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Esipuhe
Oikeat palvelut, oikeille asiakkaille, oikealla tavalla, oikea-aikaisesti
Suomen kuusi suurinta kaupunkia käynnistivät huhtikuussa 2015 laajan yhteistyön Avoin osallisuus ja
asiakkuus – hankkeen avulla. Hankkeen tavoitteena oli parantaa palvelujen saavutettavuutta ja
käytettävyyttä sekä luoda uusia palveluliiketoimintamahdollisuuksia kuutoskaupungeissa. Mukaan
kehittämistyöhön lähti myös Turun ammattikorkeakoulu.
Hankkeen keskeinen toimintaidea oli vahvistaa elinkeinoelämän sekä tutkimus- ja kehittämisyhteisöjen
roolia palveluekosysteemissä. Työtä lähdettiin tekemään käyttäjälähtöisesti avoimen osallisuuden ja
palvelumuotoilun keinoin, yhteistyössä tutkimus- ja kehittäjäyhteisöjen, yritysten sekä asiakkaiden kanssa.
Hankkeen toiminnan keskeisin vaikutus on hankkeen käynnistämä toimintakulttuurin muutos
kaupungeissa. Hankkeessa syntyneiden tuotosten avulla voidaan avata kaupungin toimintaa yrityksille ja
muille toimijoille ja luoda sitä kautta yhteistyön paikkoja. Yritykset hyötyvät toimintakulttuurin
muutoksesta saamalla omat palvelunsa näkyviin laajalti kuntalaisille. Kuntalaisten näkökulmasta
palveluvalikoima monimuotoistuu.
Hankkeen välittöminä tuloksina yritykset ovat voineet testata ja kehittää palveluita kaupungin tarjoamissa
ympäristöissä sekä saaneet palveluitaan osaksi kaupunkien monituottajamallia tai palvelunäkymää. Useat
hankkeessa kokeillut ja kehitetyt menetelmät ovat parantaneet sekä yritysten että kaupunkien kykyä toimia
yhteiskehittämisen ympäristöissä.
Kuusi suurinta kaupunkia on valtava voimavara. Hankkeen aikana kaupunkien kanssa yhteistyötä tekeviä
yrityksiä oli lopulta lähes 470. Kohtaamisissa on kokeiltu ja konseptoitu palvelualustoja, kehitetty
kaupunkien ja yritysten taitoja toimia palveluekosysteemeissä, kokeiltu uudenlaisia monitoimijuusmalleja ja
yhteiskehittämisen menetelmiä sekä kehitetty yhdessä parempaa asiakasymmärrystä. Hankkeen aikana
tuotetiin noin 60 erilaista raporttia ja dokumentaatiota.
Tähän yhteenvetoraporttiin on kerätty kokemuksia ja havaintoja hankkeen tuotoksista ja kokemuksista,
mutta ennen kaikkea se kertoo matkasta kohti asiakaslähtöisiä palveluekosysteemejä. Suuret kaupungit
haluavat olla edelläkävijöitä palveluiden kehittämisessä yhdessä yritysten ja palveluntuottajien kanssa.
Hankkeen alkuaikana ideoitu motto Oikeat palvelut, oikeille asiakkaille, oikealla tavalla on edelleen
ajankohtainen, mutta hankkeessa syntyneen ymmärryksen myötä loppuun liitetään jatkossa myös oikeaaikaisuus. Motto siivittää kaupungeissa palveluiden kehittämistyötä jatkossakin.

Turussa 14.3.2018

Outi Laikko
Hankepäällikkö

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehittämisen strategia. Sen ovat laatineet ja sitä
toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit, niin sanotut kuutoskaupungit eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu,
Tampere ja Turku. Strategian tarkoitus on vahvistaa Suomen kilpailukykyä käyttämällä suurimpia
kaupunkeja uusien innovaatioiden kehitys- ja kokeiluympäristöinä. Strategiassa on kolme painopistealuetta:
Avoimet innovaatioalustat, Avoin data ja rajapinnat ja Avoin osallisuus ja asiakkuus. 6Aika-strategia on osa
Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta.
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1. Johdanto
Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihanke on osa 6Aika-strategian kärkihankekokonaisuutta, joihin kuuluivat
lisäksi Avoimet innovaatioalustat sekä Avoin data ja rajapinnat . Kärkihanketyö toteutettiin vuosina 20152018. Hankkeeseen osallistuivat kaikki 6aika-kunnat: Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa.
Hanke tehtiin yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun kanssa.
Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeen tavoitteeksi asetettiin elinkeinoelämän sekä tutkimus- ja
kehittämisyhteisöjen roolien vahvistaminen kuntien palveluekosysteemeissä. Hankkeen tavoitteiksi
asetettiin myös asiakaslähtöisyyden lisääminen, uudenlaisten markkinoiden mahdollistaminen, palveluiden
vaikuttavuuden parantaminen, tuottavuuden kasvattaminen ja kilpailukyvyn vahvistaminen.
Hankkeen tuloksena tavoiteltiin uudenlaista toiminnan mallia, jossa yritykset, kaupunki, kolmas sektori sekä
tutkimus- ja kehitysyksiköt yhdessä kehittävät uudenlaisia palvelukokonaisuuksia ja –innovaatioita.
Kehittämiskumppanuuksien kautta odotetaan syntyvän myös uusia asiantuntijapalveluiden ja asiakkuuksien
mahdollisuuksia yrityksille ja tutkimus- ja kehittämisyhteisöille ja sitä kautta uudenlaista liiketoimintaa.
Hankkeen myötä kuuden suurimman kaupungin välisen yhteistyö syveni ja syntyi uusia tapoja yhdistää
kaupunkiseutujen osaamista. Tiivis kumppanuus synnytti myös uudenlaisia innovaatioympäristöjä ja
markkina-alueita, jotka edistävät kaupunkiseutujen kilpailukykyä.
Hankkeessa tapahtuva kehittämistyö toteutettiin viitenä työpakettina, jotka noudattivat teemoja oikeat
palvelut (työpaketit 1 ja 2), oikeille asiakkaille (työpaketti 3), oikeilla tavoilla (työpaketit 4 ja 5).
Työpakettien nimet ja koordinoinnista vastaavat kaupungit olivat:
- työpaketti 1: käyttäjälähtöinen suunnittelu ja palvelumuotoilu (Helsinki)
- työpaketti 2: innovatiivisten ratkaisujen yhteiskehittäminen (Tampere)
- työpaketti 3: asiakkuudenhallinta (Espoo)
- työpaketti 4: monikanavainen asiakaspalvelumalli ja asiakasohjaus (Vantaa)
- työpaketti 5: monituottajuuteen perustuva toimintamalli (Oulu)
Työpakettien yhteenvedon koordinoinnista vastasi Turku.
Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeessa tehtiin noin 60 erilaista raporttia ja dokumentaatiota.
Työpaketeissa kokeiltiin ja konseptoitiin palvelualustoja (ja palvelutarjottimia), kehitettiin kaupunkien
tarvitsemia kyvykkyyksiä palveluekosysteemien synnyttämiseksi, kokeiltiin uudenlaisia
monitoimijuusmalleja sekä kehitettiin parempaa asiakasymmärrystä sekä asiakasdatan, asiakkuusdatan ja
segmentoinnin analyyseillä että yhteiskehittämisen menetelmillä.
Tähän yhteenvetoraporttiin on kerätty kokemuksia ja havaintoja hankkeen tuotoksista ja kokemuksista.
Yhteenvetoraportin tavoitteena on ollut muodostaa yhteys ja punainen lanka tehtyjen tuotosten yhteisen
toimintamallin luomiseksi sekä tehtyjen aineistojen vertailulle, jäsentelylle ja hyödyntämiselle hankkeen
jälkeen. Yhteenvetoraportti koostuu kolmesta osasta: yhteenvetodokumentista (pdf) ja sen lyhyestä
diaversiosta sekä indeksoidusta ja metatiedotetusta dokumenttien hakuluettelosta.
Yhteenvetoraportti esittää kaupunkien uutena tavoiteltavana toimintamallina julkisten ja yksityisten
alustaekosysteemien yhteistoiminnan kokonaisuutta, jossa asiakkaat, julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat
sekä TKI-toimijat kehittävät ja operoivat uusia palvelukokonaisuuksia monituottajuusmallilla ja
asiakaskeskeisten yhteiskehittämismallien avulla. Palveluekosysteemien keskeisenä mahdollistajana on
sekä asiakkaisiin että palveluntarjoajiin liittyvän tiedon saatavuus ja uudenlainen ekosysteemin
modulaaristen toimintojen uudenlainenhyödyntäminen tietointensiivisten palvelumarkkina-alustojen
avulla. Alustaekosysteemiluvun kuvaamisessa on käytetty yleisiä kirjallisuuslähteitä sekä hankkeen aikaisten
dokumenttien tuotoksia.
Yhteenvetodokumentille on määritelty kolme pääasiallista kohderyhmää ja näkökulmaa:
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- Kuntien kehitysyhteisö: 6Aika-kaupunkien kehitystyön jatkaminen sekä muiden kuntien ja julkishallinnon
kehitystyön tukeminen
- Kuntien johtohenkilöt: päätöksenteon tueksi kuntien elinkelpoisuuden kehittämisessä, kehitystarpeiden
tunnistamisessa ja perusteluiksi strategisten tavoitteiden asettamisessa
- Kuntaekosysteemeissä toimivien yritysten johto: uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen
Erilaisten kohderyhmien tarpeiden vuoksi yhteenvedossa on tavoiteltu lähestymistapaa, jossa ensiksi
kerrotaan yleiskuvaa alustaekosysteemien toimintamallista (Luku 2: Toimintaympäristön muutos ja uusien
toimintamallien mahdollisuudet), sen jälkeen siirrytään tarkempiin tarkasteluihin: ensin monituottajuuden
johtamiseen (Luku 3: Palvelukokonaisuudet, monituottajuus ja asiakasymmärryksen johtaminen) ja sitten
palveluiden yhteiskehittämisen toimintaan ja toimintaedellytysten kehittämiseen (Luku 4: Asiakaskeskeinen
palveluiden yhteiskehittäminen). Viidennessä luvussa kuvataan projektidokumentaation hakuluettelon
sisältö jatkojalostamista ja teemakohtaista tutkimista varten (Luku 5: Projektidokumenttien analysointi).
Dokumentin loppuun on kerätty kirjallisuusluettelo sekä aiheeseen liittyvää lisälukemistoa. Kuudennessa
luvussa esitellään analyysi- ja lähdeaineisto. (Luku 6: Lähdeaineisto ja esimerkit). Viimeisessä osassa
listataan yhteenvetotyön keskeiset kirjallisuusviitteet sekä aiheeseen liittyvää lisälukemistoa.
Luvun 2 palveluekosysteemikehitys on teoria- ja kirjallisuuslähdepainotteinen sekä osin spekulatiivinen
aihepiirin luonteesta johtuen. Maailmalla ei ole vielä olemassa digitaalisesti johdettuja julkisrahoitteisia
palveluekosysteemeitä. Koska hankkeen tavoitteena oli kehittää uudenlainen palveluiden toimintamalli,
niin sellainen koostettiin aihepiiriä koskevien julkkisten aineistojen ja projektin kokeilujen pohjalta
yhteenvetoprojektin dokumentointivaiheessa. Mallin hyödyllisyys jätetään lukijoiden arvioitavaksi ja
jatkokehitettäväksi - ja on tässä dokumentissa annettu yhdeksi mahdolliseksi tulevaisuuden
julkisrahoitteisten ekosysteemien skenaarioksi - kokeilukulttuurin hengessä.
Lukujen 2-4 rakenne noudattaa seuraavaa rakennetta:
- luvun aihekokonaisuus esitellään käsitteellisesti siihen kuuluvien teemojen avulla
- hankkeen aineistoa tarkastellaan luvun mukaisten teemojen näkökulmasta
- lopuksi kuvataan hankeaineiston analyysin avainhavainnot sekä annetaan toimenpidesuosituksia
toiminnan kehittämiseksi.
Yhteenvetodokumentaation ei ole tarkoitus olla täydellinen kuvaus uudenlaisesta toimintamallista, vaan
hankkeen aineiston lähtökohdista oleva katsaus ja yritys luoda yhtenäistä kuvaa hankkeen tuloksista. Lukija
löytää dokumenttiin varmasti hyviä kehitysehdotuksia. Niitä on hyvä ottaa huomioon hankkeen
seuraavassa vaiheessa.
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2. Kohti asiakaslähtöisiä palveluekosysteemejä - toimintaympäristön muutos ja uusien
toimintatapojen mahdollisuudet kaupungeille ja yrityksille
Tulevaisuuden palvelumarkkinat kehittyvät sektorikohtaisista palveluista sektorirajat ylittäviksi
asiakaslähtöisiksi palveluekosysteemeiksi. Tämä tulee olemaan mahdollista toisaalta asiakastiedon
digitaalisen hallinnan avulla ja toisaalta palvelujen digitalisoinnin ansiosta.
Tiedon digitaalisuus ja sen uudenlainen kerääminen, jakaminen, jalostaminen ja hyödyntäminen
mahdollistavat asiakkaisiin liittyvän tiedon käyttämisen ja sitä kautta merkittävästi uudenlaisten ja
innovatiivisten asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen. Nämä uudenlaiset
palvelukokonaisuudet voidaan rakentaa monenlaisten palveluntarjoajien yhteistyönä, monituottajuuden ja
yhteiskehittämisen periaatteita hyödyntäen. Tämä muutos mahdollistaa sekä olemassa oleville yrityksille
kuin uusillekin palveluntarjoajille uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä perinteiseksi koetuilla
markkinoilla kuin uudenlaisten markkinoiden luomiseksi. Asiakastiedon uudenlaisen käytön, jalostamisen
ja jakamisen myötä markkinoiden odotetaan muuttuvan voimakkaasti, kun elinkeinoympäristömme
toimintaperiaatteet ja kilpailuedun määräytyminen muuttuvat asiakastiedolla (tai -kontrollilla)
kilpailemisesta asiakaspalvelun laadulla kilpailemiseksi. Julkisen hallinnon ja hallituksen asiakaslähtöisyyden
ja digitalisoinnin tavoitteena on mahdollistaa kansalaisten ja yritysten valinnanvapaus ja kilpailukykyisen
yhteiskunnan kehittäminen.

2.1. Uusia palvelukokonaisuuksia voidaan kehittää asiakkaan tietojen käytön avulla
Uudenlaisia palvelukokonaisuuksia voidaan rakentaa vaikuttavammiksi ja tehokkaammiksi yhdistämällä
palveluja asiakkaan yksittäisen palvelutarpeen mukaan ohjautuviksi palvelupoluiksi. Jatkossa ihmisten ja
yritysten on mahdollista hallita itseensä liittyvä julkinen tieto ja yksityisistä lähteistä syntyvä tieto, jalostaa
sitä omaksi hyödykseen digitaalisesti tuettujen markkinoiden palveluiden hankinnassa ja liikkumaan
tarvitsemansa tiedot haluamiensa palvelujen käyttöön. Se on mahdollista sekä teknisten että
lainsäädännöllisten toimien avulla. Tämän kehityksen seurauksena on mahdollista kehittää vieläkin
vaikuttavampia ja laajempia palvelukokonaisuuksia erilaisten elämäntilanteiden hallintaan. (Uudenlaisten
palvelukokonaisuuksien rakennetta kuvataan tarkemmin luvussa 3.1)

2.2. Palveluekosysteemin rakenne
Palveluekosysteemillä tarkoitetaan yleisesti asiakkaiden ja palveluntarjoajien muodostamaa
palvelumarkkinaa, joka toimii yhteisen teknisen alustan päällä siten, että käyttäjillä on mahdollisuus löytää
ja käyttää vaihtoehtoisia keskenään kilpailevia palveluntarjoajia sekä osallistua vuorovaikutteisesti
olemassaolevien ja uusien palvelujen kehittämiseen. Palveluekosysteemin muodostamiseksi tarvitaan
teknisen alustan lisäksi palveluntarjoajien käytettäviksi tarkoitetut alustan ja muiden palveluntarjoajien
tieto- ja käsittelyrajapinnat alustaan liittymiseksi, loppukäyttäjien erilaiset palvelukanavat palvelujen
saamiseksi, markkinoiden pelisäännöt sekä analytiikkaa markkinatoimijoiden ja ekosysteemin toiminnan
ohjaamiseksi.
Alustaekosysteemi luo uudenlaisia palvelumahdollisuuksia ja tapoja luoda yhteyksiä saman asian,
tapahtuman tai ilmiön ympärillä olevien toimijoiden kesken. Alustaekosysteemien etuna perinteisiin
toimintamalleihin on se, että ne hyödyntävät digitaalisia vuorovaikutuksia transaktioiden ja toiminnan
mahdollistamiseksi. Ekosysteemissä olevaa tietoa ja palveluprosesseja voidaan käyttää laajasti
loppukäyttäjien, palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolien hyödyksi. Alustaekosysteemin
toimintamallin oletetaan korvaavan perinteiset kehitys- ja palvelumallit digitaalisuutta hyödyntävillä aloilla,
sillä ne mahdollistavat viisi kertaa nopeamman palvelukehityksen, vaikuttavammat palvelut ja paremman
asiakassitoutumisen palveluihin. Tämä kilpailukyvyn kasvu on mahdollista yhteiskehittämisen ja
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monitoimijuuden ansiosta, kun loppukäyttäjät, palveluntarjoajat ja ulkopuoliset innovaatiotoimijat
voivat toimia helposti yhdessä alustan infrapalvelujen päällä, asiakastieto on jaetusti toimijoiden
käytettävissä sekä palveluntarjoajat voivat hyödyntää toistensa valmiita digitaalisia prosesseja omien
palveluidensa kehittämiseksi ja tuottamiseksi. Ekosysteemin palveluprosessien käyttöä monissa yhteyksissä
ja jakamisen ilmiötä kutsutaan palveluiden komponentisoitumiseksi. Yksittäisen palvelun merkittävyys
ekosysteemissä on suhteessa sitä käyttävien palveluiden ja näiden palveluiden loppukäyttäjien määrään.

Kuva 1. Alustaekosysteemin rakenne.

2.3. Alustaohjautuvan palveluekosysteemin johtaminen eroaa palvelualueiden johtamisesta monin
tavoin
Ekosysteemimarkkinoiden johtaminen on erilaista kuin hallintojohtoisen palvelukoneiston johtaminen.
Alustan tehtävänä on 1) luoda palvelumarkkinan liiketoiminta- ja ansaintalogiikka, 2) tarjota tietoa
palveluista, palveluntarjoajista, tieto- ja prosessointirajapinnoista (API) ja asiakkaista palvelumarkkinoiden
käyttöön sekä 3) määritellä palvelumarkkinan pelisäännöt transaktioille, kehitystyölle ja toimijoiden
ohjaamiseksi. Ekosysteemin toiminnallisena tavoitteena on ekosysteemin kasvu sekä toimijoiden että
palvelutapahtumien osalta. Ekosysteemin johtaminen ei ole hallinnon tai toiminnan johtamista, vaan
liiketoimintamahdollisuuksien luomista yhteisten tietojen ja tiedon käsittelyprosessien avulla
ekosysteemin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ekosysteemin ohjaaminen edellyttää
markkinoiden jatkuvaa seurantaa, palvelutarjoajien toimintaedellytysten turvaamista ja kehittämistä sekä
markkinan kasvun tukemista.
On huomioitava, että alustaekosysteemejä on olemassa erilaisiin käyttötarkoituksiin ja että niillä on
toisistaan erilaisia ansaintalogiikoita. Ekosysteemeistä puhuttaessa on syytä varmistaa, millaisten
8

ekosysteemien kanssa ollaan tekemisissä. Yksityiset alustaekosysteemit luokitellaan toimintamallinsa
vuoksi transaktioekosysteemeiksi (eBay, Uber, Paypal), innovaatioekosysteemeiksi (Microsoft, Oracle,
Intel), integroiduiksi palveluekosysteemeiksi (Apple, Google, Amazon, Alibaba) tai
investointiekosysteemeiksi (Softbank, Priceline). Julkisen sektorin johtamat ekosysteemit ovat vasta
kehkeytymässä ja niitä on kehitetty runsaasti mm. älykkään kaupungin - käsitteen alla (Smart City). Julkisen
sektorin hallinnoimien ekosysteemien ja yksityisen sektorin ekosysteemin erona on erilainen strateginen
tavoiteasetanta: yksityisomisteisen ekosysteemin tavoitteena on ansaita rahaa, julkisomisteisen
ekosysteemin tavoitteena on kehittää yhteiskunnan hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Ansaintalogiikan
kehittämiseen tulee siten kiinnittää huomiota julkisomisteisten ekosysteemien johtamisessa.
Ekosysteemit voivat tehdä yhteistyötä keskenään, mutta julkisomisteisella ekosysteemillä on lain mukaisia
velvoitteita ja tavoitteita hoidettavana. Sen vuoksi julkisomisteisen alustan tulee sisällyttää nämä vastuut
ekosysteeminsä pelisääntöihin myös yksityisille palveluntarjoajille, jotka toimivat julkisrahoitteisten
tavoitteiden ekosysteemissä. Ekosysteemit kilpailevat keskenään sekä asiakkaista että palveluntarjoajista.
Kilpailu muuttuukin yksittäisen toimialan sisäisestä kilpailusta ensisijaisesti ekosysteemien väliseksi
kilpailuksi. Samalla rajanveto asiakkaiden näkökulmasta julkisten ja yksityisten palvelujen kesken hämärtyy.
Palvelut voivat olla samanlaisia sekä yksityisomisteisessa että julkisomisteisessa ekosysteemissä, vaikka
toiminta-ajatukset ja strategiset tavoitteet ovatkin erilaisia. Ekosysteemin sisällä palveluntarjoajat
kilpailevat keskenään ekosysteemin loppukäyttäjistä. Palveluntarjoajan on jatkossa valittava toimialansa
sijaan ne ekosysteemit, joissa sen kannattaa olla mukana. Esimerkiksi mobiilitoimialalla palveluntarjoajat
ovat perinteisesti valinneet yleensä kaksi ekosysteemiä, joissa ne ovat mukana. Enempään niillä ei ole ollut
mahdollisuutta investoida.
Alustaekosysteemeissä on hyvä tunnistaa alustaekosysteemeihin liittyviä johtamisen eroavaisuuksia
perinteisiin tuotanto-organisaatioiden ja ekosysteemien osalta sekä tunnistaen yksityisen ja julkisen
toimijoiden tavoitteiden eroavaisuudet (yhdistetty analyysi Amrit Tiwana 2014 , Mike Hudson 1994)
Tuote-organisaatio

Palveluorganisaatio

“Yksityinen” alusta-

Julkisrahoitteinen

ekosysteemi

alusta-ekosysteemi

Innovointi

Suunnittelu

Suunnittelu

Kehittyvä

Kehittyvä

Johtamismalli

Käsky & kontrolli

Yhteistyö asiakkaiden

Orkestrointi, selkeä

Orkestrointi,

kanssa

visio

arvopohjaisuus,

asiakaslähtöisyys

ihmiskeskeisyys

Osuus markkinoiden

Markkinan kasvu ja

Ihmisten (sekä

arvosta

osuus markkinoista

yhteisöiden

Strategian

Markkinaosuus

vaikuttavuus

julkisyhteisön ja
ympäristön)
hyvinvoinnin
kehittyminen
Kriittiset

Hyvä johtaminen

Prosessin laatu

menestystekijät

Orkestrointi,

Yksityisen

rajapinnat, aito

ekosysteemin

kilpailu

tekijöiden lisäksi:

palveluntarjoajien

arvopohja,

kesken

luottamus,
elämäntapahtumat,
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pelisäännöt,
tietorakenteet

Keskeiset tasa-

Asiakastarpeiden

Asiakaskohtainen

Palveluntarjoajien

Ihmisten, julkisen

painottamiset

ennustaminen vs.

räätälöinti

itsenäisyys vs

hallinnon ja

liiketoiminnan

ajaminen

asiakastarpeiden

yhteiset pelisäännöt

yksityisten

johtamisessa

mukaisesti

toimijoiden väliset
suhteet

Lähtöhaasteet

Asiakkaiden

Asiakkaiden

Asiakkaiden ja

Hallinnon

saaminen

hankkiminen

palveluntarjoajien

toimintatapojen

hankkiminen

uudistaminen,
ihmisten tiedon
hyödyntäminen,
muutospelkojen
hallinta

Taulukko 1: Johtamisen periaatteet eroavat toimintamallin ja tavoitteiden mukaan. Organisaatioiden muutoksessa
tulee arvioida myös johtamismallien muutoksen luonne. Systeemisen muutoksen onnistuminen edellyttää uudenlaisia
käytäntöjä monissa asioissa. Siksi muutosten läpivienti on haastavaa.

Ekosysteemien on siis pystyttävä olemaan liiketoiminnallisesti houkuttelevia sekä palveluntarjoajille että
loppukäyttäjille. Jos kunta haluaa pysyä asukkailleen ja yrityksilleen relevanttina toimijana, sen on
pystyttävä toimimaan merkittävänä alustaekosysteemitoimijana. Markkinoiden vapautuessa yksityiset
ekosysteemit haastavat jatkossa kuntia tarjoamalla houkuttelevia palvelukokonaisuuksia maksukykyisille
asukkaille. Tällöin kuntien rahoituspohja on seurausta ekosysteemiin saamiensa palveluntarjoajien
määrästä ja laadusta sekä asiakkaiden määrästä ja hyvinvoinnista / elinvoimasta. Kuntien on siis kyettävä
täydentämään lakisääteisiä ja julkisia palvelujaan paremmilla palvelukokonaisuuksilla, etteivät julkiset
palvelut marginalisoidu vain vähävaraiselle kuntalaisjoukolle. Hyvinvointipolitiikan ja julkisen
taloudenhoidon intresseissä on saada palveluekosysteemit kasvamaan ja kannattamaan ennakoivien
hyvinvoinnin palvelujen avulla ja pysymään yhtenäisinä kaikkien väestöryhmien kesken. Markkinoiden
mahdollinen jakautuminen hajottaa yhteiskunnan sosiaalista koheesiota ja vaikeuttaa talouden
tasapainottamista julkisella sektorilla.

2.4 Kohti julkisrahoitteisia ja julkisomisteisia palveluekosysteemejä
Kuntien siirtyminen palveluekosysteemeihin tapahtunee vaiheittain siten, että ensimmäisessä
kehitysvaiheessa kunnat pystyvät parantamaan palvelutuotannon hallintomalliaan ja palvelujohtamistaan
kokonaisvaltaisemmalla asiakastiedolla. Samanaikaisesti kunnat voivat kehittää yksityisten palvelujen
palveluekosysteemejä täydentämään julkisen sektorin palvelutarjontaa. Sen jälkeisessä vaiheessa parempi
asiakastiedon yhteentoimivuus ja kokonaishallinta mahdollistavat siirtymisen asiakaslähtöiseen
johtamismalliin ja palveluekosysteemien johtamiseen.
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Kuva 2. Kunnan muodonvaihdos (tuotantokeskeisyys, asiakkuuslähtöisyys, ekosysteemisyys).
Nykytilassa (1.0) kuntien palvelut ovat erillisissä yksiköissä ja kuntalainen tai yritys joutuu etsimään palvelunsa itse ja
muodostamaan omat palvelukokonaisuutensa itse. Ensimmäisessä kehitysvaiheessa (2.0) asiakas- ja asiakkuustiedon
sekä palveluista saatavan tiedon avulla voidaan muodostaa palvelupolkuja. Toisessa kehitysvaiheessa (3.0)
kattavampien asiakkaaseen liittyvien tietojen avulla sekä palveluntarjoajien tietojen avulla voidaan mahdollistaa
automatisoituja laajempia monituottajuuden palvelukokonaisuuksia

Ekosysteemien kehittymistä voidaan tarkastella myös toiminnan digitalisointiasteen kautta. Alkuun
“ekosysteemit” olivat enimmäkseen tietoportaaleja, joissa tarjottiin tietoa palveluntarjoajista ja jonne
asiakkaat pystyivät lähettämään sähköpostiviestejä. Ensimmäisessä vaiheessa organisaatioiden
yhteystiedot oli digitalisoitu esimerkiksi web-sivustoille (1990-luvun loppu- 2000-luku). Organisaatioiden
toiminnan digitalisointi liittyi käytännössä sen löydettävyyteen internetissä. Asiakasvuorovaikutus oli
passiivista. Alustojen ansaintalogiikkana oli enimmäkseen mainostilan myynti portaalien yhteydessä.
Toisessa vaiheessa portaalien ja palvelutarjottimien asiakkaita pyrittiin ohjaamaan oikeisiin palveluihin
tehokkaasti ja tarjoamaan ennakoivia palvelupolkuja verkkokäyttäytymisen perusteella. Asiakkaita haluttiin
saada portaaleista ja palvelutarjottimilta omille sivuille tai sopiville sosiaalisen median kanaville erilaisiin
vuorovaikutuksiin. Portaalit, palvelutarjottimet ja kumppanisivustot saivat korvauksia näkyvyydestä ja
ohjauksesta sivuille. Palveluorganisaatioiden omille tai sosiaalisen median sivustoille liitettiin
vuorovaikutteisia toiminnallisuuksia kuten ajanvarauksia ja organisaatioiden verkkokauppoja (2000-2010luku). Asiakastietoon, profilointiin, verkkosivujen aktiviteetteihin ja analytiikkaa alettiin kiinnittää
laajemmin huomiota. Organisaatioiden digitaalisuus laajeni markkinoinnista myyntiin sekä osto-tilaustoimitusketjujen sekä käyttäjätuen hallintaan - asiakkuudenhallintaan monissa kanavissa.
Kolmannessa vaiheessa (2010-luku-) organisaatiot käyttävät alustan toimijoiden yhteistä asiakastietoa
alustan omistajan määrittelemien pelisääntöjen avulla ja voivat luoda uusia palveluita muiden
palvelutarjoajien tieto- ja tiedonkäsittelyrajapintojen (API) avulla. Tätä kehitysvaihetta kutsutaan APItaloudeksi tai ekosysteemitaloudeksi. Mobiiliekosysteemeissä tällaisia appeja on helppo tehdä. Palveluita
voidaan tarjota asiakkaiden toiminnan, tilanteiden ja tarpeiden pohjalta, jopa ennakoivasti. Alustatoimijalta
edellytetaan laajaa ekosysteemin tilannekuvan hallintaa ja markkinoiden orkestrointia. Toimijoiden koko
johtamisjärjestelmä ja toimintaprosessit ovat vahvasti digitaalisesti ohjattuja ja organisaatioilta
edellytetään asiakaslähtöisiä ja ketteriä vuorovaikutuskyvykkyyksiä.
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Kuva 3. Palveluportaaleista ekosysteemialustoihin: a) Ensimmäiset portaalit sisälsivät lähinnä tietoja organisaatioista.
Organisaatioiden toiminta ei juurikaan muuttunut, viestintä siirtyi passiivisesti verkkoon. b) Palvelutarjottimet
saattavat sisältää yhteisiä palvelukomponentteja kuten ajanvaraukset ja ostotoiminnallisuuden. Organisaatioiden
myynti-tilaus-toimitusprosesseja aletaan digitalisoida. c) Asiakkaan tietojen avulla sekä ekosysteemitoimijoiden APIrajapintojen avulla voidaan mahdollistaa ennakoivia palveluita ja automatisoida laajempia palvelukokonaisuuksien
toteutuksia. Organisaatioiden johtamisprosessit digitalisoidaan ja automatisoidaan.

Avoin osallisuus ja asiakkuus- hankkeen projekteissa on käsitelty palveluekosysteemeitä, alustoja ja
palvelutarjottimia erityisesti alla listatuissa dokumenteissa:
● Monituottajuuteen perustuva toimintamalli (Oulu)
● Asiakkuusperustainen tietojohtamisen viitekehys (liiketoimintamallit, kuntakanvas tehty osana
AIA-hanketta) (Espoo)
● Asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan yhteenveto syyskuu 2017 (luku 1) (Turku)
● Monikanavainen asiakaspalvelumalli ja asiakasohjaus (Vantaa)
● Monituottajuuteen perustuvan asiakkuudenhallinnan toimintamalli (Tampere)
● Palvelutarjotin2017 (Vantaa)
● Kaupunginkirjaston asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen (Espoo)
Projektidokumentaatioiden tarkempi analyysi löytyy liitteestä.

2.5 Yhteenveto: Avainhavainnot ja suositukset
6aika AOA-hankkeen tuotoksista tunnistettiin seuraavanlaisia avainhavaintoja ekosysteemeihin, alustoihin
ja palvelutarjottimiin liittyen:
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●

●
●
●
●
●

●

Uudenlaisten liiketoimintamahdollisuuksien esiintuonti kunnissa toimiville yrityksille on vielä
alkuvaiheessa. Tämä selittynee sillä, että palveluekosysteemien kehittäminen on tutkimus- ja
kokeiluvaiheessa.
Tämän lisäksi kansallinen palveluekosysteemeitä mahdollistava sidosmäärittelytyö etenee rinnalla
(DigiNYT), esimerkkinä vaikkapa uusi tietosuojalaki.
Kaupungeissa ei tunnu löytyvän selkeää vastuutahoa alustan ansaintalogiikalle ja kehittämiselle
Ansaintalogiikkaa ei ole useinkaan kuvattu ja julkisen sektorin alustaekosysteemien tavoiteasetanta
ja johtamismallin suhde yksityisiin alustaekosysteemimalleihin hakee selvästi muotoaan
Palveluneuvonta ja asiointipalvelut on käsitelty laajasti ja ne kattavat myös eri tuottajien palvelut
Kaupunkien alustaratkaisut olivat pitkälti ensimmäisen ja toisen sukupolven alustaratkaisuja ja
palvelutarjottimia (tietoa toimittajista ja mahdollisuus vuorovaikutukseen toimittajan kanssa) .
Tietopohjaisten palvelukokonaisuuksien ja API-talouden mukaisten palveluekosysteemien
mahdollisuuksia tunnistettiin ylätason konsepteina, mutta konkreettiset toimenpiteet ovat vielä
ideatasolla.
Tiedonhallintaa on kuvattu paljon kunnan ”omistaman” tiedon näkökulmasta, analysoitua tietoa,
joka kertoisi palveluiden laadusta on vähän ja alue onkin nostettu haasteena.Llisäksi hyvin ohuesti
on käsitelty MyData -tyyppistä tiedon hallinnan oikeutta ja sen tuomia mahdollisuuksia (myös
liiketoimintamahdollisuuksia)

Suositukset:
Kaupunkien ekosysteemiajattelua ja johtamismallin kehitystyö tulisi saada konkretisoitua strategisista
tahtotiloista toimenpiteiksi ja johtamiskäytännöiksi. Kaupunkiekosysteemiä tulisi kehittää kokonaisuutena,
jotta kaikki kaupungin sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät osaavat toimia oikeista lähtökohdista kaupungin
elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi yhdellä ja yhtenäisellä tavalla.
Palveluekosysteemit eivät synny sattumalta, vaan kaupungin johtaman kaupunkialustan mahdollistamana.
Kaupungin yhtenäinen digitaalisen ja fyysisen alustaekosysteemin kokonaisuuden tulisi olla
kaupunkialustan luomisen lähtökohtana. Digitaalisuus ei ole erillistä toimintaa eikä sitä voi liimata nykyisten
rakennelmien päälle, vaan se vaatii uudenlaista lähestymistä ja uudenlaisten mahdollisuuksien
hahmottamista kaupunkien hyvinvoinnille.
Kaupunkien yhteistyö tukee julkisen hallinnon ja kaikkien kaupunkien menestymistä suhteessa yksityisiä
kilpailevia ekosysteemeitä vastaan. Julkisen hallinnon rahoitus saadaan turvattua ja legitimiteetti toimia
kansalaisten ja yritysten asioiden edistäjänä, kun toiminta on avointa ja turvaa näkyvästi ihmisten ja
paikallisen elinkeinoelämän toimintaedellytykset.
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3. Monituottajuuden johtaminen palveluekosysteemeissä
Digitaaliset ekosysteemit tarjoavat asiakkaalle monien palveluiden uudenlaisia yksilöllisiä
palvelukokonaisuuksia. Tämä edellyttää ekosysteemiltä ja palveluntarjoajilta kykyä tuottaa palveluita
asiakkaan tietojen avulla. Alustat keräävät käyttäjistään jatkuvasti tietoa, joita ne voivat hyödyntää
palveluiden tarjoamisessa asiakkaalle ennakoivasti ja oikea-aikaisesti. Laajemmissa palvelukokonaisuuksissa
palveluntarjoaja käyttää alustan ja usein myös muiden palveluntarjoajien palveluita.
Asiakaskeskeiset palvelukokonaisuudet edellyttävät uudenlaista palveluiden yhteisjohtamista ja
monituottajuutta, jossa toimijat pystyvät yhdessä tarjoamaan asiakkaalle saumattoman palvelupolun ja
eheän palvelukokonaisuuden. Tämä tarkoittaa esimerkiksi palveluekosysteemin tuottaman
asiakasymmärryksen orkestrointia johtamisvälineiden kautta alueellisen palveluverkon suunnitteluun ja
kehittämiseen monituottajuuden hengessä.
Hallintokeskeisissä johtamismalleissa yhteistyötä on pyritty ohjaamaan hallinnon työkaluin. Digitaalisissa
ekosysteemeissä toiminnot on saatava integroitumaan toiminnanohjauksen kautta esimerkiksi
rajapintateknologioita hyödyntämällä. Verkottuneessa ja systeemisessä ympäristössä toiminnalliset
yhteensopivuudet ja palveluiden komponentisoituminen ovat digikyvykkäiden toimijoiden elinehto.
Hallinnollisille rakenteille joudutaan hakemaan uudenlaiset organisoitumistavat alustaekosysteemin
orkesteroinnissa.
Tiedon johtaminen ja tiedon virtaamisen hallinta ovat avainasemassa digitaalisten ekosysteemien
johtamisessa. Tiedon eri muotojen hallinnalla ohjataan ekosysteemin hermoverkostoa, joka mahdollistaa
automaattiset ohjausjärjestelmät. Tiedon jalostaminen yhteiskunnan ohjaamiseksi edellyttää vielä
kehitystyötä. Sitä edistetään nykyään useilla digitaalisen palveluekosysteemin osa-alueilla: mm.
tiedepolitiikassa, tiedon yhteen toimivuuden alueella, robotiikassa ja koneoppivien algoritmien alueella.
Tietoa tulee osata johtaa tieto-omaisuutena ja osana kokonaisuuden johtamista uudella tavalla. Tiedon
rooli kasvaa koko liiketoimintalogiikan päätöksenteon keskiöön.

3.1 Uudenlaiset palvelukokonaisuudet palveluekosysteemeissä
Uudenlaisia asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia voidaan johtaa tiedon avulla. Yksittäiset palvelut
kytketään toisiinsa asiakkaan tilanteeseen ja tarpeeseen sopivaksi palvelupaketiksi. Palvelukokonaisuuteen
tarvitaan asiakkaan tilanteeseen liittyvän tiedon lisäksi yksittäisiin palveluiden käyttöön ja
käytettävyyteen liittyviä tietoja. Näiden tarpeellisten tietojen saatavuus määritellään esimerkiksi
toimilupiin liittyvinä velvoitteina palveluntarjoajille. Esimerkiksi Liikennekaaren tavoitteena on synnyttää
uudenlainen liikenne-ekosysteemi erilaisiin logistisiin tarpeisiin ja ratkaisuihin vaatimalla jokaista
liikennepalveluiden tuottajaa jakamaan määrämuotoista ja koneluettavaa tietoa palveluidensa
tilanteesta, käytettävyydestä ja tarjoomasta sekä liikenne-ekosysteemille että liikenne-ekosysteemin
palveluita käyttäville uusille palveluinnovaatioille.
Uudenlaisia palvelukokonaisuuksia voidaan rakentaa ilmiöpohjaisesti myös erilaisiin elämän
muutostilanteisiin liittyen (elämäntapahtumat) tai tukemaan jotakin elämänvaihetta (elämän tilanteen
jatkuva tuki ja ennakoivien palveluiden mahdollistaminen). Palvelukokonaisuuksien erilaisia
integraatiotasoja on kuvattu oheisessa kuvassa.
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Kuva 4. Erilaisia palvelukokonaisuuksien integraatiotasoja. 1.0 yksittäiset erilliset palvelut, 2.0 asiakkaaseen liittyvän
tiedon ja palveluiden tietojen avulla yhdistetyt palvelupolut, 2.5 elämäntapahtumien (yrityksillä
liiketoimintatapahtumien - joissakin yhteyksissä kutsutaan yhteisesti myös ilmiöiden) yhteyteen liittyvät laajemmat
muutoshallintaa tukevat useiden palvelupolkujen kokonaisuudet, 3.0 elämänvaihetta tukevien jatkuvien palveluiden
kokonaisuudet, jossa jatkuva asiakkuudenhallinta mahdollistaa mm. monimuotoiset ennakoivat palvelut.
Nimeämisessä käytetty notaatio viittaa kunnan kehitysvaiheisiin 1.0-2.0-3.0.

Uudenlaisten palvelukokonaisuuksien osalta kansallinen sidosmääritystyönä mainittakoon julkisen
hallinnon ja Suomen hallituksen digitalisointiohjelma, joka aikaisemmin mainitun Liikennekaaren lisäksi
kehittää ihmisten elämäntapahtumapohjaisten ja yritysten liiketoimintatapahtumien (tai ilmiöiden)
pohjalta kehitettäviä palveluekosysteemien kehittämistä. Ensimmäiset pilotit käynnistyvät keväällä 2018
(Lisätietoja SuomiDigi.fi).

3.2 Monituottajuus ja uudenlaisten palvelukokonaisuuksien johtaminen
Monituottajuudella tarkoitetaan monen toimialan sektorirajat ylittävän yhteistoimintaa. Laajassa
merkityksessä monituottajuus sisältää suoraan tai epäsuoraan arvontuottamiseen osallistuvaa julkista
sektoria, yksityisiä yrityksiä ja yhteisöjä sekä TKI-toimijoita yhdessä käyttäjien kanssa.
Monen tuottajan yhteistyössä tunnistetaan kahdenlaisia integraation muotoja: hallinnollisia intergaatioita
(organisaatioiden yhdistäminen) ja prosessien integraatioita (toiminnan integraatio). Näiden kahden
integraatiomuodon yhdistelmänä monialainen yhteistyö voi olla:
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- sopimuksellista (kumpaakaan integraation muotoa ei käytetä)
- koordinaatio (integraatio toteutuu vain hallintorakenteiden kautta)
- kollaboraatio (integraatio toteutuu vain toiminnan kautta, esim. koneelliset rajapinnat)
- yhteistoiminta (sekä toiminnallinen että hallinnollinen integraatio)
Monituottajuuden toteuttaminen yksittäisissä palveluissa on ollut mahdollista jo nyt, mutta toimintatapa ei
skaalautune ekosysteemimäiseen ympäristöön. Kuntien siirtyessä kehitysvaiheisiin 2.0 ja 3.0, kun
laajemmat asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet yleistyvät, johtamisen rakenteisiin ja toimintatapojen
kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota.
Digitaalisesti mahdollistetuissa ekosysteemeissä uudenlaisten palvelukokonaisuuksien rakentamisessa
monituottajuusmallit edellyttävät organisaatioilta ketteryyttä luoda toiminnallisia kokonaisuuksia lähes
reaaliaikaisesti muiden palvelutarjoajien kanssa. Sen edellytyksenä on palvelun kytkeminen ulkopuolisten
toimijoiden kanssa rajapintojen kautta ilman raskaita hallinnollisia toimenpiteitä. Nopeisiin
palvelutarpeiden volyymin muutoksiin pystytään vastaamaan, jos merkittävä osa palveluista tai niiden
hallinnoinnista pystytään automatisoimaan tai kehittämään oma-avusteisiksi palveluiksi. Uudenlaisten
palvelukokonaisuuksien kehittämisessä ja palveluiden tuottamisessa palvelualustan tulee tarjota hyvä
näkyvyys sekä palvelualustan että ekosysteemin muiden palveluntarjoajien rajapintojen kautta saataviin
tietoihin ja käsittelypalveluihin.

3.3 Asiakkaaseen liittyvä tieto ja sen jakaminen sekä asiakasymmärrys palveluekosysteemissä
”Asiakasymmärrys on sitä, että palveluntarjoaja tuntee asiakkaansa ja ymmärtää heidän tarpeitaan.
Asiakasymmärryksen kautta organisaatio tietää, miten voi auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteensa tai
ratkaisemaan ongelmansa. Asiakasymmärrys on asiakkaan liiketoiminnan tai arjen käyttäytymismallien
ymmärtämistä ja tuntemista. Palveluntarjoajan menestyksen salaisuus on syvällinen asiakasymmärrys, sillä
ilman sitä organisaatio ei tänä päivänä pysty kilpailemaan ja kehittämään asiakkaan tarpeita vastaavia
palveluita.”
Yllä oleva kuvaus asiakasymmärryksen merkityksestä korostuu tulevaisuudessa, mutta tavat hallinnoida
asiakkaaseen liittyvää tietoa muuttuvat merkittävästi ihmislähtöisissä palveluekosysteemeissä. Uudenlaiset
palvelumarkkinat, palvelukokonaisuudet ja monitoimittajuus edellyttävät asiakkaisiin liittyvän tiedon
jakamista ekosysteemin toimijoiden käyttöön palvelumarkkinoiden toimivuuden ja kehittymisen
tukemiseksi. Asiakkaisiin liittyviä tiedon muotoja ovat asiakkuustieto, asiakastieto, asiakkaiden
palvelutarpeet ja asiakassegmentointi. Näiden tietojen jakaminen uudenlaisessa toimintaympäristössä
edellyttää myös uudenlaisia tiedon hallinnan ja virtauksen toimintatapoja.
Asiakkuustieto on asiakkaan tapahtumatietoa palveluista, asiakastieto on asiakkaaseen itseensä liittyvää
tietoa ja asiakastarve on asiakkailta saatua tai heitä tutkimalla saatua tietoa. Asiakassegmenttitieto on
asiakkaaseen liitettävä tieto, jonka avulla organisaatiot ovat ryhmitelleet asiakkaitaan palvelutuotannon
kannalta erilaisiin palvelujen käyttäjä- sekä kannattavuus- tai kustannusluokkiin. Asiakkaisiin liittyvät tiedot
ovat olleet organisaatioiden sisäisiä ja niiden jakaminen on ollut haastavaa sekä teknisesti että tietosuojan
näkökulmasta. Asiakkaaseen liittyvä tieto on myös ollut yksi yritysten keskeisistä kilpailueduista, ellei jopa
liiketoiminnan ja ansaintalogiikan perusta. Ennakointikykyisissä, asiakaskeskeisessä ja MyDataa
hyödyntävissä ekosysteemeissä asiakastiedot, asiakkuustiedot, asiakkaiden palvelutarpeet ja
ekosysteemin segmentointitiedot tulisivat olla yhteisten periaatteiden mukaisesti jaettuja, riittävän
reaaliaikaisia ja tarkoituksenmukaisia. Tämä edellyttää ekosysteemin ja palveluntarjoajien tiedon
hallinnalta uudenlaisia hajautetun tietojohtamisen periaatteita ja kyvykkyyksiä: mitä tietoja hallitaan
keskitetysti, mitä hajautetusti, miten tiedon saa käyttöön asiakkaan näin pyytäessä ja miten
palveluntarjoaja vastaa asiakkaan tiedon asianmukaisesta säilyttämisestä. Asiakkaaseen liittyvään tietoon
liittyy yhtäkkiä kilpailuedun lisäksi myös velvoitteita asiakasta ja markkinoita kohtaan.
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Asiakasymmärrys syntyy mittaamalla ja keräämällä tietoa eri menetelmillä. Asiakasymmärrys muodostuu
eri kanavista kerätyn tiedon summana. Tärkeimpiä tiedonhankintamenetelmiä asiakasymmärryksen
kehittämisessä ovat asiakastutkimukset, asiakaspalautteet, yhteiskehittäminen, palvelutapahtumista
kertyvä tieto, erilaiset kyselyt, asiakastietokannat, ns. ”hiljainen tieto”, verkkokeskustelut ja
verkkostatistiikka. Tärkeää on kyetä jalostamaan merkityksellistä tietoa isosta tietomäärästä ja erilaisista
lähteistä. EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) määrittää uudenlaisia vaatimuksia yksilöiden yksityisyyden
suojalle. Se edellyttää vuoden 2018 toukokuusta alkaen muun muassa palveluntarjoajan ja asiakkaan välille
sopimuksellista suhdetta tietojen keräämisen, hyödyntämisen ja jakamisen periaatteista.

Kuva 5. Ihmisen hyvinvoinnin osa-alueet ja tiedon kerroksellisuus (idea lainattu SuomiDigistä 2017).

Datan määrän, kertymisnopeuden ja moninaisuuden vuoksi tiedon käsittelymekanismeja tulee muuttaa.
Asiakkaaseen liittyvää tietoa syntyy yhä enemmän palvelutapahtumien ulkopuolella. Tiedon uudenlaiset
keräämisen, jalostamisen ja hallinnan tavoista tulee organisaatioden ydinosaamisaluetta
Tiedon määrä on kasvanut ja jatkaa kasvamistaan digitaalisissa toimintaympäristöissä. Organisaatiot ovat
perinteisesti tottuneet käsittelemään tapahtumatietoa asiakkuudenhallinnan tarpeisiinsa.
Tapahtumatiedon lisäksi asiakkaasta on alkanut syntymään nk. BigDataa. Asiakkaisiin liittyy myös asiakkaan
tilannetietoa ja tilatietoa. BigDatan ja tapahtumatietojen avulla voidaan jalostaa ihmisen tilanne ja
tapahtumatietoa, joten asiakasta palvelevassa monen tuottajan ekosysteemissä tarvitaan tiedon
kerroksellisuuden ja jalostamisen hallintaa sekä liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista. Tätä
asiakastiedon arkkitehtuuria ei ole vielä yleisesti olemassa, mutta sitä ollaan kehittämässä mm. julkisen
hallinnon YTI-hankkeessa. Sen avulla eri toimijoiden kautta syntyvällä asiakkaaseen liittyvällä tiedolla olisi
oma paikkansa ”ihmisen tietoarkkitehtuurissa”
Jotta markkinoita voisi kehittää vastaamaan asiakkaiden tarpeita kohdistetummin, asiakaskunta kannattaa
jakaa erilaisiin asiakassegmentteihin tai profiileihin. Asiakasprofiilit jakavat yhtenäisen asiakasmassan
omiin ryhmiinsä, joiden tarpeet tai esimerkiksi elämänvaiheet eroavat toisistaan. Palveluita ja
palvelutarpeita on helpompi kohdentaa ja kehittää ryhmäkohtaisesti. Segmentoinnin dynaamisen hallinnan
rooli johtamisen työkaluna kasvaa vielä edelleen digitaalisissa liiketoimintamalleissa.
Asiakasprofiilit muodostetaan hyödyntämällä sekä yrityksen omaa dataa, että ulkopuolisia rikasteita.
Perinteisesti segmentointia on käytetty markkinointiviestinnän tarpeisiin, mutta sen käyttö on
laajenemassa organisaation kaiken johtamisen tueksi: Segmentointi- ja profilointitietoa hyödynnetään
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jatkossa asiakasvuorovaikutuksen ja osallistumisen järjestämisen hallintaan organisaation strategisesta
suunnittelusta palvelukehitykseen sekä palvelutuotannon ohjaukseen erilaisin tavoin.
Segmentoinnin perusteena käytetään asiakkaan elinkaarikannattavuuden (customer lifetime value)
näkökulmaa. Eri segmentteihin liitetään täten myös erilaisia kannustinmekanismeja ja liiketoimintamalleja.
Segmentoinnin jälkeen asiakasymmärrystä syvennetään esimerkiksi ennakoivan analytiikan avulla, jonka
tavoitteena on ennustaa asiakkaan tulevat tarpeet sekä seuraavat ”ostokset.” Ennakoivan analytiikan
hyödyntämisestä julkisen sektorin palveluihin tulee käydä eettisiä pelisääntökeskusteluja kaikkien
toimijoiden rooleista asiakasdatan käyttämisessä.
Monikanavaisessa asiakaspalvelussa on kyse organisaation kyvystä olla asiakkaan tai kumppanin kanssa
vuorovaikutuksessa eri kanavissa siten, että dialogia voidaan käydä kanavaa vaihdellen tai useassa
kanavassa samanaikaisesti vuorovaikutuksen kulun siitä häiriintymättä. Jotkut asiakasryhmät suosivat
tiettyjä kanavia, toiset käyttävät niitä monipuolisesti asiasta riippuen.
EU tietosuoja-asetus (GDPR) on merkittävä ihmisen tiedon käytön periaatteita edistävä lainsäädännöllinen
toimenpide, joka vaikuttaa organisaatioissa hallinnoitavan asiakkaan tiedon hallinnan periaatteisiin
yksityisyyden suojaa edistäen. Kehitys ei kuitenkaan jää vielä tähän, vaan organisaatioiden sisäisten
rekisterien ja asiakkuudenhallinnan tietokäytännöt muuttuvat hajautetun tiedonhallinnan ympäristössä.
Tähän liittyvät uudistustarpeet on tunnistettu valtionhallinnossa ja sitä ollaan kehittämässä uuden
tietopolitiikan kehitystyöllä jo kevään 2018 aikana. Tietopolitiikassa on tarkoitus ottaa kantaa erilaisiin
periaatteisiin henkilötiedon käytössä teknisestä, laillisuusperiaatteellisesta kuin eettisestäkin näkökulmasta.
Oli kyse asiakaspalvelutilanteen hallinnasta, asiakkaan tilanteesta tai muusta yhteisesti hallitusta työn
kohteesta, tiedon hallinta uudistuu digitalisaation myötä. Asiakkaan tietoa pitää pystyä hallitsemaan
yhteisenä kokonaisuutena siten, että eri toimijat voivat palvella asiakasta yhdessä ja tarvittaessa
samanaikaisesti. Yhteinen, mutta hajautetusti hallittu ja jaettava tietovaranto korostaa organisaatioiden
kykyä jakaa tietoon liittyviä yhteisiä rakenteita ja teknisiä koneluettavia rajapintoja sekä
suostumuksenhallinnan osalta. Julkinen hallinto pyrkii mahdollistamaan hajautetun ja jaetun tiedon
toiminnan edellytyksiä sekä tiedon yhteen toimivuuden kehityshankkeessa YTI:ssä (http://vm.fi/yhteinentiedon-hallinta), että luomalla lainsäädäntöä tiedon uudenlaisen hyödyntämisen periaatteille tietopolitiikan
uudistamisen avulla.
Tiedon johtamisen merkitys kasvaa digitaalisessa toimintaympäristössä. Tietoon liittyvien uusien
strategisten kilpailukykyyn liittyvien ominaisuuksien kuten tiedon kriittisyys toimintaprosesseissa ja tiedon
jalostamisen merkitys liiketoiminnan arvonluonnissa sekä tiedon hallinnan velvoittavuus edellyttävät
johdolta uudenlaista roolia ja osaamista tiedon johtamisessa.

3.4 Uudenlaisten toimintamallien vaikutukset johtamisen käytäntöihin
Uudenlaisten toimintamallien kehittäminen edellyttää myös johtamisen näkökulmien laajempaa
tarkastelua. Organisaation toimivuuden arvioinnissa sekä sen kehitystarpeiden arvioinnissa suositellaan
tarkasteltavan johtamisen työkalupakkia (johtamisjärjestelmä) erilaisista näkökulmista. Näin varmistetaan,
että kehitystoiminta onnistuu ja toimintatapojen muutos on pysyvää ja vaikuttavaa.
Avoin osallisuus ja asiakkuus – hankkeen eri projekteissa on tunnistettu erilaisia systeemisiä
kehitystarpeita. Jotta muutosten kokonaiskuva saadaan hahmotettua ja jaettua toimijoiden kesken, niin
systeemiset uudelleenkytkennät kannattaa kuvata hallittavalla esitystavalla.
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Kuva 6. McKinseyn 7s:n malli. Organisaatioiden johtamisjärjestelmä on erilaisten näkökulmien kokonaisuus.
Systeeminen muutos edellyttää useiden johtamisnäkökulmien samanaikaista huomioimista.

McKinseyn 7S –malli on yksi hyödyllinen kokonaismalli eri johtamisnäkökulmien tarkasteluun. Käsittelyn
yksinkertaistamiseksi raamia on tässä raportissa muokattu viiden kohdan tarkasteluraamiksi yhdistämällä
keskenään arvot ja johtamistyyli sekä taidot ja henkilöstö. Johtamisjärjestelmän kehitystyössä tulisi tämän
työn pohjalta noudattaa seuraavia peruslinjauksia johtamisen eri näkökulmissa:
-

strategia (strategy): strategisessa ohjauksessa kannattaa kiinnittää huomiota asiakkaiden
hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehittämiseen
organisaatio (structure): organisaatiorakenteessa kannattaa panostaa palveluntarjoajien,
verkostomaisuuteen ja muuntautumiskykyyn
järjestelmät (systems): prosessien ja järjestelmien kehittämisessä kannattaa mahdollistaa
toimijoiden itseohjautuvuus ja osallistavat toimintatavat
arvot ja johtamistyyli (shared values & style): organisaatiokulttuurissa kannattaa panostaa
avoimeen vuorovaikutukseen ja asiakaskeskeisiin toimivaltuuksiin
osaaminen ja henkilöstö (skills & staff): kyvykkyyksiä ja rooleja kannattaa kehittää tiedon
johtamisen, oppimisen ja monikäyttöisyyden näkökulmasta

Avoin osallisuus- ja asiakkuus – hankkeessa käsiteltiin uudenlaisia palvelukokonaisuuksia,
monituottajuutta ja asiakasymmärryksen merkitystä palvelujohtamisessa mm. seuraavissa projekteissa:
●
●
●
●
●
●
●

Yhteiskehittämisen malli (Helsinki)
Asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan yhteenveto (Turku)
Tampereenpalvelut.fi pilotin loppuraportti (Tampere)
Koonti Vantaan asioinnin nykytilasta (Vantaa)
Asiakkuuksien ja palveluiden hallinta, Alustava kokonaisuus (Oulu)
Toimintatapa yritysyhteistyöhön (Vantaa)
Viitekehys palveluiden ja asiakkuuksien hallinnan kehittämiseen datan avulla (Espoo)
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3.5 Yhteenveto: avainhavainnot ja suositukset
●

●

●

●

●

Strategioilta kaivattiin selkeytystä ja konkretiaa erityisesti taktisen tason linjauksiin, siten että
strategisen tason tavoitteet voidaan viedä operatiiviselle tasolle. Organisoitumisessa korostettiin
asiakassegmenteittäin tapahtuvaa asiakas- ja substanssilähtöisiä johtamisrakenteita sekä tietoon
liittyvää roolitusta.
Alustatalous perustuu vuorovaikutukseen eri toimijoiden välillä. Uudenlaisissa palvelumarkkinoissa
yritykset eivät pärjää yksin, vaan toimivat monituottajamallin mukaisesti osana jotakin laajempaa
palvelukokonaisuutta. Uudenlaisia palvelukokonaisuuksia syntynee kun toimintamallien muutos etenee
jo tehtyjen toimintamallien käyttöönoton myötä
Monituottajuuden tunnistettiin vaikuttavan johtamiskäytäntöjen muutostarpeisiin sekä
asiakasymmärryksen ja -tarpeiden sekä asiakastiedon hallinnan kehittämistarpeisiin. Palvelupolkujen ja
tiedonhallinnan toteuttamisessa on vielä paljon yhteistoiminnan kipukohtia. Tiedon ja
palveluprosessien rajapintapalveluiden (APIt) kautta tapahtuva organisaatioiden yhteistoimintamalli on
vielä vähäinen. Alustaekosysteemeissä rajapintapalveluiden (API) merkitys markkinoiden muutoksiin
vastaamisen kyvykkyytenä ja yritysten kilpailukykynä kasvaa. Tietopohjaisten yhteistoimintamallien
oletetaan korvaavan hallintopohjaiset yhteisjohtamismallit asiakaslähtöisissä toimintamalleissa.
Asiakasdatan hyödyntämisessä ollaan datan jakamisen perimmäisten kysymysten äärellä. Asiakasdatan
hyödyntämisen periaatteet tulee tarkastella liiketoimintamallien, pelisääntöjen ja toimijoiden roolien
näkökulmasta. Kaupungin rooliksi tulee kuvata toimijoille datan vaatimukset, osaaminen ja tietosuoja ja
kansallista arkkitehtuuria / tietorakenteita tulee kehitettää yhteisesti. palveluiden personointi
edellyttää asiakkaiden datan jalostamista tarpeiden tunnistamisen ja palvelujohtamisen näkökulmasta.
Yhteisen asiakastiedon avulla voidaan ohjata kaupungin kehittymistä ja tarjota yrityksille edellytyksiä
parempiin palveluinnovaatioihin
Johtamis- ja organisaatiokulttuurin osalta kaivataan asiakasrajapinnan toimijoiden toimivaltuuksien
kasvattamista, arvojen ja asiakaskeskeisyyden asenteiden korostamista. Yhteiskehittämisen mallissa
havaittiin uusien roolien ja operatiivisten toimijoiden mandaatin kasvattamisen tarpeellisuus edistää
asioiden kehittymistä poikkihallinnollisesti (esim. Tampereen sieppari-rooli)

Suositukset:
Kaupunkien tulee panostaa johtamisessaan asiakassegmenttijohtamiseen sekä ilmiö- ja tieto-keskeisten
markkinoiden johtamismallien kehittämiseen (ihmisten elämäntapahtumat, yritysten muutosvaiheet jne.).
Alustaekosysteemin toimintaa ohjataan tavoitteiden, asiakastiedon, toimijatiedon ja tapahtumatiedon
hallinnan avulla. Markkinat kehittyvät alustan, asiakkaaseen ja palvelutarjoajiin liittyvien tiedon
jalostamiseen ja liikkumisee sekä palvelutoimijoiden kyvykkyyksien varaan. Tiedon jalostamisesta ja
tietopohjaisista yhteistoimintamalleista (APIt) tulee uuden ajan ekosysteemien ja kaupunkien johtamisen
keskeinen menestymistekijä.
Uudenlaiset toimintamallit haastavat perinteiset hallintokeskeiset johtamisjärjestelmät.
- Strategian ja strategisen ennakoinnin tulee ohjata asiakasvaikuttavuutta sekä markkinakehitystä,
- organisaatioiden ja yksilöiden rooleilta sekä kyvykkyyksiltä odotetaan monikäyttöisyytä,
joustavuutta ja verkottuneisuutta reagoida tavoitteiden ja toiminnan painopisteiden muutoksiin,
- toimintaprosessien tulee olla asiakaskeskeisiä ja osallistavia,
- johtamiskulttuurilta edellytetään asiakaskeskeisiä ja monituottajuutta tukevia asiakalähtöisten
ratkaisujen toimivaltuuksia asiakasrajapinnassa
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4.0 Asiakaskeskeinen palveluiden yhteiskehittäminen palveluekosysteemissä
Alustaekosysteemin tavoitteena on saada mahdollisimman paljon transaktioita asiakkaiden ja
palveluntarjoajien välille tukemaan ekosysteemin tavoitteita (julkisrahoitteisessa ekosysteemissä, esim.
älykkäässä kaupungissa, parantamaan ihmisten hyvinvointia, yritysten elinvoimaisuutta ja infrastruktuurin
ja luonnon terveyttä). Tämä edellyttää mahdollisimman monen asiakkaan, palveluntarjoajan ja
infrastruktuurin osan saamista aktiiviseksi toimijaksi ekosysteemiin.
Palveluntarjoajien houkuttelemiseksi alustan on kyettävä tarjoamaan toimiva toimintaympäristö palvelujen
kehittämiselle ja ylläpidolle. Palveluntarjoaja tarvitsee tietoa ja vuorovaikutusmahdollisuuksia asiakkaihin,
muihin palveluntarjoajiin ja infrastruktuuriin, jotta pystyy arvioimaan alustan houkuttelevuuden omalle
liiketoiminnalleen.
Palveluiden kehittäminen palveluekosysteemissä eroaa totutuista verkkopalveluiden kehittämisestä sen
osalta, että alusta tarjoaa palveluntarjoajalle kattavan joukon palveluiden kehittämisessä ja tuotannossa
tarvittavia kyvykkyyksiä ja peruskomponentteja. Ekosysteemi tarjoaa perusalustan lisäksi muiden
palveluntarjoajien voimavarat osana kehitysympäristöä. Näin palveluntarjoajan ei tarvitse rakentaa kaikki
perusosia palveluista itse, vaan voi keskittyä omien palveluidensa ydinosaamisen ja asiakasarvon
kehittämiseen.
Palveluiden kehittämiseen ja palvelujen käyttölogiikkaan tarvitaan myös yhteisiä pelisääntöjä. Nämä
pelisäännöt pyritään automatisoimaan esimerkiksi käytettävissä oleviin alustan teknisiin komponentteihin,
esimerkiksi käyttöliittymäkirjastojen mukana tuleviin yhteisiin toiminnallisuuksiin ja visuaalisiin ohjeistoihin.

4.1. Asiakasymmärryksen hyödyntäminen palvelukehityksessä
Mitä enemmän palveluntarjoaja tietää palveluekosysteemin käyttäjistä, palveluiden käytöstä ja
markkinatilanteesta, sitä paremmin se pystyy arvioimaan markkinan houkuttelevuuden itselleen.
Alustaekosysteemeitä edellytetään markkinatilanteen läpinäkyvyyttä ja kaikkien palveluntarjoajien
tasavertaista kohtelua. Joidenkin palveluntarjoajien suosiminen vahingoittaa alustan uskottavuutta aitona
markkinapaikkana.
Segmenttitieto ja asiakkaista saatava tieto auttaa palveluntarjoajaa määrittelemään
markkinapotentiaaliaan ja palveluidensa käyttöön liittyviä vaatimuksia paremmin. Asiakasymmärrystä ja
markkinapotentiaalia voidaan kertyneen tapahtuma- ja tutkimustiedon lisäksi kerätä myös, jos alusta
tarjoaa mahdollisuuden vuorovaikutukseen asiakaskunnan edustajien kanssa erilaisissa kehittämisen
vaiheissa sekä tutkimuksen, ideoinnin ja toteutusvaiheessa kokeilujen muodossa. Läheinen vuorovaikutus
ja nopeat palautekanavat loppukäyttäjien kanssa on keskeinen osa alustaekosysteemin elinvoimaa ja
kilpailukykyä sekä asiakkaiden että palveluntarjoajien suuntaan.
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Kuva 7. Asiakasymmärrystä tulee kerätä erilaisilla tavoilla. Tiedon toissijaisella käytöllä tarkoitetaan
palvelutapahtumista syntyneen tiedon hyödyntämistä tutkimus- ja kehitystarkoitukseen. Osallistuvilla menetelmillä
kerätään laadullista tietoa asiakaskunnan tarpeista ja mieltymyksistä. Asiakaspalaute hyödyttää nykyisten
ongelmakohtien ja tulevien palvelutarpeiden tunnistamisessa. Tiedon kerääminen kannattaa tehdä segmenteittäin.

4.2 Asiakaskeskeisen yhteiskehittämisen prosessista ja menetelmistä
Asiakaskeskeisessä yhteiskehittämisessä on kyse palveluntarjoajien ja ammattilaisten (esim. tutkijat ja TKItoimijat) ja asiakkaan välinen suhteista, jossa korostuu yhteinen agenda ja hierarkkisen vuorovaikutuksen
haastaminen. Yhteiskehittämistä voidaan tehdä missä tahansa fyysisessä tai virtuaalisessa yhteisössä.
Kehittämisen kohteena voi olla hyvinkin erilaisia asioita, kuten vaikka strategia, arvo, tuote, palvelu,
tilaratkaisut, liikeidea tai toimintatavat.
Yhteiskehittäjät muodostavat luottamukseen perustuvia vuorovaikutustapoja. Verkostoihin perustuva
yhteiskehittäminen on tehokasta joustavuutta vaativissa haasteissa ja tehtävissä sekä toimintatapojen ja
palveluiden uudistamisessa.
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Kuva 8. Yhteiskehittämisessä palvelualusta mahdollistaa tutkimustiedon, palvelutarjoajien yhteisön ja loppukäyttäjien
kohtaamisen ja dialogin palveluiden kehittämisessä.

Yhteiskehittäminen käynnistää muutoksia kaikissa prosessiin osallistuvissa toimijoissa: palveluntarjoajassa,
tutkijan ja innovaattoriasiantuntijan asemassa ja osaamisessa, asiakkaan asemassa, johtamisessa kuin
palveluiden järjestämisessä, toteuttamisessa ja päätöksenteossa. Yhteiskehittäminen on itsensä peliin
laittamista: kaikki toimijat ovat samalla areenalla ja oppivat itsestään ja ympäristöstään.
Yhteiskehittäminen edellyttää kehitystyötä ohjaaville toimijoille laajat toimivaltuudet päätöksenteon
suhteen, sillä toisaalla tehtäviä päätöksiä ei voi jäädä odottamaan prosessin aikana.
Yhteiskehittämisen vaikuttavuus on merkittävästi suurempaa kuin tuotelähtöisessä palvelukehityksessä.
Lisäksi asiakkaiden sitoutuminen palvelun käyttäjänä on merkittävästi korkeampi. Loppukäyttäjät
tarkastelevat yhteiskehittämisen jälkeen omaakin toimintaa uudella tavalla ja sen vuoksi yhteiskehittämisen
myötä asiakas saa merkityksellisen suhteen oman elämänsä haasteisiin. Yhteiskehittämisen kautta on täten
mahdollista saada muutoksia asiakkaiden toimintatapoihin ja kehittää itseohjautuvuutta tukevia
palvelumuotoja. Yhteiskehittämisessä tarvitaan luonnollisesti vuorovaikutteisia menetelmiä, kuten
käyttäjälähtöisen suunnittelun ja palvelumuotoilun menetelmiä.
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4.3 Alustan kyvykkyyksien hallinta
Ekosysteemi tarjoaa palveluntarjoajille kilpailuetuna markkinan, asiakastietoa, palveluinfran,
asiakaspalautteet, käyttöliittymäkomponentit ja muiden toimijoiden palveluita rajapintojen kautta
hyödynnettäväksi palveluiden operoinnissa ja kehittämisessä.
Digitaalisen ympäristön markkinoiden ”tori-infran kilpailukyky” on monipuolisempi kuin fyysisen maailman
torin: se tarjoaa tietoa asiakkaista ja muista palveluntarjoajista sekä heidän toiminnastaan torilla, se tarjoaa
monipuolisia ansaintalogiikoita ja palveluntarjoaja voi käyttää muiden torikauppiaiden palveluita osana
omaa palvelutarjontaansa tarpeen mukaan.
Asiakastiedon lisäksi alustan tulee tarjota palveluntarjoajille myös muiden palveluntarjoajien teknisten
resurssien tiedot ja rajapinnat palveluiden kehittämiseksi.

Kuva 9. Alusta tarjoaa kehitysympäristön ja työkalut tehokkaaseen palvelukehitykseen.
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4.4 Pelisäännöt, palvelukehityksen ohjeistus, työkalut ja kirjastot
Alustan omistaja ei johda palveluntarjoajia, vaan orkesteroi ekosysteemiä pelisääntöjen avulla.
Ekosysteemiä ei johdeta johdon strategialla vaan ekosysteemin pelisääntöjä ja kannustimia muokkaamalla.
Pelisääntöjen avulla loppukäyttäjien ja palveluntarjoajien määrän sekä palvelutapahtumien tulisi kasvaa.
Pelisääntöjen tulisi olla kaikille yhteneväiset. Samoin palveluntarjoajien tulee sitoutua tarjoamaan
palveluitaan asiakkaille ja toisille palveluntarjoajille yhtäläisin ehdoin, ketään syrjimättä. Palveluntarjoajan
tulee sitoutua alustan kilpailukyvyn edistämiseen asiakkaaseen liittyvän tiedon käyttämisen, jakamisen ja
valvonnan ehtoihin palveluekosysteemissä.
Palveluntarjoajan tulee myös noudattaa ja käyttää palveluiden kehittämisen tueksi tarjottuja työkaluja,
testauskäytäntöjä ja valmiita kehittämiskirjastoja. Alustan omistaja määrittelee myös missä laajuudessa
missäkin eri palveluissa tulee noudattaa alustan omistajan määrittelemiä käyttökokemuksen ja ulkoasun
hallinnan kannalta oleellisia ohjeistuksia.

Avoin osallisuus- ja asiakkuus – hankkeessa käsiteltiin asiakaskeskeistä palveluiden yhteiskehittämistä
mm. seuraavissa projekteissa:
●
●

●
●
●
●
●

Avoimen osallisuuden malli (Espoo)
Useita yhteiskehittämishankkeita (Helsinki)
o Laurea -projekti
o Palautedatan hyödyntäminen
o Lapsiperheiden digipalvelut
Monituottajuuteen perustuva toimintamalli (Oulu)
Innovatiivisten ratkaisujen yhteiskehittäminen, työpaketin koonti (Tampere)
Yhteistyön käsikirja (Tampere)
Yritysyhteistyö ja palvelumuotoilu (Vantaa)
Monikanavaisen asiakaspalvelun toimintamalli raportti (Turku)
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Kuva 10. Yhteiskehittämisen esimerkkiprojektit ja -tuotokset AOA-hankkeessa.
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4.5 Yhteenveto: avainhavainnot ja suositukset
Hankkeen tuotoksista on tunnistettavissa seuraavanlaisia asiakaymmärryksen käytön ja asiakaskeskeisen
palvelukehittämisen avainhavaintoja:
●
●
●
●

Asiakastarve on palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntävissä yhteiskehittämisen toimintamalleissa
hyvin esillä. Yhteiskehittämisen kokeiluja hankkeessa on tehty paljon
Datan ja sen jalostamisen hyödyntäminen näkyy vielä vähän.
Kaikki kaupungit ovat laittaneet merkittävästi panostusta neuvonnan uudistamiseen monituottajatoimintaympäristössä
Alustaan liittyviä kyvykkyyksiä on mukana viitteellisesti, mutta niitä ei vielä nähdä kriittisinä
menestyksen mahdollistajina

Suositukset 3:
Kaupunkien tulisi hallita aktiivisesti asiakaskunnan tilasta kertovaa, päivittyvää ja ennakoivaa tilannekuvaa.
Tilannekuvan pitäisi ohjata kehitystyön prioriteetteja ja tulisi olla kehitystyön sisällön lähtökohtana s.e. sen
pohjalta voidaan asettaa tavoitteet, arvioida palvelutarvetta sekä laadullisesti että määrällisesti, kehittää
palvelumarkkinoiden olosuhteita sekä edistää tilanteen kehittymistä ekosysteemin tavoitteiden mukaisesti.
Kaupunkialustan tulisi kyetä tarjoamaan palveluntarjoajille teknisen alustan palvelukehitystä ja analysointia
varten (keinoäly ja robotiikka) sekä näkyvyys ja pääsy sekä alustan että muiden palveluntarjoajien teknisiin
rajapintavalmiuksiin.
Palveluiden yhteiskehittämisen kyvykkyyksien kehittämistä tulee jatkaa yhdessä kaupunkialustan, TKIlaitosten, yritysten ja asiakassegmenttien edustajien kanssa. Toimijoiden kyvykkyyksiä hankkia, tuottaa,
jalostaa ja hyödyntää yhdessä asiakasdataa, tutkimustietoa ja asiakastarpeita tulee edistää sekä
palvelumuotoilun yhteistyöfoorumeilla että yhteisen teknisen infrastuktuurin kehitystyön parissa
esimerkiksi kaupungin API-yhteisössä yhdessä yritysyhteisöjen kanssa (kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt jne).
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5. Projektidokumenttien analysointi
Projektidokumentit tarkasteltiin vaiheittain läpi ja vaihdellen tarkastelukulmaa. Jokaiseen vaiheeseen liittyi:
i)
Tarkasteluraamin määrittely
ii)
Dokumenttien läpikäynti
iii)
Tuloksien hyödyntäminen
Tarkasteluiden tuloksia on käytetty dokumentin kappaleissa 3. Monituottajuuden johtaminen
palveluekosysteemeissä ja 4. Asiakaskeskeinen palveluiden yhteiskehittäminen palveluekosysteemissä.
Seuraavissa kappaleissa on tarkemmin kuvattu kunkin tarkasteluvaiheen tuloksen rakenne. Tämä on
tarpeellinen lisä, jos lukija haluaa tutustua tuotettuun, tämän dokumentin liitemateriaaliin syvemmin.

KUVA 11. Asiakaslähtöisen palvelujohtamisen ja palvelujohtamisen ekosysteemikartta hankkeiden jäsentelyä ja
analysointia varten.
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5.1 Hakuosa
Liite Turku 6Aika AOA yhteenveto projektidokumentit.xls
Hakuosaksi nimetyssä tarkasteluvaiheessa i) tarkasteluraamiksi valittiin kolme kokonaisuutta: uusi
toimintaympäristö, johtaminen sekä toiminnan kokeilu ja kehittäminen. Jokaisen näiden alle määriteltiin
tarkemmat ns. metatietokokonaisuudet siten, että
Uuden toimintaympäristön osalta valittiin tarkasteltavaksi:
● Alustatalous, ekosysteemit ja liiketoimintamallit
● Hyödyt toimijoille
● Asiakas- ja asiakkuustieto sekä tiedon hyödyntäminen
● Monitoimijuus
● Sähköiset kanavat (digitaalisuus), teknologiat ja rajapinnat
● Kaupungin rooli
Johtamisen osalta tarkasteltavaksi valittiin (McKinseyn 7s:n mallia mukaillen):
● Johtamisjärjestelmä kokonaisuutena
● Strategiaohjaus
● Organisaatio
● Ohjaus ja järjestelmät
● Johtamistyyli ja arvot
● Henkilöstön kyvykkyydet ja roolit
Toiminnan kokeilun ja kehittämisen alle valittiin (ekosysteemikartta):
● Osallisuus ja yhteiskehittäminen
● Palveluntuottajat
● Yhteisöt ja omatoimisuuden tuki
● Palvelutarjooma
● Asiakas, asiakassegmentit
Projektidokumentaatio ii) luettiin läpi ja peilattiin vasten yllä kuvattua kehystä. Taulukkoon nostettiin
jokaisesta dokumentista kuhunkin metatietoon liittyviä asioita. Nostot tehtiin siten, että lähde kirjoitettiin
taulukon vasempaan reunaan (tiedoston nimi, työpaketti, kaupunki ja toimittaja) ja metatietoon
kohdennettava asia kirjoitettiin hyvin ytimekkäästi kyseisen metatiedon sarakkeeseen.
Kokonaisuudessaan nostoja tuli yli neljäsataa.
6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeeseen tutustuva voi iii) hyödyntää tehtyä taulukkoa halutessaan
löytää tiettyyn aiheeseen liittyvän hankkeen dokumentaation.

5.2 Tarkempi analysointi
Liite Turku 6Aika lähdeanalyysi synopsykseen v2.xls
Tarkempi analysointi valituista dokumenteista tehtiin käyttäen i) tarkasteluraamina punaisen langan
muodostavaa kolmea kokonaisuutta, jotka muodostavat tämän yhteenvetodokumentin rungon. Nämä siis
ovat toimintaympäristön muutos, monituottajuuden johtaminen palveluekosysteemeissä ja
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yhteiskehittäminen. Jokaiselle näille määriteltiin vastaavasti kuin edellisessä vaiheessa, tarkentavat
tarkasteltavat metatietokokonaisuudet:
Kokonaisuus

Metatieto

Toimintaympäristö
n muutos

Palvelumarkkinoiden
kehittyminen

Uudet palvelukokonaisuudet

Monituottajuuden
johtaminen
palveluekosysteemeissä
Yhteiskehittäminen

Uudet
palvelukokonaisuudet

Monituottajuuden
johtaminen

Asiakasymmärryksen
hyödyntäminen
palvelukehityksessä

Asiakaskeskeinen
yhteiskehittäminen

Palveluekosysteemin rakenne
ja omistajuus
Asiakasymmärrys ja
asiakastieto

Palveluekosysteemin johtaminen

Alustan
kyvykkyyksien
hallinta

Ohjeistus

Taulukko 2. Hankkeen yhteenvetodokumentaation tarkastelukulmat ja analyysin rakenne.

Projektidokumentaatiossa kappaleessa 5.1 kuvatun luokittelun sekä subjektiivisen tulkinnan jälkeen valittiin
hieman vajaat 20 dokumenttia tähän tarkempaan tarkasteluun, jonka perusteella siis tehtiin
avainhavainnot kappaleisiin 2-4. iii) Tuloksena koostettuja taulukoita voi 6Aika lukija hyödyntää edellisessä
kappaleessa kuvatun taulukon tapaan eli silloin, kun haluaa löytää johonkin tiettyyn aiheeseen tai
kokonaisuuteen lisää tietoa. Lähdeanalyysitaulukot ovat lisäksi tämän dokumentin kappaleessa 6.
Lähdeanalyysi ja esimerkit.

5.3 Linkit aineistoihin ja esimerkkeihin
Lisäksi projektidokumentaatio ja esimerkit on sijoitettu i) viitekehys kuvaan. ii) Kun dokumentaatio käytiin
läpi tätä sijoittelua varten, käytettiin määräävänä tekijänä projektidokumentin primääriä aihetta. iii) Kuvaan
sijoitetut dokumentit ja esimerkit tarjoavat visuaalisen, helpon lähestymisen kokonaisuuteen.

Kuva 12. Viitekehys ja projektidokumentaatio.

Viitekehys ja esimerkit ovat kuvana kappaleessa 4, Kuva 7. Yhteiskehittämisen esimerkkiprojektit ja tuotokset AOA-hankkeessa.
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6. Lähdeanalyysi ja esimerkit
Tässä kappaleessa on lähdeanalyysitaulukot ja näiden lisäksi esimerkkinostoja perusteluineen.

6.1 Kohti asiakaslähtöisiä ekosysteemejä (toimintaympäristön muutos)
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6.2 Monituottajuuden johtaminen

34

35

36

6.3 Yhteiskehittäminen
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7. Kirjallisuuslähteet ja selvitykset
Tiedoksi: tässä dokumentissa käytettyjä kirjallisuuslähteitä ja selvityksiä:
- Shaughnessy, Vitalari: The Elastic Enterprise
- Mazzucato :The Entrepreneurial State
- Hudson: Managing Without Profit
- Tiwana: The Platform Ecosystems
- Stroh: Systems thinking for Social Change
- Kim, Behr, Spafford: The Phonenix Project
- The Rise of the Platform Enterprise (raportti)
- Ekosysteemit, digitalisaatio ja alustatalous (DigiNYT raportti)
- Kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa (DigiNYT raportti, luonnos)
Raporttiin lainattuja kirjoituksia eri teemoista sekä teemoihin muuten liittyviä artikkeleita:
Monitoimijuus ja uudenlaiset palvelumarkkinat:
http://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/monialainen-yhteistyo-ja-sen-arviointi.pdf
https://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/25241_02_Cheminais_Ch_02.pdf
https://www.nationalcollege.org.uk/transfer/open/adsbm-phase-5-module-6-managing-programmes/adsbm-p5m6s3/adsbm-p5m6-s3t7.html
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/making-collaboration-across-functions-areality
https://www.lvm.fi/-/liikennekaari-mahdollistaa-uudenlaiset-laadukkaat-liikennepalvelut-asiakkaille-856797
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2016-AK-50364.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/fi/pdf/12/VIEW_2_2016.pdf
http://www.rikaserakko.com/2017/11/digitaalinen-alustatalous.html
http://docplayer.fi/1141040-Julkiset-palvelut-ja-markkinat-tulevaisuuden-skenaariot.html

Asiakaslähtöisyys:
https://finland.bisnode.fi/syvenna-osaamistasi/ajatuksiamme/mita-on-asiakasymmarrys-ja-miten-sita-kehitetaan/
https://www.superoffice.com/blog/how-to-create-a-customer-centric-strategy/
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/leading-and-governing-the-customer-centricorganization
https://www.slideshare.net/richard.claassens/productcentric-versuscustomer-centric-organization
http://www.aleron.org/2014/12/4-steps-to-becoming-a-user-centric-organisation/
https://www.strategy-business.com/article/10-Principles-of-Customer-Strategy?gko=083a5
https://www.slideshare.net/KristaKern/yhteiskehittminen-strategia-19112014

Organisaatio:
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/leading-and-governing-the-customer-centricorganization
https://www.slideshare.net/richard.claassens/productcentric-versuscustomer-centric-organization
http://www.atkearney.co.uk/organization-transformation/ideas-insights/article//asset_publisher/LCcgOeS4t85g/content/agile-government-a-citizen-centric-approach-to-growth/10192
http://www.aleron.org/2014/12/4-steps-to-becoming-a-user-centric-organisation/
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/partnering-with-chinas-retailers-aguide-for-consumer-goods-companies/pt-br
https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2017/09/06/connecting-customer-experience-to-business-strategy-aninterview-with-charlene-li/#42ffa6635b8a

40

Systeemit, prosessit ja ohjaus:
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/leading-and-governing-the-customer-centricorganization
https://topdata.news/mckinseys-2016-analytics-study-defines-the-future-of-machinelearning-by-louiscolumbus/
https://www.latentview.com/data-analytics-customer-experience-journey/
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/straight-talk-about-big-data
https://www.superoffice.com/blog/how-to-create-a-customer-centric-strategy/
http://www.atkearney.co.uk/organization-transformation/ideas-insights/article//asset_publisher/LCcgOeS4t85g/content/agile-government-a-citizen-centric-approach-to-growth/10192
https://www.slideshare.net/Dataversity/dataed-webinar-data-architecture-requirements-45785909
http://www.aleron.org/2014/12/4-steps-to-becoming-a-user-centric-organisation/
https://www.strategy-business.com/article/10-Principles-of-Customer-Strategy?gko=083a5
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/designing-and-starting-up-a-customerexperience-transformation
https://hbr.org/2006/04/manage-customer-centric-innovation-systematically
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-five-trademarks-of-agileorganizations?cid=eml-app
https://www.slideshare.net/KristaKern/yhteiskehittminen-strategia-19112014

Yhteiskehittäminen:
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/sosku/yhteiskehittaminen
https://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/ajankohtaista/uutiset/Sivut/Yhteiskehitt%C3%A4minen_kaikki-siit%C3%A4-puhuu,mutta-mit%C3%A4-se-on-ja-miten-siin%C3%A4-onnistua.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Co-creation
http://www.timreview.ca/article/310
https://www.visioncritical.com/5-examples-how-brands-are-using-co-creation/
http://www.marketingjournal.org/collaboration-and-co-creation-the-road-to-creating-value/

Johtamiskulttuuri:
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/leading-and-governing-the-customer-centricorganization
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/when-the-customer-experiencestarts-at-home
https://thefutureorganization.com/10-principles-future-manager/
https://hbr.org/2006/04/manage-customer-centric-innovation-systematically
https://www.forbes.com/sites/christinecrandell/2016/05/09/customer-experience-is-a-cultureproblem/#7abea8895c7b
https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2017/12/05/five-trends-shaping-the-future-of-customer-experience-in2018/#d51ac9b2d9c3
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-five-trademarks-of-agileorganizations?cid=eml-app
https://www.cmswire.com/cms/enterprise-collaboration/3-reasons-why-organizations-need-to-increasetransparency-011886.php
https://opengovdata.io/2014/transparency-participation-collaboration/
http://viestijat.fi/voiko-avoimuudella-lisata-organisaation-innovatiivisuutta/
https://www.slideshare.net/JyrkiKasvi/lpinkyv-tietoyhteiskunta
https://www.forbes.com/sites/brentgleeson/2017/03/10/how-values-based-leadership-transforms-organizationalcultures/#4a462f7d1fbd
https://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and-samples/hr-qa/pages/whatdoesitmeantobeavaluesbasedorganization.aspx
https://trainingmag.com/content/how-build-values-based-culture
https://www.hrzone.com/community/blogs/lisa-bull/3-key-steps-to-building-a-values-based-culture-0

Osaamisen kehittäminen ja henkilöstö:
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/leading-and-governing-the-customer-centricorganization
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/when-the-customer-experiencestarts-at-home
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https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/winning-the-expectations-game-in-customercare
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/partnering-with-chinas-retailers-aguide-for-consumer-goods-companies/pt-br
https://thefutureorganization.com/10-principles-future-manager/
https://www.forbes.com/sites/christinecrandell/2016/05/09/customer-experience-is-a-cultureproblem/#7abea8895c7b
https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2017/12/05/five-trends-shaping-the-future-of-customer-experience-in2018/#d51ac9b2d9c3
https://www.forbes.com/sites/christinecomaford/2017/07/08/the-surprising-link-between-customer-experience-andemployee-engagement/2/#79247ae958df
https://www.mckinsey.com/global-themes/future-of-organizations-and-work/what-the-future-of-work-will-mean-forjobs-skills-and-wages
http://aimhirecc.com/tips-and-tools/modern-worker-skills.aspx

Digitalisaation mahdollisuudet:
http://vm.fi/digitalisaatio
http://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/blogeja/2017/martti-mantyla-digitalisaation-kolmekerrosta2/
https://www.marmai.fi/uutiset/digitalisaatio-voi-suomessa-erittain-hyvin-70-yrityksista-haluaa-luoda-uuttaliiketoimintaa-digitalisaation-avulla-6676953
http://www.ptt.fi/ajankohtaista/uutiset/taloustutka-pk-yritysten-digitalisaatiota-edistettava-edelleen.html
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/54865/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu201707063237.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/53641/URN:NBN:fi:jyu-201704202033.pdf?sequence=1
https://www.accenture.com/us-en/insight-outlook-how-digital-technologies-are-changing-the-way-we-work
https://www.accenture.com/t20150523T023643Z__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/ConversionAssets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_11/Accenture-Impact-of-Technology-April-2014.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/how-technology-is-creating-a-newworld-of-work
https://www.bcg.com/capabilities/people-organization/digital-organization.aspx
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