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§  Asiakkaiden palvelutarpeet ja asiakasprosessit ylittävät 
maakuntien, kuntien ja valtion organisaatioiden rajat. 

§  Asiakas voi olla usean maakunnan, kunnan ja valtion viraston 
asiakas. 

§  Tavoitteena on tarjota maakuntien asiakkaille palveluita, jotka 
eivät pysähdy organisaatioiden rajalle. 

§  Yhtenäiset käytännöt prosesseissa on asiakkaan etu. 
§  Kehittyneen asiakkuudenhallintajärjestelmän avulla 

asiakasryhmittely voidaan tehdä aina tarpeen mukaan. 

Huomioita maakuntien asiakkuuksista 



§  Maakunnan asukkaat 
•  sosiaali- ja terveystoimi, pelastustoimi 

§  Työnhakijat 
§  Maahanmuuttajat 
§  Liikennepalveluiden käyttäjät  

•  Jalankulkijat, pyöräilijät, autoilijat, julkisen liikenteen käyttäjät 
§  Maan, kiinteistöjen, rakennusten ja vesialueiden omistajat 
§  Tiekunnat 
§  Virkistysalueiden käyttäjät, vapaa-ajan kalastajat 
§  Yleinen etu 

Kansalaiset maakunnan palveluiden asiakkaina 



§  Työnantajat 
§  Palveluiden tuottajat 
§  Liikennepalveluiden tuottajat 

•  Liikenne- ja kuljetusyrittäjät, taksit 

§  Suuryritykset 
§  Yrityksen perustajat ja keksintöasiakkaat 
§  Pienet ja keskisuuret yritykset 

•  Paikalliset pienyritykset 
•  Kotimarkkinoilla toimivat pk-yritykset 
•  Kansainvälistymällä kasvua hakevat pk-yritykset 

§ Maatilat 
§  Luontaiselinkeinojen harjoittajat 
 

Yritykset maakunnan palveluiden asiakkaina 



§  Viranomaiset 
•  Kunnat, muut maakunnat, valtion virastot, EU ja muut valtiot 

§  Sopimuskumppanit 
•  Kunnat, muut maakunnat ja palveluiden tuottajat 

§ Muut kumppanit 
•  Etujärjestöt, yhteisöt ja yhdistykset 
•  Tutkimuslaitokset 
•  Kehittämisyhtiöt, yrityshautomot ja -puistot 

 

Maakunnan sidosryhmät ja yhteistyökumppanit  



 Vuosi 2019	 Valtio	 Maakunta	 Kunta	

Kansalaisten palvelut 
1) työnhakijat 
2) liikennepalvelujen 
käyttäjät 
3) maahanmuuttajat 

	
1) työnhakijan oikeusturva 

3) kotouttamisohjelma ja 
kotouttamisen valtakunnallinen 
koordinaatio 

 
1) työnvälityspalvelut 
2) teiden ja väylien ylläpito 
 
3) kotoutumispalvelut 

 
 
2) kadut, tiet, kevyen liikenteen 
väylät 
3) maahanmuuttajien kuntapaikat 

Yrityspalvelut 
1) yrityksen perustajat ja 
keksintöasiakkaat 
2) suuryritykset 
3) liikennepalvelujen tuottajat 

 
1) Yritys-Suomi-puhelinpalvelut 
2) ympäristövaikutusten arviointi,  
ympäristölupa ja -valvonta 
3) tavaraliikennelupa, 
valtakunnallinen liikenne-
järjestelmäsuunnittelu 

 
1)  yritysten kehittämis- ja 

rahoitustukipalvelut 
2)  elinkeinoelämän 

toimintaedellytysten kehittäminen 
3)  teiden ja väylien ylläpito, 

liikennejärjestelmäsuunnittelu	

	
1) kuntien yrityspalvelut	
2) kaavoitus ja maankäytön 
suunnittelu, toimitilapalvelut, vesi- 
ja jätehuolto, energian siirto 
3) katujen ja teiden ylläpito 

Maatilat 1 ja 2) ympäristölupa ja -valvonta 1 ja 2) maaseudun hanke- ja 
yritystuet 
1) maatalousyrittäjien 
lomituspalvelu 
1 ja 2) maaseutuasiamiehet 
1 ja 2) luomuvalvonta 

1 ja 2) ympäristölupa ja -valvonta 
1 ja 2) vesi- ja jätehuolto, 
energian siirto 

Esimerkkejä organisaatiorajat ylittävistä asiakasprosesseista 

asiakassegmentit ja palvelut taulukossa esimerkkejä 


