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AOA-yhteenvetoaineiston esittely ja tarkoitus

Avoin Osallisuus ja Asiakkuus (AOA) -hankkeen 
yhteenvetotuotoksen diaversio

• Hankkeen teemojen ja sisältöjen, sekä 
saavutusten ja jatkokehitystarpeiden 
yleiskuva

AOA- yhteenvetoprojektin tuotokset

• 30 A4-sivuinen pdf-yhteenveto ja 
analyysiraportti

• 30-sivuinen dia-esitys raportin keskeisistä 
löydöksistä ja suosituksista

• 10-sivuinen dia-esitys liite  ”AOA 
yhteenveto teemat esimerkit esitys”

• 400-rivinen analyysiaineisto XL-
dokumentaationa jatkoanalysointia ja 
hyödyntämistä varten

Yhteenvetodokumentin kohderyhmät ja näkökulmat 

• 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

• Yritysten johto

• Uusien liiketoimintamahdollisuuksien 
tunnistaminen osana kuntien 
palveluekosysteemeitä



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. 

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 oikea-aikaisuus. Motto siivittää kaupungeissa 
palveluiden kehittämistyötä jatkossakin. 

”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.”

Turussa 14.3.2018  

Outi Laikko

Hankepäällikkö

Esipuhe - Turku
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Osa 6Aika-strategian kärkihankekokonaisuutta

• Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa ja Turun AMK

• Toteutus vuosina 2015-2018. 

Tavoitteena 

• Elinkeinoelämän sekä tutkimus- ja kehittämisyhteisöjen 
roolien vahvistaminen kuntien palveluekosysteemeissä. 

• Asiakaslähtöisyyden lisääminen, 

• Uudenlaisten markkinoiden mahdollistaminen, 

• Palveluiden vaikuttavuuden parantaminen, 

• Tuottavuuden kasvattaminen ja 

• Kilpailukyvyn vahvistaminen. 

1. Johdanto - 6Aika AOA - kärkihanke

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.



Kehittämistyö toteutettiin viitenä työpakettina. Teemoina:

• 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 monituottajuusmalleja

• Kehitettiin parempaa asiakasymmärrystä sekä 
asiakasdatan, asiakkuusdatan ja segmentoinnin 
analyyseillä että yhteiskehittämisen menetelmillä. 

1. Johdanto - 6Aika AOA - kärkihanke



- Toimintaympäristön muutos ja uusien toimintatapojen mahdollisuudet kaupungeille ja yrityksille

Uusia palvelukokonaisuuksia 

• Asiakkaan digitalisoidut ja jalostetut tiedot

• Muiden palvelutarjoajien tiedot ja digitalisoidut 
käsittelyprosessit (API, modulaarisuus)

Alustan rakenne

• Alusta, pelisäännöt, rajapinnat, käyttöliittymät, analytiikka

Alustan johtaminen

• Osallistujien määrä x tapahtumat

• Asiakkaiden tila, Markkinoiden toimivuus

• Yksityinen vs. julkisrahoitteinen

2. Kohti asiakaslähtöisiä ekosysteemejä



1. Sukupolven portaalit (1995-2000)

• Tietoja organisaatioista. 

• Toiminta ei muuttunut, markkinointi verkkoon 

2. Sukupolven palvelutarjottimet (~2000-luku) 

• Yhteisiä palvelukomponentteja (ajanvaraukset ja 
ostotoiminnallisuudet)

• Organisaatioiden myynti-tilaus-toimitusprosesseja 
digitalisoidaan (verkkokaupat)

• Verkkoanalytiikka sekä käytön ohjaus ja ennakointi 

3. Sukupolven alustaekosysteemit (~2010-luku)

• Asiakkaan toiminta ja tiedot sekä ekosysteemitoimijoiden 
API-rajapinnat (API)

• Ennakoivia palveluita ja laajojen palvelukokonaisuuksien 
automatisoinnit

• Organisaatioiden johtamisprosessit digitalisoidaan ja 
automatisoidaan.

2.1 Portaaleista ja tarjottimista ekosysteemeihin  
-”digimuutoksen” vaikutuksen laajuus 



1.0 - palvelut erillisissä yksiköissä

• Asiakas etsii palvelut itse ja muodostaa omat 
palvelukokonaisuutensa itse. 

2.0 - segmenttikohtaiset palvelupolut 

• Asiakas- ja asiakkuustiedon hallinta

• Palvelutiedon hallinta

• Tietoja yhdistelemällä muodostetaan palvelupolkuja 
ja elämäntapahtumia tukevia palvelukokonaisuuksia 

3.0 - yksilölliset ja ennakoivat palvelut 

• Asiakkaaseen liittyvät asiakas- ,asiakkuustiedot sekä 
mittaus-, toiminta- ja tilatiedot

• Palveluntarjoajien tiedot sekä tieto- ja 
laskentapalvelut

• Mahdollistaa automatisoituja ja laajoja 
monituottajuuden palvelukokonaisuuksia

2.2 Palveluvalikoimasta ekosysteemien 
palvelumarkkinoihin  



Avainhavainnot

Portaaleita ja palvelutarjottimia käsitelty laajasti hankkeen 
projekteissa

• Palveluneuvonta ja asiointipalvelut
• Tietopohjaisten palvelukokonaisuuksien ja ekosysteemien 

tarkastelu konseptitasolla

Tiedonhallinnan painopiste kunnan ”omistamassa” tiedossa
• Muiden tietolähteiden käyttöä (esim. mittauspalvelut, 

ostokäyttäytymistieto, MyData), tiedon jalostamista, tiedon 
käyttöoikeuksia ja uusia mahdollisuuksia käsitelty rajallisesti 

2.3 Hankkeen avainhavainnot ja suositukset
- Alustaekosysteemien kehittäminen

Uudenlaiset liiketoimintamahdollisuudet kunnan yrityksille 
alkuvaiheessa 

• Ansaintalogiikka ja julkisen ekosysteemin suhde yksityisiin 
ekosysteemeihin haussa

• Kaupungeissa ei tunnu löytyvän selkeää vastuutahoa 
alustan ansaintalogiikalle ja kehittämiselle

Kansallinen ekosysteemien kehitystyö käynnissä  
• DigiNYT, tiedon yhteentoimivuuden edistäminen (YTI) ja 

tietosuojalain valmistelut



Suositukset

Kaupunkien ekosysteemikehitystä jatkettava ja 
konkretisoitava tukemaan kehitystä 1.0-2.0-3.0

• Kehitystavoitteeksi alusta- ja ekosysteemistrategioiden 
tekeminen sekä Toimivien markkinoiden kehittäminen 
vaiheittain

• Ekosysteemien kehitystoimenpiteet ja johtamisen muutokset 
konkretisoitava

Digitaalisen ja fyysisen alustaekosysteemien kokonaisuus (smart city)  
tulee käsitellä yhtenä yhtenäisenä toiminta- ja kehitysympäristönä 

• Digitaalisuus muuttaa ja täydentää nykyisen 
kaupunkiekosysteemin toimintaa. 

• Palveluekosysteemit kehittyvät kaupunkialustan ja tiedon 
uudenlaisen hyödyntämisen mahdollistamana 

• Vaatii uudenlaista lähestymistä ja uudenlaisten 
mahdollisuuksien hahmottamista kaupunkien 
menestymiselle -> strategian kirkastaminen

• Tehtävä yhdessä sidosryhmien kanssa: kaupunkilaiset, 
yritykset, TKI-toimijat, valtio, työntekijät ja julkiset laitokset

2.3 Hankkeen avainhavainnot ja suositukset 
- Alustaekosysteemien kehittäminen

Kaupunkien välinen 6aika-yhteistyö avainasemassa 
kaupunkien tulevaisuuden yhteiskuntaroolin 
selkeyttämisessä. Yhteistyöhön tulee panostaa

• Kunta tulee nähdä paikallisen elinkeinoelämän 
toimintaedellytysten turvaajana

• Kunnan tulee näkyä aktiivisena asioiden mahdollistajana 

• Varmistetaan legitimiteetti toimia kansalaisten ja yritysten 
asioiden edistäjänä paikallisesti

• Varmistetaan ja kehitetään julkisen hallinnon 
rahoituspohjaa 



Uudenlaiset palvelut toteutetaan useiden toimijoiden 
yhteistuotantona

• Parempi asiakastyytyväisyys ja vaikuttavuus

• Tarvitaan uudenlaista tiedon yhteiskäyttöä

Palvelukokonaisuuksien integraatiotasot* 

• 1.0 yksittäiset erilliset palvelut 

• 2.0 asiakkaaseen liittyvän tiedon ja palveluiden tietojen avulla 
yhdistetyt palvelupolut 

• 2.5 elämäntapahtumien** muutoshallintaa tukevat useiden 
palvelupolkujen kokonaisuudet 

• 3.0 elämänvaihetta tukevien jatkuvien asiakkuudenhallinnan 
ennakoivat palvelut. 

Monituottajuuden hallinnan järjestämisen tavat

• Yhteistoiminta, esim. allianssimalli (sekä toiminnallinen että 
hallinnollinen integraatio)

• Hallintouudistus = koordinaatio (integraatio toteutuu vain 
hallintorakenteiden kautta)

• Alihankinta= sopimuksellista (kumpaakaan integraation muotoa ei 
käytetä)

• Ekosysteemi= kollaboraatio (integraatio toteutuu vain toiminnan 
kautta, esim. koneelliset rajapinnat)

*Nimeämisessä käytetty notaatio viittaa kunnan kehitysvaiheisiin 1.0-2.0-3.0.
**yrityksillä liiketoimintatapahtumat ja muulla yhteiskunnan osissa (ml. Luonto) ilmiöt

N = paljon standardipalveluiita

N = kohtalainen määrä, 
massakustomointi

N = äärellinen määrä,
Henkilökohtaiset elämäntapoahtumat

N = segmenttien määrä,
Henkilökohtainen elämäntuki

3. Monituottajuuden johtaminen palveluekosysteemissä 
- tiedon avulla yhdistetyt palvelukokonaisuudet



Johtaminen ja talousajattelu perustunut 
palvelutapahtumiin

• Asiakkuustieto = tieto palvelutapahtumista

Uudet asiakastiedon tyypit ja sen hallinnan pelisäännöt

• Jatkossa saadaan kasvavassa määrin asiakkaan tilaan 
ja toimintaan liittyvää dataa, jotka eivät perustu 
palvelutapahtumiin (Big Data)

• Tiedon jalostusketjun toimijoiden roolit ja vastuut eri 
vaiheissa (GDPR, MyData)

• Tiedon standardit ja rajapinnat (esim. Stiglitz)

• Asiakastiedon jakamisen periaatteet (API:t)

Asiakastiedon ja palvelutiedon johtamisen avulla 
asiakaskeskeisiin palvelukokonaisuuksiin

• Asiakaskohtaiset palvelut 

• Monituottajuusmallit

Lähteiden määrä, nopeus ja moninaisuus 
kasvaa voimakkaasti (BigData, Iot,  MyData)

Palvelutapahtumat  korvautuvat 
tiladatalla (molemmat MyDataa)

Kehittyy jatkuvaksi  
tilannekuvan hallinnaksi (AI)

Kehittyy dynaamiseksi 
segmenttitiedon hallinnaksi

Esim. Stiglitz - ihmisen 
elämänlaadun tiedon rakenne

3.1 Asiakkaan tiedon hallinta palveluekosysteemissä 
– asiakastiedon erkaantuminen palvelutapahtumatiedosta ja uudet asiakkuustiedon hallinnan periaatteet



Asiakastiedon hallinta,  asiakkuudenhallinnan ja 
palveluprosessien hallinta 

• Asiakkaan segmentti- ja tilannekuvatiedot (asiakastiedot) 
määrittelevät mahdolliset palvelut

• Palvelutarpeen täyttäminen (palveluprosessit)  toteutetaan 
markkinoiden pelisääntöjen avulla (monopoli, 
valinnanvapaus, kilpailu)

• Palveluntarjoajan valinnan jälkeen toimittaja saa luvat 
asiakkuudenhallinnan tietoihin ja päivittää tiedot 
sopimuksen mukaisesti

Toimintamallin muutos vaikuttaa  johtamisjärjestelmän 
kaikkiin osiin

• Strateginen tavoiteasetanta asiakkaiden ja markkinoiden 
kehittymistä ennakoivan tilannekuvan pohjalta

• Organisaatio ja järjestelmät markkinoiden pelisääntöjen 
pohjalta

• Johtamistyyli ja - kulttuuri, osaamiset ja henkilöstö 
toimintamallin pohjalta

McKinsey: 7s

3.2 Uusien toimintamallien vaikutus johtamiskäytäntöihin
– asiakaslähtöinen toimintatapa uudistaa johtamiskäytäntöjä

Palvelujohtaminen vs. ekosysteemin johtaminen

• Muutos kaikkiin johtamisnäkökulmiin

• Ekosysteemeissä tiedon jalostamisen ja APIen
johtamisen rooli kasvaa



Monituottajuus vaikuttaa johtamiskäytäntöjen muutostarpeisiin 
sekä asiakastiedon hallinnan kehittämistarpeisiin 

• Palvelupolkujen toteuttamisessa on vielä paljon 
yhteistoiminnan kipukohtia. 

• Tiedon rajapintapalveluiden (APIt) käyttö vielä vähäistä. 
• Strategioilta kaivattiin selkeytystä ja konkretiaa jalkautusta 

varten 
• Yhteisen asiakastiedon avulla voidaan ohjata kaupungin 

kehittymistä ja tarjota yrityksille edellytyksiä parempiin 
palveluinnovaatioihin

Asiakassegmentit vaikuttavat organisoitumiseen ja edellyttävät 
tiedon yhteiskäytön mahdollistamista eri toimijoille 

• Uudenlaisissa palvelumarkkinoissa yritykset toimivat asiakkaan 
hyväksi osana jotakin laajempaa palvelukokonaisuutta

• Kaupungin rooliksi tulee kuvata toimijoille datan vaatimukset, 
osaaminen ja tietosuoja

• Kansallista asiakastiedon arkkitehtuuria / tietorakenteita tulee 
kehittää yhteisesti 

3.3 Hankkeen avainhavainnot ja suositukset 
- uudenlaiset palvelukokonaisuudet, monituottajuus, asiakastiedon johtaminen

Avainhavainnot

Johtamis- ja organisaatiokulttuurin osalta kaivataan 
asiakasrajapinnan toimijoiden toimivaltuuksien kasvattamista

• Yhteiskehittämisen mallissa tunnistettiin uusien roolien ja 
operatiivisten toimijoiden mandaatin kasvattamisen 
tarpeellisuus edistää asioiden kehittymistä 
poikkihallinnollisesti 



Strategian ja strategisen ennakoinnin tulee ohjata 
asiakasvaikuttavuutta sekä markkinakehitystä 

• Uudenlaiset asiakassegmentit sekä uudenlaiset 
palvelukokonaisuudet tulee tuoda esiin sekä strategiassa että 
organisoitumisessa 

• Ilmiö- ja tieto-keskeisiä monituottajamarkkinoita tulee edistää 
(ihmisten elämäntapahtumat, yritysten 
liiketoimintatapahtumat jne.)

Alustaekosysteemijohtamisen keskeisiä johtamiskyvykkyyksien 
valmiuksia tulee kehittää 

• Ekosysteemin toimintaa ohjataan sen tavoitteiden, 
asiakastiedon, toimijatiedon ja tapahtumatiedon hallinnan 
avulla. 

• Markkinat perustuvat tiedon jalostamiseen ja liikkumiseen 
sekä palvelutoimijoiden kyvykkyyksien varaan. 

• Tiedon jalostamisesta ja tietopohjaisista 
yhteistoimintamalleista (APIt) tulee uuden ajan ekosysteemien 
ja kaupunkien johtamisen keskeinen menestymistekijä.

Asiakaslähtöistä johtamiskulttuuria tulee kehittää   

• Organisaatioiden ja työntekijöiden rooleja ja kyvykkyyksiä 
kehitettävä monikäyttöisiksi, joustaviksi ja ketterään 
verkostotoimintaan sopeutuviksi  

• Asiakasrajapinnan päätöksentekoa ja mandaatteja tulee kehittää 
asiakaslähtöisiksi ja monituottajuutta tukeviksi

3.3 Hankkeen avainhavainnot ja suositukset 
- uudenlaiset palvelukokonaisuudet, monituottajuus, asiakastiedon johtaminen

Suositukset



Tiedot asiakkaista ja palvelutarjoajista ekosysteemin 
kasvun ja kehittymisen edellytyksenä

• Ekosysteemin kasvun tavoitteena mahdollisimman 
paljon käyttäjiä, palveluntarjoajia ja 
palvelutapahtumia

• Asiakastieto = kysynnän ymmärtäminen

• Alusta- ja palveluntarjoajatieto = palveluiden 
perustan valmiuksien tilanteen  ymmärtäminen

Asiakasymmärryksen kerääminen palvelukehityksen 
käyttöön

• Asiakkuusdatasta tehtävät tutkimukset (tiedon 
toissijainen käyttö) 

• Segmenttien kanssa tehtävät tarveselvitykset 
(asiakastarpeiden selvittäminen)

• Osallistamis- ja palautetiedon hallinta

• -> Yhteiskehittäminen (kokeilut)

4. Asiakaskeskeinen palveluiden yhteiskehittäminen 
– asiakaskunnan tilannekuva ohjaa palvelukehityksen suuntaa



Asiakaskeskeinen yhteiskehittäminen 

• Palveluntarjoajien, ammattilaisten (esim. tutkijat ja TKI-toimijat), 
asiakkaan välinen yhteistyö 

• Prosessissa korostuu yhteinen agenda ja hierarkkisen 
vuorovaikutuksen haastaminen. 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.

Yhteiskehittäminen käynnistää muutoksia kaikissa prosessiin 
osallistuvissa toimijoissa 

• Asemassa ja osaamisessa, asiakkaan asemassa, johtamisessa kuin 
palveluiden järjestämisessä, toteuttamisessa ja päätöksenteossa. 

• Yhteiskehittäminen edellyttää kehitystyötä ohjaaville toimijoille 
laajat toimivaltuudet päätöksenteon suhteen, sillä toisaalla 
tehtäviä päätöksiä ei voi jäädä odottamaan prosessin aikana.

4.1 Asiakaskeskeisessä yhteiskehittämisessä
kehittäjillä tilaa toimia käyttäjien tarpeiden pohjalta

Yhteiskehittämisen vaikuttavuus on merkittävästi suurempaa kuin 
tuotelähtöisessä palvelukehityksessä

• Asiakkaiden sitoutuminen palvelun käyttäjänä on merkittävästi 
korkeampi. 

• 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.



Ekosysteemi tarjoaa palveluntarjoajille kilpailuetuna 

• Markkinan, asiakastietoa, asiakaspalautteet,

• Palveluinfran, käyttöliittymäkomponentit ja 

• Muiden toimijoiden palveluita rajapintojen kautta 
hyödynnettäväksi palveluiden operoinnissa ja 
kehittämisessä. 

Alustan omistaja orkesteroi ekosysteemiä pelisääntöjen avulla

• Pelisääntöjä ja kannustimia muokataan ekosysteemin 
kehittymiseksi 

• Pelisäännöt kaikille yhteneväiset

• Palveluntarjoaja sitoutuu pelisääntöihin ja alustan 
kilpailukyvyn edistämiseen 

• Asiakkaan tiedon käyttäminen, jakamisen ja valvonta selkeät 
pelisäännöt  

Palveluntarjoaja noudattaa ja käyttää palveluiden 
kehittämisen työkaluja 

• Työkaluja, testauskäytäntöjä ja valmiita kehittämiskirjastoja 

• Alustan määrittelemä käyttökokemus ja ulkoasun hallinta

4.2 Alustakyvykkyysien hallinta, pelisäännöt ja työkalut 
– varmistetaan palvelukehityksen nopeus, laatu, skaalautuvuus ja yhtenäinen käyttökokemus



4.3 Yhteiskehittämisen esimerkkiprojektit ja 
– tuotokset AOA-hankkeessa



Asiakastarve on ollut hyvin esillä palvelumuotoilun 
menetelmiä hyödyntävissä yhteiskehittämisen 
toimintamalleissa

• Yhteiskehittämisen kokeiluja tehty kattavasti ja niistä on 
saatu hyödyllisiä oppeja ja kokemuksia

• Neuvonnan uudistamiseen on panostettu erityisen 
paljon monituottaja-toimintaympäristössä

Datan ja sen jalostamisen hyödyntäminen näkynyt vielä 
vähän

• Datan jalostamisessa havaittu ja koettu vielä runsaasti 
lainsäädännöllisiä esteitä ja hidasteita

Yhteisiä pelisääntöjä, palvelukehityksen ohjeistuksia ja 
työkaluja kehitetty kattavasti 

• Yhteisten mahdollistajien ja pelisääntöjen sekä 
kehityskirjastojen rooli tunnistettu vahvasti

4.4 Hankkeen avainhavainnot ja suositukset 
- asiakaskeskeinen yhteiskehittäminen

Avainhavainnot

Alustaan liittyviä kyvykkyyksiä on mukana viitteellisesti, 
mutta niitä ei vielä tunnistettu kriittisinä menestyksen 
mahdollistajina



Kaupunkien tulee hallita aktiivisesti asiakaskunnan tilasta 
kertovaa, päivittyvää ja ennakoivaa tilannekuvaa. 

• Tilannekuvan tulee ohjata tutkimus- ja kehitystyön 
prioriteetteja ja tulisi olla kehitystyön sisällön ja 
prioriteettien lähtökohtana

• Tilannekuvan pohjalta pohjalta voidaan asettaa tavoitteet 
tutkimukselle kokeiluille ja kehittämiselle segmentti- ja 
markkinakohtaisesti

• Palveluiden yhteiskehittämisen kyvykkyyksien hyvin 
alkanutta kehittämistä tulee jatkaa

• Toimijoiden kyvykkyyksiä hankkia, tuottaa, jalostaa ja 
hyödyntää yhdessä asiakasdataa, tutkimustietoa ja 
asiakastarpeita tulee edistää sekä palvelumuotoilun 
yhteistyöfoorumeilla että yhteisen teknisen infrastuktuurin
kehitystyön parissa

• Kehittämistä jatkettava aktiivisesti yhdessä kaupunkialustan, 
TKI-laitosten, yritysten ja asiakassegmenttien edustajien 
kesken. 

4.4 Hankkeen avainhavainnot ja suositukset 
- asiakaskeskeinen yhteiskehittäminen

Suositukset

Kaupunkialustan tulee kyetä tarjoamaan palveluntarjoajille 
tekninen kehitysalustan palvelukehitystä ja analysointia 
varten (keinoäly ja robotiikka) sekä näkyvyys ja pääsy sekä 
alustan että muiden palveluntarjoajien teknisiin 
rajapintavalmiuksiin.



5. Asiakaskeskeisen palvelujohtamisen ja kehittämisen
Ekosysteemi – materiaalipankki ja analyysiaineistot



Hakuosa (xls) – 400 riviä 
rakenteellista analyysiä. 
Tarkasteluraamina:

• Toimintaympäristön osa-alueet

• Johtamisen alueet

• Toiminnan kokeilujen ja 
kehittämisen vaiheet

Esimerkkiprojektien sijoittelu 
hallinnon ja ekosysteemin 
kokonaisraamiin (Viereinen kuva) 

• Jäsentelynä yhteiskehittämisen 
vaiheet - vaaka 

• Vs. Toimijat ja 
palvelukokonaisuudet 
(elämäntapahtumat) - pysty

5.1 Projektidokumenttien luokittelu eri käyttötapauksia
varten



Dokumenttien tarkempi analyysi  (pdf)

• Osana dokumentaation jalostamista

• Tavoitteena kuvata jokaisen dokumentin kattavuus oman 
osa-alueen teemoista

• Visuaaliset yhteenvedot helpottavat tunnistamaan eri 
dokumenttien kattavuudesta  

Tarkasteluraamina kunkin luvun rakenteen osat (ja kriteerit)

• Toimintaympäristön muutos

• Palvelumarkkinoiden kehittyminen, uudet 
palvelukokonaisuudet (periaate), palveluekosysteemin 
rakenne ja omistajuus, palveluekosysteemin johtaminen

• Monituottajuuden johtaminen

• Uudet palvelukokonaisuudet (rakenteet), monituottajuuden
johtaminen, Asiakasymmärrys ja asiakastieto

• Yhteiskehittäminen

• Asiakasymmärryksen hyödyntäminen palvelukehityksessä, 
asiakaskeskeinen yhteiskehittäminen, alustan kyvykkyyksien 
hallinta, ohjeistus ja pelisäännöt 

5.2 Projektidokumenttien analysointi yhteenvedon 
jokaisen osa-alueen tarkasteluraamia vasten



Kehitystyössä tehtyjen keskeisten projektien tai  
tuotteistettujen pakettien esittely

• Kaupunkien merkittävimmät työt esitellään lukijoille lyhyinä 
abstrakteina

• Parantaa aineiston löydettävyyttä kaupunkien kesken

• Antaa uusille lukijoille kuvan dokumenteista, mistä 
kannattaa lähteä liikkeelle 

Esimerkkiyhteenvedot löydettävissä dokumentista ”AOA 
yhteenveto teemat esimerkit esitys”

5.3 Projektidokumenttien tarkempi esittely



The Rise of the Platform Enterprise (raportti)

Suomen digitalisaatiokehityksen aineisto
• Ekosysteemit, digitalisaatio ja alustatalous
• Kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa

Avainartikkelit ja suosituslista teemoittain tekstidokumentissa:

• Monitoimijuus ja uudenlaiset palvelumarkkinat

• Asiakaslähtöisyys

• Organisaatio

• Systeemit, prosessit, ohjaus

• Yhteiskehittäminen

• Osaamisen kehittäminen ja henkilöstö

• Digitalisaation mahdollisuudet

Kirjat

• 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 Phoenix Project

6. Lähteet ja lisälukemistoa

Kirjat Muita oleellisia lähteitä


