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Järjestämissuunnitelman sekä 
toiminnan ja palvelutuotannon 

valmistelu

Maakuntakonsernin  valmistelu

Hallintosäännön 
valmistelu

Viraston työjärjestyksen ja 
liikelaitoksen johtosäännön 
valmistelu ja hyväksyminen

Päätös 
konserni-

rakenteesta

Maakuntajohtajan 
ja muun ylimmän 
johdon rekrytointi

Henkilöstösiirtojen 
valmistelu ja 

keskijohdon rekrytointi

Tulos-
sopimus-

neuvottelut

Vuoden 2019 operatiivinen toiminta ja palvelutuotanto 
nykyisissä organisaatioissa

ALKE ja VM
-neuvottelut

Maakunnan talousarvion ja 
toimintasuunnitelmien valmistelu

TAE ja TS 
hyväksy-
minen

Hallintosään-
nön hyväksy-

minen

Maakuntien 
yhteistyön 
valmistelu

Esitys 
yhteistyö-
alueista

Yhteistyö-
sopimusten 

hyväksyminen

Yhteistyöalueiden 
tavoitteiden ja menettely-

tapojen suunnittelu

Talousarvion ja toiminta-
suunnitelman valmisteluun 

osallistuminen

TAE 2020

Maakunta-
strategian
1. luonnos 

Luonnoksen käsittely poliitti-
sessa ohjausryhmässä,  sidos-
ryhmissä ja tehtäväryhmissä  

Maakuntahallituksen ja –valtuuston 
strategiaprosessi

Strategian 
hyväksy-
minen



Tekemisestä palveluihin on toimintatapojen muutos, joka

 perustuu palvelunäkökulmaan ja palveluihin

 tunnistaa organisaation asiakkaat

 varmistaa asiakkaiden tarvitsemien palveluiden saatavuuden

 kehittää palveluita asiakkailta saatavan palautteen perusteella
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Maakunnat asiakkaat

Yritykset, maatilat ja muut työnantajat

Henkilöasiakkaat ja kansalaiset

Viranomaiset ja muut kumppanit











Ymmärrä kokonaisuus ja palvelupolut
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Kansalaiset

Viranomaiset 
& kumppanit

Yritykset, maatilat

Uusi yritys (alueidenkäyttö, liikenne, YVA, ympäristönsuojelu, kasvupalvelut, 
rakennusvalvonta, …)

Maatila (maaseudun kehittäminen, maatalous- ja elintarviketuotanto, 
ympäristöterveys, ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta, …)

Pekka Häkkinen

Maahanmuuttaja (kotoutuminen, kasvupalvelut, sosiaali- ja terveydenhuolto, …)

Vesistön kunnostaja (vesi- ja kalatalous, vesien- ja merenhoito, 
ympäristönsuojelu, …)

Kehittäjäorganisaatio (alueiden kehittäminen, maaseudun kehittäminen, 
alueidenkäyttö, kasvupalvelut, …)

Kaavoittaja (alueidenkäyttö, liikenne, luonnonsuojelu, vesien- ja merenhoito, 
ympäristönsuojelu, …)
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Maakunnan palvelukanavat

Sähköinen palvelu ja 
asiakasneuvonta

Käyntiasiointi

Maakunnan toimipaikkojen ja yhteisten 
asiakaspalvelupisteiden  palvelu on 
kasvokkain tai etäyhteydellä tapahtuvaa 
asiantuntijapalvelua sekä yhteistyötä 
kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. 

Asiakasta kannustetaan käyttämään 
verkkopalveluita ja sähköistä asiointia. 

Asiakasneuvonta tukee verkkopalveluiden 
käyttöä ja sähköistä asiointia. 



Asiakkaan palvelupolku

• Asiakas hakee tarvitsemansa palvelun

• Asiakas kirjautuu Suomi.fi –palveluun

• Suomi.fi tunnistaa asiakkaan

• Suomi.fi tarkistaa asiakkaan tiedot, roolit ja valtuutukset

• Asiakas siirtyy valitsemaansa sähköiseen palveluun tai palvelukokonaisuuteen

• Suomi.fi toimittaa asiakkaalle palveluntuottajien viestit ja automaattiset palvelut

• Asiakas on tarvittaessa yhteydessä asiakasneuvontaan

• Asiakas saa sähköiseen asiointiin liittyvät ilmoitukset, päätökset … jne Suomi.fi 
viestintäpalvelussa

• Asiakas ylläpitää omia tietojaan ja aktiivisten palveluiden työpöytää
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Maakunnan virasto

Maakunnan liikelaitokset

Maakunnan yhtiöt

Palveluntuottajat

ASIAKKAAT

o Kansalaiset

o Yritykset ja muut työnantajat

o Kunnat ja sidosr

Maakunnan yhteiset 
asiointipisteet

Sähköinen palvelu ja 
asiakasneuvonta

Maakunnan asiakkaiden 
palvelukanavat

Palvelu
t

Palvelu
t

Palvelut

Palvelut

Palvelut







Kiitos!


