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YHTEENVETO

MODA-hankkeessa rakennetaan kuntalaisen moderneja digitaalisia 
asiakaspalveluja yhdessä kehittäen. Hankkeessa kehitettävien palvelujen 
tulee olla asiakaslähtöisiä, saavutettavia, laadukkaita ja niiden tulee toteuttaa 
lainsäädännön vaatimukset.

BT-standardi* on avoin johtamisen viitekehys, jota voidaan hyödyntää 
informaatioteknologian suunnittelussa, rakentamisessa ja johtamisessa 
nykypäivän digitalisaation keskellä.

Tämä toimintamalli hyödyntää BT-standardia mahdollisimman laajasti. 
Toimintamalli kuvaa miten kuntalaisen digitaalisten asiakaspalvelujen 
kehittämistä johdetaan mallin käyttöönottavissa kaupungeissa ja kunnissa. 
Mallissa esitettävät roolit ja päätöksentekomalli linkitetään 
käyttöönottovaiheessa olemassa olevaan organisaatiorakenteeseen.

Johtamismallin keskeisenä tavoitteena ovat ihmislähtöiset, helposti 
saavutettavat ja poikkihallinnolliset digitaaliset asiakaspalvelut.

MODA-toimintamalli on ensisijaisesti tarkoitettu kokoavaksi ohjeistukseksi 
kaikille MODA-johtamisen avainrooleissa toimiville. Se antaa nopean 
käsityksen siitä, miten toimin omassa roolissani - ja mitä voin odottaa muilta 
rooleilta.

Käsikirja antaa hyvän yleiskuvan yhteisestä johtamismallista myös kaikille 
keskeisille sidosryhmille.

Johtamismalli kuntalaisen digitaalisten 
asiakaspalvelujen yhteiseen kehittämiseen

*www.btmalli.fi

http://www.btmalli.fi/


Toimintamalli tukee MODA-
hankkeen tavoitteita

Rahoittajan raamit

• Hankkeen kokemukset ja 

tuotokset on jaettava 

• Suomi.fi –

yhteentoimivuusalustan

hyödyntäminen (koodistot, 

sanastot, tietomallit)

• Mahdollisten uusien palvelujen 

ja/tai sovellusten hallintamalli on 

luotava hankkeen aikana

• Digitaalisten palvelujen tulee 

olla saavutettavia ja noudattaa 

digipalvelulakia

• Ei investointeja, laitehankintoja 

tai ohjelmistolisenssejä

• Avustus ei koske sosiaali- ja 

terveyshuollon tai rakennetun 

ympäristön toimialaan liittyviä 

hankkeita, eikä asiahallinnan tai 

arkistoinnin kehittämistä

Toimintamallin peruspilarit

Palvelukohtainen kokonaisvastuu  

lähtökohtana

Läpinäkyvyys kaikkien digitaalisten 

asiakaspalvelujen kehittämiseen

Kuntalaisen ja asiakkaan näkökulma 

vahvasti näkyvissä palvelujen 

kehityksessä, asiakashyötyjä 

seurataan aktiivisesti

Palveluja tuotetaan 

kustannustehokkaasti, 

palveluohjauksella varmistetaan 

palvelujen vaikuttavuus

Palveluja kehitetään 

kokonaisarkkitehtuuri, riskit, tietoturva 

ja säädöstenmukaisuus huomioiden

Hankkeen tavoitteet

• Toteutetaan uudenlainen poikkihallinnollinen, monikanavainen ja ihmislähtöinen 

toimintamalli asiakaspalveluun

• Parannetaan digitaalisten palveluiden saatavuutta, käytettävyyttä ja nostetaan 

palvelujen laatua palveluiden sähköistämistä ja automaatiota lisäämällä

• Ohjataan kuntalaisia verkkoon aktiivisella neuvonnalla, viestinnällä ja 

tiedottamisella

• Parannetaan Suomi.fi palvelun käyttöä ja löydettävyyttä integroimalla se osaksi 

toteutettavaa toimintamallia

• Tuetaan digitaalisten ratkaisujen esim. Botin ja robotiikan käyttöönottoa

• Vahvistetaan yhdessä tekemisen kulttuuria ja digitaalista osaamista

• Vahvistetaan johtamista kaikilla toimintamallin tasoilla

• Osallistetaan kuntalaiset, yritykset ja kolmas sektori mukaan palveluita 

toteuttamaan

• Luodaan uudenlaisia palvelupolkuja ja edelleen levitettävä digitalisoinnin 

toimintamalli 

KUNTALAISEN MODERNIT

DIGITAALISET ASIAKASPALVELUT

YHDESSÄ KEHITTÄEN



DIGITAALINEN 
ASIAKASPALVELU KOOSTUU 
KOKO PALVELUKETJUSTA:

• Liiketoiminnan ja operatiivisen 
toiminnan ratkaisut sekä hallinto

• Kokonaisvaltainen tietoturva

• Tietojärjestelmät ja teknologia

• Kehittäminen vastaa asiakkaan ja 
kunnan tarpeeseen

• Digitaliset asiakaspalvelut 
tuotetaan tehokkaasti

KUNTALAISEN DIGITAALINEN 
ASIAKASPALVELU RAKENTUU YHTENÄISESTÄ 
PALVELUKETJUSTA

LOPPUKÄYTTÄJIEN 
NÄKEMÄ OSA 
PALVELUISTA:

• Saan ohjauksen kaupungin 
palveluihin  ”yhdeltä luukulta”

• Saan palvelua oikeasta 
paikasta oikeaan aikaan

• Pystyn asioimaan myös 
itsenäisesti palveluissa

• Sähköiset palvelut ja 
automatisoitu ohjaus ovat 
käytössäni 24/7/365 

Kuntalainen

Asiakas

Loppukäyttäjä

Palvelujen ja palveluketjun asiakaslähtöisyys, yhteensopivuus ja kustannustehokkuus 

varmistetaan läpinäkyvällä johtamismallilla



Yleiskatsaus MODA-
toimintamalliin ja 
johtamisalueisiin



Johtamismalli yhdistää ketterän kehittämisen 
ja määrämuotoisen kokonaisohjauksen 
yhdeksi arvovirraksi

ASIAKASTARPEET

KUNTALAISEN 

YLIVERTAINEN 

ASIAKASPALVELU-

KOKEMUS

STRATEGIA JA HALLINTO

Tunnista ja 

priorisoi tarpeet

Tuota palvelut 

asiakaslähtöisesti ja 

tehokkaasti

Hyödynnä parhaiten 

sopivaa 

kehitysmallia

”Hyödynnä parhaiten 

sopivaa kehitysmallia, 

ketterä ja/tai porttimalli”

”Tuota palvelut 

tehokkaasti, 

varmista jatkuvuus”

”Tarkenna ja selvitä 

konkreettinen 

ratkaisuehdotus”

KEHITTÄMINENKYSYNTÄ PALVELUT

IDEAT

Ideadialogi

Protoilu

HANKINTA  JA OPTIMOINTI

Kootut tarpeet ja 

ideat

Mahdollistava 

teknologia

Kokonais-

arkkitehtuuri

Kaupunkistrategiat

Investointiohjelma

Digisuunnitelmat

LAINSÄÄDÄNTÖ

1. Tarpeet digitaalisille asiakaspalveluille 

tulevat monesta kanavasta ja usealta 

sidosryhmältä

2. Yhteinen näkymä digitaalisten asiakaspalvelujen kehittämiseen 

ja tuotannossa oleviin palveluihin (kehitys- ja palvelusalkku) on 

tehokas tapa estää palvelujen siiloutumista

3. Asiakaspalvelukokemus ohjaa 

palvelujen jatkokehittämistä ja 

uudistamista

STRATEGIA



JOHTAMIS-
ALUEET



MODA-johtamisen toimintamalli rakentuu 
viidestä johtamisalueesta

STRATEGIA JA HALLINTO

Tunnista ja priorisoi tarpeet Tuota palvelut tehokkaastiKehitä ketterästi ja 

asiakaslähtöisesti

Varmistaa, että hyväksytyt ja työn alle otetut 

projekti- ja palvelukehitysaihiot rakennetaan 

asiakaslähtöisiksi digitaalisiksi 

asiakaspalveluiksi.

Kehitystä tehdään yhteisten projekti- ja 

palvelukehitysmallien mukaisesti.

Kehityksen lopputuotoksena on 

käyttöönottovalmis palvelu tai sen osa.

Tuottaa toimintalähtöisiä, digitaalisia 

asiakaspalveluja tehokkaasti ja varmistaa 

niiden häiriöttömän toiminnan.

Lopputulemana on asiakaslähtöiset, hyvin 

tuetut, kustannustehokkaat ja laadukkaat 

kuntalaisen digitaaliset asiakaspalvelut, 

jotka ovat helposti löydettävissä ja 

käytettävissä.

Vastaa digitaalisten asiakaspalvelujen 

kehittämisen ja käyttäjien säännönmukaisesta ja 

yhdenmukaisesta yhteistyöstä.

Lopputuotoksena on priorisoituja ja hyvin kuvattuja 

kehitysaloitteita palvelukehityksen syötteeksi.

Edistää yhteisten palvelujen tehokasta käyttöä 

kunnassa ja ehdottaa palvelujen laajennuksia 

asiakkaiden hyödynnettäväksi. 

KEHITTÄMINENKYSYNTÄ PALVELUT

HANKINTA  JA OPTIMOINTI

Varmistaa, että palvelumallissa on mukana toimittajat ja kumppanit, jotka parhaiten tukevat tavoitteiden saavuttamista.

Hankinta etsii uusia mahdollisuuksia ja seuraa aktiivisesti markkinatrendejä varmistaen, että toimittajien palvelujen hinta- ja laatutaso pysyy 

kilpailukykyisenä.

Määrittää suunnan ja tavoitteet kuntalaisen digitaalisille palveluille. Lopputulemana on hallitusti johdettu, yhdenmukaisesti toimiva ja 

ennakoitava palvelumalli.



Johtamisalueiden kyvykkyyksillä* 
varmistetaan digitaalisten asiakaspalvelujen 
jatkuva kehittyminen

KEHITTÄMINENKYSYNTÄ PALVELUT

STRATEGIA JA HALLINTO

TAVOITTEET, 

TULOSKORTIT JA OHJAUS

TOIMINTAMALLI JA 

TYÖKALUT

OSAAMINEN, ROOLIT JA 

ORGANISAATIO

RISKIT, LAATU 

MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS 

JA EETTISYYS

TIETOTURVA JA 

TIETOSUOJA

HANKINTA JA OPTIMOINTI

KAUPALLISET OIKEUDET-

JA TEKIJÄNOIKEUDET

HANKINTA, OSTAMINEN JA 

SOPIMUKSET

TOIMITTAJAYHTEISTYÖ JA 

SUORITUSTASON 

HALLINTA

TALOUSSUUNNITTELU JA –

SEURANTA

RESURSSIEN JA 

KÄYTTÖOMAISUUDEN 

HALLINTA

VAATIMUKSET JA 

TARKOITUKSENMUKAISUUS

PRIORISOINTI, 

SITOUTUMINEN JA 

KEHITYSJONO

SUUNNITTELU, 

KEHITTÄMINEN JA 

VALIDOINTI

KOULUTUS JA 

KÄYTTÖÖNOTTO

HYÖTYJEN TOTEUTUMINEN

PALVELUINTEGRAATIO JA 

PALVELUIDEN LAADUN 

VARMISTAMINEN

PALVELUN JULKAISU JA 

TOIMINTAVALMIUS

PALVELUTUOTANTO JA 

AUTOMAATIO

TUKI JA PALVELUT KÄYTTÄJILLE

JATKUVA KEHITTÄMINEN JA 

PALVELUN ELINKAAREN 

PÄÄTTÄMINEN

STRATEGINEN 

SUUNNITTELU

KOKONAIS-

ARKKITEHTUURI

PALVELU-

SUUNNITTELU

EKOSYSTEEMIEN 

KEHITTÄMINEN

INNOVAATIOT JA 

KONSEPTIT

KEHITYSSALKKU

DATA, 

ANALYTIIKKA JA 

INTEGRAATIOT

PALVELUSALKKU

*Business Technology Standard: https://btmalli.fi/

• Kyvykkyydet ovat tekemisiä, 

tehtäviä ja prosesseja, jotka 

sisältävät kaiken tekemisen 

digitaalisen asiakaspalvelujen 

kehittämiseksi ja tuottamiseksi.

• Kyvykkyydet ja osaamisalueet eivät 

suoraan liity 

organisaatiorakenteeseen. Samaa 

kyvykkyyttä voi olla tekemässä 

useampi henkilö tai tiimi.

• Toimintamallin käyttöönotossa on 

keskeistä varmistaa, että kaikkien 

kyvykkyyksien toteuttaminen on 

mallin käyttöönottavassa 

kaupungissa tai kunnassa 

vastuutettu. 

https://btmalli.fi/


JOHTAMISALUEENA KYSYNTÄ
Miten hallitsemme palveluille syntyviä tarpeita ja ohjaamme tarpeista 
syntyviä kehitysaihioita?



STRATEGINEN SUUNNITTELU PALVELUSUUNNITTELU INNOVAATIOT JA KONSEPTIT DATA, ANALYTIIKKA JA INTEGRAATIOT

KOKONAISARKKITEHTUURI EKOSYSTEEMIEN KEHITTÄMINEN KEHITYSSALKKU PALVELUSALKKU

Kysynnän avainkyvykkyydet

KYSYNTÄ
TUNNISTA JA PRIORISOI TARPEET

• Kysynnän johtamisalue vastaa digitaalisten asiakaspalvelujen 
kehittämisen ja asiakkaiden säännönmukaisesta sekä 
yhdenmukaisesta yhteistyöstä. 

• Kysyntä edistää yhteisten palvelujen tehokasta käyttöä 
kuntatasolla ja ehdottaa palvelujen laajennuksia asiakkaiden 
hyödynnettäväksi.

• Lopputuotoksena on priorisoituja ja hyvin kuvattuja 
kehitysaloitteita palvelukehityksen syötteeksi.



Kysyntäsalkku

Neljä selkeää kanavaa digitaalisten 
asiakaspalveluiden kysynnälle

PORTFOLIOTASO KYSYNTÄ

Ideat ja 

konseptit2
Tuotetaan ideoista konsepteja ja 

haastetaan digitaalisten 

asiakaspalvelujen nykytila

3
Lisäykset ja 

parannukset

Jatkokehitetään jo tuotannossa 

olevia digitaalisia asiakaspalveluja 

sekä niihin liittyviä ratkaisuja ja 

kyvykkyyksiä

4
Palvelu

muutokset

Pienimuotoisia, jatkuvia muutoksia 

tuotannossa oleviin digitaalisiin 

asiakaspalveluihin

Suunnitellaan merkittävimmät 

digitaaliset asiakaspalvelu-

kokonaisuudet ja niihin liittyvät 

strategisen tason tarpeet

1 Kyvykkyyksien 

suunnittelu

• Strategiset / kansalliset hankkeet ja projektit

• Kokonaisarkkitehtuuriohjaus

• Vuosi tms. pidemmän aikavälin suunnittelu

• Merkittävät uudet palvelut, joiden tavoite ja sisältö selkeää

• Teknologiamahdollisuuksien kokeilu ja pilotointi

• Nopeat tarpeet (esim. Koronavilkku)

• Kuntalaisideoiden hyödyntäminen

• Uusien palvelumahdollisuuksien tutkiminen

• Esim. lakisääteiset muutokset

• Olemassa olevien palvelujen jatkuva kehittäminen ja 

hyötyjen kasvattaminen vastamaan 

toimintaympäristömuutoksia.

• Jokaiselle kanavalle on erilaiset käsittelyvaateet (esim. nopeus, määräystenmukaisuus)

• Aihioita voidaan ohjata kanavasta toiseen

• Palveluissa olevien tuotanto-ongelmien korjaaminen

• Käytön laajentumisen tukeminen



Toiminnan

kehityspäällikkö

Pääkäyttäjät, 

loppukäyttäjät

Toiminnan omistajat
Palvelu-
alue-
vastaava Palvelupäällikkö

Kehitysideat

Toiminnan tarpeet ja vaatimukset

Arvovirran 
pääarkkitehti

Liikelaitokset

Toimialat

Konsernipalvelut

Asiakaspalaute

Strategiset yhteiset tavoitteet ja tiekartat

• Sisäinen yhteistyö yli 

ohjelmien

• Asiakastarpeiden ja 

viestinnän koordinointi ja 

konsolidointi

Uusien teknologioiden ja 

toimintamallien seuranta ja esittely

Palvelualuetiimi:

JOHTO

Palvelualuetiimi on virtuaalinen

yhteisö, joka yhdistää 

asiakkuuskohtaisen tekemisen ja 

osaamisen ja jolla tukena 

läpinäkyvät toimintatavat.

Tiimin kokoonpano vaihtelee, 

keskeistä että tieto kulkee ja on 

saatavilla

Asiakkaan 

palvelukehitykseen 

osallistujat

YHTEISTYÖALUEET

Palvelukehityksen 

asiantuntijat

Palvelualuevastaava koordinoi 

kaikkea poikkihallinnollista tietyn 

palvelualueen kehittämistä 

käyttäjätahojen ja kuntalaisten 

suuntaan. Palvelunomistaja 

koostaa ja pitää yllä 

palvelualuetiimin kanssa 

tilannekuvaa sisältäen kaikki 

oman palvelualueensa palvelut.

Toiminnan kehityspäällikkö 

koordinoi yhteistyötä toimialojen 

puolella, varmistaa toiminnan 

resursoinnin ja asiakaspalvelujen 

hyötyjen toteutumisen

1

1

2
2

3

3

Kuntalais- ja 

asiakasraadit

Toiminnan
kehittäjäYritykset

Arvovirran johtaja (Kaupungin 
asiakaspalveluista vastaava 
johtaja)

Palvelualuevastaavalla päävastuu 
palvelualueensa kysynnän hallinnasta

Kuntalaiset

Kokonaisarkkitehtuurin reunaehdot 
yhtenäisten digitaalisten 
asiakaspalvelujen kehittämisen 
tueksi

Arjen tarpeet ja haasteet

Muutospyynnöt, 
hyväksyminen

Ammattilaiset, 

asiakaskäyttäjät

Asiakaspolut ja 
palvelumuotoilu

Teknologian mahdollisuudet 
toiminnan muutoksessa



Kysynnän johtamisalueen
avainkyvykkyydet

KYVYKKYYS KUVAUS

STRATEGINEN SUUNNITTELU

• Määrittelee kuntalaisen digitaalisten asiakaspalvelujen vision, palvelustrategian ja strategiset tavoitteet

• Kuvaa merkittävimmät strategiset toimenpiteet ja hankkeet tavoitteisiin pääsemiseksi

• Määrittää ylätasolla taloudellisten sekä muiden resurssien kohdentamisen

• Linjaa digitaalisia asiakaspalveluja ja toimittajavalintoja koskevat keskeiset periaatteet

KOKONAISARKKITEHTUURI

• Tarjoaa pitkäaikaisen näkymän siihen miten prosessit, tieto, teknologia ja tietojärjestelmät tukevat toimintaa strategisten tavoitteiden saavuttamisessa

• Tukee kilpailuedun kehittämistä, vähentää riskejä ja parantaa kustannustehokkuutta, modulaarisuutta sekä skaalautuvuutta

• Parantaa ja luo uusia ratkaisuja kilpailuympäristössä menestymisen edesauttamiseksi

PALVELUSUUNNITTELU

• Vastaa koko toiminnan läpileikkaavasta asiakas- ja käyttäjälähtöisestä suunnittelusta huomioiden kuntalaiset, yritykset, toimialat, muut sisäiset asiakkaat jne.

• Tunnistaa nykyisten asiakaspalveluprosessien kehittämismahdollisuuksia sekä vie näitä eteenpäin uusia teknologiaratkaisuja ja/tai toimintatapoja hyödyntäen

• Esittää, suunnittelee ja toteuttaa uusia ja olemassa olevia palveluja sekä niihin liittyviä  kehitystoimenpiteitä

• Suunnittelee palvelutarjoaman (ratkaisut, palvelut, käyttäjät, palvelulupaukset, hinnoittelumallin) kustannukset huomioiden

EKOSYSTEEMIEN 

KEHITTÄMINEN

• Analysoi markkinaa ja esittelee uusia teknologiainnovaatioita ja mahdollisuuksia toiminnalle, hankinnoille ja kehitykselle

• Tunnistaa luonnollisesti syntyviä ekosysteemejä (verkostoja, jotka on kehitetty tietyn tuotteen tai palvelun ympärille) ja joita voidaan hyödyntää digitaalisten 

asiakaspalvelujen kehityksessä ja tuotannossa

INNOVAATIOT JA KONSEPTIT

• Tutkii ja määrittelee uusia toimintatapoja ja niitä tukevia palveluratkaisuja. Konseptien kehittämisen lähtökohtana voivat olla uudet kuntalais- tai toiminnan 

tarpeet sekä teknologian ja ekosysteeminen mahdollistamat uudet ratkaisut tai innovaatiot

• Tehostaa asiakaspalveluprosesseja ja parantaa työn tehokkuutta käyttämällä yhtenäisiä palveluita eri palvelualueilla

KEHITYSSALKKU

• Hyväksyy kehityssalkkuun sisällytettävät kehityshankkeet, seuraa niiden statusta ja asettaa prioriteetit eturistiriitojen varalta

• Johtaa suurten kehityshankkeiden suuntaa, aikataulua, kustannuksia resursseja ja arvonluontia

• Tukee ketteriä ja julkaisupohjaisia käytäntöjä ympäristöissä, joissa kehitystarve on lisääntymässä tai tarvitsee nopeita ja uusia vaikutuksellisia ratkaisuja

DATA, ANALYTIIKKA JA 

INTEGRAATIOT

• Vastaa digitaalisten asiakaspalvelujen yhtenäisistä analytiikka- ja raportointipalveluista

• Varmistaa laadukkaan datan saatavuuden hyvä hallintotapa, tietoturvallisuus ja eettisyys huomioiden

• Tarjoaa integraatio- ja robottiavusteisia prosessiautomaatiopalveluja huolehtien siitä, että data liikkuu tehokkaasti ja kontrolloidusti

PALVELUSALKKU
• Johtaa palvelukehitystä ja palvelujen elinkaarimallia sekä arvioi palvelusalkkua varmistaakseen, että palvelut ovat kuntalaislähtöisiä, tarkoituksenmukaisia ja 

linjassa strategian kanssa



JOHTAMISALUEENA
KEHITTÄMINEN
Miten kehitämme tunnistetut tarpeet palveluiksi parhaalla tavalla?



KEHITTÄMINEN
HYÖDYNNÄ SOPIVINTA KEHITYSMALLIA

• Kehittämisen johtamisalue varmistaa, että hyväksytyt ja työn 
alle otetut projekti- ja palvelukehitysaihiot rakennetaan 
asiakaslähtöisiksi digitaalisiksi asiakaspalveluiksi.

• Kehitystä tehdään yhteisten projekti- ja palvelukehitysmallien 
mukaisesti.

• Kehityksen lopputuotoksena on käyttöönottovalmis 
digitaalinen asiakaspalvelu tai sen osa.

VAATIMUKSET JA 

TARKOITUKSENMUKAISUUS

PRIORISOINTI, 

SITOUTUMINEN JA 

KEHITYSJONO

SUUNNITTELU, 

KEHITTÄMINEN JA 

VALIDOINTI

KOULUTUS JA 

KÄYTTÖÖNOTTO
HYÖTYJEN TOTEUTUMINEN

Kehittämisen avainkyvykkyydet



Kehityssalkku

Kolme pääasiallista kehitystapaa*

KEHITTÄMINEN

• Toistuvia, palvelua ja/tai ratkaisua 

täydentäviä kehityssyklejä (tai 

sprinttejä)

• Loppuasiakaspalaute jokaisen 

täydennyksen jälkeen

• Aikaistaa liiketoimintahyötyjen 

kertymistä

P5 P6P0 P1 P2 P3 P4
Valmistelu Suunnittelu toteutus Validointi Julkaisu Käyttöön-

otto

Kehitysjono Nopeasyklinen, ketterä kehitysmalli

SprinttiSprinttiSprintti

2

Suunnittele, 

kehitä ja validoi

3
Kehitysjono

Portteihin perustuva 

projektimalli

Nopeasyklinen, ketterä 

kehitysmalli

Muutospyyntöihin 

perustuva 

kehittäminen

*Palveluja voidaan kehittää myös kolmen mallin hybridinä

1
• Edeltävän vaiheen tarkistus ennen 

seuraavaan siirtymistä. 

• Vaiheissa hyväksymiskriteerit ja 

hyväksyntä

• Pienempien muutoksien toteuttamista 

tuotannossa oleviin palvelujen

• Päätöksenteko operatiivisella tasolla



Kehittämisen johtamisalueen
avainkyvykkyydet

KYVYKKYYS KUVAUS

VAATIMUKSET JA 

TARKOITUKSENMUKAISUUS

• Priorisoi ja hyväksyy palvelukehityksen vaatimukset ja tarpeet

• Arvioi projektin tai ohjelman odotetut liiketoimintahyödyt (hyötylaskelma), kustannukset, kokonaisvaikuttavuuden ja kuvaa ajatellun 

palveluratkaisun päätöksenteon tueksi.

• Seuraa hyötylaskelmaa (Business case) ja tarvittaessa päivittää sitä koko projektin ajan

PRIORISOINTI, SITOUTUMINEN JA 

KEHITYSJONO

• Vastaa kehittämisprojektien ja -toimenpiteiden suunnittelusta projektiehdotuksen pohjalta: toteutusmallin, vaatimusten, resursoinnin, kustannusten, 

riippuvuuksien, riskien ja tuotosten kuvaaminen

• Varmistaa kaupungin ja kunnan muutosvalmiuden uusien palvelujen tuottamiseksi, jatkokehittämiseksi ja ylläpitämiseksi (riittävät osaamiset, 

ihmiset ja rahoitus palvelutuotanto- ja käyttövaiheeseen)

SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN JA 

VALIDOINTI

• Esittää, suunnittelee ja toteuttaa uusia digitaalisia asiakaspalvelujan kuntalaisille ja muille valituille kohderyhmille. Jatkokehittää ja parantaa 

olemassa olevia palveluja kuntalais- ja muun loppukäyttäjäpalautteen perusteella.

• Varmistaa käyttäjälähtöisistä tarpeista johdettujen ja konseptien kehittämisen tuloksena kiteytettyjen asiakaspalveluiden kehittämisaihioiden 

edistämistä

KOULUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

• Varmistaa sidosryhmien riittävät koulutukset ja huolehtii riittävästä viestinnästä kehitetyn palvelun käyttämiseksi ja hyödyntämiseksi

• Vastaa kehitetyn palvelun julkaisemisesta asiakkaille ja loppukäyttäjille sekä palvelun ottamisesta tuotantokäyttöön

• Varmistaa, että palvelutuotannon kokonaisketjun toimintaedellytykset ovat olemassa ja että palvelua tuotetaan sovittujen 

palveluintegraatiokäytäntöjen mukaisesti.

HYÖTYJEN TOTEUTUMINEN

• Seuraa hyötyjen toteutumista palvelun hyötysuunnitelmaa vasten

• Toteuttaa palveluhyötyjen seurantaa varmistaakseen, että kehittämisellä tavoitellut hyödyt toteutuvat – varmistaa tuottaako projekti jotakin muuta 

lisäarvoa ja oliko investointi kannattava



JOHTAMISALUEENA 
PALVELUT
Miten tuotamme kehitettyjä palveluja järkevästi ja häiriöttömästi? 



PALVELUT
TUOTA PALVELUT ASIAKASLÄHTÖISESTI 
JA TEHOKKAASTI

• Palveluiden johtamisalueen vastuulla on tuottaa 
toimintalähtöisiä digitaalisia asiakaspalveluja tehokkaasti ja 
samalla varmistaen niiden häiriötön toiminta.

• Lopputulemana on asiakaslähtöiset, hyvin tuetut, 
kustannustehokkaat ja laadukkaat kuntalaisen digitaaliset 
asiakaspalvelut, jotka ovat helposti löydettävissä ja 
käytettävissä.

PALVELUINTEGRAATIO JA 

PALVELUIDEN LAADUN 

VARMISTAMINEN

PALVELUN JULKAISU JA 

TOIMINTAVALMIUS

PALVELUTUOTANTO JA 

AUTOMAATIO
TUKI, OHJAUS JA PALVELUT 

KÄYTTÄJILLE

JATKUVA KEHITTÄMINEN JA 

PALVELUN ELINKAAREN 

PÄÄTTÄMINEN

Palvelut, avainkyvykkyydet



Palvelusalkku

Yksi yhteinen tapa hallita asiakaspalveluja 
tuotannossa

PALVELUT

Palveluintegraatio:

• Keskittyy palvelutuotannon optimointiin, harmonisointiin ja 

integrointiin monitoimittajaympäristössä

• Yhtenäistää palveluprosessit ja laadunvarmistuksen 

mahdollistaen paremman palvelukokemuksen ja pienemmät 

operatiiviset kustannukset.

• Asettaa palvelutuottajille yhtenäiset laatu- ja toimintakriteerit

1

PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN

Palveluiden

Julkaisu

Palvelu-

tuotanto

Palvelu-

integraatio

Palvelu-

ohjaus ja 

- tuki
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DATA, ANALYTIIKKA JA INTEGRAATIOT

Palvelutuotanto:

• Varmistaa palveluiden tehokkaan toimituksen ilman keskeytyksiä. 

Palveluntoimittajat (sisäiset tai ulkoiset) ovat vastuussa 

ammattimaisesta palvelutoimituksesta.

Palveluohjaus- ja tuki:

• On vastuussa asiakkaiden päivittäisestä opastuksesta 

sekä palvelupyyntöjen ja palveluun liittyvien ongelmien 

ratkaisemisesta. 

• Toimii keskitettynä yhteydenottopisteenä palvelun 

käyttäjille. Ohjaa tarvittaessa kontaktit eteenpäin



Palvelunhallintatoimisto vastaa palvelujen 
toimivuudesta monitoimittajaympäristössä

Palveluntuottaja 

(sisäinen)

Palvelunhallintatoimisto

Palvelupiste

Palvelusalkun ja elinkaaren hallinta

Palvelun-

tuottaja

Palvelun

-tuottaja

Palvelun-

tuottaja

Palvelunhallintatoimisto:

• Suunnittelee ja kehittää jatkuvasti monitoimittajaympäristön palvelutuotannon 

prosesseja 

• Valvoo, ohjaa ja ohjeistaa palveluiden toimittajia (ulkoiset ja sisäiset)  noudattamaan 

määriteltyjä prosesseja

• Yhtenäistää ja parantaa palvelukokonaisuuksien yhteentoimivuutta 

(palveluintegraatio)

• Mittaa ja raportoi palveluiden ja prosessien suorituskykyä 

• Vastaa  palveluluettelon hallinnasta sekä  palvelunhallinnan työkalusta

• Validoi palveluiden tuotantovalmiutta sekä varmistaa palvelutuotannon jatkuvuuden

Palvelusalkun hallinnalla varmistetaan, että 1) Digitaalinen 

asiakaspalvelukokonaisuus on tarpeiden ja tavoitteiden mukainen koko 

palvelujen elinkaaren aikana. 2) Digitaaliset asikaspalvelut sopivat 

tarkoitukseensa ja ovat yhdenmukaisia kaupunki-/kuntastrategian kanssa, 3) 

Tuotannossa olevien palveluiden laatu on oikealla tasolla.

Palveluntuottajat (sisäiset ja ulkoiset) ovat vastuussa palvelun 

tuottamisesta. Ne ovat myös vastuussa oman palvelutuotannon hallinnasta ja 

siitä, että saman palvelun tuottajan palvelut muodostavat yhteisen 

kokonaisuuden sekä tukevat yhteisiä avainmittareita.

Palvelupiste toimii keskitettynä yhteydenottokanavana palvelun käyttäjille, ja sillä 

on ajantasaisin tieto eri palveluiden nykytilasta. Ohjaa asiakkaita ja käyttäjiä heille 

sopivien palvelujen piiriin. Tukee käyttäjiä kaikissa palveluun liittyvissä 

kysymyksissä. Siirtää pyynnöt, joita ei pysty ratkaisemaan 

palvelutoimittajaorganisaatiolle tai pääkäyttäjille.



Palveluiden johtamisalueen
avainkyvykkyydet

KYVYKKYYS KUVAUS

PALVELUINTEGRAATIO JA 

PALVELUIDEN LAADUN 

VARMISTAMINEN

• Vastaa digitaalisten asiakaspalvelujen yhdenmukaisesta toimittamisesta monitoimittajaympäristössä

• Vastaa palveluiden tuotantokäytön laadusta

• Vastaa palveluiden suoritustason jatkuvasta johtamisesta ja ohjaamisesta

• Määrittää yhtenäiset ja yhteensopivat (integroidut) palvelutuotannon hallintakäytännöt ja prosessit sekä varmistaa harmonisoidun palveluiden 

käyttökokemuksen monitoimittajaympäristössä

PALVELUN JULKAISU JA 

TOIMINTAVALMIUS

• Vastaa uusien tai muokattujen palveluiden käyttöönotosta kontrolloidun prosessin mukaisesti (tuotantoon viennin tarkistuslista)

• Rakentaa valmiudet viedä palvelut tehokkaasti tuotantoon sekä toimittaa niitä sovitun palvelutason ja palvelulupauksen mukaisesti

PALVELUTUOTANTO JA 

AUTOMAATIO

• Varmistaa palvelujen tehokkaan toimittamisen ilman katkoja. 

• Automatisoi palveluja mahdollisimman laajasti sekä mahdollistaa palvelunhallinnan ja siihen liittyvät tapahtumat palvelunhallinta-alustalla

TUKI, OHJAUS JA 

PALVELUT KÄYTTÄJILLE

• Järjestää riittävän tuen palvelunkäyttäjille

• Arvioi kuntalaisen ja asiakkaan palvelun tarpeen ja esittää hänen tarpeitaan parhaiten vastaavia palveluja

• Käytöntuki vastaa päivittäisitä palvelukyselyistä ja tapahtumien selvittämisestä

JATKUVA KEHITTÄMINEN JA 

PALVELUN ELINKAAREN 

PÄÄTTÄMINEN

• Vastuussa jatkuvasta parantamisesta ja palveluiden kehittämisestä sekä suorituskyvyn johtamisesta ja valvonnasta varmistaakseen palvelujen 

soveltuvuuden asiakkaiden tarpeisiin ja turvatakseen palveluiden laadun

• Vastuussa palveluiden sopivuuden valvonnasta ja nykytilan suorituskyvystä sekä käytöstäpoistosta



JOHTAMISALUEENA 
STRATEGIA JA HALLINTO
Tavoitteet ja tahtotila kaupungin ja kunnan digitaalisille asiakaspalveluille



TAVOITTEET, TULOSKORTIT 

JA OHJAUS
TOIMINTAMALLI JA TYÖKALUT

OSAAMINEN, ROOLIT JA 

ORGANISAATIO

RISKIT, LAATU 

MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS JA 

EETTISYYS

TIETOTURVA JA TIETOSUOJA

STRATEGIA JA HALLINTO
ASETA TAVOITTEET JA REUNAEHDOT

• Strategian ja hallinnon johtamisalueen vastuulla 
on määrittää suunta ja tavoitteet kuntalaisen 
digitaalisille palveluille. 

• Lopputulemana on hallitusti johdettu, 
yhdenmukaisesti toimiva, läpinäkyvä ja 
ennakoitava palvelumalli.

Strategian ja hallinnon avainkyvykkyydet



Strategian ja hallinnon
johtamisalueen avainkyvykkyydet

KYVYKKYYS KUVAUS

TAVOITTEET, TULOSKORTIT JA 

OHJAUS

• Asettaa tavoitteet kuntalaisten digitaalisille asiakaspalveluille ja niiden kehittämiselle

• Määrittelee kuinka digitaalisiin asiakaspalveluihin liittyvät, merkittävät päätökset tehdään osana yhtiön päätöksentekoa

• Johtaa koko kaupungin/kunnan, muiden sidosryhmien ja digitaalisten asiakaspalvelujen arvovirran välistä vuoropuhelua

• Tekee digitaalisia asiakaspalveluja ohjaavat päätökset

TOIMINTAMALLI JA TYÖKALUT

• Määrittelee, virtaviivaistaa ja kehittää digitaalisten asiakaspalvelujen johtamisen- ja kehittämisen toimintamallia jatkuvasti

• Määrittelee kuinka digitaalisia asiakaspalveluja kehitetään sekä  miten kehityshankkeet viedään luotettaviksi ratkaisuiksi ja palveluiksi

• Määrittelee ja yhdenmukaistaa toimintamallin keskeiset ohjaustyökalut

OSAAMINEN, ROOLIT JA 

ORGANISAATIO

• Määrittää digitaalisten asiakaspalvelujen kehittämisen arvovirtaa parhaiten toteuttavan organisaatiorakenteen

• Vastaa osaamisen kehittämisestä ja vahvistamisesta

RISKIT, LAATU 

MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS JA 

EETTISYYS

• Tunnistaa ja varautuu järjestelmällisesti tavoitteisiin ja toimintaan vaikuttaviin epävarmuus- ja uhkatekijöihin

• Määrittelee riskienhallinnan ja laadunvarmistuksen toimintatapoja, sovellettavia toimenpiteitä, vastuita ja tehtäviä eri osapuolille sekä toimintatapoja 

valvontaan ja raportointiin

• Tukee standardien ja parhaiden käytäntöjen mukaista toimintaa yrityksessä ja varmistaa, että asetetut laatuvaatimukset täyttyvät

TIETOTURVA JA TIETOSUOJA
• Määrittelee tietosuojakäytäntöjä, käyttöönottotapoja, vastuita ja tehtäviä eri osapuolille sekä toimintatapoja valvontaan ja raportointiin 

• Vastaa tiedon, tietojärjestelmien ja tietoliikenteen turvaamisesta erilaisilta uhkilta



JOHTAMISALUEENA 
HANKINTA JA OPTIMOINTI
Miten varmistamme oikeat sopimukset ja kumppanuudet palveluiden 
tuottamisessa?



TAVOITTEET, TULOSKORTIT 

JA OHJAUS
TOIMINTAMALLI JA TYÖKALUT

OSAAMINEN, ROOLIT JA 

ORGANISAATIO

RISKIT, LAATU 

MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS JA 

EETTISYYS

TIETOTURVA JA TIETOSUOJA

HANKINTA JA OPTIMOINTI
VARMISTA KYVYKKÄÄT KUMPPANIT JA
RIITTÄVÄT VOIMAVARAT

• Hankinnan ja optimoinnin johtamisalueen 
tehtävää on varmistaa, että palvelumallissa on 
mukana toimittajat ja kumppanit, jotka 
parhaiten tukevat tavoitteiden saavuttamista.

• Hankinta etsii uusia mahdollisuuksia ja seuraa 
aktiivisesti markkinatrendejä varmistaen, että 
toimittajien palvelujen hinta- ja laatutaso 
pysyy kilpailukykyisenä

Hankinnan ja optimoinnin avainkyvykkyydet

KAUPALLISET OIKEUDET- JA 

TEKIJÄNOIKEUDET

HANKINTA, OSTAMINEN JA 

SOPIMUKSET

TOIMITTAJAYHTEISTYÖ JA 

SUORITUSTASON HALLINTA

TALOUSSUUNNITTELU JA –

SEURANTA

RESURSSIEN JA 

KÄYTTÖOMAISUUDEN 

HALLINTA



Hankinnan ja optimoinnin
johtamisalueen avainkyvykkyydet

KYVYKKYYS KUVAUS

KAUPALLISET OIKEUDET- JA 

TEKIJÄNOIKEUDET
• Varmistaa immateriaalioikeudet, niiden hallinta sekä kaupalliset ehdot toiminnan ja tavoitteiden kannalta parhaimmalla tavalla

HANKINTA, OSTAMINEN JA 

SOPIMUKSET

• Asettaa toimittajan valinnassa käytettävät kriteerit ja reunaehdot huomioiden loppukäyttäjätyytyväisyyden, tuottavuuden ja kokonaiskustannukset

• Vastaa kilpailutuksista ja vaihtoehtoisten ratkaisujen arvioinnista hankintalain mukaisesti

• Varmistaa hyvän neuvotteluaseman saavuttamisen, ylläpitämisen ja hyödyntämisen suhteessa toimittajiin

• Vastaa muista lakiasiatoiminnoista

• Auttaa päätöksentekijöitä ottamaan huomioon riippuvuudet, hankintaan liittyvät määräykset ja valitsemaan parhaan vaihtoehdon

TOIMITTAJAYHTEISTYÖ JA 

SUORITUSTASON HALLINTA

• Vastaa onnistuneiden toimittajasuhteiden kehittämisestä ja johtamisesta hyväksymällä selkeästi määritellyn ja jäsennellyn lähestymistavan 

toimittajayhteistyötä varten

• Ylläpitää toimittajasuhteita säännöllisillä tapaamisilla

• Seuraa toimittajan suoriutumista sopimuksellisiin ja muihin keskeisiin tavoitteisiin nähden

TALOUSSUUNNITTELU JA –

SEURANTA

• Varmistaa, että taloudelliset resurssit on kohdennettu oikein, valvoo investointien kannattavuutta sekä seuraa digitaalisiin asiakaspalveluihin 

liittyviä kokonaiskustannuksia

• Vastuussa proaktiivisesta ja analyyttisestä taloudenohjauksesta varmistaen digitaalisten asiakaspalvelujen kustannustehokkuuden ja optimoidut 

elinkaarikustannukset

• Taloudellinen suunnittelu ja valvonta tukevat päätöksentekoa tuottamalla ammattimaisia taloudellisia analyysejä

RESURSSIEN JA 

KÄYTTÖOMAISUUDEN HALLINTA

• Vastaa taloudellisten ja henkilöresurssien sekä ohjelmistojen, laitteiston ja datan käyttötarpeiden ennustamisesta, kapasiteetin hallinnasta sekä 

käytön optimoinnista 



VIIDEN JOHTAMISALUEEN 
LÄPÄISEMÄ KOKONAISKETJU
Edeltävät viisi johtamisaluetta yhdistyvät digitaalisten asiakaspalvelujen 
kehittämisen arvovirraksi, kokonaisketjuksi, jonka saumaton yhteen 
toimivuus varmistaa yhteisen toimintamallin avulla modernit, digitaaliset 
asiakaspalvelut 



Näkemys 

kehitystarpeista

PalvelusalkkuKehityssalkkuKysyntäsalkku

Ideasta palveluksi -kokonaisketju

PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN

Palveluiden

Julkaisu

Näkemys 

kehittämisen laadusta
Näkemys palvelujen laadusta

Palvelu-

tuotanto

Palvelu-

integraatio

Palvelu-

ohjaus ja 

- tuki

Ideat ja 

konseptit

Kyvykkyyksien 

suunnittelu

Salkun 

ohjausryhmä

Kokonais-
arkkitehtuuri

Arviointi ja 

priorisointi

Lisäykset ja 

parannukset

Palvelu

muutokset
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Portteihin perustuva projektimalli

P5 P6P0 P1 P2 P3 P4
Valmistelu Suunnittelu toteutus Validointi Julkaisu Käyttöön-

otto

Kehitysjono Nopeasyklinen, ketterä kehitysmalli

SprinttiSprinttiSprintti

Näkemys 

palveluiden 

hyödyistä 

toiminnalle

DATA, ANALYTIIKKA JA INTEGRAATIOT

Suunnittele, 

kehitä ja validoi

Muutospyyntöihin perustuva 

kehittäminen

Kehitysjono

PALVELUTKYSYNTÄ KEHITTÄMINEN

Kaupalliset oikeudet 

ja tekijänoikeudet

Toimittajayhteistyö ja 

suoritustason hallinta

Hankinta, ostaminen 

ja sopimukset

Taloussuunnittelu ja –

seuranta

Resurssien ja 

käyttöomaisuuden hallinta

Tavoitteet, tuloskortit 

ja ohjaus

Toimintamalli ja 

työkalut

Osaaminen, roolit ja 

organisoituminen

Riskit, laatu ja 

säädöstenmukaisuus

Tietoturva ja 

tietosuoja

STRATEGIA JA HALLINTO

HANKINTA JA OPTIMOINTI



AVAINROOLIT JA VASTUUT
Rooleilla kuvataan tarvittavaa osaamista johtamismallin käyttöönottavissa 
kaupungeissa/kunnissa johdettaessa digitaalisten asiakaspalvelujen 
kehittämistä 



Roolit eivät ole virkoja eivätkä toimenkuvia, 
vaan tapa ryhmitellä tarvittavaa osaamista

• Rooleja yhdistelemällä voidaan muodostaa toimenkuvia

• Johtamisen toimintamallin avainroolit voivat toiminnan skaalautuessa jakaantua useammaksi

• Avainroolit eivät sisällä kaikkia palveluketjussa tarvittavia esim. asiantuntijarooleja

• Yhteen organisaationaaliseen toimenkuvaan voi liittyä useampia rooleja

• Yhdellä henkilöllä voi olla useampia rooleja

• Sama rooli voi olla useammalla henkilöllä

• Roolien tehtäväkenttä ulottuu usein johtamisalueiden yli, jokaisella roolilla kuitenkin 

pääpainopiste tietyllä johtamisalueella

• Rooli ei määritä asemaa organisaatiossa

• Roolit skaalautuvat osaamisen kehittämisen, rekrytoinnin ja hankinnan kautta



Digitaalisten asiakaspalvelujen kehittämisen 
johtamiseen liittyviä rooliaihioita

STRATEGIA JA 

HALLINTO

PALVELU-

ALUE-

VASTAAVA

TOIMINNAN 

KEHITTÄMINEN

PROJEKTI JA 

OHJELMA-

JOHTAMINEN

DIGI-

KEHITTÄMINEN

PALVELU-

TUOTANTO

KEHITYS

PÄÄLLIKKÖ
PALVELU-

JOHTAJA 

KOKONAIS-

ARKKITEHTI

TOIMINNAN 

KEHITYS-

PÄÄLLIKKÖ

TUOTANTO-

PÄÄLLIKKÖ/-

ASIANTUNTI-

JA

PALVELU-

TUKIHENKILÖ

HALLINTO-

PÄÄLLIKKÖ

HALLINTO-

JOHTAJA

PALVELU-

PÄÄLLIKKÖ

PALVELU-

ASIAN-

TUNTIJA

RATKAISU-

PÄÄLLIKKÖ 

TIETO-

HALLINTO-

JOHTAJA

ARVOVIRRAN 

PÄÄARKKI-

TEHTI

INNOVAATIO-

PÄÄLLIKKÖ

HANKINTA-

PÄÄLLIKKÖ

PROJEKTI-

PÄÄLLIKKÖ

TIETOTURVA-

JOHTAJA

TUOTANTO-

PÄÄLLIKKÖ

DATA-

PÄÄLLIKKÖ

PROJEKTIN 

OMISTAJA 

(SPONSORI)

KEHITYS-

ASIAN-

TUNTIJA

RATKAISU-

ASIAN-

TUNTIJA

PALVELU-

INTEGRAATIO-

ASIANTUNTIJA

RATKAISU

ARKKITEHTI

ARVOVIRRAN

JOHTAJA

Mallin käyttöönottovaiheessa eri 

roolien laajuutta arvioidaan mm. 

käyttöönottavan organisaation koon 

mukaan.

Esimerkiksi isossa 

kaupunkiorganisaatiossa voi olla 

datajohtajan rooli, pienemmissä 

kuntaorganisaatioissa sama rooli 

voi olla datapäällikkö tai 

datakoordinaattori.

TOIMINNAN 

KEHITTÄJÄ

Osa rooleista on kaupunki-/kuntatasoisia 

ja  mahdollisesti digitaalisen 

asiakaspalvelujen arvoketjun 

ulkopuolisia. 

Arvoketjun ulkoiset roolit ovat keskeisiä 

varmistamaan kaupunki-/kuntatasoisen 

läpinäkyvyyden kaikkeen kehittämiseen 

ja yhtenäiset käytännöt



Vastaa toiminnan 
tarpeiden esiin 
tuomisesta, ja 
riittävästä toiminnan 
resurssoinnista

Toimintamalli perustuu roolien väliseen 
yhteistyöhön

KYSYNTÄ KEHITTÄMINEN PALVELUT

Kokonais-
arkkitehti

Määrittää, millaisia 
teknologioita, sovelluksia ja 
tietoa tarvitaan palvelujen 
toteuttamiseksi

Digitaalisten asiakaspalvelujen kehittämisen arvovirta

Tietoturva
-johtaja

Data-
päällikkö

Palvelujen kehityspäällikkö Palvelujen tuotantopäällikkö

Innovaatio
-päällikkö

Projektipäällikkö

Toiminnan 
kehityspäällikkö

Palveluintegraatioasiantuntija

Palveluasiantuntija

Ratkaisuasiantuntija

Kehitysasiantuntija

Hankinta-
päällikkö

Ohjaa innovaatio-
käytäntöjä Rakentaa tiedolla 

johtamista 
analytiikan ja 
älykkään 
tiedonkulun avulla

Varmistaa 
tietoturvan 
huomioinnin 
kaupunki-
/kuntatasolla

Vastaa uusien kaupallisten 
mahdollisuuksien esittelystä 
sekä hankintaprosessin 
suunnittelusta, toteuttamisesta 
ja ohjaamisesta. 

Rooleja, jotka 
mahdollisesti digitaalisten 
asiakaspalvelujen 
kehittämisen arvovirran 
ulkopuolella, yhteisiä koko 
kaupungissa/kunnassa

Vastaavat oman 
johtamisalueensa 
(kehittäminen, palvelut) 
yhdenmukaisista 
käytännöistä, riippuvuuksien 
hallinnasta ja läpinäkyvyydestä. 
Voivat olla yhteisiä koko 
kaupungissa/kunnassa(digitaali
sten asiakaspalvelujen 
kehittämisen arvovirran 
ulkopuolisia)

Arvovirran johtaja (Kaupungin asiakaspalveluista vastaava johtaja) , kokonaisvastuu digitaalisten asiakaspalvelujen prosessista ja palvelusalkusta 

sekä niiden tuomista hyödyistä

Palvelualuevastaava vastaa palvelualueen palveluiden kehittämisestä ja liiketoimintahyötyjen toteutumisesta

Palvelupäällikkö vastaa digitaalisen asiakaspalvelun kehittämisestä, 
laadunhallinnasta ja taloudesta sekä toimittajayhteistyöstä taktisella tasolla

Kehitystoimisto Palvelunhallintatoimisto

Arvovirran 
pääarkkitehti

Seuraa palvelun 
kustannustehokkuutta, 
vastaa operatiivisesta 
toimittajayhteistyötä. 
Kustannuslaskenta, 
tuotteistus ja hinnoittelu.

Controller -
asiantuntija



Hyötyjen toteutuminen

5

Palvelualuevastaava 
• Vastaa palvelun hyötyjen 

toteutumisen 
seuraamisesta ja 
hyötytoteumien 
mukaisesta 
jatkokehittämisen 
ohjaamisesta

Palvelualuevastaava 
• Käy aktiivista ideadialogia 

toiminnan ja 
kuntalaisten/asiakkaiden kanssa

• Jos tunnistettu idea vaikuttaa 
riittävän hyvältä 
palvelualuevastaava käynnistää 
idean pohjalta konseptointityön

Ideat ja konseptit

1

Arvovirran pääarkkitehti 
• On mukana 

konseptisuunnittelussa ja tukee 
konseptia olemassa olevilla 
arkkitehtuurimahdollisuuksilla, 
kehittää arvovirran arkkitehtuuria 
uusilla konsepteilla

Toiminnan kehityspäälliköt ja 
ratkaisuasiantuntijat
• Ovat omalla osaamisellaan 

konseptitiimin jäseninä

Digitaalisten 
asiakaspalvelujen 
johtoryhmä
• Päättää projektin 

käynnistämisestä

Arviointi ja priorisointi

2

Palvelualuevastaava 
• Valmistelee projektiehdotusta 

hyväksi todetun konseptin 
pohjalta arvovirran 
pääarkkitehdin ja 
kehitystoimiston tukemana

Palvelu-

tuotanto

Palvelu-

integraatio

Palvelu-

ohjaus ja 

- tuki

Digitaalisten 

asiakaspalvelujen 

johtoryhmä

Kokonais-
arkkitehtuuri

Portteihin perustuva projektimalli

P5 P6P0 P1 P2 P3 P4
Valmistelu Suunnittelu toteutus Validointi Julkaisu Käyttöön-

otto

ketterä kehitysmalli

SprinttiSprintti

Konsepti on kuvaus 

innovatiivisen idean 

mahdollisesta 

toteutustavasta

Esimerkkinä idealähtöinen konseptointi ja konseptin 
laajentaminen projektina tuotantokäyttöön sopivaksi 
palveluksi

Palvelualuevastaava 
Tukee projektin etenemistä, 
varmistaa muutosviestinnän

Palvelun kehittäminen

3

Kehitystoimisto valmistelee ja 
tukee päätöksentekoa, tarjoaa 
riittävän tiedon

Palvelujen kehityspäällikkö 
Tarjoaa projektille yhtenäiset 
kehityskäytännöt ja tukee 
resurssoinnissa

Projektipäällikkö
Vastaa projektin päivittäisestä 
etenemisestä ja lopputuotoksista

Kehitysasiantuntija
Suorittaa projektissa tarvittavia 
toiminnan ja teknisiä 
kehitystehtäviä

4

Palvelujen tuotantopäällikkö
Vastaa palvelutuotannon 
prosesseista, käytännöistä ja 
palveluintegraatiosta yli toimintojen 
ja toimittajien

Palvelunhallintatoimisto
Seuraa palvelutasojen 
toteutumista ja mittaa 
palveluiden ja prosessien 
suorituskykyä.

Palveluasiantuntija
Suorittaa päivittäisiä 
asiakaspalvelu- tai muita 
palvelutehtäviä

Palvelualuevastaava seuraa 
palvelun mittareita ja tarvittaessa 
käynnistää korjaavia 
kehitystoimenpiteitä

Palvelun tuottaminen

Muutostenhallintaryhmä
Hyväksyy palvelun 
tuotantokäyttöön



Toimintamallin avainrooleja 
arvovirran sisäiset*

Rooli Kuvaus

Arvovirran johtaja (Kaupungin 

asiakaspalveluista vastaava 

johtaja)

Kokonaisvastuu digitaalisten asiakaspalvelujen prosessista ja palvelusalkusta sekä niiden tuomista hyödyistä. Vastaa arvovirran organisoinnista, 

toiminnasta ja toiminnan jatkuvasta kehittämisestä.

Toiminnan kehityspäällikkö Johtaa tietyn toiminnan alueen kyvykkyyksien kehittämistä (toimiala, konsernipalvelu jne,) ja tuo esiin näiden digitaalisiin asiakaspalveluihin liittyviä 

tarpeita. Toimii digitaalisten asiakaspalvelujen kehitysprojektien operatiivisena yhteyshenkilönä toiminnan suuntaan. Ohjaa ja varmistaa käyttöönottoa 

toiminnan näkökulmasta (koulutus, viestintä, prosessimuutokset).

Palvelunomistaja / 

palvelualuevastaava

Vastaa palvelualueen digitaalisten asiakaspalvelukokonaisuuden ja siihen liittyvien prosessien kehittämisestä sekä kuntalais- ja asiakashyötyjen 

toteutumisesta. Rakentaa yhteistyötä asiakasorganisaatioiden ja toimialojen suuntaan strategisella ja taktisella tasolla. Viestii palvelualueensa digitaalisten 

asiakaspalvelujen tilasta sidosryhmien suuntaan. Vastaa palvelualueensa palveluista koko elinkaaren ajan. Vastuu palvelujen kehittämissuunnitelman 

laatimisesta ja ylläpitämisestä. Määrittää vaadittavat palvelutasot palvelutuotannolle ja varmistaa toiminnan jatkuvuuden myös häiriötilanteessa.

Palvelupäällikkö Vastaa digitaalisen asiakaspalvelun (koko palveluketjun) kehittämisestä, loppukäyttäjäkokemuksesta, laadunhallinnasta ja taloudesta sekä 

toimittajayhteistyöstä taktisella tasolla. Merkittävä rooli projekteissa ja palveluiden käytön laajentamisessa - tavoitteena tarjota parempia digitaalisia 

asiakaspalveluita alemmilla kustannuksilla.

Arvovirran pääarkkitehti Vastaa arvovirran kehityksen ohjaamisesta kaupungin/kunnan kokonaisarkkitehtuurin määrittelemään suuntaan ja vastaa arkkitehtuuriperiaatteiden 

noudattamisesta arvovirrassa. Määrittää, mitä teknologioita, sovelluksia ja tietoa tarvitaan digitaalisten asiakaspalvelujen toteuttamiseksi yhdessä 

kokonaisarkkitehdin kanssa. Antaa ohjausta ja suosituksia digitaalisten asiakaspalvelujen ja niitä tukevien ratkaisujen kehittämiseen.

Projektipäällikkö Vastaa päivittäisistä projektijohtamisen tehtävistä ja varmistaa, että projekti tuottaa sovitut tuotokset suunnitelmien mukaisesti, laadukkaasti ja 

tarkoituksenmukaisesti. Huolehtii siitä, että projekti pysyy aikataulussa ja budjetissa. Hoitaa projektiin liittyvät muutokset ja eskaloinnit ohjausryhmälle.

Palvelujen kehityspäällikkö / 

kehitystoimisto, PMO

Vastaa kaiken digitaalisten asiakaspalvelujen kehittämisen koordinoinnista, resurssoinnista, seurannasta sekä kehityssalkusta. Asettaa ja edistää yhteisiä 

kehityskäytäntöjä, joiden avulla parannetaan kehityksen ohjausta, näkyvyyttä ja johdonmukaisuutta. Valtuudet luokitella ja priorisoida kehitystarpeita 

salkun ohjausryhmien päätettäväksi. Kontrolloi projektien resursseja, riippuvuuksia ja suorituskykyä sekä antaa tarvittaessa neuvoja ja tukea yksittäisille 

kehityshankkeille.

Palvelujen tuotantopäällikkö / 

palvelunhallintatoimisto, SMO

Vastaa palvelutuotannon prosesseista, käytännöistä ja palveluintegraatiosta yli toimintojen ja toimittajien. Seuraa palvelutasojen toteutumista ja mittaa 

palveluiden ja prosessien suorituskykyä. Johtaa kriittisten häiriöiden ratkaisua. Huolehtii tarvittavasta kapasiteetista. Valvoo saatavuutta. Hallinnoi 

muutoskalenteria.

*roolien organisatoorinen sijoittuminen ja henkilömäärä arvioidaan aina osana orgnisaatiokohtaista käyttöönottoa  



Toimintamallin avainrooleja, 
arvovirran ja koko kaupungin/kunnan yhteiset*

Rooli Kuvaus

Innovaatiopäällikkö Vastaa digikonseptien kehittämisestä tavoitteena innovoida ja kehittää totuttuja toimintamalleja uudistavia tai syrjäyttäviä digitaalisia asiakaspalveluja 

sekä kartoittaa muutoksen mahdollistavia teknisiä ratkaisuja. Määrittelee ideat ja konseptit –kysynnän kanavan käytännöt ja varmistaa että hyväksi 

todetut ideat päätyvät priorisointilistalle ja edelleen kehitykseen.

Kokonaisarkkitehti Vastaa toimintastrategialähtöisen viitearkkitehtuurin (toiminnat, prosessit, tietojärjestelmät, teknologiat) laatimisesta yhteistyössä sidosryhmien 

kanssa. Määrittää, millaisia teknologioita, sovelluksia ja tietoa tarvitaan digitaalisten asiakaspalvelujen toteuttamiseksi. Määrittelee kaupungin/kunnan 

arkkitehtuuriperiaatteet. Antaa ohjausta ja suosituksia digitaalisten asiakaspalvelujen ja niitä tukevien ratkaisujen kehittämiseen.

Datapäällikkö Vastaa tiedolla johtamisen yhdenmukaisesta kehittämisestä koko kaupungin/kunnan tarpeisiin. Fasilitoi tiedon omistajuuksien ja käsittelyyn liittyvien 

prosessien määrittelyä. Seuraa teknologian mahdollisuuksia, edistää analytiikkaratkaisujen eteenpäin viemistä ja hyödyntämistä 

asiakasymmärryksen ja toiminnan tehokkuuden parantamiseksi. 

Hankintapäällikkö Edistää uusien kaupallisten ja hankintamahdollisuuksien esittelyä sekä niiden hyödyntämistä. Vastaa hankintaprosessin suunnittelusta, 

toteuttamisesta ja ohjaamisesta. Katselmoi uudet sopimukset, osallistuu suurimpiin hankintapäätöksiin, määrittelee ja seuraa hankintamalleja ja –

periaatteita. Vastaa toimittajaekosysteemin hallinnasta. Vastaa isoimpien ja strategisesti merkittävien toimittajien taktisista toimittajasuhteista 

(muiden toimittajien osalta vastuu on palvelupäälliköllä)

Tietoturvajohtaja Vastaa siitä, että vain asianomaisilla käyttäjillä ja ryhmillä on pääsy digitaalisten asiakaspalvelujen sisältämään ja käsittelemään tietoon. Määrittää 

tietoturvakäytännöt ja -toimintatavat ja valvoo, että niitä noudatetaan.

*roolien organisatoorinen sijoittuminen ja henkilömäärä arvioidaan aina osana orgnisaatiokohtaista käyttöönottoa  



YLÄTASON 
PALVELULUETTELO
Yleiskuva kaikista kunnan tarjoamista digitaalisista asiakaspalveluista tukee 
palveluiden yhtenäistä johtamista



Palveluluettelo sisältää kaikki kulloinkin 
käytössä olevat digitaaliset asiakaspalvelut

Palveluluettelo tukee kuntalaisten, toiminnan ja palveluntuottajien viestintää

• Lisää tietoutta digitaalisista asiakaspalveluista kohderyhmäkohtaisesti: kuntalaiset, 

sisäiset loppukäyttäjät, toiminnan prosessit

• Tukee olemassa olevien ratkaisujen uudelleen käyttöä uusien tarpeiden täyttämisessä

Digitaalisten asiakaspalvelujen palveluluettelo mahdollistaa kehittämisen 

kokonaisvaltaisen ohjauksen

• Yhteinen näkymä kaikkiin tuotannossa oleviin digitaalisiin asiakaspalveluihin

• Selkeä rakenne, joka tukee kehittämisen johtamista, vastuualueiden jaottelua, 

kustannusten seurantaa jne. 

Parantaa digitaalisten asiakaspalvelujen tuottavuutta ja kustannustehokkuutta

• Tukee vanhojen ja vähän hyödyntävien palvelujen alasajoa

• Mahdollistaa resurssoinnin palvelukohtaisesti / palvelujen yli

• Tukee palvelukohtaista hyötyjen seurantaa



Palveluluettelosta asiakkaat löytävät 
käytettävissään olevat digitaaliset 
asiakaspalvelut

Tuki- ja palveluohjauspalvelut

Kuntalaisen digitaaliset asiakaspalvelut Toiminnan digitaaliset asiakaspalvelut

Digitaaliset asiakaspalvelut

Mahdollistavat palvelut

Toiminta, asiakkaat

Toimialat Konsernipalvelut Tytäryhtiöt KuntalaisetLiikelaitokset Yritykset

Yritysten digitaaliset 

asiakaspalvelut 

Digitaalisten asiakaspalvelujen 

käyttäjätahot

• Palveluluettelosta kaikki 

löytävät käytettävissään 

olevat palvelut

• Palveluluettelo tukee myös 

johtamista selkeyttäen 

vastuurajoja



Esimerkki kunnan digitaalisten 
asiakaspalvelujen palveluluettelosta

Tuki- ja palveluohjauspalvelut:

Palveluohjaus | Loppukäyttäjätuki | Palvelupiste | Itsepalvelu

Kuntalaisen digitaaliset asiakaspalvelut Toiminnan digitaaliset asiakaspalvelut

Mahdollistavat palvelut:

ICT-infrastruktuuri | Robotiikka | Tekoälyratkaisut | Botti… 

Nuorten 

digitaaliset 

asiakaspalvelut 

Lasten ja lapsiperheiden 

digitaaliset 

asiakaspalvelut 

Ikääntyneiden 

digitaaliset 

asiakaspalvelut 

Ympäristötoimialan 

digitaaliset 

asiakaspalvelut 

Hyvinvointitoimialan 

digitaaliset asiakaspalvelut 

Elinvoimatoimialan 

digitaaliset 

asiakaspalvelut 

Konsernipalveluiden 

digitaaliset asiakaspalvelut 

Talous | HR | Viestintä …  

Palvelualuevastaava: 

vastaa oman 

palvelualueensa 

kehittymisestä, 

vaikuttavuudesta ja 

asiakastyytyväisyydestä

Palvelualue

Matkailijoiden 

digitaaliset 

asiakaspalvelut 

Maahanmuuttajien 

digitaaliset 

asiakaspalvelut

Arvovirran johtaja (Kaupungin 

asiakaspalveluista vastaava johtaja): 
Vastaa koko palvelusalkusta, uusien 

palvelujen hyväksynnästä, palvelusalkun 

vaikuttavuudesta ja vanhojen palvelujen 

alasajosta

Palvelupäällikkö:

vastaa yksittäisen 

digitaalisen 

asiakaspalvelun tai 

palveluryhmän 

kehittämisestä, 

laadunhallinnasta ja 

toimittajayhteistyöstä 

taktisella tasolla

Työikäisten 

digitaaliset 

asiakaspalvelut 

Palvelu tai 

palveluryhmä

Yritysten digitaaliset 

asiakaspalvelut 

Perustamisen 

digitaaliset 

asiakaspalvelut 

Kasvu ja kehittämisen 

digitaaliset 

asiakaspalvelut 



Päätöksenteko
Johtamismallin tukena on selkeä päätöksentekomalli. Miten ja mitä 
päätöksiä on tarpeen tehdä?



Kolmiportainen
päätöksenteko

STRATEGISEN TASON PÄÄTÖKSENTEKO

• Ylin päättävä elin ja kokonaisuuden strateginen ohjausryhmä, esim. kaupungin johtoryhmä 

voi ottaa tämän vastuun

• Tavoitteet ja ohjaavat periaatteet

• Budjetti ja resursointi

TAKTISEN TASON PÄÄTÖKSENTEKO

• Kysyntä, kehitys- ja palvelusalkusta päättävä taktinen johtoryhmä, osallistujat: mm. Arvovirran 

johtaja, toimialojen nimeämät vastuuhenkilöt, palvelualuevastaavat

• Kokonaisuuden toimintamalli ja ohjaus tavoitteiden mukaisesti

• Toimintamalliin tarvittavien osaamisten kehittäminen ja varmistaminen

• Ylätason toimittajaohjaus 

OPERATIIVISEN TASON PÄÄTÖKSENTEKO

• Palvelualueen, projektin ja muutostenhallinnan operatiiviset ohjausryhmät

• Vastaa palvelualueen, projektien ja muutosten ohjaamisesta 

• Riskien hallinta ja tukeminen

• Palvelun laajennuspäätökset ja kustannustehokkuus

• Operatiivisen tason toimittajayhteistyö



• Mallin kaupunkikohtaisessa 
sovittamisessa voidaan hyödyntää 
olemassa olevia ryhmiä. 

• Tällöin keskeistä on huolehtia 
riittävän poikkihallinnollisesta 
edustuksesta.

• Päätöksenteko perustuu 
läpinäkyvyyteen: tarve- ja 
kehityssalkku, palvelusalkku ja -
luettelo, palvelujen tilannemetriikat

Digitaaliset 
asiakaspalvelut,
hallintamallin 
elementtejä

2. TAKTINEN

3. OPERATIIVINEN

(Skaalautuvat elementit 

kaupungin/kunnan koon, 

digitaalisten 

asiakaspalvelujen 

laajuuden ja 

toimittajamäärän  

mukaisesti)

Digitaalisten asiakaspalvelujen (kaupunkitasoinen) ohjausryhmä

Pj:

• Digitaalisten asiakaspalvelujen tavoitteiden ja ohjaavien periaatteiden hyväksyminen

• Digitaalisten asiakaspalvelujen budjetin ja resursoinnin hyväksyntä

• Digitaalisten asiakaspalvelujen ylin päättävä elin ja kokonaisuuden ohjausryhmä

(esim. kaupungin johtoryhmä voi ottaa tämän vastuun)

Digitaalisten asiakaspalvelujen johtoryhmä

Pj: Arvovirran johtaja (kaupungin asiakaspalveluista vastaava johtaja)

• Digitaalisen asiakaspalvelukokonaisuuden toimintamalli ja ohjaus tavoitteiden mukaisesti

• Toimintamalliin tarvittavien osaamisten kehittäminen ja varmistaminen

• Digitaalisten asiakaspalvelujen ohjausryhmän valmistelu

• Ylätason toimittajaohjaus 

Osallistujat: mm. Arvovirran johtaja, toimialojen nimeämät vastuuhenkilöt, palvelualuevastaavat

Kysyntä- ja kehityssalkku Palvelusalkku

• Priorisoi, valtuuttaa ja valvoo projekteja sekä ohjaa tarve –ja 

kehityssalkkua yhtenä kokonaisuutena. (Projektien käynnistyspäätökset)

• Seuraa projektien tilaa ja hyväksyy tai hylkää projektin jatkumisen projektin 

tarkastuspisteissä. Seuraa projektien ennakoitua hyötyjen toteutumista 

projektin aikana.

• Kehitystoimisto valmistelee ja tukee päätöksentekoa, tarjoaa riittävän tiedon

• Valmistelu: Palvelujen kehitysjohtaja, kehitystoimisto, palvelualuevastaavat

• Digitaalisten asiakaspalvelujen palvelusalkun 

elinkaaripäätökset (mitä palveluja), käyttökustannuspäätökset.

• Seuraa tuotannossa olevien digitaalisten asiakaspalvelujen 

hyötyjen toteutumista

• Palvelunhallintatoimisto valmistelee ja tukee päätöksentekoa, 

tarjoaa riittävän tiedon

• Valmistelu: Palvelujen tuotantojohtaja, palvelunhallintatoimisto 

palvelualuevastaava

Palvelualueen ohjausryhmä

PJ: palvelualuevastaava omistaja

Projektin ohjausryhmä

Pj: projektin omistaja

Muutostenhallintaryhmä

• Vastaa palvelualueen 

ohjaamisesta, riskien hallinnasta 

ja tukemisesta

• Vastaa palvelualueen palvelun 

laajennuspäätöksistä ja 

kustannustehokkuudesta

Vastuussa yksittäisen projektin 

ohjaamisesta, riskien hallinnasta ja 

tukemisesta. Valtuutettu tekemään 

projektiin liittyviä päätöksiä 

hyötylaskelmassa määriteltyjen 

kriteerien mukaisesti sisältäen 

esimerkiksi laajuuden, aikataulun ja 

budjetin

• Vastaa pyydettyjen muutosten hyväksymisestä tai 

hylkäämisestä tuotannossa olevien palvelujen osalta

• Varmistaa, että operatiivinen laatu ei kärsi heikosti 

suunniteltujen, toteutettujen tai riittämättömästi testattujen 

muutosten takia

• Kokoontuu ennalta sovituin määräajoin, merkittävä rooli 

palvelujen muutosprosessin ohjauksessa

Toimittajayhteistyön ohjausryhmät

Huolehtii kaupallisen kumppaniyhteistyön liiketoiminta-arvosta ja kaupallisista viitekehyksistä. Varmistaa toimittajien kokonaisohjauksen ja 

toimituksen läpinäkyvyyden.

1. STRATEGINEN



Hallintamallin
sovittaminen, esimerkki

• Tunnistetaan taktisen tason päätöksentekoryhmä, 
joka tekee jo päätöksiä kysynnän ohjaamisesta 
kehitykseen 

• Huomioidaan Moda-mallin mukaiset, 
käynnistysvaiheessa tehtävät päätökset ja varmistetaan 
ryhmän päätöksentekovaltaisuus (täydennetään 
tarvittaessa, esim poikkihallinnollisella edustuksella tai 
arkkitehdillä)

• Varmistetaan, että ryhmän päätöksenteko on 
läpinäkyvää ja perustuu määrämuotoisuuteen: selkeät 
linjaukset päätöksentekoon tarvittavista tiedoista 
kussakin salkussa, keneltä ja milloin tieto saadaan

• Huomioidaan myös kevyimmän mahdollisen 
hallintamallin periaatteen mukaisesti kriteerit (esim. 
tarkistuslista), joiden perusteella projektin 
käynnistämisestä voidaan päättää suoraan 
operatiivisella tasolla vähentäen näin kuormitusta 
taktiselta tasolta.



KYSYNTÄ

1

KEHITTÄMINEN

2

DIGITAALISTEN ASIAKASPALVELUJEN 

JOHTORYHMÄ 

Seuraa projektien tilaa ja hyväksyy tai hylkää 

projektien jatkumisen projektin 

tarkastuspisteissä. 

Seuraa projektien ennakoitujen hyötyjen 

toteutumista projektin aikana. 

Valmistelu: Palvelujen kehitysjohtaja, 

kehitystoimisto, palveluvastaavat

Palvelu-

tuotanto

Palvelu-

integraatio

Palvelu-

ohjaus ja 

- tuki

Digitaalisten 

asiakaspalvelujen 

johtoryhmä

Kokonais-
arkkitehtuuri

Portteihin perustuva projektimalli

P5 P6P0 P1 P2 P3 P4
Valmistelu Suunnittelu toteutus Validointi Julkaisu Käyttöön-

otto

ketterä kehitysmalli

SprinttiSprintti

Konsepti on kuvaus 

innovatiivisen idean 

mahdollisesta 

toteutustavasta

Esimerkki päätöksenteosta eri vaiheissa

3

PALVELUT

DIGITAALISTEN ASIAKASPALVELUJEN 

JOHTORYHMÄ 

Priorisoi, valtuuttaa ja valvoo projekteja sekä 

ohjaa kysyntä –ja kehityssalkkua yhtenä 

kokonaisuutena. (Projektien käynnistyspäätökset)

Tekee digitaalisten asiakaspalvelujen 

palvelusalkun elinkaaripäätökset (mitä palveluja).

DIGITAALISTEN ASIAKASPALVELUJEN 

JOHTORYHMÄ 

Seuraa tuotannossa olevien digitaalisten 

asiakaspalvelujen hyötyjen toteutumista.

Valmistelu: Palvelujen tuotantojohtaja, 

palvelunhallintatoimisto palvelualuevastaava

MUUTOSTENHALLINTARYHMÄ

Hyväksyy palvelun tuotantokäyttöön



Toimeenpanosuunnitelma 
Ihmiset, käytännöt, mittarit ja työkalut



Palvelunhallinnan prosessit 
ja käytännöt toiminnassa

Roolikohtainen 
koulutus 

Yhteistyömallin 
valmennus 
modalaisille

MODA-palvelumuotoilun  
toimintatapa

Palvelunhallinnan ja –
integraation 

kokonaistoimintamalli

”KUNTALAISEN

MODERNIT DIGITAALISET

ASIAKASPALVELUT YHDESSÄ

KEHITTÄEN"

”

2022
2023

Palvelunhallinta-
toimiston  

perustaminen ja 
yhtenäisten 

palveluprosessien 
kuvaaminen

Toimintamalli 
käytössä

Toimintamalliymmärryksen 
laajentaminen 

kaupunki/kuntatasolla

Ohjausrakenne ja 
päätöksenteko

Johtamisen 
mittaristo

Resurssien 
hallintamalli

Yhteismitallinen 
näkymä MODA-
kehityksestä

Kehitystoimiston 
käynnistäminen

Kehityssalkkumalli ja 
työkalu 

Konseptien 
kehittämisen 

malli

Kustannusseuranta

Sopimussalkku ja 
sopimusten 

elinkaarenhallinta

Roolit 
käytössä

Osaamisen arviointi, 
roolitus ja organisointi

Yhteistyömallin 
kuvaaminen

Palvelunhallinnan 
alusta (järjestelmä)

PALVELUT

KYSYNTÄ JA KEHITYS HANKINTA JA OPTIMOINTI

Kuntalaisarvon 
(hyötyjen) 

tavoiteasetanta ja 
seuraaminenRahoitusmalli

(Täydentävä 
rekrytointi)

VALMENNUS, OSAAMINEN 

JA KÄYTTÖÖNOTTO

MODA-toimintamallin 
käyttöönoton 

kokonaisläpivienti ja 
koordinointi

STRATEGIA JA 

HALLINTO

MODA-
palvelukokonaisuuden 
kustannus-hyötynäkymä

Roolien tuki ja 
käyttöönoton 

etenemisen seuranta

Palvelualuetiimin työn 
käynnistäminen

Toimittajaohjaus- ja 
-kategorisointi

2021 2023

Käyttöönoton tiekartta, 
esimerkki

kysynnän hallinnan 
käytännöt



Kuntalaisen modernit digitaaliset 

asiakaspalvelut yhdessä

kehittäen


