
KÄYTTÖOHJE 
(pikaohje) 

KUNNAN JOHTAMISEN 

VIITEARKKITEHTUURI 



SIDOSRYHMÄT 

MITTARIT 

JOHTAMISEN 

PROSESSIT 

ROOLIT JA VASTUUT 

KÄSITTEET 

ASIAKKAAT 

TIEDOT 

TIETOJÄRJESTELMÄ-

PALVELUT 

TEHTÄVÄT JA 

PALVELUT 

KYVYKKYYDET 



Käsitteet 

AVAINKYSYMYKSIÄ 

 

 Mitkä ovat tarkasteltavan kohteen, työn kannalta 

keskeisimmät käsitteet? 

 Ymmärtävätkö työhön osallistujat ja/tai 

kohderyhmä käsitteet samalla tavoin? 

 Käytetäänkö käsitteitä yhtenäisellä tavalla eri 

prosesseissa, toiminnoissa ja järjestelmissä? 

 Mitkä käsitteet ovat erityisen vaativia? 

 

 SUOSITUKSIA 

 

 Selvitä itsellesi,työryhmälle ja/tai kohderyhmälle 

pääkäsitteet ja niiden merkitys. 

 Määrittele käytössä olevat käsitteet, myös 

hankalammalta tuntuvat. 

 Käytä konkreettista esimerkkiä 

havainnollistamaan käyttämiäsi käsitteitä 

 Varmista että pääkäsitteet ymmärretään samalla 

tavalla. Katso käsitemääritelmät mm. asiakas, 

asiakkuuksien ohjaus, asiakkuuksien hallinta, 

palvelutarjonta. 

 Lisää käsitteitä määritelty erillisessä 

dokumentissa: kunnan johtamisen käsitelistassa. 

 Kun kehität johtamista – tarkista, että käytät 

sovittuja käsitteitä 

 Katso myös ontologia finto.fi, JHS 175 

Kuva: johtamisen pääkäsitteet 

VINKKI KÄYTTÄJÄLLE 

 

 Kuva ja selite löytyvät kunnan johtamisen 

viitearkkitehtuurin luvusta 2.9 



Asiakkaat 

AVAINKYSYMYKSIÄ 

 

 Ketkä ovat pääasialliset asiakkaat? 

 Mitkä ovat eri asiakkaiden tarpeet 

(asiakaskysyntä)? 

 Mitä asiakkaille tarjotaan (arvolupaus/ 

palvelutarjonta)? 

 Miten asiakkaat osallistuvat palvelujen 

kehittämiseen? 

 Miten asiakkaat osallistuvat päätöksentekoon? 

 Miten asiakkaat muodostavat 

ryhmiä/segmenttejä? 

 Mitkä ovat todennäköisimmät muutokset 

asiakastarpeissa, joihin tulee vastata 

(asiakasohjaus)? 

SUOSITUKSIA 

 

 Tunnista asiakkaasi ja heidän tarpeensa 

 Tunnista asiakaspolkusi ja asiakkaiden 

kytkentäpisteet palveluihisi (kanavat) 

 Tilastoi ja seuraa, miten palvelut jakautuvat 

asiakkaiden kesken 

 Varmista että pääkäsitteet ymmärretään samalla 

tavalla. Katso käsitemääritelmät mm. asiakas, 

asiakkuuksien ohjaus, asiakkuuksien hallinta, 

palvelutarjonta. 

 

VINKKI KÄYTTÄJÄLLE 

 

 Kuva ja selite löytyvät kunnan johtamisen 

viitearkkitehtuurin luvuista: 

    3.6.1 ; 3.7.1.3; 3.7.2.1 

Kuva: Prosessiavain 



Sidosryhmät 

AVAINKYSYMYKSIÄ 

 

 Mitkä ovat kuntasi tai tarkasteltavan toiminnan 

keskeiset sidosryhmät ja miten ne vaikuttavat 

toimintaasi? 

 Mitkä ovat sidosryhmien tarpeet palveluillesi? 

 Mitkä sidosryhmät ohjaavat kuntasi toimintaa tai 

palveluja – miten? 

 Onko sidosryhmilläsi tietotarpeita – tuleeko 

kunnan tuottaa sidosryhmille tietoa, raportteja? 

 Voitko kehittää yhteistyötä sidosryhmiesi 

kanssa parantaaksesi palvelujasi ja 

toimintaasi? 

 

SUOSITUKSIA 

 

 Tunnista kuntasi tai valitsemasi toiminnan 

sidosryhmät 

 Analysoi sidosryhmät – miten ne vaikuttavat 

tarkastelukohteeseesi 

 Arvioi, miten sidosryhmiä voitaisiin hyödyntää 

nykyistä paremmin  

 

 

 

Kuva: sidosryhmäanalyysi 

VINKKI KÄYTTÄJÄLLE 

 

 Kuva ja selite löytyvät kunnan johtamisen 

viitearkkitehtuurin luvusta 2.8 



Tehtävät ja palvelut 
AVAINKYSYMYKSIÄ 

 

 Mitkä ovat kunnan lakisääteiset tehtävät? 

 Mitkä ovat kunnan ydinpalvelut, joilla 

lakisääteiset tehtävät toteutetaan? 

 Mitä lisäpalveluja kunta tuottaa? 

 Mitä tukipalveluja palveluihin tarvitaan? 

 Mitkä ovat kunnan palvelujen keskeiset 

palveluryhmät? 

 Miten kunta muodostaa asiakkaille tarjottavat 

pavelupaketit? Mikä on näissä ydinpalvelujen, 

lisäpalvelujen ja tukipalvelujen suhde 

 Miten palvelut kytkeytyvät asiakkuuksiin ja 

asiakkaisiin? 

 Mikä on palvelujen kustannusvaikuttavuus? 

 
SUOSITUKSIA 

 

 Tunnista palvelusi asiakkaille 

 Tunnista, miten lakisääteiset tehtävät 

kohdistuvat palveluihisi 

 Määritä ydinpalvelut ja keskeiset lisäpalvelut 

 Tunnista tukipalvelut, joita asiakkaalle tarjottaviin 

palveluihin tarvitaan 

 Määritä asiakkuustietojen kautta 

asiakaslähtöiset palvelupaketit 

 Varmista palvelujen tehokas tuotanto 

 Varmista palvelujen kustannusten seurantakyky 

Kuva: Kunnan tehtävien ja palvelujen rakenteet yhteensovitus  

VINKKI KÄYTTÄJÄLLE 

 

 Kuva ja selite löytyvät kunnan johtamisen 

viitearkkitehtuurin luvusta 3.2 



Roolit ja vastuut 

AVAINKYSYMYKSIÄ 

 

 Mitkä ovat kunnan johtamisen 

päätöksentekotasot? 

 Ketkä / mitkä ovat päätöksentekotasojen 

keskeiset toimijat? 

 Mitkä ovat keskeisten toimijoiden roolit ja 

vastuut? 

 

 

SUOSITUKSIA 

 

 Huomioi kunnallisen päätöksentekoon liittyvät 

periaatteet, ohjeet ja lainsäädäntö 

 Varmista että roolit ja vastuut ovat selkeät 

 Huomioi että kuntalaisella voi olla 

samanaikaisesti useita rooleja 

 Tarkastele ja arvioi rooleja ja vastuita 

säännöllisesti 

Kuva: Kunnan johtamisen päätöksentekotasot 

VINKKI KÄYTTÄJÄLLE 

 

 Kuva ja selite löytyvät kunnan johtamisen 

viitearkkitehtuurin luvusta 3.3 



Kyvykkyydet 

Kuva: Kunnan kyvykkyyden osa-alueet ja kytkeytyminen 

palveluhierarkiaan 

VINKKI KÄYTTÄJÄLLE 

 

 Kuva ja selite löytyvät kunnan johtamisen 

viitearkkitehtuurin luvusta 3.5 

AVAINKYSYMYKSIÄ 

 

 Mitä kyvykkyyksiä palvelut edellyttävät? 

 Mitkä ovat kuntasi kaikkein keskeisimmät 

kyvykkyydet? 

 Mitä kyvykkyyksiä sinun tulee kehittää – joko 

koko kunnan toiminnan tai tietyn palvelun 

näkökulmasta? Mistä voit hallitusti luopua? 

 Miten kyvykkyydet kannattaa kunnassasi 

järjestää – tehdä itse vai hankkia ulkoa? 

 Miten voit hyödyntää olemassa olevia 

kyvykkyyksiäsi uudella tavalla tai uusiin 

palveluihin? 

 

 

 

SUOSITUKSIA 

 

 Tutustu kyvykkyyksiin esimerkkien kautta, 

sisäistä, mitä kyvykkyydet ovat 

 Tunnista kuntasi erityiskyvykkyydet 

 Jos kehität uusia palveluja, tunnista 

kyvykkyydet, joita ko. palvelu edellyttää 

 Arvio kyvykkyytesi palvelun kannalta: mitä tulee 

kehittää, mitkä ovat riittävällä tasolla 

 Arvioi, miten yksittäiset kyvykkyydet kannattaa 

palvelussa hankkia: tuottaa itse vai hankkia 

kumppanilta 

 Arvioi, miten voisit luoda parempia tai uusia 

palveluja tai palvelupaketteja kyvykkyyksiäsi 

kehittämällä 

 

 



Johtamisen prosessit 

Kuva: Prosessiavain 

VINKKI KÄYTTÄJÄLLE 

 

 Kuva ja selite löytyvät kunnan johtamisen 

viitearkkitehtuurin luvusta 3.6.1 

AVAINKYSYMYKSIÄ 

 

 Miten johtamisen prosessit kytkeytyvät 

ydinprosesseihin sekä toisiinsa? 

 Mitkä ovat eri prosessien ohjaussuhteet? 

 Mitkä ovat eri prosessien raportointisuhteet? 

 Kuka vastaa eri prosesseista? 

 Jalostetaanko asiakastietoa ja –palautetta 

riittävästi johtamisen prosessien syötteeksi? 

 Mitä syötetietoja eri prosessit edellyttävät? 

 Mitä tulostietoja prosessit tuottavat, miten ja 

missä sitä hyödynnetään? 

 Miten tukiprosessit tukevat ydinprosesseja ja 

ohjausprosesseja? 

 Missä prosesseissa on eniten kehitettävää? 

 

 

 

SUOSITUKSIA 
 

 Arvioi, miten kuntasi ohjaus-, ydin- ja tukiprosessit 

sijoittuvat kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin 

prosessi-integraatiomalliin 

 Tunnista keskeisimmät puuttuvat ohjaus- tai 

informaatiovirrat 

 Laadi prosessien ja prosessi-integraation 

kehittämispolku 

 Kehitä prosesseja strategia- ja asiakaslähtöisesti – 

varmista aina yhteentoimivuus? 

 Kun kehität yksittäistä prosessia – tarkista sen 

kytkentä muihin prosesseihin ja johtamiseen 

 



Tiedot 

AVAINKYSYMYKSIÄ 

 

 Mitä tietoa johtamisessa tarvitaan? 

 Mitä tietoa tämä prosessi tarvitsee? 

 Mitä tietoa tämä prosessi tuottaa? 

 Mikä on johtamisen tiedon lähde? 

 Mitkä ovat kunnan toiminnan ydintietoja? 

 Miten tiedon elinkaarta hallitaan? 

 Miten tiedon luotettavuutta hallitaan? 

 Miten tietoa voidaan jalostaa? 

 Mitä tietoa voidaan avata sidosryhmille (avoin 

data)? 

 

 
SUOSITUKSIA 

 

 Tunnista keskeiset johtamisessa tarvittavat 

tietolähteesi 

 Tunnista tiedot, joita tarvitaan laajasti eri 

prosesseissa (esim. Asiakkuustieto) 

 Yhtenäistä laajasti käytettävien tietojen käyttö 

 Varmista johtamisessa tarvittavien tietojen 

luotettavuus ja saatavuus 

 Varmista, että tietoa voidaan käyttää yhtenäisesti 

koko johtamisprosessin läpi – aina strategisesta 

ohjauksesta palvelutuotannon mittaamiseen 

Kuva: Prosessi-integraatiomalli 

VINKKI KÄYTTÄJÄLLE 

 

 Kuva ja selite löytyvät kunnan johtamisen 

viitearkkitehtuurin luvusta 3.6.2 

 Kannattaa katsoa myös prosessikohtaiset syöte                    

ja tulostietotaulukot 



Tietojärjestelmäpalvelut 

AVAINKYSYMYKSIÄ 

 

 Miten nykyiset tietojärjestelmät kattavat 

johtamisessa tarvittavat tietojärjestelmäpalvelut? 

 Mitä tietojärjestelmäpalveluja tulee kehittää, jotta 

johtamisesta tulisi helpompaa, sujuvampaa, 

tarkempaa ja vaikuttavampaa? 

 Miten tietyn toiminnon tai palvelun 

tietojärjestelmäpalvelut sijoittuvat johtamisen 

näkökulmasta JVA-

tietojärjestelmäpalvelukarttaan? 

 Kun hankin johtamista tukevia järjestelmiä, mitä 

loogisia toiminnallisia kokonaisuuksia niissä tulee 

olla? 

 

SUOSITUKSIA 

 

 Arvioi koko kunnan kannalta, mikä lähtötilanteesi on 

tietojärjestelmien ja tietojärjestelmäpalvelujen 

näkökulmasta – mitä puuttuu, mitkä on katettu hyvin 

 Tunnista kaikkein kriittisimmät tietojärjestelmät 

johtamisen näkökulmasta 

 Laadi kehittämispolku keskeisten johtamisen 

tietojärjestelmäpalvelujen kehittämiselle 

 Voit myös valita rajatumman kohteen (esim. tietty 

palvelualue tai toiminto) tietojärjestelmäpalvelujen 

lähtötilanteen ja tunnistaa tämän alueen keskeiset 

kehittämiskohteet 

Kuva: Johtamista tukevat keskeiset tietojärjestelmäpalvelut - 

tietojärjestelmäpalvelukartta 

VINKKI KÄYTTÄJÄLLE 

 

 Kuva ja selite löytyvät kunnan johtamisen 

viitearkkitehtuurin luvusta 5.1.2 



Mittarit 
AVAINKYSYMYKSIÄ 

 

 Kattavatko mittarisi johtamisen kannalta kaikki 

olennaiset osa-alueet ja näkökulmat? 

 Pystytkö aidosti johtamaan kunnan toimintaa 

mittariesi avulla – kuvaavatko ne asioita, jotka 

indikoivat toimintasi kannalta olennaiset seikat? 

 Hyödynnätkö mittareita kaikilla tekemisen tasoilla: 

strategisista mittareista operatiivisiin mittareihin? 

 Arvioitko mittariesi toimivuutta ja 

tarkoituksenmukaisuutta säännöllisesti – ja reagoitko 

niiden tuloksiin? 

 

 

SUOSITUKSIA 

 

 Kokoa kuntasi toiminnan mittarit johtamista varten 

 Analysoi mittarisi: Sijoita ne kunnan johtamisen 

viitearkkitehtuurin mittaristoluokitukseen 

 Mikäli mittarisi eivät kata kaikkia alueita, laajenna 

mittaristoa 

 Luo mittarikortit: määritä tavoitetasot ja mittausvastuut 

 Mittaa ja tee muutoksia mittausten perusteella 

Kuvat: Kunnan mittariston kohdealuejako ja esimerkki 

mittaristonäkökulmista 

VINKKI KÄYTTÄJÄLLE 

 

 Kuvat ja selite löytyvät kunnan johtamisen 

viitearkkitehtuurin luvusta 4.2 


