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LAUSUNTO MAAKUNTIEN VIITEARKKITEHTUURISTA

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Pirkanmaan liiton lausuntoa maakuntien vii-
tearkkitehtuurista. Lausunto on pyydetty antamaan vastaamalla lausuntopalve-
lu. fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön (VM040:00/2017) 2. 4. 2018 mennessä.

Lausuntopyyntömateriaaleissa kuvataan maakuntauudistuksen toimeenpanossa
suunniteltava maakuntien yhteisen vakiintuneen toiminnan tavoitetilan viitearkki-
tehtuuri 3-5 vuoden aikajänteellä maakuntauudistuksen lainsäädännön valmistu-
misesta.

Maakuntien viitearkkitehtuurin tavoitteena on muodostaa maakuntauudistusta
tukeva yhteinen käsitys maakuntien palveluiden, niitä toteuttavien prosessien se-
ka maakunnan organisaatiorajat ylittävien prosessien rajapintojen (mm. valtio
maakunta - kunta - yksityinen) tavoitetilasta.

Yleiset kommentit viitearkkitehtuurista

Maakunnan viitearkkitehtuurista esitetyssä raportissa ja sen liitteissä (erityisesti
liitteet 3 ja 9) on puutteita palvelukuvauksissa, päätietoryhmissä ja tietovarannois-
sa. Näiden kokonaisuuksien määrittämiseen ja muodostamiseen tulisi perehtyä ja
valmistelussa tulisi käyttää palveluita ja tietovarantoja tuottavien tahojen asiantun-
temusta.

Pirkanmaan liitto huomauttaa, että liitteessä 3 esitetyt palvelukokonaisuudet pe-
rustuvat osin vanhaan, osin uudistuvaan ja osin ei mihinkään lainsäädäntöön.
Myös termien käytössä on epätarkkuutta, johon Pirkanmaan liitto toivoo paran-
nusta.

Pirkanmaan liitto kyseenalaistaa palvetujaottelun tekemisen tarpeellisuuden. Uu-
det maakunnat vastaavat itse palvelukokonaisuuksista. Lisäksi esitetyistä palve-
lukokonnaisuuksista puuttuu merkittäviä uuden maakunnan tehtäväkokonaisuuk-
siä ja vastaavasti siellä on esitetty tehtäviä, joita mikään laki ei velvoita uutta
maakuntaa tekemään.

Kommentit viitearkkitehtuurin liitteinä olevista kuvauksista

Kommentit liitteestä 3 palvelukartta

Pirkanmaan liitto katsoo, että liitteessä 3 (Palvelukartta) esitetyt palvelukokonai-
suudet tulisi luokitella ja esittää samalla tarkkuustasolla. Nyttarkastelutasoissa on
suurta vaihtelua toimijoiden ja yksiköiden välillä. Palvelukokonaisuudet tulisi esit-
tää kaikki yleisellä tasolla tai vaihtoehtoisesti samalla tarkemmalla tarkkuustasol-
la. Yleisellä tasolla palvelukokonaisuuksiksi voisi riittää vain lakisääteiset tehtävät,
huomioiden kuitenkin, että maakunnan tehtävistä säädetään myös muussa lain-
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säädännössä kuin maakuntalaissa. Viitearkkitehtuurin kuvaus -raportin mukaan
viitearkkitehtuurissa pyritään pitäytymään verrattain ylätasolla palveluita kuvatta-
essa. Pirkanmaan liitto kannattaa tätä tavoitetta ja toivoo, että palvelukartta yhte-
näistetään tällä periaatteella.

Pirkanmaan liitto katsoo, että palvelukokonaisuudet on esitetty epäloogisesti. Pal-
velukartasta (liite 3) puuttuu keskeisiä lakisääteisiä tehtäviä, ja toisaalta siellä on
esitetty tehtäviä, jotka eivät siirry uusiin maakuntiin. Alueiden käytön isot kokonai-
suudet kuten esim. energia-ja vesihuolto puuttuvat päätasolta (sivu 1) eikä niitä
ole myöskään esitetty alatasoissa (sivu 2). Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja lii-
kennejärjestelmätyö tulisi kuulua alueiden käytön palveluihin, joihin se lakisäätei-
sesti kuuluu (vrt. MRL muutokset), tai vaihtoehtoisesti liikennepalveluihin. Tienpito
osa-atueineen sekä henkilökuljetukset puuttuvat palvelukartasta kokonaan. Ra-
kennusperinnön korjausneuvonta ei ole alueiden käytön tehtävä. Se kuuluu Mu-
seovirastolle ja maakuntamuseolle.

Pirkanmaan liitto katsoo, että samoja palvelukokonaisuuden tehtäviä on mainittu
useaan kertaan, ja lisäksi turhaankin esitetty kenelle niitä tuotetaan. Vesien-ja
merenhoidon palvelut sekä vesi- ja kalatalouden palvelut on esitetty erillisinä ko-
konaisuuksina, kun niiden tulisi olla yhdessä. Laatikoiden liukuväritystä tulisi kor-
jätä ja yhtenäistää.

Liitteessä 3 esitetyistä luonnonsuojelun tehtävistä suuri osa ei ole lakisääteisiä.
Palvelukartassa ei ole esitetty mitkä luonnonsuojelua koskevat tehtävät siirtyvät
maakuntiin ja mitkä valtiolle. Luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden
edistäminen on ainoa maakuntaan siirtyvä tehtävä. Muuten luonnonsuojelun teh-
tavat siirtyvät Luova:an.

Alueiden käytön viestintä- ja tietopalveluihin tulisi lisätä tiedon tuottamisen ja ja-
kamisen palvelut, esim. paikkatiedot. Myös osallistuminen ja vuorovaikutus tulisi
mainita alueidenkäytön palveluissa.

Viitearkkitehtuurin kuvaus -raportin perusteella palvelukokonaisuudet on määritel-
ty asiakaslähtöisiin palvelukokonaisuuksiin aihepiireittäin. Temaattisessa luokitte-
lutavassa toimijat ja niiden väliset yhteydet palveluiden tuottamisessa hahmottu-
vatepäselvästi.

Pirkanmaan liitto esittää huolen siitä, että osa palvelukokonaisuuksista, erityises-
ti alueiden käyttöön sisältyvät palvelut, on vajavaisesti kartoitettu ja esitetty liit-
teessä 3. Lähtötietona on käytetty alueuudistuksen tiekartta-sivustoa
(www. alueuudistus. fi), jossa alueiden käytön tehtävät vaatisivat tarkennuksia.
Viitearkkitehtuurin kuvaus -raportin sivulla 34 on kooste toimijoille kuuluvista teh-
tavista. Myös siinä on samoja puutteita palvelukokonaisuuksissa.

Kommentit liitteestä 8 päätietoryhmät

Viitearkkitehtuurin kuvaus- raportin mukaan muita kuin sote- ja kasvu- ja ympäris-
töterveydenhuollon palveluiden päätietoryhmiä ei ole viitearkkitehtuurin valmiste-
lussa juurikaan määritelty. Pirkanmaan liitto esittää huolen siitä, että viitearkkiteh-
tuurissa päätietoryhmät kuitenkin kuvataan näistä tunnistetuista puutteista huoli-
matta.

Päätietoryhmät-liite sisältää samankaltaisia epäloogisuuksia kuin palvelukokonai-
suudet (liite 3). Liikennepalveluita ei mainita yhdessäkään tietoryhmäkokonaisuu-
dessa kun sen sijaan esimerkiksi pinta- ja pohjavesitiedot ovat erikseen mainittu
omina kokonaisuuksinaan.
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Kommentit liitteestä 9 loogiset tietovarannot

Tietovarannot-liite (liite 9 loogiset tietovarannot) sisältää samankaltaisia epäloogi-
suuksia kuin palvelukokonaisuudet (liite 3) ja päätietoryhmät (liite 8). Viitearkkiteh-
tuurin kuvaus-raportin mukaan loogiset tietovarannot ja tietovirrat on kuvattu pää-
tietoryhmien perusteella. Ongelmana on, että tiedot päätietoryhmistä ovat puut-
teolliset (kts. kommentit liitteestä 8).

Viitearkkitehtuurin kuvaus-raportin mukaan "Maakuntien viitearkkitehtuurin seu-
rasvassa vaiheessa tullaan tarkentamaan tietovirtoja, etenkin kun tietojärjestel-
mäpalvelut on saatu määriteltyä ja nähdään mitä fyysisiä tietovarantoja niissä on.
Pirkanmaan liitto toivoo, että viimeistään tässä seuraavassa vaiheessa tietoryh-
mat, palvelukokonaisuudet ja toimijat käydään huolellisesti läpi ja päivitetty mate-
riaali myös lähetetään kommentoitavaksi.

Tietovarannoissa on päällekkäisyyksiä ja osa tietovarannoista on yleisiä. Esimer-
kiksi tilastointi ja analysointi koskee kaikkia sektoreita eikä vain pelastustoimea.
Alueiden käytön tietovarannoissa voisi esimerkiksi yhdistää rakennetun ympäris-
tön ja asumisen tietovarannot. Alueiden käyttöön kuuluvat myös palveluverkkoa,
energiahuoltoa, vesihuoltoa ja muuta infrastruktuuria sekä esim. luonnonvaroja ja
niiden hyödyntämistä koskevat aineistot. Paikkatiedot tulisi mainita alueiden käy-
tön tietovarantoina. Alueiden käytön tietovarannoista on mainittu vain kaavoitus,
asuminen ja rakentaminen. Tietoa kuitenkin tuotetaan laajasti myös esim. kulttuu-
riympäristöistä, maisemista, retkeilystä, virkistyksestä, energia-ja yhdyskunta-
huollosta, kiviainesten otosta, liikenteen verkoista ja alueista, vesihuollosta sekä
ympäristöhäiriöistä.

Epäloogisuutta esiintyy esimerkiksi liikennepalveluiden tietovarannoissa, joista
ilmailuun ja raideliikenteeseen liittyvät tietovarannot eivät kuulu maakuntien yllä-
pidettäviksi. Maakunnat kuitenkin toimivat vahvasti näiden asioiden suunnittelijoi-
naja edistäjinä sekä tulevaisuudessa myösjoukkoliikenneviranomaisina.

Kommentit liitteestä 11 tietovarantojen riippuvuudet

Tietovarantojen riippuvuudet-liite sisältää samankaltaisia epäloogisuuksia kuin
palvelukokonaisuudet (liite 3), päätietoryhmät (liite 8) ja loogiset tietovarannot (li
te 9).
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