärjestelmät, jotta tietojen hyödyntäjät pystyvät luottamaan tietoon.
Ylläpitoprosesseja on voitava arvioida kustannusten ja hyötyjen välisellä suhteella.
Kaikki tieto on julkista, jos sitä ei ole laillisin perustein erikseen määrätty salaiseksi joko kokonaan tai
jossain elinkaaren vaiheessa. Lähtökohtaisesti kaikki julkinen tieto avataan koneluettavassa muodossa, sikäli
kun tiedon julkistus ei ole vastoin lakeja tai määräyksiä. Avoin tieto julkaistaan JHS189 suosituksen
mukaisella käyttöluvalla.
Tietojen yhteiskäyttö edellyttää tiedon jakelun järjestämistä. Tiedon yhteiskäyttöisyyden mahdollistamiseksi
yhteiskäyttöinen tieto on määriteltävä, ja tiedosta tulee olla yhteiset sisältökuvaukset sekä
rakennemäärittelyt. Yhteiset tietovarannot on tallennettava siten, että ne ovat helposti eri sidosryhmien
hyödynnettävissä. Tietojen yhteiskäytössä on otettava huomioon tietoturva- ja tietosuojavaatimukset.
Ota huomioon tietoturvallisuus tiedon koko elinkaaren ajan
Tietoturvallisuus muodostuu tietojärjestelmien lisäksi organisaatioista, toimintamalleista, tiedon siirrosta,
yksittäisten ihmisten toiminnasta ja fyysistä tiloista.
Tiedot ovat usein pitkäikäisiä. Tästä syystä niiden eheydestä, laadusta, käytettävyydestä ja salassapidosta on
huolehdittava koko elinkaaren ajan. Tietojen luokitus voi myös muuttua elinkaaren eri vaiheissa, ja tämä
tulee ottaa huomioon tiedon elinkaaren suunnittelussa.
Turun kaupungissa asetettuja tietoturvaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä tulee noudattaa kaikessa tiedon
käsittelyssä. Kaikkien tietovarantojen ja tietojärjestelmähankkeiden yhteydessä on suoritettava
tietoturvatarkastelu, jossa kartoitetaan hankkeen tietoturvariskit.
Vältä päällekkäisiä ratkaisuja
Erilliset toteutukset samasta asiasta sekä saman tietojärjestelmän useat ilmentymät lisäävät tietojärjestelmien
toteutus-, ylläpito- ja hallintakustannuksia sekä heikentävät tietojen yhteiskäyttöisyyttä ja organisaatioiden
yhteistoimintaa. Toimintamallien yhdenmukaistaminen on edellytys yhteisten tietojärjestelmien käytölle.
Yhteisiin toimintamalleihin siirtymistä tulee valvoa ja tukea.
Yhdenmukaista toimintaa tukevista järjestelmistä ei tule olla päällekkäisiä tietoteknisiä ratkaisuja. Käytössä
olevia ratkaisuja tulee hyödyntää ja rinnakkaisten ratkaisujen kehittämistä on vältettävä. Kehitettäessä uusia
järjestelmiä yhteiskäyttöiset tietojärjestelmäkomponentit on tunnistettava ja käytössä olevien ratkaisujen
hyödyntäminen sekä toimialojen väliset yhteistyömahdollisuudet selvitettävä.
Varmista yhteentoimivuus
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Arkkitehtuurien kehittämistyön yksi lähtökohta on tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistaminen.
Tietojärjestelmien yhteentoimivuudella parannetaan kokonaisetua ja järjestelmien avulla käsiteltävien
tietojen yhteiskäyttöisyyttä. Tietojärjestelmän tarkastelu arkkitehtuurien, toimittajariippumattomien
standardien ja rajapintojen näkökulmasta on käyttökelpoinen keino yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi.
Ratkaisuissa on varmistettava arkkitehtuurinmukaisuus. Lisäksi toteutetaan mahdollisuuksien mukaan
vakiona avoimet rajapinnat. Järjestelmissä oleva data on kaupungin hallinnassa, ja datan julkinen osa jaetaan
avoimena datana Turun kaupungissa päätettyjen käytäntöjen mukaan.
Yhtenäistä teknologia-arkkitehtuuri
Yhtenäiseen teknologia-arkkitehtuuriin on pyrittävä. Käytä teknologioita, jotka takaavat kokonaisuuden ja
sen osien yhteentoimivuuden, tehokkuuden, taloudellisuuden, kehitettävyyden sekä ylläpidettävyyden.
Yhteisesti sovittuja ja yleisiä standardinmukaisia teknologiaratkaisuja on käytettävä Turun kaupungin
teknologiastrategian määrittelemällä tavalla.
Tietojärjestelmien kehityshankkeiden yhteydessä on valittava yleisiä ja avoimia standardeja ja yhteisesti
sovittuja teknologiaratkaisuja. Poikkeamista on sovittava erikseen teknologiasta vastaavan organisaation
kanssa.
Hankintapolitiikka ja menettelytavat on toteutettava organisaation teknologia-arkkitehtuurin mukaisesti. On
luotava teknologian valintaprosessi, jossa otetaan huomioon muuttuvat tarpeet. Valinnassa painopiste on
koetelluissa ja kustannustehokkaissa ratkaisuissa.

2.4.

Sidosarkkitehtuurit

Kuntatason Johtamisen Viitearkkitehtuuri (JVA)
Turun Tietojohtamisen arkkitehtuuri
Maakuntien viitearkkitehtuurityö (VM)
Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri
MDM viitearkkitehtuuri
Vakava-arkkitehtuuri
Turun mikropalveluarkkitehtuurin dokumentaatio

3. Toiminta-arkkitehtuuri
3.1.

Yleistä

Asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan toiminta-arkkitehtuuri kuvaa niitä toteuttavat prosessit ja toimijat
rooleineen sekä tarvittavat kyvykkyydet. Kuvaus on kiteytetty liiketoimintamalliksi. Lähtökohtana ovat
asiakkaat ja asiakkaiden palvelutarpeet, joita pyritään tunnistamaan ennakoivasti. Tarpeista käsin kehitetään
palveluita yhtenäiseksi palvelutarjoomaksi. Palvelut tuotetaan organisaatiorajat ylittävinä prosesseina
määriteltyjen jakelumallien mukaisesti, ja tuottajia ovat sekä kaupungin omat toimijat että
yhteistyökumppanit. Sähköinen asiointi ja kehittyneet älypalvelut ovat keskeisellä sijalla palveluiden
hallinnassa ja tuottamisessa.
Turku on kehittämässä asiakkuuksien ja palveluiden hallintaa pitkäjänteisesti. Nykytilan jälkeen on asetettu
kaksi tavoitetilaa, Turku 2.0 ja Turku 3.0. Näistä ensimmäinen perustuu asiakkaiden segmentointiin ja
yleisimpien palvelukokonaisuuksien tuottamiseen segmenttikohtaisiksi palvelupoluiksi. Palvelupolut
yhdistävät sektorit asiakkaan näkökulmasta yhtenäiseksi palvelukokemukseksi. Kaupunki ja ulkoiset
palveluntuottajat toimivat yhteisen mallin mukaisesti. Turku 3.0 vie palveluiden kehittämisen ja tuottamisen
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asiakaskohtaisesti yksilölliselle tasolle. Palvelut tuotetaan kaupungin ja kolmansien osapuolten yhteisessä
palveluekosysteemissä, ja ne ovat massaräätälöitävissä.
Tämä arkkitehtuuridokumentti keskittyy kuvaamaan Turku 2.0 -tavoitetilaa. Evoluutiopolkua siitä Turku 3.0
-tasolle on hahmoteltu dokumentin lopussa, kappaleessa 12.

3.2.

Liiketoimintamalli

Asiakkuuksien hallinnan ja palveluiden ohjaamisen liiketoimintamalli on tiivistelmä kaupungin
palvelustrategian ja arvolupauksen konkretisoitumisesta asiakkuuksissa, palveluina, palvelutuotantona sekä
kaikkien näiden johtamisena ja kehittämisenä. Liiketoimintamallin toiminta edellyttää joukkoa
kyvykkyyksiä, jotka nekin näkyvät mallissa.

3.3.

Asiakkuuksien ja palvelujen hallinnan toimijat

Alla olevassa taulukossa on lueteltu asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan toimijat ja niiden roolit
palvelutarjooman hallinnassa, operatiivisessa asiakasohjauksessa ja –palvelussa sekä toiminnanohjauksessa.
Roolit on kuvattu tavoitellun tulevaisuuden tilan mukaisesti.
Toimija
Konsernijohto

Asiakkaiden palvelutarjooman hallinta
Palvelutarjooman strateginen ja sopimusohjauksen
suunnittelu, ohjaus ja seuranta.

Kaupunkikehitysryhmä

Kaupunki-infrastruktuurin suunnittelu ja seuranta sekä
tuotantokanavien valinta.
Palvelutarjooman kokonaisvaltainen operatiivinen
suunnittelu, ohjaus ja seuranta.

Asiakkuuksien ja palveluiden hallinta

Toimialajohto

Toimialan palvelutarjooman ja sopimusohjauksen taktinen
suunnittelu, ohjaus ja seuranta.

Operatiivinen asiakasohjaus ja asiakaspalvelu
Asiakassegmentoinnin kehittäminen, ohjaus ja seuranta sekä
palveluiden kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen ohjaus ja
seuranta.

Toiminnanohjaus
Palveluiden tuottamistapojen ohjaus ja seuranta.

Palvelukatalogin ja palvelunohjauksen hallinta,
asiakaspalvelun ohjaus ja seuranta sekä asiointihistorian
seuranta.
Toimialan palvelutarjooman ja -kapasiteetin kehittäminen,
ohjaus ja seuranta sekä sopimusohjaus.

Palveluiden tuotantokanavien valinta.

Järjestäjä

Hankinta
Tuotannonohjaus
Palvelun tuottaja
Palvelun tuottajien osallisuusryhmä
Monikanavainen asiakaspalvelu
Palvelun ohjaaja
Tietopalvelu
Asiakas
Asiakasosallisuusryhmä

Kilpailutusten toteutus ja tukeminen.
Palveluiden kehittäminen, markkinointi ja tarjoaminen sekä
asiakastiedon jakaminen.
Palveluiden tuotekehitys kaupungin linjausten ja
asiakastarpeiden perusteella.
Palveluiden seuranta ja ohjaus sekä niistä raportointi
kanavakohtaisesti.
Asiakasohjaus ja palveluiden luvittaminen, potilasasiamies.
Tiedonkeruu, -jalostus ja -jakelu, toteutumien raportointi sekä Tiedonkeruu, -jalostus ja -jakelu sekä toteutumien
skenaariotyöskentely.
raportointi.
Palautteen anto palveluista ja palvelutarpeista.
Tietojen antaminen ja luvitus.
Osallistuminen lakisääteisiin kuulemisiin ja asiakkaiden
tarpeiden tuominen palveluiden kehittämiseen.

Toimialan palveluiden tuottamistavan valinta ja
tuottamiskapasiteetin hallinta.
Palvelutuotannon valmistelu ja sopiminen,
palvelukapasiteetin hallinta sekä palveluiden laadun ja
kustannusten seuranta.
Kilpailutusten toteutus ja tukeminen.
Kapasiteetin hallinta ja optimointi.
Palveluidentuottaminen ja niistä raportointi.

Palveluiden tuottaminen ja välittäminen.

Tiedonkeruu, -jalostus ja -jakelu sekä toteutumien
raportointi.
Palveluiden käyttö.
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Toimijat ovat roolinsa mukaisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Vuorovaikutussuhteita on kuvattu
ylätasolla alla olevassa kaaviossa.

3.4.

Asiakkuuksien ja palvelujen hallinta

3.4.1.
Asiakkuuksien hallinnan ja palveluiden ohjaamisen
prosessit
Alla olevat kaaviot kuvaavat karkealla tasolla asiakkuuksien hallinnan ja palveluiden ohjaamisen prosessit.
Kuvaus on rajattu vain ohjaus- ja ydinprosesseihin, tukiprosessit on jätetty pois. Ne ovat yhteiset kaikille
kaupungin toiminnoille, ei ainoastaan asiakkuuksiin ja palveluihin liittyville. Prosesseista on koottu
kaupungin tavoitetilan mukainen toimintamalli.
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Ohjausprosessit koostuvat neljästä aliprosessista, jotka ovat toimintaympäristöanalyysi, asiakastarpeiden
ennakointi ja tunnistaminen, palvelukokonaisuuksien ja ketjujen kehittäminen ja hallinta sekä palveluverkon
suunnittelu. Nämä aliprosessit ovat toisiinsa linkittyviä, ja ne ulottuvat kytkemään yhteen myös ylätason
ohjausprosesseja.

Ydinprosessit ovat palvelutarjooman hallinta, palveluiden järjestäminen, operatiivinen asiakasohjaus ja
palveluiden tuottaminen. Turun alkuperäisen prosessimallin asiakkuuksien hallinta ja palvelujen
järjestäminen on esitetty purettavaksi palvelutarjooman hallintaan, palveluiden järjestämiseen ja
operatiiviseen asiakasohjaukseen, jolloin kukin prosessi on looginen kokonaisuus. Ydinprosessien
aliprosesseista muodostuu yhtenäinen ketju palveluverkon suunnittelusta palveluiden tuottamiseen
asiakkaille.

Toimintamallissa edellä kuvatut prosessit on esitetty kokonaismallina tavoitetilan mukaisesta
asiakasohjauksen toiminnasta. Ne on ryhmitelty kolmeen alueeseen, jotka ovat asiakkaiden ja
palvelutarjooman hallinta, toiminnanohjaus sekä operatiivinen asiakasohjaus ja asiakaspalvelu. Malli ei ota
kantaa toiminnan organisointiin eli mikä taho vastaa mistäkin prosessista.
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3.4.2.
Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen hallinta sekä
kehittäminen
5

Prosessin tarkoitus

Prosessissa määritellään asiakkaan saama palvelukokonaisuus muttei sitä mistä
sen saa sekä kuka palvelun tuottaa. Se kehittää palveluita ja
palvelukokonaisuuksia palveluohjauksesta ja palveluista saadun
asiakaspalautteen sekä palveluiden vaikuttavuus-, laatu- ja tuottavuusmittarien
sekä toimintaympäristön tulevaisuuden analysoinnin perusteella.
Mahdollistaa osallistumisen palvelujen kehittämiseen erilaisille pilotointiin
osallistuville kohderyhmille. Pilotoivat palvelut noudattavat asiakkuuksien ja
palveluiden hallinnan toimintamallia piloteille erikseen määriteltyjen ehtojen
mukaisesti.
Vastaa palveluiden ja palveluketjujen tuotteistamisesta sovittujen sääntöjen sekä
lakien mukaisesti ja koostaa niistä palvelukatalogin. Vastaa myös palveluiden
luokitteluista ja palveluiden yleisestä kokonaishallinnasta.

6

Prosessin omistaja

Asiakkaiden palvelutarjooman hallintaprosessin kokonaisuuden omistaja sekä
toimiala ja yksikkötasolla paikallisten prosessien omistajat.

Miksi

Prosessin tuottama ja ylläpitämä palvelukatalogi on tarpeen, jotta tiedetään mitä
palveluita on käytettävissä ja valittavissa ja jotta niitä voidaan ohjata.

14

Prosessin mittarit

Asiakastarpeiden ja palveluiden vastaavuus, palveluketjujen kustannuskehitys
asiakasryhmittäin, palveluketjujen toimivuus ohjauksessa.

15

Prosessin keskeiset
resurssit ja muut
volyymitiedot

Palveluiden ja palvelukokonaisuuksien kehittäjät konsernissa, toimialoilla ja
toiminnoissa sekä erilaisia palveluita kehittävät toimijat ja loppuasiakkaat
tarpeineen.
Palvelumuotoilijat ja asiakasosallisuuden vastuuhenkilöt.
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Tiedolla johtamisen asiantuntijat palvelutarpeiden muutosten ja niiden
vaikutusten arvioinnissa, tietovarastoinnin asiantuntijat, pilotointien tulosten
arvioijat.
17

Rajapinnat muihin
prosesseihin

Palvelukokonaisuudet ja palvelukuvaukset sekä asiakkaan tarpeen
määrittelytiedot asiakasohjaukseen ja palveluketjunhallintaan.
Palvelukokonaisuudet järjestämis- ja kapasiteettitarvetietoineen palveluverkon
suunnitteluun.
Palvelukokonaisuudet yksittäisine palveluineen järjestettävien palveluiden
tarjooman hallintaan.
Palvelutuotannon prosessit.

Syötteet

Palvelutarpeet, palvelukokonaisuuksien ja palveluiden kustannukset, saatavuus
ja laatu.

Tuotokset

Palvelukokonaisuudet järjestämis- ja kapasiteettitarvetietoineen,
palvelukokonaisuudet palveluineen (palvelukatalogi), palvelukuvaukset sekä
asiakkaan tarpeen määrittelytiedot.

3.4.3.
5

Prosessin tarkoitus

Asiakkaiden tarpeiden ennakointi ja tunnistaminen
Tunnistaa ja ennakoida asiakkaiden tarpeiden muutoksia ja täyttymättömiä
palvelutarpeita asiakkuudenhallinnasta, palveluohjauksesta ja
toimintaympäristöanalyysistä saatujen tietojen perusteella. Vastaa lisäksi
palauteprosessista sekä palautteiden edelleen ohjauksen järjestämisestä
palveluiden kehittämiseen, palveluiden järjestämiseen ja palvelutuotantoon.
Prosessi keskittää kaiken erilaisen asiakkaalta saatavan tiedon tarpeista sekä
menneistä asioinneista ja mahdollistaa eri näkökulmista tälle tiedolle tehdyn
analytiikan sekä tarpeiden jäljitettävyyden palveluiden muutoksiin.
Suoraan asiakkailta saadun palautteen lisäksi voidaan hyödyntää sosiaalisesta
mediasta ja muista Internetin keskustelufoorumeista saatavaa tietoa.

6

Prosessin omistaja

Asiakkuuksien ja palveluiden hallinta.

Miksi

Prosessia tarvitaan asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja ennakointiin sekä
asiakkaiden osallistamiseen tarpeenmukaisten palveluiden määrittelyyn
asiakassegmenteittäin.

14

Prosessin mittarit

Asiakkaiden tarpeiden määritys, täyttämättömät tarpeet, asiakastyytyväisyys,
palvelupolkujen kustannuskehitys

15

Prosessin keskeiset
resurssit ja muut
volyymitiedot

Erilaiset asiakastarpeiden keräämistavat osallisuusmallia ja palvelunohjausmallia
hyödyntäen. Toimijoina osallistajat/palvelumuotoilijat, palveluiden
vastuuhenkilöt monituottajamallissa, palvelun ohjaajat ja asiakkaat.

17

Rajapinnat muihin
prosesseihin

Palvelutarpeet palvelukokonaisuuksien ja palveluketjujen hallintaan sekä
kehittämiseen. Palvelukokemusten ja asiakaspalautteiden ohjaaminen oikeisiin
prosesseihin.
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Syötteet

Asiakastarpeet, toimintaympäristöanalyysi, palvelutarjooman muutokset.

Tuotokset

Palvelutarpeet, tietovarasto.

3.4.4.
5

Prosessin tarkoitus

Toimintaympäristöanalyysi
Analysoi toimintaympäristön muutoksia ja muutostrendejä sekä hyödyntää
erilaisia ennustemalleja muutosten tunnistamiseen palveluverkon suunnittelua
varten. Analyysi perustuu sekä sisäisiin että ulkoisiin tietoihin, joita tarkastellaan
trendien, jakautumien, maantieteen jne. suhteen.
Sisäisiä toimintaympäristötietoja ovat:
• Taloustiedot
• Henkilöstötiedot
• Tilaresurssit
• Perustoiminnan tunnusluvut
Ulkoisia toimintaympäristötietoja ovat:
• Väestö, väestörakenteen muutokset ja muuttoliike
• Talous ja työvoima
• Elinkeinot ja yritykset ml. kansainvälisten toimijoiden toiminta
• Älypalvelut, liikenne, infrastruktuuriteknologia ja ympäristö
• Rakentaminen ja asuminen
• Kuntalaisten hyvinvointi ja aktiivisuus
• Lainsäädännölliset muutokset
• Järjestöt ja muut sidosryhmät
• Maa- ja valtakunnalliset vertailutiedot
Edellä kerrottujen perinteisten tilasto- ja ennustelähtöisten tietojen lisäksi
toimintaympäristöanalyysissä hyödynnetään ns. big data eli strukturoidun
numeerisen tiedon lisäksi sosiaalisen median keskusteluja, toiminnasta annettua
palautetta, julkaisuja ja muita dokumentteja sekä kuva- ja äänidataa.
Analysoinnissa voidaan käyttää tekoälyteknologioita ja kehittyneitä dataanalytiikan työkaluja, jolloin suurista, heterogenisista tietomassoista saadaan irti
mahdollisimman paljon hyödyllistä informaatiota.
Toimintaympäristöanalyysin toteuttamiseen on valmiita menetelmiä ja malleja,
joiden soveltuvuus Turun kaupungin tarpeisiin kannattaa selvittää. Ehkä
tunnetuin menetelmä on lähinnä yksityissektorilla käytetty PESTE-menetelmä.

6

Prosessin omistaja

Tietopalvelu.

Miksi

Toimintaympäristön muutosten sekä sisäisten ja ulkoisten muutospaineitten
ymmärtämiseksi.

14

Prosessin mittarit

Tiedon ajantasaisuus, tiedon oikeellisuus, tiedon käytettävyys.

15

Prosessin keskeiset
resurssit ja muut
volyymitiedot

Toimintaympäristötietojen kerääjät sekä tilastokeskuksen ja eri ministeriöiden
tilastotiedot, Turku-tietovarasto, THL:n ja Kuntaliiton tilastot.
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17

Rajapinnat muihin
prosesseihin

Tiedontuotanto palveluverkon suunnitteluun sekä asiakkaiden tarpeiden
ennakointiin ja tunnistamiseen.

Syötteet

Toimintaympäristöä ja sen muutoksia kuvaavat tiedot.

Tuotokset

Toimintaympäristöanalyysi, skenaariot.

3.4.5.
5

Prosessin tarkoitus

Palveluverkon suunnittelu
Suunnitella mistä palvelupisteistä ja milloin palveluketjujen mukaiset palvelut
ovat saatavissa monikanavaisen asiakaspalvelun periaatteiden mukaisesti.
Palvelupisteiden kapasiteetin karkea suunnittelu asiakkaiden tarpeiden ja
käyttäytymisen (esim. illalla tarvitaan enemmän kapasiteettia kuin aamulla ja
asiakkaat haluavat asioida pääsääntöisesti digitaalisessa kanavassa) sekä
toimintaympäristötietojen pohjalta varmistaen vähintään lakisääteinen mitoitus
palveluille.
Kanavakohtaisen kustannusajattelun edistäminen ja asiakkaiden kannalta
järkevien kokonaisuuksien suunnittelu digitaalisiin kanaviin.

6

Prosessin omistaja

Asiakkuuksien ja palveluiden hallinta

Miksi

Palveluiden tarjoamiseksi asiakastarpeiden, vaikuttavuuden ja kustannusten
kannalta oikeissa paikoissa ja kanavissa oikeaan aikaan ja oikein mitoitettuna.

14

Prosessin mittarit

Asiakastarpeiden ja palveluverkon kohtaaminen, jonotilanne, eri kanavien
suunnittellun ja toteutuneen käytön suhde, asiakastyytyväisyys aikaan ja
paikkaan sekä yleiseen palvelujen saavutettavuuteen nähden.

15

Prosessin keskeiset
resurssit ja muut
volyymitiedot

Kaupunkikehitysryhmä (fyysinen kehitys), asiakkuuksien ja palveluiden hallinta
(monikanavainen asiakaspalvelu), järjestäjät ja tuottajat.

17

Rajapinnat muihin
prosesseihin

Palveluverkkosuunnitelma järjestettävien palveluiden tarjonnan suunnitelmaan.

Syötteet

Toimintaympäristöanalyysi, palvelukokonaisuudet järjestämis- ja kapasiteettitarvetietoineen.

Tuotokset

Palveluverkon suunnitelma.

3.4.6.
5

Prosessin tarkoitus

Asiakkuuksienhallinta
Hallitsee asiakkaaseen liittyvät perustiedot (toimijatiedot) sekä asiakkaaseen
liittyvän palveluhistorian. Määrittää asiakkaan segmentoinnin ja mahdollistaa
asiakkaan omien tietojen (my data) näyttämisen hänen haluamiinsa
palvelunohjaus- ja palvelutapahtumiin. Vastaa asioinnin näkyvyyden
määrittelystä ja mahdollistaa proaktiivisen palveluiden tarjoamisen (herätteet)
asiakkaille.
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Asiakastiedon hallinta toteutuu hajautetussa mallissa, jossa osa tiedoista on
yleistä ja osa on kunkin toiminnon ja tai tuottajan omaa tietoa. Tämä
määritellään käyttötapauskohtaisesti, mutta käyttäjän pitäisi tulevaisuudessa
saada nähdä ja luvittaa tätä tietoa eri käyttötarkoituksiin.
Tuottaa asiakastiedot asiakkaan luvituksella palveluohjaukseen ja
palvelusuunnitelman laatimiseen sekä tallentaa nämä tiedot. Tuottaa ja
vastaanottaa myös palvelutuotannossa tarvittavat asiakastiedot. Asiakastiedot
voivat olla myös muita kuin kaupungin tuottamia tietoja, kuten mittaritietoa
liikkumisesta tai kaupan ostohistoriatietoa.
Asiakastietoa anonymisoidaan asiakassegmentoinnin ja asiakastarpeiden
ennakoinnin ja tunnistamisen käyttöön.
6

Prosessin omistaja

Asiakkuuksista vastaava yleisesti ja toimialoittain.

Miksi

Asiakastietojen kirjaamiseksi kertaalleen oikein ja kaikkien toimintojen
käytettäväksi sekä asiakkaiden palvelukäyttäytymisen seuraamiseksi.

14

Prosessin mittarit

Asiakastiedon laatu, asiakastietojen hyödynnettävyys palveluohjauksessa ja
palvelutuotannossa, anonymisoidun asiakastiedon hyödynnettävyys palveluiden
ja palveluketjujen kehittämisessä.

15

Prosessin keskeiset
resurssit ja muut
volyymitiedot

Asiakastiedon vastuuhenkilöt kaupunki- ja toimialatasolla, tietosuojan
vastuuhenkilöt, asiakastietojärjestelmä.

17

Rajapinnat muihin
prosesseihin

Palveluherätteet asiakkaalle, palveluiden toteumatiedot asiakasohjaukseen ja
palveluketjunhallintaan.

Syötteet

Asiakastiedot, asiakkaan palvelusuunnitelma, palveluiden toteutumatiedot.

Tuotokset

Palveluherätteet, palveluiden toteutumatiedot.

3.4.6.1.
5

Prosessin tarkoitus

Asiakasohjaus ja asiakkaan palvelusuunnitelman teko
Määrittää asiakkaalle palvelusuunnitelman asiakkaan omien tietojen,
asiointitietojen ja asiakastarpeen analysointitulosten perusteella ottaen huomioon
asiakkaan segmentin yleinen palvelutarjonta sekä palvelukatalogi.
Asiakkaan ohjaus oikeisiin palveluihin tapahtuu monikanavaisen asiakaspalvelun
toimintamallin mukaisesti eli palvelua voi saada henkilökohtaisessa asioinnissa,
puhelimitse tai digitaalisten kanavien kautta. Ohjausta voi tehdä monitasoisen
asiakaspalvelun eri tasoilla ja sitä voidaan tehdä myös monituottajamallissa.
Keskeistä on hyödyntää kaikki asiakkaan valtuuttama tieto oikean
palvelusuunnitelman muodostamiseen sekä tuottaa tietoa täyttymättömistä
palvelutarpeista palveluverkon suunnittelua varten.

6

Prosessin omistaja

Asiakkuuksien ja palveluiden hallinta.

Miksi

Palveluyksikkörajat ylittävän katkeamattoman tarvepohjaisen palveluketjun
tuottamiseksi asiakkaille.
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14

Prosessin mittarit

Asiakastyytyväisyys, palvelusuunnittelun vaikuttavuus, palvelutarpeiden
täyttymisen osuus, asiakasmäärien kehitys, asiakaskustannusten kehitys.

15

Prosessin keskeiset
resurssit ja muut
volyymitiedot

Asiakkaat palvelutarpeineen, asiakas/palveluohjaajat.

Rajapinnat muihin
prosesseihin

Palvelutarjooman muutostarpeet asiakkaiden tarpeiden ennakointiin ja
tunnistamiseen, asiakkaan palvelusuunnitelma, palvelun käyttö asiakkaan
saamaan palveluun, kapasiteettitarve ja varaus palvelutuotannon hallintaan.

Syötteet

Asiakas tarpeineen ja palveluvalintoineen, palveluiden toteutumatiedot,
palvelukokonaisuudet, palvelukuvaukset ja asiakastarpeen määritteytiedot,
palvelukokonaisuuksien ja palveluiden kustannukset, saatavuus ja laatu,
palveluiden kapasiteetti ja saatavuus, palvelunohjauksen tarkennus tai paluu
ohjaukseen.

Tuotokset

Asiakkaan palvelusuunnitelma, palvelutarjooman muutostarpeet, palveluiden
käyttö.

17

3.4.7.
5

Prosessin tarkoitus

Palvelukatalogi ja -konfiguraattori, contact center -ratkaisu,
asiakkuuksienhallintajärjestelmä.

Asiakkaan saama palvelu
Asiakas asioi ja saa palvelua tehdyn palvelusuunnitelman mukaisesti yhdessä tai
useammassa palvelussa ja yhden tai useamman kanavan kautta. Palvelun
asiointitiedot palautuvat asiakkuuksienhallintaprosessiin muiden prosessien
käytettäväksi.
Tuottaa tietoa asiakkuuksienhallintaan sekä yleistä tietoa palvelun laadusta,
tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta palveluverkon kehittämiseen sekä palveluiden
järjestämiseen.

6

Prosessin omistaja

Kunkin palvelutyypin tai palvelun omistaja kuten kotipalvelujen omistaja,
perusopetuksen omistaja ja liikuntapalveluiden omistaja.

Miksi

Asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi palvelusuunnitelman mukaisesti.

14

Prosessin mittarit

Kunkin palvelun omat mittarit sekä yhteiset palveluiden käyttöön
(palvelusuunnitelman toteutuminen, asiointimäärä, asiointifrekvenssi,
asiointiaika jne.) ja palvelukokemukseen (kvantitatiiviset kuten mitattu
jonotusaika ja kvalitatiiviset eli asiakaspalaute) liittyvät mittarit.

15

Prosessin keskeiset
resurssit ja muut
volyymitiedot

Palvelun omat resurssit; palvelusuunnitelma ja sen toteutuminen palveluittain.

17

Rajapinnat muihin
prosesseihin

Palveluiden toteumatiedot asioinninhallintaan sekä asiakkaan saaman palvelun ja
palvelukokemuksen asiakkaalle, palveluohjauksen tarkentamispyynnön tai
paluun ohjaukseen, asiakkaan palaute tuottajalle.
Sähköisten palveluiden tuottaminen KaPA:n mukaisesti, kvantitatiivisen
palvelutiedon kerääminen (IoT).
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Syötteet

Palvelun tarjoaminen sovitun kustannuksen mukaisesti, palvelun käyttö.

Tuotokset

Asiakkaan saama palvelu ja palvelukokemus, palaute palvelusta ja
asiakastyytyväisyystieto, palveluiden toteutumatiedot, palvelunohjauksen
tarkennus tai paluu ohjaukseen.

3.4.8.
5

Prosessin tarkoitus

Järjestettävien palveluiden tarjooman hallinta
Määrittää millä tuotantomuodoilla eri palvelupisteiden palvelutuotanto
toteutetaan (oma tuotanto, ostopalvelut, palveluseteli, järjestöyhteistyö jne.).
Määrittää palveluiden asiakashinnat sekä vastaa palveluiden riittävyydestä
suunnitelman mukaan. Asettaa yleiset kriteerit palveluiden tuottajille.
Hallitsee ja yhteismitallistaa palvelut, joita eri tuottajat tarjoavat sekä valvoo
palveluiden tuottajien tuottamien palvelujen sisältöjä.

6

Prosessin omistaja

Toimialajohto

Miksi

Palveluiden järjestämiseksi kaupungin ja toimialan palvelustrategian mukaisesti.

14

Prosessin mittarit

Tuotantomuotojen suhde per palvelu, palveluiden saatavuus, palveluiden
kustannukset, palveluiden käyttöaste.

15

Prosessin keskeiset
resurssit ja muut
volyymitiedot

Palveluiden järjestäjä, kaupungin omat palvelutuottajat ja ulkoiset
palvelutuottajat (yritykset ja yhteisöt)

17

Rajapinnat muihin
prosesseihin

Palvelukokonaisuuksien ja palveluiden kustannus, saatavuus ja laatu sekä
palvelukokonaisuuksien ja palveluketjujen hallintaan sekä kehittämiseen ja
asiakasohjaukseen ja palveluketjunhallintaan. Palvelutuotantotarpeet
kapasiteettiennusteineen palvelutuottajien hallintaan.

Syötteet

Palveluverkon suunnitelma, palvelukokonaisuudet palveluineen, palveluntuottajien palvelutarjooma hinnastoineen ja asiakastyytyväisyyksineen.

Tuotokset

Palvelukokonaisuuksien ja palveluiden kustannukset, saatavuus ja laatu,
palvelutuotantotarpeet kapasiteettiennusteineen.

3.4.8.1.

Palvelutuottajien hallinta

5

Prosessin tarkoitus

Kilpailuttaa tai mahdollistaa eri palvelutuottajat ja muodostaa
palvelusopimukset. Hallitsee palvelutuottajien tietoja ja sopivuutta eri
palveluiden tuottamiseen sekä varmistaa palvelutuottajien lakisääteisten verojen
yms. oikeellisuuden.

6

Prosessin omistaja

Palveluiden järjestäjä.

Miksi

Hinta-laatusuhteeltaan optimaalisten ja vaatimusten mukaiseen palveluun
kykenevien tuottajien hankkimiseksi.
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14

Prosessin mittarit

Palvelutuottajien määrä, palvelutuottajien tietojen oikeellisuus, palvelun laatu,
palvelun kustannustehokkuus, palvelun asiakastyytyväisyys, palvelun käyttöaste.

15

Prosessin keskeiset
resurssit ja muut
volyymitiedot

Palveluiden järjestäjä, hankinta, oma palvelutuotanto, yritykset ja yhdistykset
sekä toiminnanohjausjärjestelmä.

17

Rajapinnat muihin
prosesseihin

Palvelutuottajien palvelutarjooma hinnastoineen sekä asiakastyytyväisyyksineen
järjestettävien palveluiden hallintaan. Palvelusopimukset palvelutuotannon
hallintaan.

Syötteet

Palvelutuotannon tarpeet kapasiteettiennusteineen, palaute palveluista ja asiakastyytyväisyystieto.

Tuotokset

Palveluntuottajien palvelutarjooma hinnastoineen sekä asiakastyytyväisyyksineen, palvelusopimus

3.4.9.

Palvelutuotannon hallinta

5

Prosessin tarkoitus

Hallitsee asiakkaille tarjottavan palveluohjauksen ja asiakkaan saamien
palveluiden kapasiteetin saatavuutta tehtyjen sopimusten perusteella sekä vastaa
palvelutuottajien palveluiden laadun seuraamisesta.

6

Prosessin omistaja

Kunkin palvelun järjestäjä.

Miksi

Palveluiden tuottamiseksi saataville sopimusten ja kapasiteettiennusteiden
mukaisesti.

14

Prosessin mittarit

Saatavuus sopimuksen mukaan, palveluiden laatu, asiakastyytyväisyys

15

Prosessin keskeiset
resurssit ja muut
volyymitiedot

Palveluiden tuotannosta vastaavat ja palveluiden tuottamisen asiantuntijat
tarvittavine muine resursseineen sekä toiminnanohjausjärjestelmä.

17

Rajapinnat muihin
prosesseihin

Palvelun tarjoaminen sovittujen kustannusten mukaisesti asiakkaan saamaan
palveluun. Toteutuneet kustannukset järjestettävien palveluiden tarjooman
hallintaan. Kapasiteetti ja varaustieto asiakasohjaukseen ja palveluketjun
hallintaan.

Syötteet

Palvelusopimus, kapasiteettitietopyyntö ja -varaus.

Tuotokset

Palvelun tarjoaminen sovituin kustannuksin, kapasiteettitieto ja kapasiteettivarauksen vahvistus, toteutuneet kustannukset.

3.5.

Asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan kyvykkyydet

Kyvykkyydet ovat osaamiseen, resursseihin, toimintaan, tietoihin, järjestelmiin ja teknologiaan liittyviä
valmiuksia, jotka tarvitaan liiketoimintamallin toteuttamiseksi. Liiketoimintamallista seuraa vaatimuksia,
jotka kyvykkyyksien on täytettävä. Kyvykkyyksiä ja niiden vaatimuksia voidaan tarkastella
kokonaisarkkitehtuuriajattelun mukaisesti tasoittain. Tällöin nähdään niiden vaikutukset prosesseihin,
tietoihin, tietojärjestelmiin ja teknologiaan.
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Seuraava taulukossa on avattu kyvykkyyksien vaatimuksia. Kyvykkyyksien ja niiden vaatimusten
määrittelyä on tarpeen tarkentaa kullakin kokonaisarkkitehtuurin tasolla. Tällöin saadaan kehitystavoitteet ja
voidaan hahmotella niihin pohjautuva kokonaisvaltainen kehittämisohjelma. On tärkeää soveltaa
kokonaisarkkitehtuuriajattelua täydennettynä osaamis- ja resurssitarkastelulla, jotta kokonaisuus on aukoton
(ks. JHS 179 ja sen liitteet 2, 3 j 4).

4. Tietoarkkitehtuuri
4.1.

Käsitekaavio

Alla olevassa kuvassa on asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan ylätason käsitekaavio. Käsitteet on esitetty
yleistettynä ja yksinkertaistettuna, jotta niistä on helppo saada yleiskuva. Käsitekaavio on tarkennettu osaalueittain asiakkuudenhallinnan, palveluportfolion hallinnan, massaräätälöinnin ja toimijoiden hallinnan
arkkitehtuurien kuvauksissa.
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Käsite
Asiakas

Kuvaus
Kaupungin palveluita käyttävä
yksityishenkilö, yritys tai yhteisö.

Asiakassegmentti

Asiakkaiden ryhmittely tiettyjen
määriteltyjen ominaisuuksien suhteen.
Projekti, jonka tuloksena luodaan
käyttöön uusi palvelu tai uudistetaan
olemassa olevaa palvelua.
Henkilökohtaisesti määritellyt
oikeudet päästä kaupungin verkko- ja
tietojärjestelmäpalveluihin sekä
käyttää niitä tai osaa niistä.
Yksittäinen kaupungin asiakkaille
tarjottava ja tuotettava palvelu. Käsite
sisältää ylätasolla myös tuottajan
palvelutarjouksen ja palvelukanavan.
Saatavissa, tarjolla tai vapaana oleva
määrä palvelua, jota palvelutilaukset
kuluttavat.
Yhteen kytketyistä palveluista
koostuva kokonaisuus.

Kehitysprojekti

Käyttövaltuudet

Palvelu

Palvelukapasiteetti

Palveluketju

Palvelumuutos

Uuden palvelun tuominen tarjolle,
tarjolla ja käytössä olevaan palveluun
kohdistuva muutos tai palvelun
lopettaminen.

Tietojen lähde
Asiakkaan antamat ja asiakkaasta
saatavilla olevat tiedot, joiden pohja
luodaan asiakkuuden alkaessa
Määritellään asiakkuuden hallinnassa
Määritellään ja luodaan
palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen
kehittämisessä ja hallinnassa
Määritellään toimijoiden hallinnassa
toimijan rooli mukaisesti

Määritellään palvelutarjooman hallinnan
ja palveluiden järjestämisen prosesseissa

Palvelukapasiteetti tiedot saadaan
palveluiden tuottajilta
Määritellään ja luodaan
palvelutarjooman hallinnan ja
palveluiden järjestämisen prosesseissa
Määritellään palvelukokonaisuuksien ja
-ketjujen kehittämisessä ja hallinnassa
toimintaympäristön analyysin sekä
asiakastarpeiden ennakoinnin ja
tunnistamisen perusteella
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Palvelusuunnitelma

Palvelunjärjestäjä

Palveluntuottaja

Palvelutapahtuma

Palveluketjuista ja/tai yksittäisistä
palveluista asiakkaalle tai asiakassegmentille räätälöity suunniteltu
palvelukokonaisuus.
Kaupungin toimija, jonka vastuulla on
järjestää tietyn alueen palvelut
asiakkaiden saataville.
Kaupungin toimija, yksityinen yritys
tai yhteisö, joka on kilpailutettu
tuottamaan järjestäjän määrittelemän
palvelun.
Käytännön tilanne, jossa palvelu
tuotetaan asiakkaalle.

Palvelutilaus/sopimus Asiakkaan sitoumus käyttää
palvelunsuunnitelman mukaisia
palveluita ja tuottajan sitoumus tuottaa
ne.
Palvelun kustannus
Palvelun suoritemääräinen
yksikköhinta.
Tapahtumaloki

Kirjanpito palvelutapahtumista,
muutoksista palveluihin ja muista
palvelujärjestelmän tapahtumista.

Toimija

Palvelutuotannon ja palveluiden
käytön osapuoli, jonka ilmentymiä
ovat mm. asiakas, kaupungissa
vierailija, kaupungin virkailija,
palvelua tuottava yritys tai yhteisö tai
palvelunjärjestäjä.

4.2.

Määritellään ja luodaan
palvelutarjooman hallinnan ja
palveluiden järjestämisen prosesseissa
Kaupunki määrittelee

Palveluita tuottavan toimijan antamat ja
siitä saatavilla olevat tiedot, joiden pohja
luodaan tuottajasuhteen alkaessa tai
saadaan kaupungilta tuottajan kuuluessa
kaupungin organisaatioon
Sähköisen tai henkilökohtaisen
palvelutapahtuman yhteydessä syntyvät
asiakkaaseen, palveluntuottajaan ja
palveluun linkittyvät tiedot
Tiedot syntyvät palvelusuunnitelman
perusteella asiakkaan tilatessa palvelun
tuottajalta
Kustannustiedot syntyvät
kilpailutettaessa palveluita ja sovittaessa
niiden tuottamisesta
Lokitiedot syntyvät automaattisesti
jokaisesta palvelutapahtumasta,
palvelutarjooman muutoksista sekä
toimijatietojen muutoksista
Tietojen pohja syntyy, kun uusi toimija
kirjataan kaupungille ja tiedot
täydentyvät toimijasuhteen aikana

Tietovirrat

Prosessien väliset tietovirrat on kuvattu jo prosessien ja toimintamallin kuvauksissa (ks. 2.3.3). Ne on koottu
alla olevaan kaavioon, jossa ne on myös nimetty. Ne on esitetty tässä ylätasolla, ja jatkossa ne määritellään
yksittäisinä virtoina.
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5. Tietojärjestelmäarkkitehtuuri
Alla olevaan taulukkoon on koottu keskeisiä tietojärjestelmiä, jotka tarvitaan asiakkuuksien ja palveluiden
hallinnan kokonaisarkkitehtuurin toteuttamiseen. Ne esitetty loogisella tasolla ottamatta kantaa tuotteisiin jo
käytössä olevia lukuun ottamatta. Myös jakautuminen järjestelmäkomponentteihin voi käytännössä poiketa
esitetystä.
Tietojärjestelmä
Asiakkuuksienhallinta (CRM)

Pääsynhallinta (IAM)

Lokienhallinta (SIEM)
ODA
Asiointijärjestelmä

Asianhallintajärjestelmä
Tuotetiedon hallintajärjestelmä
(PDM)
Tuotetiedon hallinnan tiedonjakojärjestelmä (CPDM)
Palvelukonfiguraattori

Älykäs avustaja

Kuvaus
Asiakkaiden tietojen ja asiointihistorian hallinnan sekä
asiakasyhteydenpidon järjestelmä, jonka kautta saadaan 360o
kokonaisnäkymä asiakkuuteen.
Toimijoiden (asiakkaat, palveluntuottajat, kaupungin viranhaltijat jne.)
tunnistaminen ja heidän käyttövaltuuksiensa hallinta, joka keskitetään
hoidettavaksi Suomi.fi -palvelun kautta.
Tiedonkeruu käyttötapahtumista, niihin liittyvä tilastointi ja raportointi
sekä riskipoikkeamiin reagointi.
Kaupunkilaisten omatoiminen terveys- ja hyvinvointitiedon
tallentaminen ja hallinta.
Asiakkaiden omatoimisen asioinnin web-järjestelmä (portaali), jonka
kautta voidaan hallita omia perustietoja, suostumuksia yms., hoitaa
asiointi kaupungin palveluiden kanssa ja antaa palautetta palveluista.
Palveluiden kehittämisen sekä siihen liittyvien dokumenttien hallinnan
järjestelmä, johon kuuluu myös sähköinen arkistointi (Joutsen).
Palvelurakenteiden ja palvelukokonaisuuksien konfiguroinnin sääntöjen
hallintajärjestelmä.
Verkossa toimiva tuotetiedon hallinnon tiedonjako- ja yhteistyörajapinta
ulkoisille palveluntuottajille.
Järjestelmä, jonka avulla voidaan yhtäältä rakentaa palvelupaketteja, ketjuja ja -suunnitelmia sekä toisaalta asiakkaat voivat itse koostaa
tarvitsemiaan palvelukokonaisuuksia määritellyistä komponenteista
määriteltyjen sääntöjen mukaisesti.
Kognitiivisen tietojenkäsittelyyn (tekoäly) perustuva järjestelmän
asiakkaan opastamiseen verkossa tapahtuvissa asiointitilanteissa.

S i v u 21 | 34

Raportointijärjestelmä

Toiminnanohjausjärjestelmä
Kustannuslaskenta
Ydintiedon hallinta (master
data management)
Palvelunhallintajärjestelmä
(SKMS)
Aloite/palauterajapinta
Palvelukartta
Turku.fi
MyData
Hankesalkun hallinta

Tiedon kerääminen eri lähteistä asiakkuuksien ja palveluiden
johtamisen, kehittämisen ja seurannan tarpeisiin; koostuu tyypillisesti
tietovarastosta (data warehouse) sekä analysointi- ja raportointivälineistä
(OLAP, BI).
Palvelukapasiteetin hallinnan ja varaamisen ohjausjärjestelmä (ERP),
johon liittyy myös ennakoiva kysynnän ja tarjonnan hallinta (SCM).
Palveluiden tuottojen ja kustannusten laskenta osana taloushallintoa
toiminnanohjausjärjestelmän toteutumatietojen pohjalta (SAP).
Yhteisten perustietojen kuten asiakkaat, palveluntuottajat, koodistot
yms. hallinnan järjestelmä.
Palveluportfolion ja palveluiden hallinnan ja ohjauksen järjestelmä.
Verkossa toimiva palautekanava asiakkaiden ja muiden toimijoiden
aloitteiden ja palautteen jättämiseksi kaupungin käsiteltäväksi.
Verkossa julkaistava luettelo kaupungin palveluista ja palveluketjuista.
Turun kaupunkiportaali, jonka kautta päästään kaikkiin
verkkopalveluihin.
Verkkopalvelu asiakkaiden oman tiedon katseluun ja ylläpitoon.
Kehityshankkeiden ja -projektien hallinta (ThinkingPortfolio).

6. Asiakkuuksienhallinta
6.1.

Toiminta-arkkitehtuuri

Asiakkuus ymmärretään asiakkaan ja palveluntarjoajan suhteena. Asiakkuuksienhallinta puolestaan
tarkastelee sekä yksittäisen asiakkuuden hallintaa ja elinkaarta, että kokonaisvaltaisesti nykyisten ja
potentiaalisten asiakassuhteiden hallintaa ja seurantaa koko elinkaaren ajan. Asiakkaita myös ryhmitellään
määriteltyjen tekijöiden suhteen, jolloin luodaan asiakassegmenttejä. Niille kohdistetaan sitten
palvelukokonaisuuksia. Alla on kuvattu asiakkuuksienhallinnan palvelut ja prosessit.

Asiakkuuksienhallinnan palvelut ovat asiakkaiden itsepalvelun, asiakkuuksienhallinnan, palveluiden
konfiguroinnin ja raportoinnin palveluita. Asiakkaille avataan verkkopohjainen asiointipalvelu, jonka kautta
heillä on pääsy kaupungin tuottamiin ja järjestämiin palveluihin. Sen kautta he voivat myös hallita omia
tietojaan ja kertoa palvelukokemuksistaan. Asiakkuuksienhallinnan palvelu antaa kaupungin
palveluhenkilöstölle 360o näkymän asiakkaiden tietoihin ja tapahtumiin. Konfiguroinnilla rakennetaan
palveluketjut ja -suunnitelmat. Raportointi kerää, jalostaa ja julkaisee tietoa asiakkaista ja asiakkaiden
palveluidenkäytöstä.
Alla olevat kolme kaaviota kuvaavat ylätasolla asiakkuuksienhallinnan palvelut tuottavat prosessit.
Ensimmäinen niistä käsittelee yksittäisen asiakkaan tietojen ja palvelutapahtumien hallintaa. Toinen
käsittelee asiakkaiden ja asiakassegmenttien analysointia. Kolmas on palvelun käyttämisen prosessi.
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6.2.

Tietoarkkitehtuuri

Asiakkuudenhallinnan keskeisiä tietoja ovat asiakkaaseen ja hänelle tarjottaviin palveluihin liittyvät tiedot.
Ne kohtaavat palvelusuunnitelmissa ja -tilauksissa sekä tilaukset toteuttavissa palvelutapahtumissa.
Asiakkuuksienhallinnan yleistä viitetietoarkkitehtuuria on kuvattu PAT-mallissa, johon alla oleva keskeisten
käsitteiden mallikin perustuu. Käsitteet on selostettu erillisessä asiakkuuksienhallinnan arkkitehtuurin
kuvauksessa.
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6.3.

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

Asiakkuuksienhallinnan tärkeimmät tietojärjestelmäpalvelut ovat asiakkaiden oman asioinnin järjestelmä,
asiakkuuksienhallinta (CRM), palvelukonfiguraattori ja raportointi. Asiakkuuksienhallinta sisältää
asiakastietojen yläpidon, asiakkaiden ja asiakasryhmien analysoinnin, palvelupotentiaalin tunnistamisen,
palveluiden käytön seurannan ja palautteen keruun toimintoja. Palvelukonfiguraattori on väline
palveluketjujen ja -suunnitelmien rakentamiseen sekä asiakkaan omatoimiseen palveluiden räätälöintiin.
Raportointi puolestaan tuottaa tietoa toteutuneesta palveluiden käytöstä ja asiakkuuksista.
Tietojärjestelmäarkkitehtuuri on kuvattu tiivistetysti alla olevassa kuvassa.

Asiakkuuksienhallinnan arkkitehtuuri on kuvattu yksityiskohtaisesti dokumentissa TurkuAsiakkuudenhallinta-Tieto-Järjestelmät-Prosessit.docx.
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7. Palveluportfolion hallinta
7.1. Toiminta-arkkitehtuuri
Palvelunportfolion hallinta käsittää prosessit, joiden avulla määritellään, kehitetään ja julkaistaan kaupungin
palvelutarjooma. Se koostuu yksittäisistä palveluista ja niistä muodostetuista palveluketjuista.
Palveluportfolion hallintaan kuuluu myös palveluiden muutoshallinta niiden elinkaaren aikana.
Palveluportfolion hallinnassa otetaan huomioon myös palveluiden kapasiteetti- ja kustannusaspektit. Palvelut
julkaistaan asiakkaille verkkoon, ja niihin voidaan soveltaa massaräätälöintiä. Palveluportfolion hallinnan
prosessit on kuvattu karkeasti alla.

7.2.

Tietoarkkitehtuuri

Palveluportfolion hallinnan tiedot koostuvat palveluiden kehittämisen ja muutosten tiedoista,
kehityshankkeiden tiedoista sekä palveluverkon ja julkaistujen palveluiden ja palveluketjujen tiedoista.
Palveluketju on julkaistujen palveluiden kokonaisuus, jota asiakas voi räätälöidä tarpeittensa mukaisesti.
Vastaus asiakkaan toivomaan palvelukokonaisuuteen riippuu mm. saatavissa olevasta kapasiteetista, ja se voi
olla toivomusten mukainen tai niistä poikkeama. Sen pohjalta luodaan palvelutarjous tai palvelusuunnitelma,
josta asiakas lopulta tilaa palvelut.
Palveluportfolion hallinnan käsitekaavio on alla. Kaaviossa esiintyvät käsitteet on selostettu
palveluportfolion hallinnan arkkitehtuurin kuvausdokumentissa.
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7.3.

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

Palveluportfolion hallinnalle keskeisin tietojärjestelmä on tuotetiedon hallinta (PDM) ja sen laajennus, joka
mahdollistaa tiedonjaon ja yhteistyön ulkoisten toimijoiden, tässä tapauksessa palveluntuottajien kanssa
(CPDM). Tuotetietojen hallinnalla luodaan palvelurakenteet, räätälöitävät ominaisuudet ja räätälöinnin
säännöt. Sitä voidaan käyttää myös kehitysvaatimusten hallintaan ja kehityshankkeiden
vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen.
Muista tarvittavia järjestelmiä ovat hankehallinnan järjestelmä, palvelunhallinnan järjestelmä,
toiminnanohjausjärjestelmä sekä toimijarekisteri. Asiakkaiden rajapinta palveluportfolioon on palvelukartta
ja palvelukonfiguraattori. Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvaus on alla.
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8. Palveluiden massaräätälöinti
Palveluiden massaräätälöinti tarkoittaa teollisuuden massaräätälöintifilosofian mukaista palveluiden
tuottamista asiakaskohtaisesti palvelukatalogista asiakkaan tarpeiden ja palvelusääntöjen perusteella
sovitettuna. Myös asiakaskohtainen palvelusuunnitelma voi olla sovitusta ohjaava tekijä. Sovittamisen eli
konfiguroinnin lähtökohtana on asiakas tai segmentti, johon asiakas kuuluu. Sovittamisen kohteena ovat
palvelukatalogin palvelut, palveluketjut ja -kanavat sekä palveluntuottajat. Säännöt liittyvät
asiakassegmentteihin, palveluihin, palveluketjuihin, -kanaviin ja -tuottajiin sekä käytettävissä olevaan
palvelukapasiteettiin. Massaräätälöinti toteuttaa osaltaan asiakaskohtaista palvelunohjausta. Massaräätälöinti
edellyttää palveluiden kuvaamista hierarkkisina rakenteina. Palvelutilanteessa se tapahtuu
konfigurointisovelluksen avulla. Paras asiakaskokemus saavutetaan luonnollista kieltä ymmärtävällä
digitaalisella avustajalla, joka ohjaa konfigurointia.

Massaräätälöinti voi kohdistua paitsi yksittäiseen palveluun myös joukkoon palveluita, jolloin palveluista
paketoidaan kokonaisuus, palvelusuunnitelma. Se voi olla samaan aiheeseen liittyvä palveluketju tai joukko
yksittäisiä palveluita. Palvelusuunnitelman laadinta voi olla asiakkaan omatoimisesti käynnistämää tai se voi
perustua palvelunohjauksen tuottamiin herätteisiin. Paketointiin voidaan sisällyttää lisäpalveluita kuten
kyseessä olevaan kokonaisuuteen liittyviä ajankohtaisia tarjouksia.
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9. Toimijoiden hallinta
9.1. Toiminta-arkkitehtuuri
Toimijoiden hallinta keskittyy toimijoiden tunnistamiseen, käyttövaltuuksien hallintaan ja lokien hallintaan.
Sen piirissä ovat kaikki palveluiden käyttäjät, niin yksityishenkilöt kuin organisaatioiden edustajat. Turun
tavoitteena on toimintamalli, jossa vertikaaliset siilot konvergoituvat horisontaalisiin palveluprosesseihin.
Niiden kautta käyttäjä pystyy hallinnoimaan ja hankkimaan palvelukokonaisuuksia. Toimijoiden hallinnassa
tämä tarkoittaa kertakirjautumista palvelukokonaisuuksiin, jotka käyttävä yhdistettyä profiilia. Samalla
käyttäjien seuranta tuodaan yhteiseen lokiin, jolloin palveluketjun käytön seuranta helpottuu.
Toimijoiden hallinnan perustana on toimijarekisteri. Sinne perustetaan ja ylläpidetään tiedot kaikista
asiakkuuden ja palveluiden hallinnan piirissä olevista toimijoista. Niitä ovat kaupungin organisaatiot ja
henkilöt, asiakkaat, yritykset ja yhteisöt. Toimijarekisteri ja siihen liittyvät tunnistautuminen palveluihin ja
käyttövaltuushallinta ovat erittäin keskeiset asiakkuuksien ja palveluiden ja hallinnalle, ja toimijatiedot ovat
kriittisiä. Niinpä toimijarekisterin tietoturva ja käyttöoikeudet vaativat erityistä huomiota.
Tunnistamista, käyttövaltuuksien hallintaan sekä käytön seurantaa suunnitellessa on asiaa hyvä tarkastella
niin toimijoiden kuin palveluienkin kannalta. Koska palveluita ja palveluiden käyttäjiä on paljon, niitä on
tarpeen ryhmitellä. Nämä huomioon ottaen toimijoiden hallinnan ylätason prosessimalli on seuraavan kuvan
mukainen.

9.2.

Tietoarkkitehtuuri

Toimijoiden hallinnan käsitteet ja tiedot keskittyvät käyttäjän identiteettiin, identiteetin tunnistamiseen,
rooliin ja käyttövaltuuksiin. Niistä syntyy alla olevan kuvan mukainen käsitekaavio.
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9.3.

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri koostuu identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmästä (IAM) sekä
lokienhallinnan järjestelmästä (SIEM). Järjestelmäpalvelut toteutetaan keskitetyn broker-ratkaisun avulla,
johon edetään seuraavanlaisen kehityspolun tuloksena. Lokienhallinta sisältyy ratkaisuun, vaikka sitä ei ole
kuvattu erikseen kaaviossa.

Toimijoiden hallinnan arkkitehtuurin yksityiskohtainen kuvaus on dokumentissa Toimijoiden hallinta.docx.

10.

Asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan yhteenveto

Edellä on kuvattu asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan eri osa-aluiden arkkitehtuurit. Ne eivät kuitenkaan
ole erillisiä vaan kytkeytyvät elimellisesti toisiinsa. Alla olevassa karkeassa ylätason kaaviossa on
hahmotettu niistä syntyvää kokonaisuutta toiminnan, tietojen ja tietojärjestelmien tasolla.
Kuvassa ei ole mukana kaikkia prosesseja, tietovarantoja ja tietojärjestelmiä vaan ainoastaan keskeisimmät.
Prosessit ovat ylimpänä kerroksena. Niiden alla ovat tietovarannot siten ryhmiteltynä, että kunkin prosessin
alla ovat lähinnä sen vastuulla olevat tiedot. Tiedot ovat kuitenkin toki kaikkien niitä tarvitsevien prosessien
ja toimintojen käytettävissä. Alinna ovat tietojärjestelmät taas siten ryhmiteltynä, että kukin järjestelmä on
siitä lähinnä vastuussa olevan prosessin ja siinä käsiteltävien tietojen alla. Poikkeuksena ovat
toiminnanohjausjärjestelmä, palvelunhallintajärjestelmä ja ydintiedon hallintajärjestelmä, jotka ovat
leimallisesti yhteisiä monelle prosessille.
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11.

Vaikutus johtamisen viitearkkitehtuuriin

Asiakkuuksien ja palveluiden
hallinnan kokonaisarkkitehtuuri
vaikuttaa johtamisen
viitearkkitehtuuriin monella
tavoin. Kaikkia ydinprosesseja eli
asiakkuuksienhallinta, palveluiden
järjestäminen ja palvelutuotanto
tulee tarkastella sen suhteen.
Johtamisen viitearkkitehtuurin
prosessien tarkastelukulma on jo
asiakaslähtöinen mutta palveluiden
massaräätälöinti asiakkaittain tuo
siihen oman lisänsä.
Toimintaympäristön analyysin
merkitys korostuu, jotta palveluita
voidaan kehittää ennakoivasti.

JVA:n prosessikartta

Palveluiden järjestämisessä
ekosysteemiajattelun pohjalta
tarvitaan yhteistyön johtamisen kyvykkyyttä. Massaräätälöinti vaikuttaa palvelutarjooman hallintaan.
Strategiaa ja liiketoimintamalleja tulee kyetä kehittämään yhtäältä yhteisenä mutta toisaalta segmenteittäin
tarkennettuna.
Massaräätälöinti vaikuttaa myös palvelutuotantoon, ja siirryttäessä kohti joustavaa palveluekosysteemiä
syntyy tarve hallita palveluiden kysynnän ja tarjonnan tasapainoa. Johtamiseen tulee tällöin uutena
elementtinä toimitusketjun hallinta (supply chain management, SCM).
Ohjausprosesseista etenkin asiakkuuksien ja palvelujen sekä kehittämisen ohjaus tulee sovittaa yhteen
asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan kokonaisarkkitehtuurin kanssa. Tukiprosesseista hankinnan
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hallintaan, tilanhallintaan, tiedonhallintaan sekä markkinointiin ja viestintään on vaikutuksia.
Kokonaisarkkitehtuurin toimivuus edellyttää vahvaa tietojohtamista, joten tiedonhallinnan merkitys
korostuu.
Siirtyminen siiloissa monopolistisesti tuotetuista palveluista kohti avointa palveluekosysteemiä asettaa uusia
haasteita taloushallinnolle. Palvelutuotannon kustannustehokkuus on varmistettava uudessakin
toimintamallissa. Rahoitus- ja talousohjauksen sekä taloushallinnon prosesseja on siten kehitettävä käsi
kädessä asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan kanssa. Tehokas data-analytiikka ja raportointi ovat tärkeitä
johtamisen välineitä.

12.

Turku 3.0

Asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan kokonaisarkkitehtuuri on laadittu seuraavan sukupolven
kehitysaskeleena Turun kaupungin nykytilaan nähden. Se on kuitenkin vain yksi askel evoluutiossa.
Evoluutiota on hahmoteltu vielä askel eteenpäin, tasolle Turku 3.0 nykytilan ollessa Turku 1.0. Tämän
arkkitehtuurikuvauksen mukainen malli on Turku 2.0. Evoluutiota kuvaa seuraava eri vaiheiden tyypillisten
piirteiden luettelo:

Evoluution myötä siirrytään ensin siiloutuneista palveluista toimialarajat ylittäviin palveluprosesseihin
(Turku 2.0) ja lopulta palveluiden tuottamiseen palveluekosysteemissä (Turku 3.0). Samalla asiakkaan
saamat palvelut kehittyvät vakiopalveluista massaräätälöityihin palveluihin ja lopulta asiakaskohtaisesti
räätälöityihin palveluihin. Asiakkuuksienhallinta muuttuu ensin elämäntapahtumiin ja sittemmin elinkaareen
perustuvaksi ja reaktiivisesta ennakoivaksi. Palveluiden rinnalla kehittyy älykaupungin infrastruktuuri.
Kehitys vaikuttaa suuresti liiketoimintamalliin, kyvykkyyksiin ja prosesseihin alla olevan kuvan mukaisesti.
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Myös asiakkuuksien ja palveluiden kokonaisarkkitehtuuri kehittyy evoluution myötä. Tarvitaan
uudentyyppisiä tietovarantoja ja niitä hyödyntäviä järjestelmiä. Erilaiset älypalvelut leviävät nopeasti ja
korvaavat rutiininomaisia asiakaspalvelutehtäviä. Asiakkaiden omat mahdollisuudet valita ja määritellä
tarvitsemiaan palveluita sekä hallita omia tietojaan lisääntyvät. Toimiva palveluekosysteemi edellyttää
tehokasta tiedon jakamista ja järjestelmien yhteentoimivuutta. Palvelutietojen tulee olla yhteiset,
tiedonvaihto intgraatioiden kautta ei enää riitä.
Tässä on kuvattu Turun evoluutiota yleisellä tasolla. Sitä on käsitelty tarkemmin asiakkuudenhallinnan,
palveluportfolion hallinnan, massaräätälöinnin ja toimijoiden hallinnan arkkitehtuurikuvauksissa erillisissä
doumenteissa.

13.

Palveluiden kehittäminen käytännössä

Turku on asettanut tavoitteeksi palveluiden kehittämisen Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisen
kokeilukulttuurin keinoin. Käytännössä se tarkoittaa kehitysideoiden testaamista käytännössä nopeasti ja
edullisesti toteutettuina pilotteina pitkällisen ennakkosuunnittelun sijasta. Tällöin voidaan säästää
merkittävästi aikaa ja resursseja, kun saadaan pikainen kokemusperusteinen tieto ideoiden toimivuudesta.
Pilotointi ei kuitenkaan toimi kaikissa tilanteissa. Joissain tapauksissa kehitysideaa ei voida testata ilman
isoja etukäteisinvestointeja teknologiaan tai muihin fasiliteetteihin. Toisinaan taas relevanttien käytännön
kokemusten saaminen edellyttää määrällisesti tai ajallisesti kattavia tietokertymiä, joita ei aina ole saatavissa
esim. vanhoista järjestelmistä kopioimalla.
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Palveluiden kehittämisen prosessi kannattaa systematisoida pääosiltaan, jolloin siitä syntyy Demingin
laatuympyrän (plan-do-check-act) mukainen jatkuvan kehittämisen sykli. Sitä havainnollistaa alla oleva
kaavio. Koko toimintaympäristön analysoinnista lähtevä tarkastelu voi olla vuotuista tai strategiakausittain
tehtävää. Suppeampi asiakastarpeiden ennakointi ja tunnistaminen voidaan tehdä vaikkapa
neljännesvuosittain. Palveluiden tuottamisesta tulevaa palaute- ja toteutumatietoa tulee seurata jatkuvasti,
jotta mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua välittömästi.

14.

Sanasto

Termi tai lyhenne

Määritelmä tai selitys

Järjestäjä

Palvelunjärjestäjänä on kunta, maakunta tai valtio (yhteistoiminta-alue).
Palvelunjärjestäjällä on tiettyyn palveluun liittyen yleinen tai erityinen palvelujen
järjestämisvelvollisuus.
Yleisenä käsitteenä kyky toimia tarkoituksenmukaisella tavalla tietyllä osa-alueella, ja
hyödyntää osaamistaan sekä resurssejaan, jotta tavoitteet saavutetaan. Organisaatioiden
kyvykkyyksien toteuttamiseen tarvitaan yleensä yhdistelmiä kolmesta osakokonaisuudesta,
joita ovat toimintamallit ja prosessit, henkilöstö ja osaaminen sekä tiedot ja järjestelmät.

Kyvykkyys
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Termi tai lyhenne

Määritelmä tai selitys

Mahdollistetut
palvelut

Tässä kontekstissa asiakkuuksien hallinnan ja palveluiden ohjaamisen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvittava osaaminen ja fasiliteetit (prosessit, tiedot, tietojärjestelmät,
teknologia).
Palvelut, joille kaupunki luo toimintaedellytykset muttei puutu niiden hankintaan tai
tuottamiseen

Omais- ja
vertaispalvelut

Palvelut, jotka tuottaa/hoitaa asiakkaan omainen, vertais(tuki)ryhmä tai vastaava

Operatiivinen
asiakasohjaus

Asiakkaan ohjaaminen käytännön palvelutilanteessa

Palveluekosysteemi

Tietojärjestelmien ja toimijoiden muodostama ekosysteemi, joka koostuu ympäristöstä,
organisaatioista sekä teknologioiden ja järjestelmien mahdollistamasta vuorovaikutuksesta
ja tavoista. Palveluekosysteemissä tuotetaan yhteistyössä arvoa, tietoa tai palveluita
asiakkaan kokonaisvaltaisen palvelukokemuksen hyväksi yhtenäisen toimintamallin
mukaisesti.
Palvelukokonaisuuksien ja yksittäisten palveluiden koostaminen palvelusääntöjen,
asiakkaan tarpeiden ja saatavilla olevan kapasiteetin pohjalta

Palveluiden henkilöinti
Palvelusuunnitelman
laadinta

Henkilöidyn palvelukokonaisuuden rakentaminen asiakkaalle ennalta määriteltyjen
sääntöjen mukaisesti monesta palvelusta, jotka voivat liittyä toisiinsa

Pilotointi

Palvelun sitä toteuttavine järjestelmineen rajallinen kokeilu nopeasti ja ilman mittavia
investointeja ja kehitystyötä

Tuottaja

Palveluntuottaja tuottaa palveluja asiakkaille joko palvelujärjestäjän toimeksiannosta tai
asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

Ulkoinen
palveluntuottaja

Muu kuin kaupungin välittömässä ohjauksessa oleva palveluntuottaja (esim. yritykset)

15.

Keskeiset lähteet työssä

Keväällä järjestettyjen työpajojen lisäksi työssä on käytetty seuraavia kirjallisia aineistoja:

-

Asiakkuudenhallinnan Viitearkkitehtuuri

-

KomPAssi-hankkeen kokonaisarkkitehtuuri-katsaus
Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin kehittäminen
Kuntasektorin MDM-viitearkkitehtuuri
Palveluportfolion hallinta – palvelutiedonhallinnan määrittely
PAT-käsitemalli
Prosessikuvaukset (muutos, palaute, vaatimushallinta)
Segmenttien johtamismalli-konsepti, luonnos
Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri
Turku 2.0 looginen järjestelmäjäsennys

Lisäksi saimme taustamateriaaliksi joukon Turun kaupungin kokonaisarkkitehtien esityksiä, joissa
aihealuetta oli hahmoteltu ennen työn aloitusta.
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