5 KUNNAN YHTEINEN
ILMOITUS HAETTAVISTA
ASIANTUNTIJOISTA
Asiantuntijapalvelut kokeilukulttuuria, muotoiluajattelua, yhteiskehittämistä ja/tai osallistamista hyödyntävä
kehittäminen
- ELI palvelulupausprosessin suunnittelu ja toteutus
JÄTÄ TARJOUS eli referenssitapaus + CV su 27. helmikuuta 2022 mennessä ja jos pääset jatkoon, idea toteutuksesta
pitää jättää su 6. maaliskuuta 2022 mennessä (molemmat klo 23.59)
- haastattelut toteutetaan TEAMS:in avulla maaliskuun toisella viikolla
Määrittele tarjouksessa mille kunnalle / kaupungille haluat asiantuntijatyötäsi tarjota
- Mukana olevat kunnat: Inari, Ii, Pietarsaari, Tuusula ja Lapinjärvi (myös useammalle kunnalle voi tarjota palveluitaan)
Idean / projektin toteutukset kevään ja kesän 2022 aikana (valmista viimeistään elokuussa 2022).
Keskitetty infotilaisuus asiantuntijahausta: TEAMSissä perjantaina 18.2. klo 9-10 (pyydä kutsulinkki kokoukseen)
Lisätiedot: Open Agenda -hanke / johannes.helama@micropolis.fi / 040 654 2551

HAASTE: LUODAAN YHDESSÄ SUOMALAISIIN
KUNTIIN JA KAUPUNKEIHIN STRATEGISEN
OSALLISUUDEN JA DIGITAALISTEN PALVELUJEN
KEHITTÄMISEN YHDISTÄVÄ MALLI?
Aiemmin
osallistavaa
kehittämistä on
tehty
pistemäisesti,
haluamme lisätä
strategista otetta.

Aiemmin
suunniteltiin
liikaa, nyt
haemme nopeilla
kokeiluilla oppia
asukkaiden
elämästä.

Aiemmin
osallistettiin
äänekkäimmät ja
aktiivisimmat ja
erityisryhmä, nyt
haluamme
mukaan myös
suuren hiljaisen
enemmistön.

Ennen kysyttiin
ideoita ja
mielipiteitä
kehittämisestä,
nyt haluamme
kääntää katseet
asukkaiden
arkeen ja
hyödyntää oppia
palvelujen
kehittämisessä.

INARI: UUDET KOKEILUT
OSALLISTUMISTAPOIHIN

PROJEKTIT &
KEHITTÄMISTEEMAT
Projektit toteutetaan elokuun 2022 loppuun mennessä.

ASUMINEN OSANA LUONTOA /
IILÄISTEN LUONTOSUHDE
NUORTEN
OSALLISUUDEN
KOKEMUKSEN
VAHVISTAMINEN
PIETARSAARESSA

TUUSULA: 35-45VUOTIAIDEN
OSALLISUUDEN
VAHVISTAMINEN

UUDENLAISIA IDEOITA
PALVELULUPAUKSEN
TEEMAN MÄÄRITTELYKSI
LAPINJÄRVELLÄ

INARI: UUDET KOKEILUT OSALLISTUMISTAPOIHIN
Tavoitteena löytää osallisuusohjelman rakentamista tukevia toimenpiteitä sekä uusia kokeiluja
osallistusmistapoihin. Valmiissa ohjelmassa kuvataan, miten osallisuutta edistetään sekä määritellään osallisuuden
edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet.
Inarin kunnan erityisyys, kuten kunnan suuri koko ja pitkät etäisyydet, sekä saamen kielet ja kulttuuri vaativat
osakseen huomiota osallisuustyössä.
Toteutusaika: Maaliskuu-Heinäkuu 2022

ASUMINEN OSANA LUONTOA / IILÄISTEN LUONTOSUHDE
Iiläiset arvostavat korkealle asumisessa ja arjessa sitä, että luonto on lähellä. On tärkeää, että luontoon pääsee
helposti, siten että luonnossa voi viettää vapaa-aikaa, liikkua ja harrastaa omaehtoisesti. Luonto on sekä paikka
jossa voi viettää aikaa läheisten ja ystävien kanssa, että paikka jonne voi mennä yksin ”löysyttämään pinnaa”.
Iiläiset eivät siis välttämättä hiihdä pelkästään kuntoillakseen, vaan päästäkseen hiihtämisen avulla Iijoen jäälle tai
kaverin kanssa karhunkierrokselle (melontareitti) aistimaan luontoa.
- Luonnonläheisyys on synonyymi myös väljemmälle asumiselle, joka on iiläisille tärkeää.
Haluamme ostaa asiantuntijalta prosessin, jossa luodaan yhdessä kunnan asukkaiden kanssa palvelulupaus
(kokeilusta oppiminen ytimessä), joka tukee myös alla olevia tavoitteita.
Täysimääräinen yhteiskunnallinen hyöty investoinneista luonto- ja viheralueisiin saadaan, kun alueet ovat
laajasti eri kohderyhmien ja sektoreiden käytössä. Näihin kuuluvat ulkoilu- ja virkistyskäyttö, luonnon vahva
hyödyntäminen matkailun yritystoiminnassa sekä tiivis kytkentä seudun sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Toteutusaika: Huhti-Elokuu 2022

NUORTEN OSALLISUUDEN KOKEMUKSEN VAHVISTAMINEN
PIETARSAARESSA
Kuulla vai kuunnella? Osallistaa vai osallistua? Miten tehdä nuorten osallisuudesta vaikuttavaa
Pietarsaaressa?
Monenlaistenlasten osallisuus yhteiskunnassa pitäisi vahvistaa. Pietarsaaressa on havaittu
riskikäyttäytymisestä nuorten kohdalla, mm. huumeista on tullut ongelma ja nuorten hyvinvointi on
heikentynyt. Ulkopuolisuus, pahoinvointi ja päihteiden käyttö nuorten keskuudessa on yhä yleisempää.
Osallisuudessa on kysymys lapsen ja nuoren vaikutusmahdollisuuksista itselle tärkeissä asioissa ja
toimintamahdollisuuksista. Lapset ja nuoret ovat oman elämänpiirinsä parhaita asiantuntijoita.
Koulukiusaaminen ja nuorten väkivalta – miten kuunnellaan nuoret näitten ongelmien kohdalla?
Hankkeesta toivotamme ainakin seuraavaa:

• Osallisuuden resepti
• Osallisuuden välittävä vaikutus syrjäytymispolussa
• Osallisuus nuoruusaikana auttaa heikentämään lapsuuden ja nuoruuden negatiivisten olosuhteiden vaikutusta mahdolliseen
myöhempään syrjäytymiseen
• Nuorten osallisuuden laatukriteerit
• Työkaluja nuorten osallisuuden toteuttamiseen
• Toimintamalleja
• Ratkaisuja

Palvelujen suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä vastaavat tahot voivat vahvistaa lasten ja
nuorten vaikutusmahdollisuuksia ottamalla heidät mukaan kasvu- ja kehitysympäristöjensä aktiivisiksi
toimijoiksi. Lapset ja nuoret peräänkuuluttavat kokemustiedon merkityksen tunnistamista, aikuisten
pysähtymistä heidän asioidensa äärelle sekä ymmärrystä ja joustavuutta heidän asioidensa hoitamisessa
ja näkökulmiensa huomioimisessa. Lapset ja nuoret arvostavat toimivaa arkea ja hyviä ihmissuhteita. He
tunnistavat, ettei näkökulmien kysyminen tarkoita niiden mukaan toimimista. Tulevaisuudessa lapset ja
nuoret toivovat aikuisten huomioivan heidän oikeutensa ja mahdollisuutensa vaikuttaa nykyistä
vahvemmin.

Pietarsaari on kaksikielinen kaupunki, joten tässä vaaditaan, että osallistamisprosessit
toimivat sekä ruotsin- että suomenkielellä

UUDENLAISIA IDEOITA PALVELULUPAUKSEN TEEMAN
MÄÄRITTELYKSI LAPINJÄRVELLÄ
Lapinjärven kunta on kehittänyt ihmislähtöisen kunnan toimintaa pitkään ja onkin julistautunut Suomen
ensimmäiseksi ihmislähtöiseksi kunnaksi. Ihmislähtöiset toimintamallit ovat keskeinen osa kunnan
toimintaa ja strategiaa, ja olemme monissa toiminnoissa edenneet jo pitkälle toimintatapojemme
ihmislähtöisyyden kehittämisessä.
Open Agenda -hankkeessa Lapinjärven kunta ottaa tuoreimman kuntastrategiansa käsittelyyn ja kysyy
kuntalaisilta, miten kuntastrategian tavoitteet toteutuvat ihmisten arjessa. Tavoitteena on löytää
kuntalaisilta kysymällä heidän arkensa kipukohdat kunnan toiminnoissa. Tämän pohjalta Open Agenda hankkeessa tuotetaan lopulta uusi digitaalinen palvelulupaus.
Lapinjärven kuntastrategiaan voi tutustua osoitteessa:
https://www.lapinjarvi.fi/wp-content/uploads/kuntastrategia-420x210-fin-final.pdf
Kuntastrategia on jaettu neljään osioon niin jotka muodostavat kuntalaiskyselyiden pohjan. Ensimmäiseen
kuntalaiskyselyyn voi tutustua täällä: https://survey.zef.fi/q55gh4wk/index.html?accessibility
Lapinjärven kunta tuottaa ja toteuttaa itse kyselyt ajanjaksolla 1-4/2022. Kyselyiden päätyttyä, viimeistään
toukokuun alussa määritellään ulkopuolisen toimijan sekä kuntalaisten kanssa lopullinen arjen
sujuvuuteen liittyvä teema, jota yhdessä kuntalaisten kanssa lähdetään kehittämään kohti uutta
(digitaalista) palvelulupausta.
- Toimijalta odotamme uudenlaisia ideoita palvelulupauksen teeman määrittelyyn ja
toteuttamiskelpoiseksi palvelulupaukseksi jalostamiseen yhdessä kuntalaisten kanssa.

TUUSULA: 25-45-V OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN
Kohderyhmän ruuhkavuosia elävät asukkaat ovat aliedustettuina kunnan osallisuustyössä ja heidän
tavoittaminen nykyisillä kanavilla ja tavoilla on osoittautunut haasteelliseksi. Projektin tavoitteena on löytää
uusien tavoittamistapojen avulla sellaisia kohderyhmän arjen sujuvuuteen vaikuttavia tekijöitä, joita
voidaan lähteä ratkaisemaan yhdessä kokeilujen kautta.
Valittavalta toimijalta odotamme sellaista prosessia, jossa kevään ja kesän aikana luodaan uusia
tavoittamisentapoja ja yhteiskehitetään asukkaiden kanssa valittavaa kokeilua kohti kunnan
palvelulupausta.

VAIHE 1 | REFERENSSITAPAUS
Lähetä meille vaiheessa 1 aiemmin toteutetun tapauksen eli referenssitapauksen
kuvaus (maksimi 5 sivun pdf-tiedosto) sekä tiimin vetäjän CV (saa olla erillinen
tiedosto), joka vastaa alla oleviin kysymyksiin.
A. Tarjouspyyntöä vastaavan projektin referenssicase, 25p
- Miten määrititte / selvititte tapauksen kulun aikana oikean ongelman (ei pelkästään
oikean ratkaisun) ja miten pääsitte juurisyiden jäljille? (5p)
- Miten varmistitte, että kehittämistyö oli laadullista kehittämistä: eli olitte luomassa
kuntalaisille / asukkaille/ asiakkaille merkityksellistä ratkaisua? (5p)
- Miten toteutitte sen, että ratkaisu kehitettiin yhdessä kuntalaisten / asukkaiden / tai
asiakkaiden kanssa? (5p)
- Millä tavoin hyödynsitte kokeilukulttuuria, muotoiluajattelua, yhteiskehittämistä ja/tai
osallistamista kehittämisessä? (5p)
- Miten hyvin tunnette ja kuinka paljon teillä on kokemusta kuntasektorin päätös- ja
toimintamalleista? (5p)

Referenssitapausvaiheen jälkeen tarjoajien pisteet lasketaan yhteen, ja
maksimissaan 3 eniten pisteitä saanutta per kunta / kaupunki etenee vaiheeseen
2, eli ideoimaan toteutusta (palkkiota vastaan, kts vaihe 2 | IDEA).

VAIHE 2 | IDEA

- Maksimissaan 15 vaiheeseen 2 valitulle toimijalle maksetaan 1.000€+ alv24% palkkio,
toteutukseen päätymättömät ideat ovat tarjoajan omaisuutta
B. Idea, 50p
Kerro meille idea siitä miten projekti pitäisi toteuttaa (alla alustava esimerkki, joka hahmottaa Open Agenda -hankkeen ajatuskulkua, avaa meille idean
kautta oma mallisi).
- Työpaja 1 / Kokeilun valinta (Kehittämisteeman mukaiselle kohderyhmälle järjestetyn työpajan tavoitteena on määritellä, minkälaisella kokeilulla
kehittämisteemasta voidaan oppia lisää siellä kunnassa missä kehittämistä tehdään
- Kokeilu / Toteutetaan kokeilu, johon kohderyhmän edustajat pääsevät osallistumaan ja jonka avulla opitaan jotain uutta määritellystä ongelmasta tai
kehittämisteemasta (toimintabudjetti 10.000€ / esimerkki kokeilusta s. 17 CASE | Työliikennelinja Iissä ja s. 18 Ennen ja jälkeen)
- Työpaja 2 / Oppien jalostaminen palvelulupaukseksi tai palvelutarjoukseksi
HUOM! Eli työpajojen ei tarvitse olla työpajoja, vaan toteutusmalli on ideavaiheessa täysin vapaa, kunhan alla mainitut viisi tavoitetta toteutuvat.
Idea toteutukselle pisteytetään alla olevien tavoitteiden mukaisesti, eli vastaa siis alla oleviin kysymyksiin
- Tavoite 1 / Miten prosessin avulla syntyvä palvelulupaus sujuvoittaisi (tai lisäisi arjen merkityksellisyyttä) kehittämisteemaan liittyvien asukkaiden arkea (10p)
- Tavoite 2 / Miten esitetyn idean avulla kohderyhmän kanssa määritellään yhdessä palvelulupaus tai palvelutarjous eli missio, johon kaikki mahdolliset tahot (kunta,
yritykset, yhdistykset sekä yksittäiset ihmiset) saavat halutessaan osallistua (10p)
- Tavoite 3 / Mahdollistaako idea ja syntyvä palvelulupaus mahdollisuuden digitaalisen palvelun kehittämiseen (10p)
- Tavoite 4 / Millä mielenkiintoisella tavalla ideassa hyödynnetään yhteistyökumppaneiden (kts. palkkabudjetti ja yhteistyö, s. 6) asiantuntemusta (10p)
- Tavoite 5 / Millä tavoin otetaan huomioon, että jos palvelulupaus synnyttää uusia kustannuksia kunnalle, synnyttää se myös säästöjä tai uusia tuloja (10p)

C. Hinta, 50p
- Hinta on määritelty etukäteen, eli tässä tapauksessa hinnalla tarkoitetaan työn määrää, joka menee idean toteuttamiseen (tarjous sisältää siis eriteltynä
työtunnit tai työpäivät, joiden mukaan hintapisteet kilpailutuksessa lasketaan)
- Huomionarvoista on, että kilpailutuksessa on erikseen määritelty palkkabudjetti sekä sen lisäksi toimintabudjetti itse idean toteuttamiseen (hanke
maksaa molemmat kulut, mutta niitä ei voi yhdistää)
- Rajaus työhön: Kuntalaisten rekrytointityö kuuluu pääosin hankkeen ja kunnan työtehtäviin, johon tarjoaja voi halutessaan osallistua
- Työmäärän tulee sisältää eriteltynä suunnittelutyön ja toteutuspäivien osuus sekä myös mahdolliset matka ja majoituskulut

Tässä vaiheessa lasketaan yhteen referenssi- + idea- + hintapisteet ja jokainen kunta
haastattelee eniten pisteitä saaneiden joukosta 0-3 potentiaalista toimijaa omaan
kehittämisteemaan liittyen

VAIHE 3 | HAASTATTELU
D. Haastattelu eli kommunikaatio ja yhteistyötaidot, 20p
- Haastattelu toteutetaan 1-3 idean jättäneen tarjoajan kanssa (niiden kanssa,
joiden on vaiheen 2 jälkeen mahdollista vielä saada hankintasopimus).
Arvioitavat näkökulmat:
- Yhteinen ymmärrys projektin tavoitteista ja toteutuksesta (5p)
- Reagointivalmius ja joustavuus kokeilukulttuuria ja uudenlaisia toimintamalleja
synnyttävän projektin toteuttamisessa ja suunnittelussa (5p)
- Yhteinen tapa kommunikoida (5p)
- Yhteistyökykyisyys muiden asiantuntijoiden kanssa (5p)
- Kehittämisteeman aiempi syvempi tuntemus (5p)

Yhteensä pisteitä on siis mahdollista saada 0-150p (referenssicase 25p + idea 50p +
hinta 50p + haastattelu 25p)
Kunnille/kaupungeille jätetään mahdollisuus olla ostamatta palvelua yhdeltäkään
tarjoajalta, jos kaikkien tarjojajien pisteet jäävät alle 100/150 pisteen.

REALISTINEN PALVELULUPAUS
• Lupaus on kuntalaisten kanssa yhdessä määritelty / muotoiltu
• Lupaus on kunnan viranhaltijoiden hyväksyttävissä
• Lupaus on realistista toteuttaa (kts. esimerkki Oulu lupaa lapsille, jossa olemassa oleva, ja
myös muu kuin Oulun kaupungin oma palvelutarjonta kootaan yhteen paikkaan).
• https://www.ouka.fi/oulu/lastenkulttuuri/

• Lupaus on kustannustehokas, eli synnyttäessään Iin kunnalle merkittävästi uusia
kustannuksia, synnyttää myös joko säästöjä tai uusia tuloja
• Lupauksen toteuttamiseen liittyy avoimuus ja siihen saavat osallistua monenlaiset tahot
ja organisaatiot oman halunsa mukaan (kts. Lupaus liittyen nuorten osallisuuteen s. 12)
• Lupaus sujuvoittaa kehittämisteemaan liittyvien asukkaiden arkea tai lisää arjen
merkityksellisyyttä
• Lupaus sisältää strateginen tason ajattelua, eli kun sen henki kirjataan tulevaan
kuntastrategiaan ja se mahdollistaa kunnan pitkäjänteisen asukaslähtöisen kehittämisen

PALKKABUDJETTI JA YHTEISTYÖ
• Päätarjoajaa edustavat asiantuntijat toteuttavat työn yhdessä kahden muun asiantuntijan kanssa.
Tutustuminen tekemisen kautta (käytännön tasolla) toisiin toimijoihin on yksi Open Agenda -hankkeen
keskeisistä tavoitteista.
Palkkabudjetti asiantuntijoittain:
- Pääyhteistyökumppani
- Yhteistyökumppani 1
- Yhteistyökumppani 2

13.500€ + alv 24%
3.000€ + alv 24%
3.000€ + alv 24%

• Ajatuksena siis on, että tarjouspyyntöön vastaaja ottaa päävastuun projektin toteuttamisesta ja hyödyntää
kahden muun asiantuntijatahon ammattitaitoa oman työn laadun parantamiseksi ja määriteltyjen
tavoitteiden saavuttamiseksi (määritellään siis kaikille asiantuntijoille omat työtehtävät).
• Näin saadaan mukaan kolme keskeistä asiantuntijuuden teemaa, jotka ovat Open Agenda hankkeelle
tärkeitä, joita ovat palvelumuotoilu, avoin data ja deliberatiivisen keskustelun / fasilitoinnin taito (tuo esille
millä uudella tavalla pystytte syventämään omaa tekemistänne yhteistyön avulla).
• Ideavaiheessa ei vielä tarvitse olla selvillä, kuka työn tekee. Lopullisen hyväksynnän asiantuntijoista tekee
Open Agenda -hanke tarjouksen jättäneen tahon esityksestä (jos toimija on nimetty ja heidän
asiantuntemuksensa hyödyntäminen lyhyesti kuvattu, hyväksytään se automaattisesti).
• Yllä olevat summat kattavat ”työpajoihin ja kokeiluihin” liittyvät palkkakustannukset, sekä mahdolliset matka
ja majoituskulut. Työpajojen ja kokeilujen toteuttamiselle on varattu erillinen toimintabudjetti.

YHTEISTYÖ

- kuka tahansa voi olla päätarjoaja

Deliberatiivisen
keskustelun ja/tai
fasilitoinnin taito

Palvelumuotoilu

Mitä uutta
yhteistyöstä syntyy?

Avoin data

- Mitä dataa voimme hyödyntää aiheen tutkimisessa
(havainnoinnin väline) ja mitä avointa dataa voimme siitä
synnyttää?

TOIMINTABUDJETTI
• Tässä on määritelty toimintabudjetti kokeilun toteuttamiseen oman
palkkabudjetin lisäksi - resurssien käytöstä päätetään Open Agenda hankkeen projektipäällikön toimesta projektin edetessä
- Työpaja 1
- Kokeilu
- Työpaja 2

/ kokeilun valinta
/ palvelulupaus tai -tarjous

2.000€
10.000€
800€

• Kaikkea rahoitusta ei ole pakko käyttää kokonaan tähän kokeiluun /
palvelulupausprosessiin.
• Työpajojen ja kokeilun käytännönjärjestelyjen vastuu on Open Agenda
-hanketta toteuttamisesta vastaavilla kunnilla, ei tarjouksen jättävällä
asiantuntijalla.
• Tätä rahoitusta ei siis käytetä asiantuntijan palkkoihin, vaan ”työpajojen ja
kokeilun” toteuttamisen kuluihin tarjoajan idean mukaisesti.

LISÄMATERIAALI 1
PALVELUTARJOUS JA -LUPAUS
Palvelutarjoukseen ja -lupaukseen liittyvien materiaalien
avulla pyritään hahmottamaan tarjouspyynnössä
esitettyjä sisältöjä, termejä ja toimintamalleja sekä sitä
miten hanke näkee tietyt kehittämisprosessiin liittyvät
keskeiset elementit:
Sivu 12 / Oulu Lupaa Lapsille & esitäytetty veroilmoitus
Sivu 13 / Palvelulupaus nuorten osallisuuteen liittyen
Sivu 14 / Näkemys digitaalisten palvelujen kehittämisestä

ESIMERKKI
PALVELULUPAUKSESTA

Voisimmeko nähdä kunnan roolin uudella tavalla palvelulupauksia tarjoavien tahojen kokoavana voimana?
- Jos globaalit innovaatiot syntyvät Public-Private-People -Partnershipin (4P) avulla, voiko tämä koskea myös uusia ajatuksia paikallisella tasolla?

Harrastekerhot
Start-up yrityksessä
skaalataan tuote tai palvelu
mahdollisimman monen
ihmisen käyttöön,
demokratiakokeiluissa
tarkoituksena voisi olla
asukkaiden arjen
ymmärryksen skaalaus
mahdollisimman laajaan
käyttöön?

Kunnan
vapaa-aika
ja liikunta
Yksityiset
ihmiset,
yksin ja
yhdessä

Kunta /
Kaavoitus

Kunta / Iiinstituutti

ESIMERKKI
Palvelulupaus
nuorten
osallisuuteen
liittyen

Yhdistys
Z, Q ja C

Yritys
1, 2, ja 3

Seurakunta

Oulunkaari
/ SOTE

Kunta /
Vuokratalot

”Jos pystymme saamme
Valtiovarainministeriön
rahoituksen avulla
muodostamaan sellaista
asukkaiden arkeen
liittyvää ymmärrystä, joka
vaikuttaa vuosia
päätöksenteon
perusteluihin, on sillä
lopulta suurempi vaikutus,
kuin sellaisella tiedolla,
joka johtaa yksittäisten
päätösten syntymiseen”

Koulut

Ketkä kaikki vaikuttavat laajemmin kokemukseen nuorten osallisuudesta ja kuka haluaa olla mukana nuorten
osallisuuden vahvistamisessa (motiivit voivat olla kaupalliset tai epäkaupalliset).

NÄKEMYS DIGITAALISTEN
PALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ
DIGITALISAATIO & MUUTOS 1
Toimintamallin muutos digitaalisten palveluiden ydin
“Digitalisaation hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla ei ole nykyisten prosessien muuttamista
digitaaliseen muotoon, vaan asiakaslähtöistä palvelujen uudelleen suunnittelua ja koko toimintamallin muutosta. -Samanaikaisesti digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaa, ihmisten toimintaympäristöä sekä tapaa ajatella ja toimia jopa
radikaalilla tavalla. Asiakaslähtöisyys ja palvelut ovat keskiössä.”
- Kuntien digitaalisen toiminnan ja päätöksenteon kehittäminen sekä digitalisaation mahdollistaman säästöpotentiaalin tarkentaminen osana JTS -miljardia, s. 9

DIGITALISAATIO & MUUTOS 2
Asiakaslähtöinen automatisaatio parantaa palvelutasoa
“Digitaaliset palvelutransformaatiot voivat parhaimmillaan tarjota kansalaisille sellaista asioinnin vaivattomuutta,
jota ei aikaisemmin olisi voinut kuvitellakaan. Aikaa kuluttava manuaalinen ja kansantaloudellisesti tuottamaton työ
jää pois sekä viranomaisilta että kansalaisilta. Palvelut toimivat taustalla ennakoiden kansalaisen palvelutarvetta
eivätkä välttämättä vaadi käyttäjältään enää minkäänlaisia toimenpiteitä palveluprosessissa.”
- Kuntien digitaalisen toiminnan ja päätöksenteon kehittäminen sekä digitalisaation mahdollistaman säästöpotentiaalin
tarkentaminen osana JTS -miljardia, s. 11

DIGITALISAATIO & MUUTOS 3
Osallistava suunnittelumalli (participatory design) ja osaamisen kasvua korostava toimintamalli itseisarvona
“Sekä pienten että suurten kuntien haastatteluissa tuli esille ajatus, että tuki ja kannustimet olisi parempi kohdistaa
toimintamallien ja osaamisen kehittämiseen kuin teknisiin ratkaisuihin tai tarkasti määriteltyihin toimintoihin.”
- Kuntien digitaalisen toiminnan ja päätöksenteon kehittäminen sekä digitalisaation mahdollistaman säästöpotentiaalin
tarkentaminen osana JTS -miljardia, s. 32

LISÄMATERIAALI 2
KOKEILU
Kokeilun toteuttamiseen liittyvien materiaalien avulla
pyritään hahmottamaan sitä miten hanke näkee
kokeilukulttuuria sisältävän kehittämisen, jossa yhdessä
kuntalaisten kanssa pyritään oppimaan uusia asioita ja
jalostamaan tämä oppi palvelulupaukseksi tai tarjoukseksi
(voimme käydä nämä tarvittaessa läpi yhdessä, TEAMS).
Sivu 16 / Snowden sitaatti (haaste)
Sivu 17 / Danders & Sandavaten malli (ratkaisumalli)
Sivu 18 / CASE | Työliikennelinja Iissä (vuoden prosessi)
Sivu / 19 Ennen ja jälkeen (kertoo Snowdenin
sitaatin paikkansapitävyydestä)

Jos kysyt erilaisilla kyselyillä suoraan
mitä ihmiset haluavat, saat
varmuudella vääriä vastauksia.
Yleensä ihmiset eivät tiedä mitä
tarvitsevat, ennen kuin huomaavat
miten asioita voi tehdä paremmin.
Mutta kun se tapahtuu, ihmiset
haluavatkin jo jotakin aivan muuta.
- DAVE SNOWDEN

Ymmärtääksesi
mitä
ihmiset…

Sanovat
ja
ajattelevat

Tekevät ja
käyttäytyvät

Hiljainen,
tiedostamaton
ja syvällinen
tieto

Tuntevat ja
unelmoivat

Sanders & Dandavate: Designing for experience: New tools, 1999.)

Kyselyt ja haastattelut

Verkkokyselyt ovat
vaarallisia

Havainnointi

Luovat ja
toiminnalliset
menetelmät

…sovella
seuraavia
metodeja

CASE | TYÖLIIKENNELINJA IISSÄ
- 2 viikon kokeilu - melkein kotiovelta melkein työpaikan
ovelle
60% iiläisistä pendelöi

Veljekset
Mäntymaa

Kokeilu:
2-viikon
työliikennelinja ja
palaute

Haastekilpailu:
15.000€ + alv 24%
Työlinja - melkein
kotiovelta, melkein
työpaikan ovelle

Ideointi, generointi ja arviointi:
Haastekilpailu, jossa yrityksiltä haettiin
ratkaisuja. Saatuja ideoita testattiin kunnan
henkilöstöllä, liikennöitsijöillä ja kuntalaisilla.
Taustaselvitykset:
Syvä-,
ryhmähaastattelut,
tehtävät
ja verkkokyselyt

Analyysi:
6 käyttäjäpersoonaa ja
suunnitteluohjaimet

Ideoiden karsinta:
3 ideaa jatkoon
2.500€ + alv 24%

Työpajat
mm. syöttöliikenne ja OYS

Tuloksia:
Ymmärryksen
kasvu = metron
lainalaisuuksia
hyödyntävä
joukkoliikenne
Tunti omaa aikaa
päivässä ja 5-10
happihyppely on
hyvinvointikokemus

Ennen kokeilua,
“pysäkki
lähemmäs” ja
jälkeen “pysäkki
kauemmas”

ENNEN
Ihmiset haluavat,
että matka
kotiovelta linjaautopysäkille on
lyhyempi kuin
aiemmin

- kuntalaiset vastasivat näin
ennen suoralinja kokeilua
toteutettuun verkkokyselyyn

JÄLKEEN
Ihmiset haluavat, että matka
kotiovelta linja-autopysäkille on
pidempi kuin aiemmin
- suoralinja kokeiluun osallistuneet kuntalaiset
olivat tätä mieltä kokeilun jälkeisessä
yhteissuunnittelutilaisuudessa

