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PAT-ydintietomalli 
PAT = palveluiden, asiointien ja toimijatietojen hallinta  



Sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Päivähoito Koulut 

Rakentaminen 

Hammashoito 

Liikuntapaikat Kirjastopalvelut 

Terveyskeskukset 

Museot 

Joukkoliikenne 

Matkailu 

Asiakas 

Hajautettu asiointien- ja palveluiden hallinta (nykytila) 



Toiminnallisista siiloista asiakastarvelähtöiseen malliin 



Asiointien hallinta 
• Asiointien hallinnassa tarkoitetaan kaikkea vuorovaikutusta jota käydään 

palvelutuotteiden sekä asiakkaiden välillä. 

• Asiointityyppejä ovat ainakin: 

- Palveluohjaus ja palvelusuunnittelu (oppilaan ohjaus, hoitosuunnitelma…) 

- ”Normaali asiointi” (uintikerta, oppitunti, kirjan lainaus…) 

- Tuotteiden ostaminen ja käyttö (bussilippu, kalastuslupa ...) 

- Käyttöoikeus (koulun liikuntasalin käyttö, tapahtumalupa …) 

- Palaute / Vikailmoitus (”ruusut ja risut” palveluista, kuoppa tiessä …) 

- Osallisuus palvelutarjooman suunnitteluun (aloite, osallistuva budjetointi, 

kaavoitusosallisuus …) 

Asiointeja pitää pystyä hallitsemaan keskitetysti optimoiden asiakkaiden 

hyötyä sekä kaupungin tuotantotaloudellista tehokkuutta. 



Palvelutuotteiden hallinta 
• Palvelutuotteiksi kutsutaan tässä esityksessä kaikkia palveluita 

(esim. terveyskeskuspalvelu), tapahtumia (tall ships race), tuotteita 
(joukkoliikennelippu), lupia (rakennuslupa) tai näistä yhdistettyjä 
palvelupaketteja. 

• Palvelutuotteille käytetään yhteistä luokittelua JHS-183:n 
mukaisesti. Siinä palvelutuotteet luokitellaan palvelutyypin, 
kohderyhmän, toteutustavan sekä tuottajatyypin mukaan. Tämä ei 
kuitenkaan poissulje toimiala tai tuotetyypin mukaisia tarkempia 
luokitteluja. 

• Palvelupaketit toimivat kokonaisuutena, jolla voidaan ohjata 
asiakkaita haluttuihin palvelukokonaisuuksiin palveluiden 
ohjauksessa. 



Asiakkaiden hallinta 
• Asiakkaiden hallinnalla hallitaan palveluiden asiakkaita / asukkaita 

siten, että heidän perhesuhteet (isä, äiti, lapsi, huoltaja jne.) ja 
organisaatiosuhteet (rooli yhdistyksessä, rooli palveluntuottajana, 
rooli luottamushenkilönä jne.) hallitaan kerran ja yhdessä 
keskitetyssä paikassa. 

• Samalla asiakkaalla jo olevat tunnisteet (esim. bussikortti, 
matkapuhelin, kelakortti) saadaan toimimaan kaikissa eri 
asiointitapahtumissa eikä vain tietyllä asiointialueella 
(joukkoliikenne, kirjasto, apteekki jne.) 

• Hallitaan yhdellä ratkaisulla toimijatiedot pääsidosryhmissä eli 
asiakkaat, luottamushenkilöt ja palvelun tuottajat (sis. Turun 
kaupungin organisaation). 



Asiointitietojen hallinta 



Asiointien ja palveluverkon aikaulottuvuus 

Mennyt 

Nyt 

Tuleva 

Asiakkaat/

asukkaat 
Asioinnit 

Palvelu-

verkko 

Laatu Hinta/saatavuus Asiointi 

rooli 

Asiakkaat/

asukkaat 
Asioinnit 

Palvelu-

verkko 

Laatu Hinta/saatavuus Asiointi 

rooli 

Asiakkaat/

asukkaat 
Asioinnit 

Palvelu-

verkko 

Laatu Hinta/saatavuus Asiointi 

rooli 

Mahdollistaa pitemmässä juoksussa palvelutarpeiden ja palveluhallinnan tietojen 
käyttöä palveluverkon suunnittelussa 
 



Tietojohtamisen viitekehys 

Taustajärjestelmät 

Strategian 

seuranta ja 

arviointi 

Sopimusohjaus 

Tietovarastointi 

Asiakkuuksien hallinta 

Tiedonsiirto 

Palvelujen 

järjestäminen 

Palvelutuotannon johtaminen Strateginen  johtaminen 

Palvelujen 

tuottaminen 

Tiedonhallinta - Tietotuotannon ohjaaminen ja tietojen tuottaminen 

Toiminta- ja 

tietoarkkitehtuuri* 
Ydintietojen hallinta 

Toiminnan 

ohjaustietojen hallinta 

Tietotuotannon ohjaaminen 

Tietojohtaminen 

Palvelujen 

kehittäminen 

Kehittämisen ohjaus 

Tietohallinto ja tietotekniikka 

*Prosessit, käsitteet, tietovarannot, tietovirrat 

Raportoinnin ja 

analytiikan ratkaisut (BI) 

Tiedon avaamista 

koskevat periaatteet 

Tiedolla johtaminen  - tiedon hyödyntäminen 

Osaamisen hallinta 

Tämän kokonaisuuden 
konsernitasoinen 
ohjaus mahdollistaa näihin liittyvän  
kokonaisuuksien johtamisen 



”Digitaalisen selkärangan” järjestelmäjäsennys 



PAT – TIETOMALLI 
PAT = palveluiden, asiointien ja toimijatietojen hallinta  




