
Asiakaspalvelun kehittäminen

Arvovirran toimintasuunnitelma



Arvovirran omistajan tervehdys

Kehitämme yhdessä ihmislähtöisiä palveluita asiakasohjaukseen 

ja neuvontaan. Tarvelähtöisen palvelun saa helposti, nopeasti ja

asiantuntevasti.

Veli-Matti Keloneva, 

arvovirran omistaja



Arvovirran aihe ja missio

AIHE: Asiakaspalvelua (ohjausta ja neuvontaa) kaikkiin 

kaupungin palveluihin liittyen monikanavaisesti yhden luukun 

periaatteella ja digitaalisesti kehittäen.

MISSIO: Asiakaspalvelua kehitetään ihmislähtöisesti 

kuntalaisten, matkailijoiden ja elinkeinoelämän tarpeita 

kuunnellen yhdessä kaupungin toimialojen kanssa.

Yhdessä kehittämisellä mahdollistetaan asiakaspalvelun 

laadun ylläpitäminen ja parantaminen, palveluiden 

saavutettavuus sekä tehokkuushyöty palveluiden 

järjestämisessä.

Arvovirran määritelmä

Arvovirta on valittuun aiheeseen 

keskittynyt jatkuvan kehittämisen 

toiminto, joka voi olla kiinteä 

organisaatio tai virtuaalinen.

Arvovirralla on aihe ja missio, jota se 

toteuttaa arvovirran vetäjän ja hänen 

tukenaan olevan ohjausryhmän 

ohjauksessa.

Arvovirta omistaa kehitysputkia ja 

maksimoi niiden arvontuottoa 

salkunhallinnan keinoin.



Arvovirrat
Miksi tarvitaan arvovirtoja?

Kaupunki toimii yhä verkottuneemmassa maailmassa, jossa kuntalaisen, 

elinkeinoelämän ja matkailijan arki edellyttää palveluiden sujuvaa 

yhteistoimivuutta yhteisen päämäärän toteuttamiseksi. Tämä on 

palveluintegraatiota.

• Vertaa kansainväliseen lentokenttään, jossa kymmenet tai sadat 

yksityiset ja julkiset toimijat muodostavat yhdessä saumattoman 

palvelun, joka kehittyy evoluutiomaisesti kuluttajaodotusten sekä 

reguloivien lakien ja sopimusten viidakossa.

Hyvinvoinnin edistäminen ja elinvoiman vahvistaminen edellyttävät yli 

palvelu- ja toimialarajojen menevää jatkuvaa yhteistyötä sekä useiden 

julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistä panosta.

• Yhteistyötä on perinteisesti edistetty työryhmissä, mutta niiltä puuttuu 

tyypillisesti toimeenpanoedellytykset.

• Kehitystyötä on perinteisesti tehty projekteissa ja hankkeissa, mutta 

niiltä loppuvat rahoitus ja toimivalta tuottaa tuloksia pitkäjänteisesti.

Arvovirtojen vaikuttamisen keinot

1. Tahtotilan määrittäminen tiedon ja dialogien pohjalta ja sen 

viestintä kaikille sidosryhmille ajatusmalli- ja toimintamuutosten

edistämiseksi.

2. Organisoimalla suunnitteluryhmiä ja järjestämällä opastusta, 

minkä tavoitteena on tukea palveluiden vaikuttavuuden lisäämistä 

hyvin käytännönläheisesti.

3. Kokoamalla kehitystarpeita yhteen ja tukemalla yhteisten 

ratkaisujen kehittämistä riittävän ohjauksen, rahoituksen ja 

resurssoinnin turvin salkunhallinnan keinoin.

4. Toteuttamalla talousohjausta, jolla koordinoidaan ja kohdennetaan 

kehitysrahan, investointirahan ja käyttömenojen kohdistumista 

kehitysputkille ja palveluille optimaalisella tavalla.

Kehitystarpeiden

yhdistäminen

Riittävästi rahoitettu ja

resursoitu kehitys

Palveluintegraatio

Hyvinvointi



Kaupungin palveluiden kehittämisen arvovirrat
Asiakaspalvelu tukee hyvinvointia ja elinvoimaa
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Nuorten ja lapsiperheiden arki
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Poliittinen päätöksenteko

Elinvoima

Matkailijoiden arki

Yritysten arki

Kulttuuri ja vapaa-aika

Asiakaspalvelu

Asiakasohjaus ja neuvonta

Asiakaspalaute ja 

data-analytiikka

Asuminen

ja ympäristö

Asiakasohjaus

ja neuvonta

OuluBot

Oulu10

Sosiaali- ja 

terveyspalvelut

Kasvatus ja 

koulutus

Kaupunki 

ja hallinto

Työ ja 

yrittäminen



Esimerkki

palveluarkkitehtuurista

Asioin/Sain palvelun …Tarvitsen enemmän …

Asiakasohjaus

ja neuvonta

OuluBot

Oulu10

Etsin/Tarvitsen … Mistä saan …

Keskitetty asiakasohjaus ja neuvonta 

- vähentää toimialoille tulevia kyselyitä

- antaa enemmän aikaa asiantuntijatyölle

- alentaa kustannuksia.

www…

Taso 0

Itsepalvelu

Taso 1

Yleisneuvonta

Taso 0

Itsepalvelu

Hakukoneet

OuluBot

Ouka.fi

Suomi.fi

Substanssin palvelut

Oulu 10

Taso 2

Asiantuntija

Taso 2

Asiantuntija





Ohjaavat tekijät

Arvovirtaa ohjaavat tekijät ja dokumentit Laji

Oulun kaupungin strategia 2026 ja siihen liittyvät ohjelmat

(asiakaspalvelu ja digitalisaatio) 

Strategia

Talousarvio ja –suunnitelma Suunnitelma

Tietosuojalaki (1050/2018) Laki

ePrivacy Laki

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016) Laki

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) Laki

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019) Laki

Saavutettavuuteen liittyvät lait Laki

Arvovirta huomioi ohjaavat 

tekijät

Arvovirtaa ohjaavat lainsäädäntö sekä 

kaupungin omat strategiat ja tavoitteet. 

Lisäksi arvovirran täytyy huomioida 

toimintakentässä tapahtuvat muutokset.

Arvovirran ja sen ohjausryhmän tulee 

olla näitä ohjaavista tekijöistä ja niissä 

tapahtuvista muutoksista tietoisia.

Ohjaavat tekijät listataan ja läpikäydään 

vähintään kerran vuodessa arvovirran 

strategiakokouksessa.

https://www.ouka.fi/documents/52058/17394318/KaupunkistrategiaOulu2026+final.pdf/8426ea0a-4a9b-40ad-9ab4-2c3988125262


Arvovirran 

ohjaus



Ohjausryhmä

Ohjausryhmän tarkoitus ja 

kokoonpano

Arvovirran ohjausryhmä tekee arvon 

tuottamista tukevia päätöksiä ja 

noudattaa salkunhallinnan periaatteita.

Ohjausryhmässä ovat edustettuina 

keskeiset sidosryhmät, joita ovat 

arvovirran aiheen mukaiset:

• Hallintokunnat

• Kehitysyksiköt

• Koordinaatioryhmät

Koordinaatioryhmiä ovat mm. 

kokonaisarkkitehtuurin (KA), datan ja 

tietoturvan hallintotiimit.

Jäsen/varajäsen Yksikkö

Veli-Matti Keloneva (puheenjohtaja)/Kari-Pekka Kronqvist Koha

Riitta Tahkola (sihteeri)/Jarmo Rossi Koha

Tapio Matinmikko/Ari Ylinärä Oulun digi

Juha Aho/Jarmo Laitinen Siku

Heikki Huhmo/Anna Meriruoho BO

Päivi Saari/Ville Kauppi YYP

Katri Nelo/Tuija Puhakka Hyve

Kehitysputkien vastuuhenkilöt kutsuttaessa



Ohjausryhmän kokoontuminen

Ohjausryhmän vuosikello

Ohjausryhmä kokoontuu tyypillisesti 

kahden viikon syklillä, jotta varmistetaan 

viivytyksetön päätöksenteko.

Tämän lisäksi on tyypillisesti kolmen 

kuukauden välein koko salkun 

tilannekatsaus ja kustannusseuranta.

Arvovirran strateginen suunnittelu 

tehdään tyypillisesti kerran vuodessa 

budjetoinnin yhteydessä ja siinä 

asetetaan tavoitteet ja tarkastellaan 

arvovirran missiota, toimintaa ja 

organisoitumista. 

Vakiokokous (2vk sykli)

Operatiivinen päätöksenteko

✓ Ajankohtaiset asiat

✓ Päätösesitykset 

✓ Hyväksynnät

Suunnittelukokous (3kk sykli)

Taktinen päätöksenteko

✓ Kehitysputkien raportit

✓ Kustannusseuranta

✓ Priorisoinnit

Strategiakokous (0,5v sykli)

Strateginen päätöksenteko

✓ Budjetti ja 

investointisuunnitelma

✓ Arvovirran tavoitteet

Kehitysputkien 

päivittäinen johtaminen 

valitun menetelmän 

mukaan sekä 

raportointi arvovirralle 

salkunhallinnan 

periaattein



Arvovirran talousohjaus

Vuosikelloon ja salkunhallintaan 

liittyvä talousohjaus

Arvovirran talousohjaus kattaa yli 

vuosikellon ja on aktiivista 

konsernitasolta kehitysputkitasolle asti.

Arvovirta valmistelee kehitysputkien ja 

toimintojen kanssa vuosibudjettia ja 

tekee valtuuston päätöksen jälkeen 

näiden kanssa tarkemman 

käyttösuunnitelman.

Arvovirran hallinta tekee taloudellisen 

tarkastelun neljästi vuodessa ja tekee 

tarvittavat päätökset vakiokokouksissaan 

kahden viikon syklillä.

alkuvuosi syksy 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Budjetoinnin valmistelu

Budjettisuunnittelu

Kaupungin talousarvio ja talousohjaus

Kaupungin-

valtuuston

päätös

Käyttö-

suunnitelma
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Kehitysputki

Arvovirran

strategiakokous

Budjetti ja

investointi-

suunnitelma

Arvovirran suunnittelukokous

Kehitysputkisalkun kustannusseuranta

Vahvistettu budjetti

Arvovirran salkunhallinta ja talousohjaus

Arvovirran vakiokokous

Hyväksynnät



Arvovirran talousohjauksen hyödyt

Arvovirta on hyvä talouden ohjauksen väline, koska sillä on edellytykset 

1) koota saman tyyppiset kehitysaloitteet yhdeksi isommaksi kokonaisuudeksi, jolla on riittävä rahoitus, 

2) puoltaa kehitysinvestointeja kaupungin päätöksenteossa, 

3) rahoittaa kehityssuunnittelua ennen investointipäätöstä, ja 

4) kohdistaa kehittämisen rahoitusta ja jatkuvan palvelun käyttömenoja tuloksellisesti.

Kehitysaloitteiden 

yhdistäminen

Kaupungin eri toiminnoissa 

on samanlaisia 

kehitystarpeita ja niiden 

yhdistäminen yhden 

arvovirran alle mahdollistaa 

yhden kattavan ratkaisun 

kehittämisen valmiiksi 

laadukkaasti ja tehokkaasti.

Investointirahoituksen 

puoltaminen

Kaupungin päätöksenteossa 

arvostetaan arvovirran 

antamaa puoltoa ja 

perustelua investointi-

ehdotukselle. Siksi eri 

toimintojen on mielekästä 

tuoda kehitys arvovirran 

alle.

Varhaisen vaiheen 

kehittämisrahoitus

Arvovirralla on käytettävissä 

kehittämisrahaa, jolla se voi 

rahoittaa kehitysaloitteen 

alkuvaiheen selvityksiä ja 

suunnittelua ennen 

varsinaista 

investointipäätöstä.

Rahoituksen tuloksellinen 

kohdistaminen

Arvovirran talousohjaus 

kattaa esiselvityksestä aina 

palvelutuotantoon asti. Tällä 

matkalla on usein eri 

kustannuspaikkoja ja 

rahoittajia ja arvovirta 

auttaa varmistamaan koko 

ketjun riittävän rahoituksen.

Kaupungin talousarvioon korvamerkitty rahoitus 

kehitysprojektille investointipäätöksen perusteella.

Investointiraha

Arvovirralle tai toiminnolle varattu raha, jota tämä 

voi käyttää tarveharkintaisesti omassa toiminnassa.

Kehittämisraha

Kaupungin talousarvioon budjetoitu rahankäyttö, 

joka perustuu palvelun tuottamiseen ja ylläpitoon.

Käyttömeno



Arvovirran 

kehitysputket



Arvovirta johtaa salkkua, jossa on kehitysputkia

Kehitysputkia ovat tavoitteellisesti organisoidut projektit ja jatkuva kehitys. Arvovirta tuottaa liiketoiminta-arvoa 

niiden avulla. Arvovirta varmistaa, että kehitysputkella on riittävät edellytykset toimia ja ohjaa priorisoidut 

kehitystarpeet näihin putkiin. Arvovirta ja sen ohjausryhmä varmistavat, että kehittäminen on koordinoitua ja 

tuloksellista. Arvovirta varmistaa nämä asiat noudattamalla salkunhallinnan periaatteita.



Mikä on kehitysputki?

Kehitysputki on systemaattinen ja johdettu tapa tuottaa kehitystuotoksia. Kehitysputkella on vastuuhenkilö, resurssit, kustannus- tai 

tuottavuusseuranta ja toimintamalli. Kehitystoimet, joilla nämä kaikki neljä asiaa ovat samat, ovat yhtä ja samaa kehitysputkea. Kehitystoimet, 

joilla nämä neljä asiaa eivät ole tunnistettavissa, eivät ole kehitysputkia vaan vakiintuneita tai ad hoc -toimintatapoja.

Taloushallinnon raportointi vaatii 

pientä jatkuvaa kehitystä. IT:ssä on 

asian osaava henkilö, joka tekee 

talousosaston pyytämät lisäykset ja 

muutokset.

Annetun tiedon perusteella tätä ei voida vielä pitää 

kehitysputkena. Vastuuhenkilö, kustannusseuranta ja 

toimintamalli vielä puuttuvat.

Taloushallinnon raportoinnin tuottaa 

toimittaja, joka veloittaa työstä 

toteutuneiden tuntien mukaan. 

Talousosasto lähettää kehityspyynnöt 

sovittuun sähköpostiosoitteeseen.

Toiminnalla on kustannusseuranta ja resurssit, mutta 

selkeä vastuuhenkilö ja toimintamalli puuttuvat ja siksi 

kyseessä on vakiintunut toiminta ei kehitysputki.

Taloushallinnon raportoinnista vastaa 

kontrolleri, joka ohjaaja ja priorisoi 

muutospyyntöjonoa. Kehitystyön 

toteuttaa kehitystiimi sovitun budjetin 

puitteissa.

Toiminto täyttää kehitysputken määritelmän. Työn 

tuloksellisuutta voidaan arvioida ja tarvittaessa myös 

mitata.

Esimerkki 1: Vakiintunut toiminta Esimerkki 2: Vakiintunut toiminta Esimerkki 3: Kehitysputki



Kehitysputket

Kehitysputki Henkilö Kehitysputken vaihe Tyyppi

[projekti, tiimi...]

Kehityspanos 

[HTV/EUR]

Rahoitus

Suomi.fi Jaakko Järvenpää/

Marjaana Koistinen

Moda, koha, digi

Oulu10 Lotta Löfberg Koha

OuluBot Sirpa Myllymäki/

Jarmo Rossi

BF, koha

Puhelinoperaattoriasiat Juha Saarela Digi

eAsiointi/ePalveluasiat/

integraattorialusta

Koha, digi

Muut mahdolliset 

kehitysputket

Arvon tuottaminen tapahtuu kehitysputkissa

Kehitysputki voi olla jatkuvaa kehitystä tekevä tiimi, hanke tai 

projekti, jonka laajuus esitetään henkilötyövuosina.

Rahoitus voi tulla yhdeltä tai useammalta taholta. Rahoitusta 

ovat investointirahoitus, kehittämisraha sekä käyttömeno. 

Nämä rahoituksen muodot on kuvailtuna aiemmalla sivulla 

”Arvovirran talousohjauksen hyödyt”.



Toimintamalli 

ja roolit



Arvovirta toimii MODA / BT-mallin mukaisesti



Ohjaus arvovirta- ja kehitysputkitasolla

Kevyt hallintomalli pyrkii tekemään kehitysvirrasta mahdollisimman sujuvan. Kevyen hallintomallin periaatteita 

noudatetaan liiketoiminnan tarpeiden määrittelystä aina palvelun julkaisuun ja käyttöönottoon asti.

Kevyen hallintomallin kolme pääperiaatetta

1. Kokonaisuutta hyödyttävä ylhäältä alaspäin 

suuntautuva ohjaus ja koordinointi salkkujen 

optimoimiseksi

2. Vahva johtajuus ja valtuutus päätöksenteolle ja 

arvonluonnille

3. Jouheva kehityskulku ideasta palvelutuotantoon 

varmistamaan arvon muodostuminen ilman 

tarpeettomia ylemmän tason 

päätöksenhakumenettelyjä

BT-malli määrittää kolmea hallinnon tasoa

1. konsernitaso, 

2. arvovirtataso ja 

3. kehitysvirtataso / kehitysputkitaso. 

Lisätietoja konsernitason ohjauksesta on luettavissa BT-

mallissa kohdassa “Yhtiötaso”. 

PALVELU-

ARKKITEHTI

TOIMIALOJEN EDUSTAJAT

ARVOVIRRAN 

JOHTAJA

DATA-

PÄÄLLIKKÖ

SCRUM MASTER

TIETOTURVA-

PÄÄLLIKKÖ

PALVELUN-

OMISTAJA

PROJEKTI-

PÄÄLLIKKÖ

PALVELU-

PÄÄLLIKKÖ

KOKONAIS-

ARKKITEHTI

KEHITYS-

JOHTAJA

https://btmalli.fi/book/strategy-and-governance/objectives-scorecard-and-steering/


Arvovirran ja kehitysputkien johtamisen avainroolit

PALVELU-

ARKKITEHTI

TOIMIALOJEN EDUSTAJAT

ARVOVIRRAN 

JOHTAJA

DATA-

PÄÄLLIKKÖ

SCRUM

MASTER

TIETOTURVA-

PÄÄLLIKKÖ

PALVELUN-

OMISTAJA

PROJEKTI-

PÄÄLLIKKÖ

PALVELU-

PÄÄLLIKKÖ

KOKONAIS-

ARKKITEHTI

KEHITYS-

JOHTAJA



Arvovirtatason roolien toimenkuvat

PALVELU-

ARKKITEHTI

ARVOVIRRAN 

JOHTAJA

Arvovirran johtajalla on

kokonaisvastuu digitaalisten

asiakaspalvelujen prosessista

ja palvelusalkusta sekä niiden

tuomista hyödyistä.

Palveluarkkitehti vastaa arvovirran

palveluiden arkkitehtuurikokonaisuuksista,

jotka hän määrittelee yhdessä arvovirran

pääarkkitehdin kanssa.

Arvovirran ohjausryhmä

tekee arvon tuottamista

tukevia päätöksiä ja

noudattaa salkunhallinnan

periaatteita.

Arvovirran pääarkkitehti vastaa arvovirran

kehityksen ohjaamisesta kaupungin/kunnan

kokonaisarkkitehtuurin määrittelemään suuntaan ja

vastaa arkkitehtuuriperiaatteiden noudattamisesta

arvovirrassa.

Datapäällikkö vastaa tiedolla johtamisen

yhdenmukaisesta kehittämisestä koko

kaupungin/kunnan tarpeisiin.

Tietoturvajohtaja vastaa siitä, että vain

asianomaisilla käyttäjillä ja ryhmillä on pääsy

digitaalisten asiakaspalvelujen sisältämään ja

käsittelemään tietoon.

Palvelunomistaja vastaa palvelualueen

digitaalisen asiakaspalvelukokonaisuuden ja

siihen liittyvien prosessien kehittämisestä sekä

kuntalais- ja asiakashyötyjen toteutumisesta.

ARVOVIRRAN 

PÄÄARKKITEHTI

KEHITYS-

PÄÄLLIKKÖ

DATA-

PÄÄLLIKKÖ

TIETOTURVA-

JOHTAJA

PALVELUN-

OMISTAJA

Kehityspäällikkö vastaa kaikesta digitaalisten

asiakaspalvelujen kehittämisen koordinoinnista,

resurssoinnista, seurannasta sekä kehityssalkusta.



Kehitysputkitaso

Ideasta palvelutuotantoon ulottuvat kehitysvirrat ovat 

moottoreita arvon luomiselle. Kehitysvirrat voivat olla (i) projekteja 

ja hankkeita, (ii) ketteriä kehitystiimejä ja (iii) muutospyyntöihin 

perustuvia pieniä kehitystöitä. Kehitysvirrat saavat oikeuden käyttää 

resursseja arvovirralta, joka on kehitysvirran yläpuolella olevalta 

taso.

Kun kehitysaloite on hyväksytty, projekti tai hanke etenee kartoituksen, 

valmistelun, suunnittelun, kehittämisen ja validoinnin kautta kehitystyön 

projektipäällikön koordinoinnilla hyväksyttynä tuotantoon.

Ketterissä projekteissa kehitysaloite toteutuu toistuvien 

kehityssprinttien kautta Scrum Masterin (kehityspäällikön) johdolla 

tuotantoon.

Muutospyyntö vastaanotetaan, työn toteutus suunnitellaan, kehitetään 

ja validoidaan, jonka jälkeen muutospyyntö päivitetään tuotantoon 

palvelupäällikön ohjauksella.

SCRUM

MASTER

PROJEKTI-

PÄÄLLIKKÖ

PALVELU-

PÄÄLLIKKÖ



Kehitysputkitason avainroolien toimenkuvat

Projektipäällikkö vastaa päivittäisistä

projektijohtamisen tehtävistä ja varmistaa, että

projekti tuottaa sovitut tuotokset suunnitelmien

mukaisesti, laadukkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Scrum master kehittää ei-standardoituja

ratkaisuja tai on koodariasiantuntija, joka

suunnittelee käyttöliittymiä tai testausta.

Palvelupäällikkö vastaa digitaalisen asiakaspalvelun (koko

palveluketjun) kehittämisestä, loppukäyttäjäkokemuksesta,

laadunhallinnasta ja taloudesta sekä toimittajayhteistyöstä

taktisella tasolla.

Palvelunomistaja/palvelualuevastaava vastaa palvelualueen

digitaalisten asiakaspalvelukokonaisuuden ja siihen liittyvien

prosessien kehittämisestä sekä kuntalais- ja asiakashyötyjen

toteutumisesta.

SCRUM

MASTER

PROJEKTI-

PÄÄLLIKKÖ

PALVELU-

PÄÄLLIKKÖ



Arvovirran avainroolit

Arvovirtatasolla yksittäisillä arvovirroilla on oma liiketoiminnan näkökulma, 

josta ne luovat arvoa. Arvovirran ohjausryhmää johtaa näkökulman ylin edustaja 

ja sen organisoinnista vastaa bisnesteknologiatoiminnan tästä näkökulmasta 

vastaava toiminnanjohtaja (eng. BIO).

Vahvaa johtajuutta ja mandaattia korostavan kevyen hallintomallin 

periaatteen mukaan arvovirrat hallinnoivat oman salkkuaan konsernitasolta 

saatujen raamien ja valtuuksien puitteissa. Arvovirrat voivat näin ollen itse 

priorisoida hyödyllisimpiä kehityskohteita.

PALVELU-

ARKKITEHTI

ARVOVIRRAN 

JOHTAJA

KOKONAIS-

ARKKITEHTI

KEHITYS-

PÄÄLLIKKÖ

TIETOTURVA-

PÄÄLLIKKÖ

DATA-

PÄÄLLIKKÖ

PALVELUN-

OMISTAJA

Arvovirtajohtamisen perimmäinen tavoite on luoda arvoa ja maksimoida 

liiketoiminnalliset tuotokset. Tavoitteeseen päästäkseen on arvovirran 

organisoitava ja toteutettava seuraavat viisi hallinnon tehtävää:

1. Koostaa strategia

2. Jakaa resurssit

3. Koordinoida kysyntää

4. Hallita salkkuja

5. Luoda liiketoiminta-arvoa

TOIMIALOJEN EDUSTAJAT



Arvovirran vastuuroolit

Rooli arvovirrassa Henkilö Kommentti

Omistaja Veli-Matti Keloneva Myös keh.putkien koordinointi

Kokonaisarkkitehti Riitta Tahkola Myös palveluarkkitehtuuri

Palveluasiantuntija Jarmo Rossi

Tieto-/data-arkkitehti Hannu Kallinen

Tietoturva ja –suoja Kari Nykänen

Laskenta-asiantuntija Janne Juotasniemi

IT arkkitehti Juha Saarela

Osallisuus Merja Niemelä

Mittarit ja analyysi Kimmo Väisänen Yhteys strategiaan

Monimuotoinen tiimi

Arvovirta kokoaa yhteen monipuolisen 

ja –muotoisen asiantuntijatiimin, joissa 

on edustettuna toimialan eri näkökulmat 

sekä koordinaatio eri arvovirtojen ja 

kehitysnäkökulmien ylitse.

Koordinoitavia asioita ovat mm.

• Kokonaisarkkitehtuuri (KA)

• Tietoturva ja tietosuoja

• Salkunhallinta

• Resursointi

• Data



Asiakaspalvelun arvovirran muita

avainhenkilöitä

Henkilö Palvelu

Lotta Löfberg Oulu10

Sirpa Myllymäki OuluBot

Jarmo Rossi OuluBot

Jaakko Järvenpää/Marjaana Koistinen Suomi.fi

Juha Saarela Teleoperaattori ja alustat

Marjaana Koistinen Suomi.fi –viestit, -palveluväylä

Teija Lehtosaari Suomi.fi –valtuudet, maksut ja verkkokaupat

Riitta Tahkola Suomi.fi –palvelutietovaranto

Satu Tähtinen Verkkosivut, Ouka.fi

Martti Holma Verkkosivut, Ouka.fi

Johanna Timonen Lapsuus.fi

Hanna Korpiaho Järjestelmät, OuluBot ja pääkäyttäjä

Muut avainhenkilöt 

arvovirrassa

Arvovirran muille avainhenkilöillä on 

vankka käytännönläheinen kokemus 

sekä käsitys heidän vastuullaan olevista 

palveluista. 

Arvovirran muut avainhenkilöt 

ymmärtävät palvelun operatiiviset 

toiminnot hyvin ja pystyvät tuoda ilmi 

uusia näkökulmia arvovirran toimintaan. 

Ottamalla nämä henkilöt mukaan 

varmistetaan, että kaikki saman asian 

parissa työskentelevät henkilöt saadaan 

mukaan yhteiseen tekemiseen.



Arvovirran työnjako 1/2

Työnjako ja työn rahoitus

Arvon tuottaminen edellyttää eri 

osapuolien yhteistä työtä. Roolien 

rahoitus perustuu yleensä 

vakiintuneeseen työnjakoon, mutta se 

voi vaihdella kehitysputkittain.

Suora rahoitus tarkoittaa arvovirran 

omasta budjetista rahoitettua työtä joko 

suoraan tai kehitysputkien kautta.

Strategiasta suunnitelmaksi Kuvaus

Tarvekartoitus ja -kuvaus TR O T Substanssista

Palveluarkkitehtuuri T

IT arkkitehtuuri T

Toiminnan ja prosessien suunnittelu T O T

Toimintamuutoksen suunnittelu T O T

Ratkaisun tai palvelun määrittely

Datan ja integraatioiden suunnittelu

Palvelutuotannon suunnittelu

Tietoturva- ja tietosuojan suunnittelu

Hankinta ja sopimukset

R=Rahoitus

T=Työ/Toimitus

O=Ohjaus/Ostaminen



Työnjako ja työn rahoitus

Arvon tuottaminen edellyttää eri 

osapuolien yhteistä työtä. Roolien 

rahoitus perustuu yleensä 

vakiintuneeseen työnjakoon, mutta se 

voi vaihdella kehitysputkittain.

Suora rahoitus tarkoittaa arvovirran 

omasta budjetista rahoitettua työtä joko 

suoraan tai kehitysputkien kautta.

Suunnitelmasta tuotoksiksi Kuvaus

Ratkaisun tai palvelun suunnittelu

Ratkaisun tai palvelun kehitys

Ratkaisun tai palvelun testaus

Käyttöönoton suunnittelu ja koulutus

Liiketoimintamuutosten toteutus

Lisenssit ja käyttöoikeudet

Julkaisu ja levitys

Palvelutuotanto

Käytön tukeminen ja opastus

Muutoshallinta ja ylläpito

R=Rahoitus

T=Työ/Toimitus

O=Ohjaus/Ostaminen

Arvovirran työnjako 2/2



Toimintasuunnitelmasta toteutukseen

2.  Arvovirran organisointi

Arvovirran ohjausryhmän kokoonpano

sekä vuosikello on tiedossa. Tämä

kokous on taktinen kokous.

1. Hyväksyntä ja koulutus

Toimintasuunnitelman hyväksyntä ja

koulutus.

Strategisessa kokouksessa tulee käsitellä 

seuraavia asioita:

Seuraavan vuoden rahankäyttötarve ja 

rahoituksen tilanne

Arvovirran painopistealueet (nämä 

päätökset ohjaavat rahoituksen 

tukemista sekä muuta tekemistä):

- Mihin tulee panostaa loppuvuonna? 

Entä alkuvuonna?

Tiekarttaa on valmisteltu jo etukäteen ja 

sitä käsitellään tässä kokouksessa.

3. Strateginen kokous 25.8.

Ymmärretään asiakaspalvelun kokonaiskuva ja millä 

tasolla asiakaspalvelu on eri palveluissa. 

Ymmärretään ketkä tuottavat omat 

asiakaspalveluratkaisunsa ja ketkä ovat keskitetyn 

asiakaspalvelun piirissä. Ohjausryhmällä on 

ajankohtainen käsitys asiakastyytyväisyydestä sekä 

selkeät tulokset, jota pyritään saavuttamaan.

On hyvä suunnitella esimerkiksi kolme seuraavaa 6kk 

jaksoa, joille jokaiselle valitaan teema jota pyritään 

kehittämään. 

Esimerkiksi: Teema 1 (1-6kk): onnistunut OuluBotin

soveltaminen ja hyödyntäminen. 

Teema 2 (7-12kk): Arvovirran kokoaminen 

asiakasohjauksen ja neuvonnan ympärille.

4. Asiakasohjaus ja neuvonta



Tiekartta

Loppuvuosi 2021

TUUMASTA TOIMEEN

2022

Hyväksyntä ja koulutus

• Toimintasuunnitelman hyväksyntä

• Toimintasuunnitelman koulutus

• Muiltakin toimijoilta (yksityiset sekä julkiset) oppeja 

mukaan 

Toiminnan organisointi ja toteutus

• Ohjausryhmän työn käynnistäminen

• Arvovirran henkilöiden nimeäminen ja heidän 

ajankäytöstä sopiminen

• Mandaatin varmistaminen

• Viestintä sidosryhmille

Strateginen ohjausryhmäkokous 25.8.

• Alustavan palveluarkkitehtuurin esittely

• Kehittämisen teemat ja painopisteet

• Tiekartan täsmentäminen ja hyväksyntä

• Seuraavan budjettikauden rahankäyttötarve ja 

rahoituksen tilanne

Arvovirran ja kehitysputkien yhteistyön toteuttaminen 

käytännön tasolla

• Yhteiset käytännöt otettu käyttöön

Pikainfot

• Lyhyet nauhoitukset, joissa kerrotaan ajankohtaisia 

asioita 

• Julkaistaan Akkunassa joka perjantai samaan aikaan

• Tavoitteena tuoda selkeää viestintää ja tunnettuutta 

myös laajemmalle yleisölle

Toimialakohtaiset kartoitukset, suunnittelut, vaikutusten 

arviointi

• Miten nykytila kartoitetaan, miten vaikuttavuutta 

arvioidaan

• Siku, Hyve, Koha, YYP (sis. infrat, Oulun vesi, 

pelastuslaitos, liikelaitokset, ympäristötoimi), Business 

Oulu, oy-muotoisesti toimivat konsernin osat

Toimialakohtainen viestintä

• Asioiden vienti toimialan johtoryhmään 

OuluBotin voimakas eteenpäin vienti jatkuvana palveluna. 

Myös muiden digitaalisten asiakaspalveluratkaisujen 

kehitys.

Kuntalaisen 24/7 asiakaspalvelu, joka on mahdollista hoitaa 

tehokkaasti ja sujuvasti vain digitaalisesti.

Työkulkujen automatisointi, manuaalisen työn 

vähentäminen.

Oman sisäisen toiminnan tehostaminen.


