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1 Johdanto 

Tämän dokumentin tarkoituksena on kuvata maistraattien kokonaisarkkitehtuuri vuo-

sille 2018-2019 ennen maistraattien, Väestörekisterikeskuksen sekä Itä-Suomen alue-

hallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön yhdistymistä uudeksi valta-

kunnalliseksi Digi- ja väestötietovirastoksi 1.1.2020. Kokonaisarkkitehtuuri on tarkoi-

tettu maistraattien päälliköille ja henkilökunnalle, maistraattien sidosryhmille sekä 

maistraattien ohjauksesta, kehittämisestä ja valvonnasta vastaaville tahoille. Arkkiteh-

tuurityötä säätelee laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (10.6.2011/634), 

jonka tarkoituksena on tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia pal-

veluja ja niiden saatavuutta säätämällä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja 

tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämisestä ja varmistamisesta. Maistraattien 

kokonaisarkkitehtuuri on osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria ja kokonaisark-

kitehtuurityö on jatkuvaa. 

Maistraattien kokonaisarkkitehtuuria on tehty osana maistraattien asiakaslähtöistä toi-

minnan kehittämistä (Galaksi-hanke). Galaksi-hanke kokoaan yhteen maistraattien 

strategiassa 2016-2019 (www.vm.fi/dms-portlet/document/0/396835) mainitut maist-

raattien toiminnan ja palvelujen sähköistämiseen ja asiakaslähtöiseen toiminnan kehit-

tämiseen liittyvät tavoitteet, toimenpiteet, hankkeet ja projektit. Maistraattien kokonais-

arkkitehtuurin tarkoituksena yleisesti on toimia työkaluna maistraattien strategian joh-

tamisessa sekä toiminnan kehittämisessä. Galaksi-hankkeessa kokonaisarkkitehtuurin 

tehtävänä on ohjata toiminnan kehittämistä kohti määriteltyä tavoitetta, kuvata maist-

raattien strategiakauden kokonaisarkkitehtuuri käyttäen JHS 179 suositusta, varmistaa 

syntyvien ratkaisujen ja toteutusten yhteentoimivuus sekä valvoa, että hankkeen toi-

menpiteet ovat maistraattien kokonaisarkkitehtuuriperiaatteiden mukaiset. Lisäksi 

maistraattien kokonaisarkkitehtuurityö on mukana tulevassa Digi- ja väestötietoviras-

ton rakentamisessa. 

Maistraattien kokonaisarkkitehtuurin 2018-2019 dokumentaatio on julkaistu avoin-

data.fi -portaalissa. Lisäksi arkkitehtuurikuvaukset löytyvät Väestörekisterikeskuksen 

omistamasta Arkkitehtuuripankista (www.arkkitehtuuripankki.fi). Kuvaukset sijaitsevat 

Arkkitehtuuripankin polussa: Toimialat  Valtiovarainministeriö  Maistraatit  MTI 

KA 2018-2019. 

2 Maistraattiorganisaatio 

Maistraatit ovat osa valtion paikallishallintoa. Maistraatit vastaavat alueensa väestötie-

tojärjestelmästä, holhousasioista sekä valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta (pal-

velu poistuu 2019). Maistraattien muita tehtäviä ovat mm. avioliiton esteiden tutkinta, 

nimenmuutosasiat ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen. Maistraatin hen-

kikirjoittaja suorittaa siviilivihkimiset ja hän toimii myös julkisena notaarina ja kaupan-

vahvistajana. Suomessa on 9 maistraattia ja niillä toimipisteitä yhteensä 36. Ahvenan-

maalla tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto. 

Maistraattiorganisaatio vuosille 2018 - 2019 on esitelty kuvassa 1. Valtiovarainministe-

riö vastaa maistraattien strategisesta ohjauksesta ja Itä-Suomen aluehallintoviraston 

maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö vastaa puolestaan maistraattien valtakun-

nallisten toimintojen kehittämisestä, tulosohjauksesta sekä valvonnasta. Maistraattien 

http://www.vm.fi/dms-portlet/document/0/396835
http://www.arkkitehtuuripankki.fi/
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vastuualueiden toiminnallisesta ohjauksesta sekä kehittämisestä vastaavat Maa- ja 

metsätalousministeriö, Väestörekisterikeskus sekä Oikeusministeriö. Maistraattien 

vastuualueita ovat: 

• Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut, todistajapalvelut sekä vihkimi-

nen. 

• Holhoustoimen edunvalvontapalvelut. 

Lisäksi maistraateissa on kuluttajaneuvontapalvelut -vastuualue, joka on sijoitettu 

maistraattikohtaisesti toiseen edellä mainituista vastuualueista. Palvelu siirtyy maist-

raateilta Kilpailu- ja kuluttajavirastoon vuoden 2019 alusta. Siksi kuluttajaneuvontapal-

veluja ei käsitellä tai kuvata tässä arkkitehtuurityössä. 

Valtiovarainministeriön asettaman maistraattien ohjausryhmän tehtävänä on maist-

raattien toimintaan liittyvien laaja-alaisten kehittämishankkeiden ohjaus ja seuranta 

sekä eri hallinnonaloille kuuluvien toimintojen yhteensovittamista koskevien asioiden 

käsittely. Lisäksi ohjausryhmä käsittelee maistraattien strategia-asiakirjan, maistraat-

tien kanssa käytävien tulosneuvottelujen pohjaksi laadittavan strategisen tulossopi-

muksen rakenteen sekä maistraattien toimintamenomomenttia koskevan kehys- ja ta-

lousarvioesityksen. 

 
Kuva 1. Maistraattiorganisaatio 2018-2019. 

2.1 Muutokset maistraattiorganisaatiossa 2020 

Maistraattiorganisaatio muuttuu vuoden 2020 alusta. Käynnissä olevassa maistraattien 

ja Väestörekisterikeskuksen tehtävien yhdistämishankkeessa (http://vm.fi/hanke?tun-

nus=VM100:00/2017) yhdistetään maistraatit, Väestörekisterikeskus sekä Itä-Suomen 

aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö 1.1.2020 alkaen uudeksi 

valtakunnalliseksi Digi- ja väestötietovirastoksi.  

http://vm.fi/hanke?tunnus=VM100:00/2017
http://vm.fi/hanke?tunnus=VM100:00/2017
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3 Maistraattien kokonaisarkkitehtuuri 

Maistraattien kokonaisarkkitehtuurityön tärkeimpänä ohjaavana dokumenttina on 

maistraattien strategia 2016-2019 ja työtä on tehty osana Galaksi-hanketta (tarkemmin 

kappaleessa 3.1.4 Strategian toimeenpano-ohjelma: Galaksi-hanke). 

Kokonaisarkkitehtuurityö perustuu JHS 179 suositukseen, joka on ns. julkisen hallin-

non kokonaisarkkitehtuurimenetelmä. JHS 179 sisältää yhtenäisen suunnittelumene-

telmän, sisällön ja kuvausten viitekehyksen sekä yhtenäiset kuvaustavat ja -mallit jul-

kisen hallinnon organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen kehittämisen eri 

vaiheissa. 

JHS 179:n mukaan kokonaisarkkitehtuuri on kokonaisvaltainen lähestymistapa organi-

saation toiminnan ja sen rakenteiden hallinnoimiseksi ja kehittämiseksi. Kokonaisark-

kitehtuuri koostuu määritelmistä, suunnitelmista, kuvauksista, toimintatavoista, mene-

telmistä, ohjeista, kehityshankkeista ja -projekteista. Kokonaisarkkitehtuurityö on osa 

organisaation strategiatyötä, johtamisprosessia sekä talouden ja toiminnan suunnitte-

lua. 

3.1 Maistraattien strategia 2016-2019 

Maistraattien strategia sisältää toimintaympäristön muutoksista ja pääministeri Juha 

Sipilän hallituksen ohjelmasta johdetut strategiset tavoitteet vuosille 2016-2019. Stra-

tegia on maistraatteja ohjaavien tahojen ja maistraattien yhteinen näkemys siitä, miten 

valtakunnalliset tavoitteet sovelletaan maistraattien toimintaan.  

Strategia on rakennettu maistraatteja ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon vi-

rastojen, Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön 

sekä maistraattien päälliköiden yhteistyönä. Myös henkilöstön mielipide on ollut tärkeä 

strategian sisällön valmistelussa. 

Strategian valmistelua on ohjannut maistraattien ohjausryhmä, joka hyväksyi toiminta-

suunnitelman osaltaan 29.9.2015 pitämässään kokouksessa. Strategia tuli voimaan 

1.1.2016 ja on voimassa hallituskauden. 

3.1.1 Toiminta-ajatus ja arvot 

Maistraattien toiminta-ajatus, arvot ja visio on kuvattu maistraattien strategiatyön yh-

teydessä. Ne luovat osaltaan pohjan maistraattien tavoitetilalle ja sitä myöden koko-

naisarkkitehtuurityön tavoitetilalle. Maistraattien toiminta-ajatus, arvot ja visio on esi-

tetty kuvassa 2. Maistraattien visio ulottuu toistaiseksi vuoteen 2025, mutta uudistuu 

vuoden 2020 alusta, kun uusi Digi- ja väestötietovirasto aloittaa toimintansa. 
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Kuva 2. Maistraattien toiminta-ajatus, arvot ja visio. 

3.1.2 Muuttuva toimintaympäristö 

Tulevina vuosina maistraattien toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia 

(kuva 3).  

Asiakkaiden tarpeet ja odotukset maistraattien palveluja kohtaan ovat murrok-

sessa 

Asiakkaat haluavat entistä enemmän vaikuttaa itseään koskevien palveluiden sisältöön 

ja niiden toteutustapaan. Maistraateilta toivotaan myös entistä monipuolisempia asi-

ointikanavia ja asiakkaat ovat valmiita käyttämään enemmän sähköisiä palveluja, joita 

voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. 
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Digitalisaatiolla pyritään vastaamaan asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin. Digitalisaa-

tio tulee vaikuttamaan myös maistraattien toiminnan ja palvelutuotannon uudistami-

seen. Samalla koko maistraattien palvelumalli ja palveluverkosto tulevat muuttumaan. 

Maistraatit ottavat asiakaspalvelussa vuoden 2016 alusta alkaen asteittain käyttöön 

sähköisen toimintaympäristön.  

Digitalisaatio tulee tehostamaan palvelujen tuottamista asiakkaille ja vapauttaa resurs-

seja vaativaan asiantuntijatyöhön ja asiakkaiden henkilökohtaiseen kohtaamiseen. 

Palveluiden helppo saatavuus on varmistettava myös niille asiakkaille, jotka eivät ole 

tottuneet tai jotka eivät kykene käyttämään sähköisiä palveluita tai joiden asia edellyt-

tää henkilökohtaista asiointia maistraatin toimipisteessä. 

Valtion aluehallinnon rakenneuudistuksen seurauksena maistraattiorganisaatioon koh-

distuu lähivuosina muutoksia perustuen pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan. 

Hallitusohjelmassa todetaan:  

”Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen pää-

tös, jolla yksinkertaistetaan julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet, kunnat). 

Ensisijaisena ratkaisuna on hallituksen linjauksen mukaan toimintojen keskittäminen 

tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille.” 

Valtiovarainministeriö kehittää lisäksi julkisen hallinnon yhteistä asiakaspalvelua. Yh-

teisiä asiakaspalvelupisteitä hyödynnetään käyntiasioinnin turvaamisessa, kun maist-

raattien omaa toimipisteverkkoa supistetaan. 

Maistraateilla on paineita tuottaa palvelut yhä tehokkaammin 

Tiukkenevan taloustilanteen vuoksi myös julkisen sektorin tuottavuutta on parannet-

tava. Maistraattien on ratkaistava, millaisilla toimintamalleilla ja rakenteilla pystytään 

tuottamaan tarpeelliset palvelut kansalaisille laadukkaasti ja kustannustehokkaasti 

käytössä olevilla taloudellisilla resursseilla. 

Holhoustoimen asiakasmäärät tulevat kasvamaan suurten ikäluokkien ikääntyessä. 

Maistraattien on pystyttävä tarjoamaan palveluita ilman, että asiakkaan tarvitsee tulla 

hoitamaan asiansa paikan päälle maistraatin tiloihin. Sähköisistä palveluista on raken-

nettava helppokäyttöisiä.  Maistraattien haasteena on myös osaamisen jakaminen ja 

kehittäminen henkilöstön ikääntyessä ja eläköityessä. 

Kansainvälistymisen myötä ulkomaalaisille tarjottavien palveluiden kysyntä kasvaa ja 

maistraattien yhteistoiminta ulkomaisten viranomaisten kanssa tulee lisääntymään. 
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Kuva 3. Maistraattien toimintaympäristön muutokset esitettynä suhteessa sekä vaikutuksen ajan-

kohtaan että vaikutuksen suuruuteen. 

Maistraattien lähtötilan vahvuudet ja heikkoudet (kuva 4) 

Maistraattien keskeinen vahvuus on osaava ja asiantunteva henkilöstö. Vahvuuksia 

ovat myös palveluiden asiakaslähtöinen toteuttaminen. Nykyinen organisaatiomalli on 

mahdollistanut resurssien joustavan kohdentamisen maistraatin sisällä.  

Sähköisen asioinnin kehittäminen on edennyt hitaasti julkishallinnossa. Maistraattien 

osalta aikaisempien strategiakausien sähköistä asiointia tukevat hankkeet ovat jääneet 

osittain toteuttamatta tai siirtyneet vuosilla eteenpäin. Strategian keskeisenä haas-

teena on sähköisen asioinnin ja digitalisaation toteutuminen maistraattien palveluissa.  

Palvelujen tuottamisen toimintamalleja on kehitetty yhtenäisten prosessien suuntaan 

resursseja yhteisesti hyödyntäen. Työ on kuitenkin kesken ja osaltaan tulee myös kyt-

keytymään tuleviin rakenneuudistuksiin. Myös johtamiskulttuuria on kehitetty ja sen ke-

hittämistä tullaan jatkamaan. 
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Kuva 4. Lähtötilan vahvuudet ja heikkoudet. 

3.1.3 Strategiakartta 

Maistraattien strategiakartassa (kuva 5) on kuvattu maistraattien strategiset tavoitteet 

vuoteen 2025 asti sekä tulostavoitteet strategiakaudelle 2016-2019.  
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Kuva 5. Maistraattien strategiakartta. 

Strategian toimeenpano ja strategiset tavoitteet 

Kuvassa 6 on esitelty maistraattien strategian tavoitteet ja oleellisimmat toimenpiteet. 

Toimenpiteet on kuvattu tarkemmin (mm. konkreettiset toimenpiteet, aikataulut ja vas-

tuut) erilliseen strategian toimeenpanosuunnitelmaan. 
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Kuva 6. Maistraattien strategiset tavoitteet ja toimenpiteet. 

3.1.4 Strategian toimeenpano-ohjelma: Galaksi-hanke 

Galaksi-hankkeen ydintavoitteena on tarjota maistraattien asiakkaille asiakasta arvos-

tava ja positiivinen asiakaskokemus kehittämällä maistraattien toimintaa asiakaslähtöi-

sesti ja moniulotteisesti. Hanke kokoaa yhteen maistraattien strategiassa 2016-2019 

mainitut asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisen hankkeet, projektit ja toimenpiteet 

yhden kokonaisuuden alle. Vision mukaisesti tavoitteena on vuorovaikutteisesti palve-

leva digitaalinen maistraatti. Tavoite saavutetaan kehittämällä asiakaslähtöisesti yh-

denmukaisia palveluprosesseja, palveluita ja palvelukanavia sekä vähentämällä asiak-

kaan hallinnollista taakkaa.  

Hankkeen tavoitteet: 

• Uudistetaan palvelurakenteita monikanavaisiksi ja toimintatapoja asiakasläh-

töisiksi. 

o Asiakkuuksien tunnistaminen ja asiakkaiden osallistaminen palvelujen 

kehittämiseen. 

o Maistraattien palvelukanavien uudistaminen (sähköiset palvelut, käynti-

asiointi, yhteinen asiakaspalvelu, etäpalvelut, puhelinpalvelut). 

• Digitalisoidaan palveluja ja toimintaa. 

o Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen toteuttaminen (sähköisten pal-

velujen voimakas lisääminen). 
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o Toiminnan digitalisointi (käsittelyprosessien automatisointi ja yhtenäis-

täminen).  

o Valtionhallinnon yhteisten uusien ICT-ratkaisujen käyttöönotto. 

• Kehitetään tietojohtamista. 

o Monipuolinen tiedon hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja pää-

töksenteossa. 

o Kustannustehokkuuden ja asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen.  

• Uudistetaan maistraattien toimintatapoja. 

o Toimiminen valtakunnallisten yhtenäisten prosessien ja tulkintakäytän-

töjen mukaisesti. 

o Valtakunnallisten työjonojen hyödyntäminen. 

o Tietopalvelun ja rekisteröinnin keskittäminen. 

o Asiakaspalveluosaamisen kehittäminen. 

Hanke on asetettu koko nelivuotiselle strategiakaudelle ja hanke muodostuu neljästä 

osakokonaisuudesta: 

• Asiakkuudet, asiakaskokemus, palvelukanavat ja palvelumuotoilu. 

• Palvelujen ja toiminnan digitalisointi. 

• Tieto johtamisen ja kehittämisen tueksi. 

• Toimintatapojen uudistaminen. 

Galaksi-hankkeessa keskitytään toteuttamaan maistraateille yhtenäiset linjaukset ja 

ratkaisut asiakaspalvelun tuottamiseen ja niiden tarjoamiseen niin, että sähköisen pal-

velukanavan käyttäminen olisi houkuttelevin ja helpoin vaihtoehto asiointiin. Koska 

myös jatkossa maistraattien tulee tarjota mahdollisuus perinteiseen asiointiin, toteute-

taan ratkaisut niin, että käsittelyprosessi toimii virastoissa pääosin digitaalisesti.  Ku-

vassa 7 on kuvattu hankkeen toimenpiteet osakokonaisuuksittain. 



 Maistraattien kokonaisarkkitehtuuri 
2018-2019 

14 (54) 

   
   
 

 
Kuva 7. Maistraattien Galaksi-hankkeeseen liittyvät toimenpiteet strategiakaudella 2016-2019. 

Galaksi-hanke ja maistraattien kokonaisarkkitehtuuri 

Maistraattien kokonaisarkkitehtuurityötä tehdään osana Galaksi-hanketta (kuva 8). Ko-

konaisarkkitehtuurin tehtävät Galaksi-hankkeessa ovat: 

• Kokonaisarkkitehtuurin organisointi ja hallintamallin rakentaminen. 

• Maistraattien kokonaisarkkitehtuurin vision sekä periaatteiden määritys. 

• Maistraattien kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen strategiakaudelle 2016–2019 

käyttäen JHS 179 suositusta. 

• Toiminnan kehittämisen ohjaus Galaksi – hankkeessa. 

• Yhteentoimivuuden varmistaminen. 

• Kokonaisarkkitehtuuri organisaatiomuutoksessa. 
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Kuva 8. Maistraattien kokonaisarkkitehtuuri ja Galaksi-hanke. 

3.2 Arkkitehtuurin visio ja arkkitehtuuriperiaatteet 

Maistraattien kokonaisarkkitehtuurin visio ja arkkitehtuuriperiaatteet muodostavat or-

ganisaation rakenteiden kehittämisen ja hallinnan perusteet. Ne sisältävät kehittämistä 

ohjaavia tavoitteita, linjauksia, viitekehyksiä, sääntöjä, mutta joskus myös kieltoja. 

Maistraattien arkkitehtuuriperiaatteet on johdettu pitkälti julkisen hallinnon kokonais-

arkkitehtuurin periaatteista ja ne on esitelty kuvassa 9. 



 Maistraattien kokonaisarkkitehtuuri 
2018-2019 

16 (54) 

   
   
 

 
Kuva 9. Maistraattien kokonaisarkkitehtuurin visio ja arkkitehtuuriperiaatteet. 

3.3 Ohjaavat lait ja säädökset 

Lait ja säädökset muodostavat perustan maistraattien toiminnalle. Maistraattien toimin-

taa sekä arkkitehtuuria ohjaavat lait ja säädökset on esitelty kuvissa 10 (ns. yleislait) ja 

11 (ns. substanssilait): 
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Kuva 10. Maistraattien toimintaa sekä arkkitehtuuria ohjaavat yleislait. 
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Kuva 11. Maistraattien toimintaa sekä arkkitehtuuria ohjaavat substanssilait. 

3.4 Liiketoimintamalli 

Maistraattien yleinen liiketoimintamalli on kuvattu kuvassa 12. Liiketoimintamallissa on 

kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä maistraatti tekee ja miten se tavoittaa ja kohtaa asi-

akkaansa. Se kuvaa myös, miten maistraatti luo ja toimittaa asiakkaille tuotteita tai pal-

veluita antamansa palvelu/arvolupauksen mukaisesti.  
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Kuva 12. Maistraattien yleinen liiketoimintamalli. 

3.5 Sidosarkkitehtuurit 

Maistraattien kokonaisarkkitehtuuriin liittyy myös muita arkkitehtuurikuvauksia (kuva 

13). Nämä kuvaukset, määritykset ja ohjeistukset asettavat vaatimuksia, joilla on vai-

kutusta suunniteltavana olevalle arkkitehtuurille sekä kehittämistyölle.  
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Kuva 13. Maistraattien sidosarkkitehtuurit. 

3.6 Arkkitehtuurin vaatimukset 

Maistraattien kokonaisarkkitehtuurin vaatimukset asettaa pääosin Galaksi-hanke, 

jonka osana kokonaisarkkitehtuurityötä tehdään. Kokonaisarkkitehtuurin vaatimukset 

on esitelty kuvassa 14.  

 
Kuva 14. Maistraattien kokonaisarkkitehtuurin vaatimukset. 
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3.7 Standardisalkku 

Maistraattien käyttämät standardit (kuva 15) perustuvat pitkälti julkisen hallinnon yhtei-

seen standardisalkkuun (JHS 181). Suositus on tarkoitettu sovellettavaksi julkisen hal-

linnon tietohallinnon kehittämisessä, erityisesti tietojärjestelmien ja niiden välisen yh-

teentoimivuuden kehittämisessä. Lisäksi maistraattien tietoturvallisuuden hallinnassa 

pyritään noudattamaan ISO/IEC 270001 -standardia. 

 
Kuva 15. Maistraattien käyttämät standardit. 

3.8 Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet 

Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet maistraattien strategiakauden tavoitetilalle on mää-

ritelty maistraattien strategiassa. Tavoitteet on konkretisoitu tarkemmin maistraattien 

strategian toimeenpanosuunnitelmassa. Maistraattien kehittämisvaatimukset on esi-

telty kuvassa 16. 
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Kuva 16. Maistraattien kehittämisvaatimukset. 
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3.9 Kyvykkyydet 

Maistraattien kyvykkyyksien tehtävänä on toimia tarkoituksenmukaisella tavalla osa-

alueella, ja hyödyntää osaamistaan sekä resurssejaan, jotta asetetut tavoitteet saavu-

tetaan. Kyvykkyydet on kuvattu kyvykkyyskartassa (kuva 17). Maistraattien kyvykkyy-

det koostuvat liiketoiminnan kyvykkyyksistä sekä liiketoimintaa tukevista kyvykkyyk-

sistä. Sekä yksityisten että julkisen hallinnon organisaatioiden kyvykkyys koostuu nel-

jästä osakokonaisuudesta, joita ovat toimintamallit ja prosessit, henkilöstö ja osaami-

nen, tiedot ja järjestelmät sekä käytettävät teknologiat. 

 
Kuva 17. Maistraattien kyvykkyyskartta. 

3.10 Toimijat 

Toimijoilla tarkoitetaan maistraattien toimintaan liittyviä palveluiden tuottajia, ohjaavia 

tahoja, asiakkaita ja sidosryhmiä. Maistraattien eri toimijat rooleittain on esitelty ku-

vassa 18. 



 Maistraattien kokonaisarkkitehtuuri 
2018-2019 

24 (54) 

   
   
 

 
Kuva 18. Maistraattien toimijat. 

3.11 Toimijoiden välinen vuorovaikutus 

Toimijoiden välisen vuorovaikutuksen kuvauksiin on koottu eri toimijoiden väliset kes-

keiset tiedonvaihtotarpeet jaoteltuna osittain vastuualueittain (kuvat 19-21). Lisäksi ku-

vassa 22 on kuvattu maistraattien sisäisen hallinnon ja tukipalveluiden välinen vuoro-

vaikutus. 
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Tietopalvelun 
asiakas

Yksityishenkilö
Uskonnollinen 

yhdyskunta

Asiakkaat

Rekisteröinnit 
ja vahvistamiset

Vihkimisoikeuden
rekisteröinti

Otteet

Ohjaavat viranomaiset

Väestörekisteri-
keskus

Valtiovarain-
ministeriö

Maistraattien 
ohjaus- ja 

kehittämisyksikkö

Toiminnallinen ohjaus

Strateginen ohjaus Tulosohjaus

Väestörekisteri-
keskus

Sidosryhmät

Kunta

Seurakunta

Maahanmuutto-
virasto

Käräjäoikeus

Poliisi

Verohallinto

Sidosryhmät

Kansaneläkelaitos

Terveyden- ja 
hyvinvoinnin laitos

Rikosseuraamus-
laitos

Eläketurvakeskus

Henkilötietojen
rekisteröinti

Rakennus-, kiinteistö- 
ja huoneistotiedot,

 huoltajuuspäätökset ja isyysasiat, 
vaaliasiat

Vihkimistiedot ja lapsen tiedot

Ulkomaalaisten rekisteröinti
ja lausunnot

Huoltajuuspäätökset,
avioerot, adoptiot

Henkilötunnukset

Henkilötunnukset

Henkilötunnukset
ulkomaalaisille vangeille

Syntymään ja kuolemaan
 liittyvät kysymykset, isyysasiat

Henkilötietojen
korjaaminen

Henkilötunnukset

Oikeusministeriö

Toiminnallinen ohjaus

Kuva 19. Toimijoiden vuorovaikutus: henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut sekä vihkimi-

nen. 

Edunvalvoja
Tietopalvelun 

asiakas
PäämiesValtuuttaja Valtuutettu

Asiakkaat

Edunvalvonta-
valtuutuksen vahvistus

Edunvalvonta-
valtuutuksen vahvistus

Edunvalvonnan ohjaustiedot, 
edunvalvontaoikeuksien

 vahvistaminen ja peruminen

Edunvalvonnan alkaminen, valvonta
ja päättyminen

Holhousrekisteriote

Ohjaavat viranomaiset

Oikeusministeriö
Valtiovarain-

ministeriö

Maistraattien 
ohjaus- ja 

kehittämisyksikkö

Toiminnallinen ohjaus

Strateginen ohjaus

Tulosohjaus

Vakuutusyhtiö

Sidosryhmät

Pankki

Lääkäri

Kansaneläkelaitos

Verohallinto

Kunta

Sidosryhmät

Väestörekisteri-
keskus

Ulosotto-
viranomainen

Oikeusapu-
toimisto

Poliisi

Käräjäoikeus

Alaikäisen
vakuutuskorvaus

Omaisuustiedot

Lääkärinlausunto

Etuustiedot

Omaisuustiedot, 
verotiedot ja perukirja

Edunvalvojan
 määräämishakemus

Väärinkäytösilmoitus 
ja katoamisilmoitus

Yleisen edunvalvojan
 nimeäminen

Ilmoitus alaikäisestä 
velallisesta, tietopyyntö 
edunvalvojaksi sopivasta 

henkilöstä

Henkilötiedot
 ja edunvalvontatiedot

Edunvalvontailmoitus
 ja edunvalvontatiedot

 
Kuva 20. Toimijoiden vuorovaikutus: holhoustoimen edunvalvontapalvelut. 
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Yhteisö YhdistysYksityishenkilö Yritys

Asiakkaat

Todistukset, protestit 
Todistukset Todistukset

Todistukset,
 arpajaisten valvonta

Ohjaavat viranomaiset

Valtiovarain-
ministeriö

Maistraattien 
ohjaus- ja 

kehittämisyksikkö

Strateginen ohjaus Tulosohjaus

Ulkoasiain-
ministeriö

Sidosryhmät

Maanmittauslaitos

Kiinteistövälittäjä

Asiakirjojen laillistukset

Kaupanvahvistuksen
ilmoittaminen

Kaupanvahvistus

Oikeusministeriö

Toiminnallinen ohjaus

Maa- ja 
metsätalous-

ministeriö

Toiminnallinen ohjaus

 
Kuva 21. Toimijoiden vuorovaikutus: todistajapalvelut. 

 

Ohjaavat viranomaiset

Valtiovarain-
ministeriö

Maistraattien 
ohjaus- ja 

kehittämisyksikkö

Strateginen ohjaus Tulosohjaus

Valtion tieto- ja 
viestintätekniikka-

keskus

Sidosryhmät

Valtion talous- ja 
henkilöstöhallin-

non palvelukeskus

ELY-keskusten 
sekä TE-

toimistojen 
kehittämis- ja 
hallintokeskus

Valtiokonttori

Aluehallintoviras-
tojen hallinto- ja 

kehittämispalvelut 

ICT- ja 
perustietotekniikkapalvelut

Talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelut

ICT-kehittämispalvelut

Talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelut

Talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelut

Yksityiset 
palveluntuottajat

Konsultointi- ja 
kehittämispalvelut

 
Kuva 22. Toimijoiden vuorovaikutus: hallinto- ja tukipalvelut. 
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3.12 Maistraattien palvelut ja prosessit 

Maistraattien palvelu/prosessihierarkia on kuvattu kuvassa 23. Hierarkian rakentami-

sessa on sovelluttu JHS 152 suositusta, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja 

selkeyttää julkisen hallinnon prosessien kuvaamista.  

 
Kuva 23. Maistraattien palvelu/prosessihierarkia. 

Maistraattien tärkein tehtävä on tuottaa asiakkailleen palveluja. Tuotettavat palvelut 

määräytyvät pitkälti lakisääteisesti. Maistraattien palvelukartta on kuvattu kuvassa 24. 

Maistraattien ydinpalveluja ovat yhteiskunnan tietohuoltopalvelut ja oikeusturvapalve-

lut. Nämä ydinpalvelut sisältävät erilaisia palvelualueita, joita ovat mm. tietopalvelu ja 

henkilöoikeudelliset palvelut. Palvelualueet taas sisältävät varsinaiset toiminnan pal-

velut. 

Ydinpalvelu

Palvelualue

Palvelu

Prosessit
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Kuva 24. Maistraattien palvelukartta. 

Maistraattien prosessikartta 

Maistraattien prosessikartta (kuva 25) antaa yhdellä silmäyksellä kokonaiskuvan pal-

velujen tuottamiseen liittyvistä prosesseista. Prosessikarttaan on kuvattu maistraattien 

toiminnan kannalta tärkeimmät prosessit (ydinprosessit), tukiprosessit sekä toiminnan 

ohjaus. Maistraattien ydinprosessit ovat:  

• Yhteiskunnan tietohuoltoprosessit  

o Järjestyneen yhteiskunnan varmistaminen ja yhteiskäyttöisen tiedon 

saatavuuden varmistaminen eri asiakkaiden tarpeisiin ylläpitämällä re-

kistereitä, käsittelemällä ja luovuttamalla tietoa varmistamalla tietosuo-

jan. 
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• Oikeusturvaprosessit 

o Asiakkaiden perusoikeuksien turvaaminen suomalaisessa yhteiskun-

nassa maistraattien tehtäväksi säädetyissä oikeudellisissa palveluissa. 

Ydinprosessien sisältämät prosessit ja niiden tuottamat palvelut: 

• Tietohuoltoprosessit (tuottaa tietohuollon) 

o Tietohuoltoprosessilla varmistetaan maistraattien ylläpitämien rekiste-

reiden tiedon ajantasaisuus ja oikeellisuus. Rekisteripoimintojen, virhe-

listojen ja tietojen tarkastuksen avulla havaitut virheet korjataan ja van-

hentuneet tiedot saatetaan ajan tasalle 

• Tietopalveluprosessit (tuottaa tietopalvelun) 

o Tietoja luovutetaan yrityksille, yhteisöille ja yksittäisille kansalaisille la-

eissa mainittujen käyttötarkoitusten mukaisesti. Maistraatit antavat ot-

teita ja todistuksia väestötietojärjestelmästä sekä hallussaan olevista 

historia-asiakirjoista. Lisäksi maistraatit voivat antaa ajantasaisia tietoja 

esim. suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilöma-

trikkelia ja sukututkimusta varten väestötietojärjestelmästä. Asukastie-

topalveluissa väestötietojärjestelmästä välitetään yksittäisiä henkilö- ja 

rakennustietoja asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille tai niistä vastaaville 

yrityksille ja yhteisöille. 

o Holhousasioiden rekisteristä annetaan muun muassa todistuksia, joista 

käy ilmi, onko henkilölle määrätty edunvalvoja tai onko hänen toiminta-

kelpoisuuttaan rajoitettu.  Maistraatit luovuttavat tietoja myös avioehto- 

ja lahjoitusasioiden rekisteristä sekä avoliittoasioiden rekisteristä. 

• Henkilöoikeudelliset prosessit (tuottaa henkilöoikeudelliset palvelut) 

o Maistraatit ylläpitävät yhdessä Väestörekisterikeskuksen kanssa valta-

kunnallista väestötietojärjestelmää, joka sisältää tietoja henkilöistä, ra-

kennuksista, huoneistoista ja kiinteistöistä. Maistraattien henkilöoikeu-

dellisten prosessien avulla ylläpidetään väestötietojärjestelmän tietoja. 

Maistraatit käsittelevät henkilötietoihin liittyviä ilmoituksia ja hakemuksia 

sekä rekisteröivät henkilötietoja väestötietojärjestelmään. Väestötieto-

järjestelmään rekisteröidään esimerkiksi lapsen syntymä ja nimet, ulko-

maalaiset, nimenmuutokset, siviilisäädyn muutokset, osoitteen muutok-

set, kuolintiedot ja muut henkilötietomuutokset. 

• Perhe- ja perintöoikeudelliset prosessit (tuottaa perhe- ja perintöoikeudelliset 

palvelut) 

o Maistraattien perhe- ja perintöoikeudellisilla prosesseilla tuotetaan 

muun muassa perukirjan osakastietojen vahvistamiset, isyyden tunnus-

tamisen vahvistamiset ja avioehtosopimusten, osituskirjojen ja lahjail-

moitusten rekisteröinnit. 
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• Holhoustoimen prosessit (tuottaa holhoustoimen edunvalvontapalvelut) 

o Maistraatit ovat holhousviranomaisia. Tehtävänä on huolehtia siitä, että 

henkilö, joka ei itse pysty hoitamaan taloudellisia asioitaan voi saada 

edunvalvojan. Maistraattien holhoustoimen prosesseihin kuuluu myös 

edunvalvojien toiminnan valvonta. Maistraatit ylläpitävät valtakunnal-

lista holhousasioiden rekisteriä. 

• Todistajaprosessit (tuottaa todistajapalvelut) 

o Maistraatit tuottavat todistajaprosessina julkisen notaarin ja kaupanvah-

vistajan tehtäviä. Julkisen notaarin tehtäviin kuuluvat muun muassa al-

lekirjoitusten ja asiakirjajäljennösten oikeaksi todistaminen. Maistraa-

teista saa myös apostille-todistuksia, joilla laillistetaan ulkomaille mene-

viä asiakirjoja. 

• Vihkimisprosessit (tuottaa vihkimisen) 

o Maistraattien vihkijät suorittavat siviilivihkimisiä. Maistraattien toimival-

taan kuuluu myös vihkimisoikeuden myöntäminen. 
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Kuva 25. Maistraattien prosessikartta. 

Toiminnan palvelut ja prosessit 

Maistraattien toiminnan palvelut tuotetaan pitkälti oikeusturvaprosessien sisältämillä 

prosesseilla. Kuvissa 26-30 on kuvattuna maistraattien eri palvelujen tuottamiseen tar-

vittavat prosessit. Lisäksi palvelut sisältävät tietopalveluun tarvittavat prosessit.  
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Kuva 26. Henkilöoikeudellisten palvelut ja prosessit. 
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Kuva 27. Holhoustoimen edunvalvontapalvelut ja prosessit. 
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Kuva 28. Perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut ja prosessit. 
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Kuva 29. Todistajapalvelut ja prosessit. 

 
Kuva 30. Vihkiminen ja prosessit. 

3.13 Prosessien välinen vuorovaikutus 

Kuvassa 31 on esitettynä maistraattien prosessien välinen vuorovaikutus yleisellä ta-

solla ohjausprosessien näkökulmasta.  
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Kuva 31. Maistraattien prosessien välinen vuorovaikutus. 

3.14 Käsitemalli ja käsitteet 

Maistraattien käsitemallissa (kuva 32) kuvataan toiminnan keskeiset käsitteet ja käsit-

teiden väliset loogiset suhteet palvelun näkökulmasta. Käsitemalli soveltuu yleisesti 

maistraattien palvelutapahtumiin. Käsitemallin käsitteet: 

• Palvelu 

o Organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä aineeton hyödyke tarpeiden 

tyydyttämiseksi. 

▪ Alaikäisen lakimääräinen edunvalvonta. 

▪ Nimiasiat. 

▪ Perintöasiat. 

▪ … 

 

• Asiakas 

o Organisaatio tai henkilö, joka vastaanottaa palvelun. 

▪ Yksityinen henkilö. 

▪ Yritys. 
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▪ Yhteisö. 

▪ … 

• Säädös 

o Säädös on julkista valtaa käyttävän elimen antama yksipuolinen velvoit-

tava tahdonilmaisu eli määräys.  

▪ Rekisterihallintolaki. 

▪ Hallintolaki. 

▪ Laki holhoustoimesta. 

▪ … 

• Asiointikanava 

o Tapa tai väline, jolla asiointiin liittyvä kommunikointi kahden osapuolen 

välillä tapahtuu. 

▪ Sähköinen asiointi. 

▪ Käyntiasiointi  

• Sidosryhmä 

o Yksilö, ryhmä tai organisaatio, jolla on jokin intressi järjestelmän suh-

teen tai vaatimuksia järjestelmälle tai johon järjestelmä vaikuttaa elin-

kaarensa aikana. 

▪ Väestörekisterikeskus. 

▪ Kunta. 

▪ Kansaneläkelaitos. 

▪ … 

• Maistraatti 

o Toimielin, jolla on julkiseen tehtävään liittyvää itsenäistä toimivaltaa. 

Tässä tapauksessa maistraatti. 

▪ Henkilöstö. 

▪ Roolit. 

▪ Osaaminen. 

▪ … 
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• Prosessi 

o Joukko toisiinsa liittyviä toistuvia toimintoja, joiden avulla syötteet muu-

tetaan tuotoksiksi. 

▪ Edunvalvojan määrääminen. 

▪ Sukunimen muuttaminen hakemuksella. 

▪ Avioehtosopimuksen rekisteröinti. 

▪ … 

• Tieto 

o Suomen kielessä tiedolla voidaan tarkoittaa dataa, informaatiota tai op-

pimisen ja kokemuksen kautta muodostuvaa tietämystä. 

▪ Henkilötiedot. 

▪ Holhoustiedot. 

▪ Asioiden tiedot. 

▪ … 

• Tietojärjestelmä 

o Järjestelmä jonkin yhtenäisen, pysyväisluonteisen tietojenkäsittelyko-

konaisuuden suorittamiseen. 

▪ Asianhallinta. 

▪ Rekisteri. 

▪ … 

• Teknologia 

o Yhteisnimitys joukolle tietyn alan tekniikoita. 

▪ Avoin lähdekoodi. 

▪ … 
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Kuva 32. Maistraattien käsitemalli. 

Maistraattien käyttämät käsitteet pohjautuvat yhteisesti käytettäviin sanastopalveluihin 

(kuva 33). 
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Kuva 33. Maistraattien käyttämät sanastot. 

3.15 Loogiset tietovarannot ja päätietoryhmät 

Maistraattien käsittelemä tieto on jaettu päätietoryhmiin tietojärjestelmien ja loogisten 

tietovarantojen näkökulmista. Päätietoryhmät ovat substanssitoiminnan kannalta niitä 

tietoja, joita maistraatti käyttää palveluidensa tuottamiseen tai mitä maistraatti rekiste-

röi eri tietojärjestelmiin.  

Päätietoryhmien jäsentelystä voidaan edetä loogisten tietovarantojen koostamiseen ja 

kuvaamiseen. Looginen tietovaranto kattaa toiminnan tarpeista kootun ja yhteisesti 

hallinnoidun joukon tietoja tai tietoaineistoja, jotka ovat olennaisia toiminnassa ja pal-

veluissa. Looginen tietovaranto sisältää usein useiden tietojärjestelmien tietokantoja 

tai rekistereitä. Maistraattien loogiset tietovarannot ja niiden sisältämät päätietoryhmät 

on esitelty kuvassa 34.  

 
Kuva 34. Maistraattien loogiset tietovarannot ja päätietoryhmät. 
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3.16 Tietojärjestelmäpalvelut ja tietojärjestelmäkartta 

Maistraattien tietojärjestelmäpalvelut (kuva 35) käsittää mm. käyttöliittymän sisältäviä 

loppukäyttäjäpalveluita. Maistraattien tietojärjestelmäkartassa (kuva 36) on kuvattu 

maistraattien käyttämät tietojärjestelmät.  

 
Kuva 35. Maistraattien tietojärjestelmäpalvelut. 

 
Kuva 36. Maistraattien tietojärjestelmäkartta. 

 

3.17 Tietojärjestelmäsalkku 

Maistraattien tietojärjestelmäsalkku sisältää maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön 

omistamat tietojärjestelmät. Kuvassa 37 on suppeasti listattuna maistraattien tietojär-

jestelmät. 
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Kuva 37. Maistraattien tietojärjestelmäsalkku. 

3.18 Tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus 

Maistraattien tietojärjestelmien väliseen vuorovaikutuskuvaukseen (kuva 38) on ku-

vattu maistraattien prosessien käyttämät tietojärjestelmät ja tietojärjestelmien väliset 

tietovirrat. Kuvassa on erikseen palveluihin liittyvien tietojärjestelmien sekä maksulii-

kenteen tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus. 
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Kuva 38. Maistraattien tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus. 

3.19 Arkkitehtuurin kerrosnäkymä palveluiden tuottamisessa 

Arkkitehtuurin kerrosnäkymä (kuva 39) palveluiden tuottamisessa on visuaalinen ja 

palvelukeskeinen yleiskuvaus maistraattien arkkitehtuurikokonaisuudesta, joka kuvaa, 

mitkä teknologiat, tietojärjestelmät ja tietojärjestelmäpalvelut tukevat toiminnan palve-

luja.  
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Kuva 39. Arkkitehtuurin kerrosnäkymä palveluiden tuottamisessa. 

3.20 Teknologiavalinnat 

Maistraattien tavoitetilan teknologiavalinnat perustuvat arkkitehtuuriperiaatteisiin (kuva 

40). 

 
Kuva 340. Maistraattien teknologiavalinnat. 

Maistraattien teknologiavalintojen avulla pyritään yhtenäistämään käytettävä teknolo-

giaympäristö, mahdollistamaan osaamisen syventäminen muutamaan perusteknologi-

aan, tehostamaan ylläpitotoiminnan laatua ja lisäämään kustannustehokkuutta laite- ja 

ohjelmistokirjavuutta vähentämällä. Teknologiavalinnoissa nojaudutaan pitkälti maist-

raattien IT-palveluntarjoajien (mm. Valtori ja KEHA-keskus) käyttämiin teknologioihin. 
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3.21 Teknologiapalvelut, teknologiaympäristö ja verkkokaavio 

Maistraattien käyttämät teknologiapalvelut nojaavat pitkälti Valtion tieto- ja viestintätek-

niikkakeskuksen Valtorin tuottamiin palveluihin. Kuvassa 41 on kuvattuna maistraattien 

teknologiaympäristö. Käytännössä maistraattien työntekijä käyttää Valtorin tarjoamia 

päätelaite- ja viestintäteknisiä palveluja työn tekemiseen. Muut teknologiapalvelut, ku-

ten tietoliikennepalvelut sekä käyttöpalvelut, toimivat taustalla tukemassa työn teke-

mistä.  

 
Kuva 41. Maistraattien teknologiaympäristö. 

Kuvassa 42 on kuvattu käyttöpalvelujen osalta lähtötila (2018) ja tavoitetila (2019). Tar-

koituksena on siirtää osa järjestelmistä lähtötilan konesalista Valtorin tarjoamaan käyt-

töpalveluun. Muutos ei koske maistraattien rekistereitä eikä Johdon tietojärjestelmää. 



 Maistraattien kokonaisarkkitehtuuri 
2018-2019 

46 (54) 

   
   
 

 
Kuva 42. Maistraattien järjestelmät ja konesalit. 

Maistraattien verkkokaavio (kuva 43) kertoo yleisesti maistraattien verkkoympäristön. 

Tietoliikenteessä käytetään Valtorin tuottamia tietoliikennepalveluja. 
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Kuva 43. Maistraattien verkkokaavio. 

4 Toimeenpanon kuvaus ja tavoitetila 

Maistraattien strategian toimeenpano tehdään Galaksi-hankkeessa. Toimeenpanon 

kuvaukseen on suunniteltu ja kuvattu, miten tavoitteisiin ja tavoitetilaan päästään eli 

mitä ja miten toteutetaan sekä kuka ohjaa toimeenpanoa. Toimeenpanossa mukana 

ovat maistraattien toiminta- ja ohjausmalli, kehittämisprosessi, hankkeet ja niiden hal-

linta sekä kehittämisen tiekartta. Näiden avulla saadaan kokonaiskuva siitä, kuinka 

maistraattien strategia toteutetaan Galaksi-hankkeessa. 

4.1 Maistraattien toiminta- ja ohjausmalli 

Maistraattien toiminta- ja ohjausmalliin (kuva 44) on kuvattu mitkä toimijat ohjaavat 

maistraattien toimintaa ja kuka kehittää maistraattien prosesseja. Valtiovarainministe-

riö ja maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö vastaavat ylätason ohjauksesta, kun 

taas eri virastot osallistuvat substanssiohjaukseen. Maistraattien prosessienkehittä-

mistä vastaavat maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö sekä maistraatti. Proses-

sienkehittämisen tehtävänä on kehittää maistraattien toimintaa kehittämissuunnitel-

mien mukaisesti. Kehittämisen etenemistä seurataan maistraattien tulossopimuksilla. 
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Kuva 44. Maistraattien toiminta- ja ohjausmalli. 

4.2 Kehittämisprosessi, hankehallinta ja hankesalkku 

Maistraattien kehittämistä ja hankehallintaa ohjaa kehittämisprosessi, joka on kuvattu 

kuvaan 45. Prosessi sisältää vaiheet aina kehittämistarpeen havaitsemisesta hank-

keen tuotantoon saattamiselle ja siirtämiselle jatkuvaksi palveluksi. Kaikki kehittäminen 

on strategian mukaista ja kokonaisarkkitehtuurin ohjaamaa. Maistraattien ohjaus- ja 

kehittämisyksikön hanketoimisto (MOK PMO) seuraa maistraattien kehittämishank-

keita, jotka on lueteltu kehittämisen hankesalkussa taulukossa 1.  
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Kuva 45. Kehittämisprosessi ja hankehallinta. 

Taulukko 1. Maistraattien kehittämisen hankesalkku (tilanne 06/2018). 

Nro Hanke/projekti Lyhenne Kuvaus 

1 
Maistraattien asiakaslähtöinen 
toiminnan kehittäminen GALAKSI 

Ohjelma, joka yhdistää kaikki maistraattien asiakasläh-
töisen toiminnan kehittämistoimenpiteet, hankkeet ja 
projektit. 

2 
Maistraattien kokonaisarkkiteh-
tuuri Muuri 

Strategian toteuttamisen ja toiminnan johtamisen työ-
kalu. 
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3 Johdon tietojärjestelmä JoTi 
Johdon tietojärjestelmän määrittely, hankinta ja käyt-
töönotto. 

4 Teknologiauudistus T-uudistus 
Valtorin standardoidun ympäristön käyttöönotto 
(VALTTI). 

5 
Maistraattien rekisterien uudista-
minen uMARE 

Maistraattien omistamien rekisterien kokonaisuudistus 
(tapahtumapohjaiset automaattiseen tiedonsiirtoon pe-
rustuvat rekisterit). 

6 

Väestötietojärjestelmän (VTJ), Asi-
anhallinnan, Arkistoinnin ja Kansa-
laisen Asioinnin kehittämishanke VAAKA 

Väestötietojärjestelmän (VTJ) kokonaisuudistuksen 
vaihe 2, pääasiallisena kohteena henkilötiedot (HETI-
hanke). Maistraattien manuaalitöiden automatisointi ja 
itsepalvelujen lisääminen. Maistraattien sähköisen asi-
oinnin, asiankäsittelyn ja sähköisen arkistoinnin kehittä-
minen. 

7 Maistraattien itsearviointi CAF Maistraattien CAF-itsearvioinnit joka toinen vuosi. 

8 Maistraattien maksamisratkaisu MaMa 

Maistraattien tulevaisuuden maksamisratkaisut (Maist-
raattien siirtäminen täysin sähköiseen maksamiseen. 
VAKAVA-kassajärjestelmästä luopuminen.) 

9 
Johdon laskentatoimen kehittämi-
nen JoLa 

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on rakentaa maist-
raattien resurssien kohdentamismalli. Hankkeen sivu-
tuotteena syntyvät kustannuslaskenta- ja hinnoittelu-
mallit.  

10 
Maistraattien talous- ja henkilös-
töhallinnon keskittäminen HalKe 

Maistraattien talous- ja henkilöshallinnon keskittäminen 
maistraattiorganisaatiossa sekä joidenkin tehtävien siir-
täminen Palkeille. 

11 Hankinnasta maksuun -projekti HaMa 
Hankinnasta maksuun -hankkeen mukainen prosessien 
kehittäminen (tiliöintikoodit jne.). 

12 Sitran työhyvinvointihanke TYHYSIB 

Lounais-Suomen maistraatin työhyvinvointihanke. 
Hanke on osa Sitran julkisen sektorin työntekijöiden työ-
hyvinvoinnin edistäminen tulosperusteista palkkiomallia 
hyödyntäen kokonaisuutta. 

13 
Osaamisen kehittämisen toiminta-
malli OSKE 

Osaamisen kehittämisen toimintamalli sisältää osaamis-
kartoituksen valmistelun Kiekuun, tavoite- ja kehityskes-
kustelun ja kehittymissuunnitelman uudistamisen, am-
matillisen osaamisen kehittämisen. 

14 Maistraattien esimiesarvioinnit 365-arviointi 

Esimiestyön laadun kehittäminen ja arviointi esimiesar-
viointien, kehittymissuunnitelmien ja mentoroinnin 
avulla. 
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15 Lääkärinlausuntoprojekti LL 

Tavoitteena on luoda lääkärien käyttöön sähköinen lo-
make holhousasiassa tarvittavan lääkärinlausuntoa var-
ten. 

16 Lainsäädäntöhankkeet Laki 
Maistraatin erilaiset lainsäädäntöön liittyvät kehittämis-
hankkeet, kuten nimilainsäädännön kehittäminen. 

17 

Yhteisten asiakaspalvelupisteiden 
tietojärjestelmien uudistamispro-
jekti ASTI 

Yhteispalvelu- ja asiointipisteiden yhteiset tietojärjestel-
mät korvataan uudella järjestelmäkokonaisuudella. Ta-
voitteena on luoda uusi tietojärjestelmäkokonaisuus, 
jossa yhdistyvät useat eri toiminnallisuudet. 

18 
EU:n tietosuojan kokonaisuudis-
tus maistraatissa EUKU 

Tehdään selvitykset, mitä asetuksen toimeenpano vaa-
tii. Esitys tietosuojavastaavasta. 

19 
Holhoustoimen tilivalvonnan säh-
köistäminen ja robotisaatio HOBO 

Holhoustoimen tilintarkastuksen sähköistäminen sekä 
tilintarkastuksen automatisointi hyödyntäen robotisaa-
tiota. 

20 
Maistraattien ja VRK:n tehtävien 
yhdistäminen  

Maistraattien ja VRK:n tehtävien yhdistämi-
nen 

 

4.3 Kehittämisen tiekartta 

Maistraattien Galaksi-hankkeen tiekartta toimii samalla myös maistraattien kehittämi-

sen tiekarttana (kuva 46). Kartan kehittämisaskeleet on kuvattu koko hankkeen elin-

kaaren ajalle, jota tarkennetaan ja konkretisoidaan vuositasolla tehtävällä suunnitel-

malla. Tiekartan kokonaisuudet toteutetaan erillisten kehittämishankkeiden kautta, 

jotka ovat lueteltu kehittämisen hankesalkussa taulukossa 1.  
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Kuva 46. Galaksi-hankkeen tiekartta. 

5 Kokonaisarkkitehtuurin hallinta 

Maistraattien kokonaisarkkitehtuurityö on organisoitu osaksi Galaksi-hanketta ja työtä 

tehdään Galaksi-hankkeen linjausten ja määritysten mukaisesti. Maistraattien koko-

naisarkkitehtuuria hallitaan kuvassa 47 esiteltynä prosessina. Sen tehtävänä on pitää 

huolta kehittämisen johdonmukaisuudesta lähtien toiminnan strategisista tarpeista, 

arkkitehtuurilinjausten ja menetelmien yhtenäisyydestä sekä kuvata, miten olemassa 

olevia arkkitehtuurilinjauksia sovelletaan kehittämisprojekteissa ja versionvaihdoissa. 

Kokonaisarkkitehtuurin hallinta perustuu prosessilähtöiseen menettelyyn, jossa varsi-

nainen arkkitehtuurilinjausten hyödyntäminen ja noudattaminen sekä maistraatin toi-

minnan ja toimintaa tukevien tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistäminen sijoit-

tuu kiinteästi kehittämishankkeiden hallintaan. 

 
Kuva 47. Maistraattien kokonaisarkkitehtuurin hallinta. 
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Maistraattien kokonaisarkkitehtuurin hallinnan tarkoituksena on, että kokonaisarkkiteh-

tuuri kiinnitetään maistraattien strategiaan, toimintaan ja kehittämiseen. Lisäksi hallin-

nan tehtävänä on mm. ohjata arkkitehtuurikuvausten laatimista, tehdä tavoitearkkiteh-

tuurisuosituksia sekä ohjata kokonaisarkkitehtuuria kehittäviä projekteja.  

Kokonaisarkkitehtuurin hallinta kytkeytyy myös saumattomasti kehittämishankkeisiin, 

varsinkin niiden suunnitteluun ja hallintaan. Tällä varmistetaan se, että kehittämishank-

keissa noudatetaan valtionhallinnon yhteisten linjausten mukaisia arkkitehtuurisuosi-

tuksia.  

Maistraattien kokonaisarkkitehtuurin tiekarttaan (kuva 48) on kuvattu ylätasolla vuosit-

taiset toimenpiteet kokonaisarkkitehtuurille. Tärkeimpänä tuotoksena saadaan vuosit-

tain päivitetty uusi versio maistraattien kokonaisarkkitehtuurista, joka käytännössä on 

tämä dokumentaatio. 

 
Kuva 48. Maistraattien kokonaisarkkitehtuurin tiekartta. 

6 Yhteenveto 

Kokonaisarkkitehtuurilla kuvataan kuinka organisaation elementit, organisaatioyksiköt, 

ihmiset, toimintaprosessit sekä tietojärjestelmät liittyvät toisiinsa ja toimivat kokonai-

suutena. Kokonaisarkkitehtuuri on yksi ohjausväline muiden joukossa, joka tulee kyt-

keä mukaan organisaation suunnittelu- ja päätöksentekorakenteisiin, toiminnan kehit-

tämiseen ja laatujärjestelmään. Arkkitehtuuripäätökset eivät saa eriytyä muusta toimin-

nan kehittämiseen liittyvästä päätöksenteosta. Kokonaisarkkitehtuurin tarkoituksena 

on hallita kokonaisuutta. 

Maistraattien kokonaisarkkitehtuurin tarkoituksena on antaa kokonaiskuva maistraat-

tiorganisaatiosta vuosille 2018-2019 ennen kuin uusi Digi- ja väestötietovirasto aloittaa 

toimintansa 1.1.2020. Kokonaisarkkitehtuuri kertoo mm. maistraattien toimintaa ohjaa-

vat organisaatiot ja sidosryhmät, maistraattien toiminnan ja palvelut kansalaisille sekä 

mitä tietoa maistraateissa käsitellään. Tavoitteena arkkitehtuurityössä on julkaista 
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maistraattien kokonaisarkkitehtuurista uusi versio kerran vuodessa strategiakauden 

ajan. Maistraattien kokonaisarkkitehtuuri on julkaistu avoindata.fi -portaalissa sekä 

Arkkitehtuuripankissa. 


