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Kärkihanke 2
vetovastuu on ollut Valtiovarainministeriön Hallinnon
kehittämisosaston KuntaIT:llä sekä Sitran
Kuntaohjelmalla
työryhmätyössä mukana: Espoo, Hämeenlinna,
Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta,
Mikkeli, Oulu, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tampere,
Turku, Vaasa ja Vantaa
työssä hyödynnettiin mahdollisimman paljon jo
meneillään olevaa kehitystyötä
työ fokusoitiin tuottavuuden kannalta tärkeimmiksi
määritellyille alueille:

yhteisen tietohallintomallin kehittäminen
uuden asiakaspalvelumallin kehittäminen
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Konkreettiset suositukset ja ehdotukset 20 suurimman
kaupungin tuottavuusohjelmassa IT- toimintamallien
yhtenäistämiseen

3

Vakiinnutetaan, hyödynnetään ja edelleen kehitetään yhteinen IT- toimintamalli
suunnittelemalla ja toteuttamalla kaupunkien tietohallintojen järjestämisen muutospolku
ja toimenpiteet. Konkreettiset toimenpide-ehdotukset ovat:

1. kuvataan kaupunkien IT- toimintamallin yhteinen tavoitetila
2. luodaan kaupunkikohtaiset muutospolut
3. käyttöönotetaan IT-toimintamalli omaa toimintaa kehittämällä ja/tai osallistumalla

kansalliseen osaamisverkostoon jossa tulevaisuuden toimijoina mm. KPK ICT Oy ja
VM/JIP

4. määritellään koko julkisen hallinnon yhteinen IT- toiminta- ja hallintamalli, mihin
kaupunkien toimintamallit kiinteänä osana integroidaan
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Kaupunkien ja julkisen hallinnon IT- toimintamallin edut
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Tavoitetilassa kaupungit ovat yhtenäistäneet tietohallinnon toimintamallinsa. Yhtenäisen
IT-toimintamallin tavoitteena on nykyistä ketterämpi toimintapa: johdonmukainen ja
yhtenäinen IT- strategia ja –ohjaus, selkeät toimijoiden roolit ja vastuut sekä nopea ja
tehokas resurssien hyödyntäminen.

IT- toimintamallin hyödyntämisen etuja ovat:
• määrämuotoinen, toimintalähtöisesti ja yhtenäisesti johdettu toimintamalli, joka tukee

toimialojen ja tietohallinnon yhteistyön kehittämistä sekä vaikuttavuuden ja
tuottavuuden kasvattamista

• IT- vastuiden selkeneminen
o tietohallinto vs. IT-palvelutuotanto
o IT- palveluiden järjestäminen, tuottaminen, ylläpito ja kehittäminen

• kehittämisvoimavarojen vaikuttavampi ja tehokkaampi kohdentaminen
• IT- toiminnon ja -palvelutuotannon parempi johtaminen ja hallinta
• merkittävät mittakaavaedut sekä työkalut kaupungin oman toiminnan kehittämiseen

hyödyntämällä kansallista osaamisverkostoa, asiantuntijoita ja yhteisiä IT- palveluita
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Kuntatoimijoiden tietohallinnon järjestämistapa on
muuttumassa kohden yhteistä tilaaja-tuottajamallia
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Hajautunut tietohallinto
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Toimiala

IT -
yksikkö

Toimiala

IT -
yksikkö

Toimiala

IT -
yksikkö

Toimiala
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Tietohallinto

Keskitetty tietohallinnon ohjaus

Toimiala Toimiala Toimiala

Toimittaja Toimittaja Toimittaja Toimittaja Toimittaja Toimittaja

Oma
tuotanto

Oma
tuotanto

Tilaaja-tuottajamalli
”yhden luukun periaate”

Palvelun järjestäjä

Toimiala-alaan liittyvä
vahva IT- ymmärrys

Tietohallinnon muutos

• Joissain kunnissa tietohallinto ei ole vielä
järjestäytynyttä

• Tietohallinto on sijoittunut/kehittynyt
hajanaisesti toimialojen sisään ja
vastuunjako, toimittajien hallinta on
sekanaista

• Varsinainen ICT strateginen suunnittelu on
heikkoa

• Yleisesti kuntatoimijoiden tietohallinto tai
ainakin sen ohjaus  on keskitetty erillisen
tietohallinto-osaston alle

• ICT strateginen ohjaus, tavoitteet ja budjetti
tulee keskitetyltä tietohallinnolta

• Osissa kunnista toimialoilla voi olla omia
toimialakohtaisia tietohallintoresursseja

• Osaaminen on vahvasti keskittynyt toimialoille
• Toimittajien hallinta tapahtuu keskitetysti

• Kaupunkien tietohallinto on keskitetty erillisen
tietohallinto-osaston alle

• Myös tietohallinnon asiantuntemus on
keskitettyä ja toimialoilla on tietohallinnon
edustajat  omien tietohallinto yksiköiden sijasta

• Toimittajien hallinta tapahtuu keskitetysti ja
palveluiden tuotantoa ollaan siirtämässä yhä
voimakkaammin kaupallisille palvelutuottajille

Toimittaja Toimittaja Toimittaja

Tietohallinto
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Hallinnoi tietohallinnon
järjestelmiä ja budjetteja

Yhdistää tietohallinnon organisaation
strategiaan, muutoksiin ja tarpeisiin

Nykytilassa

ICT-infrastruktuurin ylläpito ja tuki

Arkkitehtuurit ja
infrastruktuurin

kehittäminen

Palvelutoiminnan
kehittämisen tukeminen

Strategia

50%

20%

10%

5%

Tavoitetilassa

10%

90%

Strategia

Kaupungin tuloksellisen
palvelutoiminnan kehittäminen

Kumppanuuden
hallinta

Tietohallinnon  muutos

ICT-palvelujen ostaminen

15%

Hallinnoi kehittämishankkeita, jotka
auttavat organisaatiota kehittämään
palvelutoimintaansa  ja tuloksiaan

Vastaa hankinnasta ja
hallinnoi toimittajakenttää

Tietohallinnon kyvykkyydet

= Kaupungin oma tietohallintokyvykkyys = Palvelutarjoajan kaupungille mahdollistama tietohallintokyvykkyys

Tavoitetilassa kaupungin tietohallinto-osaaminen kohdistuu
nykyistä voimakkaammin strategisen tason suunnitteluun ja
tilaajaosaamiseen



pp.kk.vvvvOsasto 7KuntaIT 17.11.2010 7

Kaupungin strategia ja johtaminen

Tietohallinnon toimialaosaaminen
Ratkaisuhallinta

Tietohallinnon asiantuntijuus

Sosiaali- ja terveys, esim.
• kasvu ja kehityksen tuki
• sairauden tutkimus ja hoito
• arjen tuki

Strateginen ICT-suunnittelu ja ICT-johtaminen

Opetus- ja kulttuuri

Asumis- ja ympäristö

Hallinto
R
atkaisujen hallinta

Tietohallinnon johtam
inen

Tietoturva

Arkkitehtuurit

H
ankinnat ja toim

ittajahallinta

Projektihallinta ja m
enetelm

ät

Prosessikehitys

IT- Palvelutuotanto

Toim
ialat

Kaupungin IT-toiminnan yhtenäinen järjestämistapa
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Arkkitehtuuria käytetään
keskeisenä ohjausvälineenä

Visio ja strategia sekä toiminnan ja
talouden suunnittelu ohjaavat
arkkitehtuurin kehittämistä.
Arkkitehtuurilla hallitaan kokonaisuutta
ja ohjataan hankkeiden valintaa
hankesalkkuun.
Arkkitehtuurilla ohjataan hankkeen
suunnittelua.
Hankkeessa voidaan havaita
muutostarpeita arkkitehtuuriin.
Arkkitehtuurilla ohjataan hankkeessa
kehitettävien toimintoprosessien ja
tietojärjestelmien suunnittelua.
Toimintoprosessien ja tietojärjestelmien
kehittämisen ja käyttöönoton kautta
arkkitehtuurin tavoitetila muuttuu
nykytilaksi.

Visio ja strategia

Tietojärjestelmien kehittäminen

Toiminnan kehittäminen
Tiedon hallinnan kehittäminen

Arkkitehtuurin hallintaArkkitehtuurin hallinta

Hankesalkun hallintaHankesalkun hallinta

HankehallintaHankehallinta

Järjestelmäkehityksen hallintaJärjestelmäkehityksen hallinta

Toiminnan ja
talouden suunnittelu
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KA:n kytkeminen johtamistyöhön
Strateginen johtaminenStrateginen johtaminen

Strategiset painopisteet,
hankkeen, mittarit

Missio, Visio, Arvot
Strateginen arkkitehtuurin

suunnittelu
Strateginen arkkitehtuurin

suunnittelu

Taktinen johtaminenTaktinen johtaminen Taktinen arkkitehtuurin suunnitteluTaktinen arkkitehtuurin suunnittelu

Operatiivinen johtaminenOperatiivinen johtaminen Operatiivinen arkkitehtuurin
suunnittelu

Operatiivinen arkkitehtuurin
suunnittelu

Arkkitehtuuriperiaatteet
KA-kehittämispolku

Vuosibudjetti
Projektisalkku
Vuositason mittarit

Prosessien ja
palveluiden jäsennys

Toimijat ja roolit
KA-projektisalkku

Toteutukset
Seuranta

Arkkitehtuurilinjausten
mukaiset toteutukset

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä ja sen periaatetason tuotokset
(arkkitehtuuriperiaatteet, sidosarkkitehtuurit) sekä keskeisimmät
käsitteellisen tason arkkitehtuurikuvaukset (roolit, sidosryhmät, palvelut,
prosessikartta) toimivat strategisen ja taktisen suunnittelun tukena.
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Eräs jäsennys: Julkisen hallinnon IT- toimintaympäristö
JULKISHALLINNON  STRATEGINEN IT-OHJAUS

STRATEGINEN IT-OHJAUS
•Laatii yhtenäisen julkishallinnon IT-strategian
ja sen toteutussuunnitelman sekä siirtää
vastuun yksittäisen ohjelman tai palvelun
kehittämisestä vastuulliselle toimijalle
•Suunnittelee, priorisoi ja valitsee
kehittämisohjelmat ja kehitettävät IT-palvelut
sekä nimeää niiden omistajat ja ohjausryhmät
•Tekee päätökset palvelujen päättämisestä
•Valmistelee lainsäädäntömuutokset

KPK ICT OY

IT-PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA
ELINKAAREN AIKAINEN KEHITTÄMINEN

JIP

VIP

IT PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

IT PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN

VM/JULKIT
•toimii julkishallinnon korkeimpana IT-
toiminnan koordinoijana sekä ohjaajana.
Linjaa lakiesitysten, suositusten ja
ohjausmallin kautta valtion ja kuntien IT –
toimintaa. Omistaa isot kansalliset
hankekokonaisuudet (SADe).

TALOUDEN JA RESURSSIEN OHJAUS
•Vahvistaa taloudelliset toimintaedellytykset ,
rahoituksen sekä varmistaa taloudellisten
raamien noudattamisen
•Varmistaa toimijoiden roolit , vastuunjaon sekä
resursoinnin ja osaamisen riittävyyden

VALTIT
•vastaa valtionhallinnon IT-toiminnan
johtamisesta ja koordinoinnista. ValtIT vastaa
omistajana yhteisten IT-palveluiden
kehittämisestä sekä tuotannon ohjaamisesta
ja laadusta.

STANDARDIT, SUOSITUKSET JA
ARKKITEHTUURI
•Varmistaa valtionhallinnon ja kuntasektorin
yhtenäisten standardien, suositusten ja
kokonaisarkkitehtuurin noudattamisen

KUNTAIT
•edistää kuntasektorin palvelutoiminnan ja
IT:n yhteensovittamista sekä vahvistaa IT-
toiminnan kokonaishallintaa

IT-PALVELUIDEN JA –TOIMINNAN
OHJAUS JA SEURANTA
•Ohjaa julkishallinnon yhteisen ja läpinäkyvän
kehitys- ja palvelusalkun sekä johdon
raportoinnista saatavan tiedon pohjalta

IT-PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN
•Palveluiden järjestämisen johtaminen sisältäen
mm. asiakkuuden-, toimittajien-,
palvelutasojen- ja riskien hallinnan
•Palveluiden hallinta sisältäen mm. tapahtuma-,
ongelma- ja muutoksenhallinta
•Palveluiden ylläpito, niiden jatkuva
kehittäminen sekä palvelun alasajo

IT-PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN
•Määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus,
käyttöönoton hallinta, levityksen ja
muutoksenhallinnan tuki sekä hankinta

JIP
•edistää julkisen hallinnon tietohallinnon sekä
tietovarantojen ja niiden käytön tehokasta ja
tuottavaa kehittämistä
•tarjoaa julkisen hallinnon asiakaspalvelun,
tietohallinnon sekä tietovarantojen käytön ja
yhteentoimivuuden edellyttämiä yhtenäisiä
tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja ja
palveluja valtakunnallisesti

VIP
•järjestää ja kehittää JulkIT:n ohjauksen
sekä julkishallinnon IT –strategian mukaisia
palveluita valtiohallinnon toimijoille

KPK ICT OY
•järjestää ICT- asiantuntija, - sovellus- ja
infrastruktuuripalveluita asiakasomistajilleen
sekä kehittää ja järjestää omistajilleen
strategia- ja toimintalähtöistä tarpeista
johdettuja ICT - palveluita

KUNTAITVALTIT

VM / JULKIT

TALOUDEN JA RESURSSIEN OHJAUS

STRATEGINEN IT-OHJAUS

IT-PALVELUIDEN JA -TOIMINNAN OHJAUS JA SEURANTA

STANDARDIT, SUOSITUKSET JA ARKKITEHTUURI

IT
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ASPA kunnan palvelut nopeasti ja
vaivattomasti yhdestä paikasta

Asiakaspalvelukeskus-konsepti
Kunnan palvelut yhdestä pisteestä palvelu- ja prosessilähtöisesti
Asiointi paikan päällä, verkossa tai puhelimitse
Asiakaskyselyt pyritään hoitamaan välittömästi, tarvittaessa
asiakkaaseen otetaan yhteyttä hänen haluamallaan tavalla
Palveluasiantuntijalla selkeä kuva asiakkaan kokonaistilanteesta

Vuonna 2010 on saatavilla
Asiakaspalvelukeskus-konsepti
Rakennustapaohje
Joukko hyödynnettäviä määrityksiä ja
muuta dokumentaatiota
ASPA-toimintamallia tukevien
tietojärjestelmäratkaisujen toteuttamiseen

11
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ASPA – palvelun käyttöönotto
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Miten kunta saa ASPA-palvelun käyttöönsä?

Kunnan asiakkuus-
strategian määrittely ja
esiselvitys

Kunnan asiakkuus-
strategian määrittely ja
esiselvitys

Toimintamallin suunnitteluToimintamallin suunnittelu
ASPAn toteuttaminen ja
muutokset muuhun
organisaatioon

ASPAn toteuttaminen ja
muutokset muuhun
organisaatioon

Käyttöönoton toteutusKäyttöönoton toteutus

Tavoitetila ja
muutostarpeiden
tunnistaminen
Kustannus/hyöty-analyysi

Hallintomallit
Organisaatio ja ihmiset
Palvelut ja prosessit
Tilat ja tietojärjestelmät
Tuotantojärjestelyt

Organisaation luominen ja
avainhenkilöiden
rekrytointi

Koulutukset
Toiminnan käynnistäminen
Toiminnan seuranta ja
kehittäminen osana
operatiivista toimintaa
Käytön laajentaminen
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ASPA: Syksyn (2010) läpivientimalli
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1. Työpaja:

Kunnan
lähtökohdat,

asiakaspalvelun
nykytilan

selvittämisen
aloittaminen,
esiselvitys-
suunnitelma

2. Työpaja:

Kunnan
palvelukartta ja

ASPA:n palvelu-
potentiaali,

asiakasstrategian
läpikäynti,

kustannus/hyöty-
analyysin
syötteet.

3. Työpaja:

Kustannus/hyöty-
analyysit ja
alustavat

päätösperusteet

Kuntakohtaiset työpajat
(1kpl), joissa tuetaan
kunnan selvitystyötä
•Nykytilan läpikäynti
•Palvelukartan laatimisen
aloittaminen
•Asiakasstrategian
luonnos

Kuntakohtaiset työpajat,
(1 kpl), joissa tuetaan
kunnan selvitystyötä
•Kustannus/hyöty-
analyysin tietojen
tarkentaminen
•Projektisuunnitelman
luonnos

1.9.2010 15-25.10.2010 13-17.12.2010

Työhön osallistuneet:
Porvoo
Lappeenranta
Vantaa
Kajaani

Vaasa
Kouvola
Kotka
Jyväskylä
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ASPA-toimintamallin käynnistäminen

Asiakkuus-
strategia ja
esiselvitys

ASPA-
toiminta-

mallin
tarkempi

suunnittelu

ASPA:n
käyttöön-

otto
(palvelut

vaiheistetusti)

ASPA:n
toteutta-
minen

Jatkuva
toiminta

Hyödyt

ASPA-projektin vaiheet ja elinkaari

Päätöksenteko ja tarkastuspiste
Kustannus/hyöty-anlyysi (tarkennettu) ja perusteiden pitävyys
Tarkennettu projektisuunnitelma ja projektibudjetti
Päivitetty riskisuunnitelma toimenpide-ehdotuksineen
Ohjausryhmä hyväksyntä etenemiselle seuraavaan vaiheeseen

Syksyn 2010 tavoite


