Ison Omenan
palvelutori
innovaatioalustana

#MakeWithEspoo kokoaa Espoossa kokeillen kehitettyjä
tuotoksia kehittämisen, johtamisen ja konsultoinnin
työkaluiksi City as a Service -tavoitteen mukaisesti. Se on
6Aika-projekteissa luotujen viitekehysten, käsikirjojen ja
työkalujen yhteiskehittämisen sateenvarjo, joka uudistaa
toimintaa sosiaalisesti, kulttuurillisesti, ekologisesti ja
taloudellisesti kestävällä tavalla.
6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin,
Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun ja Turun – yhteinen
strategia, joka tähtää avoimempien ja älykkäämpien
palvelujen kehittämiseen. Tavoitteena on synnyttää
Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.
6Aika-hankkeita oli käynnissä vuoden 2017 lopussa yli 30,
ja niiden yhteenlaskettu budjetti oli yli 57 miljoonaa euroa.

Esipuhe
Maailma muuttuu seuraavien vuosikymmenten aikana enemmän kuin se on muuttunut
viimeisten vuosisatojen aikana. Uutta luovat innovaatiot muuttavat vakiintunutta toimintaa,
mikä luo kokonaan uusia mahdollisuuksia kestävän ja ihmislähtöisen tulevaisuuden
rakentamiseen.
Julkissektorin on aktiivisesti etsittävä ja löydettävä uudistuva roolinsa ratkaistaessa yksilöiden, yhteisöjen, yritysten, yhteiskunnan ja ympäristön muutosmahdollisuuksia. Perinteisen,
siiloutuneen ja hallintoperustaisen toiminnan tilalle tarvitaan uusia, avoimia ja vaikuttavia
tapoja ymmärtää asiakkuutta, tietoa ja toimintaa. Avoin toiminta vahvistaa osallisuutta,
vastuullisuutta ja luottamusta. Se raivaa tietä asiakkuusperustaisille palveluille ja uusille
liiketoiminnoille sekä julkisen toiminnan uudelle roolille.
Me Espoossa luomme uusia menestystarinoita törmäyttämällä erilaisia toimijoita, toimintoja
ja verkostoja. MakeWithEspoo -menetelmien ja -työkalujen avulla varmistamme, että teemme
oikeiden ihmisten kanssa oikeita asioita, oikea-aikaisesti, oikeiden kyvykkyyksien avulla.
Tämän MakeWithEspoo -tuoteperheeseen kuuluvan Ison Omenan palvelutorin sovellus
esimerkin tarkoitus on kuvata, miten eri viitekehyksiä, käsikirjoja ja työkaluja voidaan
käytännössä hyödyntää palvelujen kehittämisessä, erityisesti kun ollaan tekemässä aivan
uudenlaista julkisten palvelujen alustaa. Palvelutorin kuvaaminen innovaatioalustana avaa
ajattelua sille, miten erilaiset palvelu- ja kaupunkiympäristöt voivat toimia mahdollistajina ja
tukea avointa osallisuutta, oppimista ja yhteiskehittämistä.
Lämmin kiitos kaikille Ison Omenan palvelutorin kehittämiseen osallistuneille sekä erityisesti
innovaatioalustan kehittämisestä vastanneelle projektipäällikkö Veera Vihulalle.
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Tausta ja tavoitteet
Espoon Ison Omenan palvelutori on uudenlainen julkisten palvelujen keskittymä ja
yksi Espoon avoimista innovaatioalustoista. Tämä sovellusesimerkki määrittelee
ja kuvaa Ison Omenan palvelutoria (jatkossa myös Palvelutori) innovaatio
alustana niin, että Palvelutorin innovaatiotoiminta ja yhteiskehittäminen saavat
selkeämmät raamit. Työ on toteutettu Espoon Avoimet innovaatioalustat -osatoteutuksen projektina ja osana Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistä
6Aika -strategiaa ja Avoimet innovaatioalustat -kärkihanketta.
Palvelutori on uusi julkisten palvelujen konsepti, jonka tavoitteena on helpottaa
espoolaisten arkea ja tarjota mahdollisuus monenlaisten asioiden hoitamiseen
yhdellä kertaa. Ison Omenan palvelutorilla on laaja palvelutarjonta. Siellä on
kymmenen eri julkisen palvelun yksikköä, joista osa on kaupungin palveluja, osa
alueellisia ja valtiollisia.
Tällä hetkellä Ison Omenan palvelutorilta löytyvät kirjasto, nuorisopalvelut,
neuvola, terveysasema, mielenterveys- ja päihdepalvelut, Kela, yhteispalve-
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lupiste, HUS:n laboratorio- ja kuvantamistoiminnot sekä kulttuurin ja taiteen
kohtaamispaikka Kohtaamo. Konseptin ytimessä on yhteinen asiakas, jolle pyritään
tarjoamaan parempia palveluja yhteistyön kautta. Palvelutorilla etsitään aktiivisesti
eri yksiköiden välisiä synergioita sekä uudenlaisia yhteistyötapoja, jotta palvelu
poluista tulee mahdollisimman sujuvia ja tehokkaita.
Palvelutorikonsepti on innovaatio itsessään, uudenlainen julkisten palvelujen tuottamisen tapa, ja Ison Omenan palvelutori on sen ensimmäinen ilmentymä. Ajatus
Palvelutorista julkisia palveluja fasilitoivana konseptina on kypsynyt paljon Ison
Omenan palvelutorin ensimmäisen toimintavuoden aikana.
Espoon kaupungin strategian Espoo-tarinaan kirjattiin valtuustokaudelle
2017–2021 tavoitteeksi, että Palvelutorikonsepti laajenee muihin Espoon kaupunki
keskuksiin. Palvelutori ei kuitenkaan monistu sellaisenaan. Jokaisen kaupunkikeskuksen kohdalla tulee harkita, mitkä palvelut ovat oleellisia kyseisen alueen näkökulmasta. Ison Omenan palvelutorin kokemuksista on opittu paljon, ja oppeja tullaan
hyödyntämään uusien palvelutorien suunnittelussa. Palvelutori pyrkii vastaamaan
muuttuvaan asiakastarpeeseen, ja siksi Palvelutori myös muuttuu havaittujen
tarpeiden mukaisesti. Palvelutori on innovaatioalustanakin muuttuva ja kehittyvä.
Innovaatioalustatoiminta on elokuussa 2016 avatulla Palvelutorilla vasta alussa, ja
se muotoutuu yritysten, palveluyksiköiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Määrittelemällä Palvelutori innovaatioalustana saadaan yrityksille ja yhteisöille
kerrottua, millaista yhteistyötä he voivat Palvelutorin kanssa tehdä. Osallistuminen
palvelutorin toimintaan koetaan helpommaksi, kun alustan liiketoimintamalli,
johtamisjärjestelmä, tilat sekä toiminnan tavoitteet on selkeästi kuvattu.
Edellä mainitut asiat tukevat myös Palvelutori-konseptin johtamista ja kehittämistä
uudenlaisessa ympäristössä. Määrittelyssä on hyödynnetty Tampereen yliopiston
yhdessä Tampereen kaupungin kanssa 6Aika -toteutuksena laatimaa opasta
”Avoimet innovaatioalustat kaupunkikehittämisen lähestymistapana – käsikirja
kehittäjille”, johon viitataan myöhemmin innovaatioalustakäsikirjana1. Samalla
kuvataan mahdollisimman käytännönläheisellä tasolla esimerkkien kautta julkisten
palvelujen avautumista innovaatioalustoiksi.
Yhteiskehittäminen on keskeistä Palvelutorin innovaatiotoiminnassa, ja yhteis
kehittämismallin kuvaamisessa on hyödynnetty Espoon Avoimet innovaatioalustat
-osatoteutukseen laadittua Yhteiskehittämisen käsikirjaa. Palvelutorilla on
hyödynnetty myös muita Espoon kehittämiä viitekehyksiä, toimintamalleja ja
työkaluja, jotka tukevat johtamista ja toiminnan kehittämistä kuntasektorilla. Osa
kuvataan tässä käsikirjassa Palvelutorin esimerkkien näkökulmasta, mutta niiden
taustalla olevaa teoriaa ja ajattelua kuvataan hyvin lyhyesti.
Tässä sovellusesimerkissä kuvataan projektin aikana kertyneet opit ja tuotokset.
Sovellusesimerkin sisältö kuvaa tilannetta, jossa Palvelutorilla on ollut toimintaa
noin vuoden ajan. Jokaisen luvun loppuun on koottu lyhyesti oppeja, joita Palvelutorilla on vuoden aikana saatu.

1

Raunio M., Nordling N., Ketola T., Saarinen J. P. & Heinikangas A. (2016). Avoin innovaatioalusta kehittämisen
lähestymistapana - käsikirja kehittäjille. ISBN 978-951-590-337-2. 6Aika
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Avoin innovaatioalusta
6Aika-hankkeen määritelmän mukaan innovaatioalusta on mikä tahansa toimintaympäsristö, teknologia, järjestelmä, tuote tai palvelu, jossa kehittäminen on
avattu ulkopuolisille kehittäjille. Sen keskeisenä tavoitteena on alustan käyttäjien
toisilleen tuoma hyöty ja verkostovaikutus.
Ison Omenan palvelutori on kaupunkikehittämisen alusta, jonka tavoite on kehittää
kaupungin palvelutarjontaa asiakkaat huomioiden. Tämän tavoitteen rinnalla
kulkee tarve tehostaa palvelutarjontaa ja tuoda eri toimijat mukaan kehittämään palveluja. Ison Omenan palvelutori kytkeytyy kiinteästi myös Matinkylän
suuralueen kehitykseen. Kaupunki tukee innovaatioalustojen kautta uuden liike
toiminnan ja innovaatioiden syntymistä.
Innovaatioalustakäsikirjan luokittelun mukaan innovaatioalustat voidaan luokitella
digitaalisiin välittäjä- ja kehitysalustapalveluihin, innovatiivisiin hankintoihin ja
startup-ohjelmiin, digitaalisiin joukkoistamispalveluihin sekä protopajoihin ja Living
Labehin. Parhaiten näistä luokitteluista Palvelutoria kuvaa tällä hetkellä Living Lab
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Digitaaliset

Joukkoistamispalvelut
(esim. Patio, Digipalvelutehdas)

Innovaatiota toteuttavat alustat
(Alustat uudelle liiketoiminnalle
ja palveluille)

Digitaaliset palvelut
ja kehittämisalustat
(esim. Mapgets, Kotitori)
Innovatiiviset
hankintaprosessit
(esim. Oulun, hiukkavaara,
ITSFactory) ja Start-up
ohjelmat (esim. Takomo)

Innovaatiota edistävät alustat
(Alustat kokeiluille ja
yhteiskehittämiselle)

Protopaja, ja Living Labit
(esim. Demola, Kalasatama)
ja rinnakkain työskenlytilat
(esim. Heath Hub)

Palvelu
tori

Fyysiset

Innovaatioalustan avainominaisuudet ja elementit1.

-toiminta. Yritykset, julkiset toimijat ja kansalaiset työskentelevät Living Labeissa
yhdessä luoden ja kokeillen uusia palveluita, liikeideoita ja teknologioita. Living
Labit ovat ympäristöjä yhteiskehittämiselle ja ne mahdollistavat asiakastarpeiden
ja -toiveiden huomioimisen jo suunnittelutyössä1.
Innovaatioalustan avainominaisuudet ovat avoimuus, innovatiivisuus ja alustamaisuus, ja sen keskeiset elementit ovat tilat, yhteisö ja toiminta1.

Avoimuus +
innovatiivisuus +
alustamaisuus +
= avoin innovaatio
alusta

Palvelutorin innovaatioalustaa on tässä käsikirjassa tarkasteltu tilat-, toiminta- ja
yhteisö-elementtien kautta. Osiot on merkitty elementtitunnuksilla, jotka liittävät
kunkin osion alustan eri osa-alueisiin.

TILAT

YHTEISÖ

TOIMINTA

Innovaatioalustakäsikirjan mukainen kuvaus Palvelutorista löytyy liitteestä 1. Se
on muodostettu avoimien innovaatioalustojen itsearvioinnin kysymystenasettelun
mukaisesti ja tiivistää Tampereen yliopiston innovaatioalustakäsikirjan näkökulmasta, mistä Palvelutorin innovaatioalustassa on kysymys.

OPIT:

• Hyödynnä innovaatioalustakäsikirjaa kehittäjille.
• Tarkastele alustaasi avoimuuden, innovatiivisuuden ja
alustamaisuuden näkökulmasta.

• Tunnista tilojen, toiminnan ja yhteisön elementit.

1

Raunio M., Nordling N., Ketola T., Saarinen J. P. & Heinikangas A. (2016). Avoin innovaatioalusta kehittämisen
lähestymistapana - käsikirja kehittäjille. ISBN 978-951-590-337-2. 6Aika
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Tilat

Yhteisö

Toiminta

Avoimuus

Pääsy digitaaliseen tai fyysiseen
tilaan

Liittymisen ja pääsyn avoimuus

Asiakasrajapinta ja sen käytännöt

Innovatiivisuus

Yhteiskehittämistä tukevat
ympäristöt

Kehittämiseen osallistumiseen
kannustava kulttuuri (sis. sopimus
ja IPR-käytännöt)

Arvoluonti alustan asiakkaille ja
muille käyttäjille

Tunnistetut innovaattorin,
asiakkaan ja fasilitaattorin roolit

Alustamaisuus

Alusta osana alueellista ja
kansainvälistä verkostoa

Alustaan kiinnittyminen ja sen
käyttö yhteisön rakentamisessa

Digitaalinen ympäristö? (miten
alusta hyödyntää digitaalista
ympäristöä - SDK valmis?)

Miten alustan yhteisö tukee
alustan toimintaa?

Yhteiskehittämisprosessi ja sen
fasilitointi

Yhteiskehittämisprosessi (Onko
yhteiskehittämisen prosessi
mallinnettu, mittakaavassa ja
skaalattavissa?)
Ansaintalogiikka ja arvonluonti
(Kuka käyttäjistä hyötyy eniten ja
maksaa alustalle?)
Miten verkostovaikutus toteutuu?

Innovaatioalustan avainominaisuudet ja elementit1.

Tilat

Yhteisö

Toiminta

Avoimuus

Palvelutorin tilat ovat kaikille
avoimet ja vapaasti varattavissa
verkossa.

Kehittämään pääsee asioimalla
Palvelutorilla, ottamalla yhteyttä
palvelutorilaisiin, osallistumalla
tapahtumiin, tai olemalla
aktiviinen Palvelutorin somekanavissa.

Yhteiskehittämiseen voivat
osallistua niin kaupunkilaiset,
yritykset, yhdistykset, oppilaitokset, tiede- ja innovaatiotoimijat
kuin kaupungin yksikötkin.

Innovatiivisuus

Palvelutorin tilat tukevat yhteis
kehittämistä ja uuden oppimista.

Fasilitaattoreina ja innovaattoreina
voivat olla niin kaupunkilaiset,
yritykset, yhdistykset, oppilaitokset, tiede- ja innovaatiotoimijat
kuin kaupungin yksikötkin.
Asiakkuus määrittyy tilanteen
mukaan. Innovaatioalustana
Palvelutorilla ei lähtökohtaisesti
ole myytäviä palveluja.

Palvelutorilla on tapahtumia, sitä
kehitetään yhdessä eri toimijoiden
kanssa, ja sen tiloja tarjotaan eri
toimijoiden käyttöön.

Alustamaisuus

Palvelutori on osa Espoo
Innovation Gardenia. Digitaalisen
alustan mahdollisuuksia selvitetään.

Ison Omenan palvelutori on
Matinkylän suuralueen kiinne
kohta. Yhteisöllisyys näkyy
some-verkostoissa.

Yhteiskehittämisen malli ja
osallisuuden malli on luotu, ja
Kuntakanvas-liiketoimintamalli
kuvattu.

Palvelutorin innovaatioalustan avainominaisuudet ja elementit
1

Raunio M., Nordling N., Ketola T., Saarinen J. P. & Heinikangas A. (2016). Avoin innovaatioalusta kehittämisen
lähestymistapana - käsikirja kehittäjille. ISBN 978-951-590-337-2. 6Aika
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Palvelutorin johtaminen
Palvelutorin johtamisesta monitoimijaympäristönä ja innovaatioalustana on
kehitetty Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin työkalujen avulla. Työkalujen
avulla voidaan kuvata toiminnan nykytila ja tavoitetila sekä määrittää kehittämisen
tiekartta kokonaisuutena ja osissa. Lisäksi työkalujen avulla voidaan varmistaa,
että tietojärjestelmäpalvelut tukevat johtamisen ja toiminnan tarpeita.
Palvelutori osallistui vuonna 2017 yhtenä case-tapauksena Tampereen yliopiston
johtamiskorkeakoulun Tuloksellisen johtamisen tutkimukseen, TUJU-projektiin.
Projektissa kartoitettiin Palvelutorin johtamisjärjestelmän haasteet tuloksellisuuden näkökulmasta, tunnistettiin innovaatiojohtamisessa vaadittavia toimintatapoja sekä esitettiin ehdotuksia Palvelutorin johtamisjärjestelmän parantamiseksi
aiempaa tuloksellisemmaksi.

Johtamisjärjestelmä

YHTEISÖ

Palvelutorilla on monitoimijaympäristönä omat haasteensa roolien ja vastuiden
jaossa. Jotta Living Lab -toiminnasta saadaan luonteva osa Palvelutorin arkea, sille
on määriteltävä toimintatavat, joihin kaikki Palvelutorin toimijat voivat sitoutua.
Palvelutorin johtamisjärjestelmän kuvaus on osa Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri -hanketta, jossa Palvelutori toimi esimerkkitapauksena. Oheisessa kuvassa
on esitetty Palvelutorin johtamisen viitekehys prosessina. Kuvaus pitää pääasiallisesti paikkansa ensimmäisen toimintavuoden jälkeen.
Palvelutorista vastaa Espoon kaupunki. Kaupungin johtoryhmä ja toimialojen
johtoryhmä tekevät Palvelutorin toimintaan vaikuttavia esityksiä ja linjauksia. Palvelutorin ohjausryhmä puolestaan toteuttaa kaupungin johtoryhmän linjauksia palvelutorikonseptista. Sen lisäksi ohjausryhmä päättää Palvelutorin palvelutarjonnasta
ja yhteisestä taloudesta sekä seuraa ja valvoo Palvelutorin tavoitteita. Ohjausryhmä
myös päättää ja ratkaisee mahdolliset Palvelutoria koskevat ristiriitatilanteet.
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Palvelutorin johtamisen viitekehys

ASIAKKAAT

PALVELUT JA PROSESSIT

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Asiakasohjaus
Asiakkaan osallisuus
Asiakaskokemus
Turvallisuus
Asiakasviestintä

Palvelutori-konseptin kehittäminen
Johtamistyöskentely
Tavoitteen asettaminen
Seuranta ja raportointi
Ulkoinen ja sisäinen viestintä

TALOUS JA TUOTTAVUUS

HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN

•
•
•
•

•
•
•
•

Talousjohtaminen
Tilat ja laitteet
Tietojärjestelmät
Hankinnat

Yhteisöllisyys
Uudet toimintatavat
Henkilöstön resurssointi
Henkilöstön sitoutuminen ja
osaaminen
• Henkilöstön työhyvinvointi ja
-turvallisuus

Palvelutorin ohjausryhmän päätökset

Palvelutorin johtamisen viitekehys

Palvelutorista vastaa Espoon kaupunki. Kaupungin johtoryhmä ja toimialojen
johtoryhmä tekevät Palvelutorin toimintaan vaikuttavia esityksiä ja linjauksia.
Palvelutorin ohjausryhmä puolestaan toteuttaa kaupungin johtoryhmän linjauksia
palvelutorikonseptista. Sen lisäksi ohjausryhmä päättää Palvelutorin palvelutarjonnasta ja yhteisestä taloudesta sekä seuraa ja valvoo Palvelutorin tavoitteita.
Ohjausryhmä myös päättää ja ratkaisee mahdolliset Palvelutoria koskevat ristiriitatilanteet.
Palvelutoripäällikkö vastaa käytännön toiminnasta ja Palvelutorin konseptista. Hän
koordinoi yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja valmistelee Palvelutoria koskevia
asioita ohjausryhmän ja koordinaatioryhmän päätettäviksi. Palvelutoripäällikkö
tekee myös päätöksiä oman toimivaltansa puitteissa.
Palvelutorin koordinaatioryhmä koostuu palveluyksiköiden esimiehistä. Ryhmän
tehtävä on valmistella Palvelutorin yhteisiä asioita ohjausryhmän ja palvelutoripäällikön päätettäviksi. Palvelutoripäällikkö on sekä ohjausryhmän että koordinaatioryhmän jäsen. Käytännössä päätöksenteko etenee niin, että ohjausryhmä
asettaa raamit toiminnalle, koordinaatioryhmässä sovitaan yhteisistä asioista, ja
palvelutoripäällikkö toteuttaa näitä linjauksia operatiivisessa toiminnassa palvelutorin tasolla. Yksiköiden esimiehet puolestaan toteuttavat ohjausryhmän ja
koordinaatioryhmän sekä oman toimialansa päätöksiä yksiköidensä toiminnassa.
Palvelutorin johtamisen haaste on se, että se on matriisiorganisaatio linjaorganisaation sisällä. Espoon kaupunkia johdetaan linjaorganisaation käytäntöjen
mukaisesti, ja jokaisella toimialalla on omat toimintatapansa. Palvelutori
puolestaan leikkaa toimialojen läpi. Selkeä tehtävien ja vastuun jakaminen nousee
keskeiseksi Palvelutorin johtamisessa. Tavoitteista ja keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää sopia yhdessä.
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Palvelutorin johtamisjärjestelmä prosessina
Espoon kaupunki
Palvelutorin Ohjausryhmä

Asiakkaan tarve

Ohjausryhmä linjaa ja ratkaisee mahdolliset palvelutoria
koskevat ristiriitatilanteet.
Ohjausryhmä koostuu Espoon
kaupungin palvelutorin toimijoiden edustajista (johtajista)
mukaan lukien palvelutoripäällikkö sekä palvelutorilla
toimivista muista toimijoiden
edustajista (mm. Kela, HUS,
Mehiläinen Oy).

Palvelutoripäällikkö
Palvelutoripäällikkö toteuttaa
palvelutori-konseptia. Hän
koordinoi yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja valmistelee
palvelutoria koskevia asioita
palvelutorin koordinaatioryhmän ja ohjausryhmän päätettäväksi ja tekee päätöksiä
oman toimivaltansa puitteissa.
Palvelutoripäällikkö vetää palvelutorin koordinaatioryhmää
sekä on palvelutorin ohjausryhmän jäsen. Palvelutoripäällikköä sijaistaa koordinaatioryhmän edustaja.

Palvelutorin koordinaatioryhmä
Palvelutorin koordinaatioryhmä valmistelee palvelutorin yhteisiä asioita edelleen
palvelutorin ohjausryhmän tai
palvelutoripäällikön päätettäväksi.
Palvelutorin koordinaatioryhmä koostuu palvelutorin
palveluyksiköiden esimiehistä.
Palvelutorin koordinaatioryhmää vetää palvelutoripäällikkö, jollei toisin sovita.

Palveluyksikön esimies
Palveluyksikön esimies
toteuttaa palvelutorin
koordinaatioryhmässä
ja palvelutorin ohjausryhmässä, toimialalla ja
palvelutoripäällikön toimesta
tehtyjä päätöksiä omassa
palveluyksikössään ja
päättää yksikköä koskevista
asioista oman toimivaltansa
puitteissa.

Jatkuva seuranta, kehittäminen ja muutosehdotukset
Viestintä

Palvelutorin johtamisjärjestelmä prosessina

Kaupungin
johtoryhmä

Palvelutorin ohjausryhmä (3 krt/v)

Assistentti
1/5

Palvelutoripäällikkö

Projektipäällikkö 6Aika

Koordinaatioryhmä
-2 krt/kk

Turvallisuusvastaavat
1 krt/kk

Tapahtuma- ja
viestintäryhmä
1 krt/kk

Yhteisöagentit
2 krt/kk

Palvelutorin organisaatiokaavio 2016—2018
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Asiakaskokemus ja
palvelun vaikuttavuus

Päättää palvelutorin palvelutarjonnasta, resursseista ja
yhteisestä taloudesta myös
muutostilanteissa sekä
seuraa ja valvoo palvelutorin
tavoitteita.

Liiketoimintamalli

TOIMINTA

Liiketoimintamallin kuvaaminen ei ole vain yrityksiä varten, vaan se auttaa myös
julkisen sektorin toimijoita johtamaan ja kehittämään toimintaansa.
Palvelutorin liiketoimintamallin kuvaus on tehty Kuntakanvas-työkalulla, joka on
kehitetty Espoossa osana 6Aika Avoimet innovaatioalustat -kärkihanketta. KuntaKanvas on tarkoitettu kunnan eri organisaatioiden liiketoimintamallien kuvaamiseen ja se perustuu perinteiseen Business Model Canvakseen, jota Espoo on
kehittänyt kuntien käyttöön paremmin sopivaksi. Työkalu on vapaasti käytettävissä
verkossa, osoitteessa www.kuntakanvas.fi.
Palvelutori toimi esimerkkitapauksena jo KuntaKanvaksen alkuperäisversiossa
vuonna 2015. Palvelutorin Kuntakanvas on päivitetty kesällä 2017. Liiketoimintamallin kuvaamisen yksi tärkeä osa on tarkastella myös tavoitetilaa sekä
toimintaan mahdollisesti kohdistuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia. Palvelutorin
Kuntakanvas-kuvaus on liitteenä 2, ja siihen on kuvattu Palvelutorin toiminnan
johtamisen keskeiset osa-alueet palvelutuotannon näkökulmasta. Palvelutori
voidaan nähdä fasilitointikonseptina tehokkaammalle julkisten palvelujen tuottamiselle. Palvelutorin liiketoimintamalli perustuu siihen, mitä palveluja se tuottaa
palveluyksiköille, ja mitä hyötyjä toiminnasta syntyy eri sidosryhmille.
Palvelutorin liiketoimintamallia tulee tarkastella myös innovaatioalustan näkökulmasta. Jokaisella innovaatioalustalla tulisi olla liiketoimintamalli, joka kertoo
millaisista lähtökohdista ja millaisilla resursseilla toimintaa pyöritetään, kenelle
palvelut on tarkoitettu ja millaista vaikuttavuutta toiminnalla haetaan.
Palvelutori on Espoon kaupungin omistama ja rahoittama alusta. Innovaatioalustana Palvelutori tarjoaa yrityksille, yhdistyksille, kaupunkilaisille, kaupungin
omille yksiköille ja erityisesti yhteiskehittämishankkeille mahdollisuuden
hyödyntää tilojaan kokouksiin, työpajoihin ja tuotetestaukseen sekä kehittämistyöhön. Sen lisäksi Palvelutori pyrkii fasilitoimaan Living Lab -toimintaa ja olemaan
mukana yhteiskehittämishankkeissa.
Palvelutori on avoin alusta, joka ei pyri tuottoihin ja jolla ei ole ansaintalogiikkaa.
6Aika -hanke rahoittaa Palvelutorin määrittelyn innovaatioalustana ja innovaatioalustatoiminnan aloitusvaiheen, mutta toiminnan on tarkoitus vakiintua osaksi
Palvelutorin arkea. Palvelutorin innovaatioalustatoiminta rahoitetaan Palvelutorin
kokonaisbudjetista. Tilojen käyttö on yksityishenkilöille ja yleishyödyllisille yhdistyksille maksutonta. Yrityksiltä veloitetaan kokoushuoneiden käytöstä. Hinnoista
päättää Palvelutorin ohjausryhmä.

Tavoitteet, mittarit ja tuloksellisuus

TOIMINTA

Palvelutorin toiminta perustuu Espoon kaupungin strategiaan Espoo-tarinaan. Sen
pohjalta on määritelty tavoitteet, joita seurataan eri mittareiden avulla. Palvelutorin tavoitteiden asettamisesta vastaa ohjausryhmä, ja tavoitteiden valmistelusta palvelutoripäällikkö yhdessä koordinaatioryhmän kanssa.
Palvelutoritoiminnan käynnistyessä asetettiin seuraavalla sivulla esitellyt mittarit,
jotka on johdettu tunnistetuista menestystekijöistä.
Ohjausryhmä määritteli Palvelutorille vuodelle 2017 kolme tavoitetta ja niiden
mittarit, jotka on esitelty Palvelutorin keskeisiä tavoitteita listaavassa kuvassa.
Toiminnan tehokkuuden indikaattorit ovat asiakaskäyntien määrä (yksiköittäin ja
kokonaiskäyntimäärä), yhteisten tilojen käyttöaste, henkilökunnan työtyytyväisyys
sekä henkilökunnan vaihtuvuus. Taloudellisesta näkökulmasta seurataan erityisesti
henkilöstö- ja vuokrakustannuksia, koska ne ovat palvelutorin merkittävin kuluerä.
Lisäksi asiakastyytyväisyyttä seurataan asiakaspalautteiden perusteella.
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Näkökulma

Menestystekijä

Mittari, käyttöönotto

Asiakas

Palvelutori on viihtyisä ja vetovoimainen

Asiakaskokemus

Asiakas

Asiakkaat saavat palvelut helposti
yhdestä paikasta ja voivat vaikuttaa
palveluvalikoimaan ja -sisältöön

Asiakkaiden lukumäärä ja muutos-%

Palvelut ja prosessi

Palveluprosessit toimivat kokonaisvaltaisesti ylittäen palvelurajat

Tunnistettujen yhteisten tehostamiskohteiden lukumäärä

Palvelut ja prosessi

Tilankäyttö on tarkoituksenmukaista ja
sitä muutetaan tarvittaessa

Tilojen käyttöaste: yhteiskäytössä olevat
tilat ja yksittäisen toimijan käytössä
olevat tilat

Talous

Palveluiden keskittäminen tuo tehokkuutta ja laskee yhteisiä kustannuksia

Palvelutorin yhteiset kustannukset ja
budjettipoikkeama-%

Talous

Palveluiden keskittäminen tuo tehokkuutta ja laskee yhteisiä kustannuksia

Palvelutorin kaikkien toimijoiden kustannukset ja muutos edelliseen jaksoon (%)

Henkilöstö ja osaaminen

Hyvä yhteishenki ja toimintaan sitoutunut
henkilökunta

Henkilöstön tyytyväisyys ja palvelutorin
henkilöstön vaihtuvuus

Palvelutorin toiminnan mittarit

Palvelutorin keskeiset tavoitteet vuonna 2017
Toiminnan mittareita
kehitetään ja toiminnan
tehokkuus varmistetaan

•
•
•
•

Toimintaa ja palvelukokemusta mittaavia indikaattoreita tarkennetaan ja kehitetään
Raportoinnin ja seurannan kannalta keskeiset mittarit tukevat tavoiteisiin pääsyä
Palvelutorikonseptin ja palveluyksiköiden toiminnan tehokkuus ei laske
Mittari: indikaattorit

Toimintaa ja
palvelua kehitetään
vuorovaikutteisesti

• Asiakaspalvelua, -prosesseja ja toimitilojen käytettävyyttä kehitetään yhdessä
asiakkaiden, yhdistysten, yritysten ja 6aika -hankeympäristön kanssa
• Toimintamalli ja digitaalinen alusta palvelutuottajien, kuntalaisten, yhdistysten ja
yrityksten vuoropuhelun parantamiseksi ja laajentamiseksi saadaan pilotointiin vuoden
loppuun mennessä
• Mittari: Asiakassiltojen, yritystapaamisten ja sähköisten palautteiden määrä

Palvelutorikonseptin
monistamisen
mahdollisuudet
Espoossa tutkitaan

• Palvelutorikonseptin monistamisen mahdollisuudet Espoossa on tutkittu
toimintavuoden loppuun mennessä neljän muun kaupunkikeskuksen osalta.
• Mittari: Raportti palvelutorikonseptin monistamisen mahdollisuuksista Espoossa

Kuten ensimmäisestä tavoitteesta vuodelle 2017 voidaan nähdä, mittareiden
asettaminen monitoimijaympäristössä ei ole yksinkertainen tehtävä. Mittareita
tulee miettiä ja kehittää tarpeen mukaan. Palvelutoripäällikkö seuraa tavoitteiden
toteutumista yhdessä koordinaatioryhmän kanssa ja raportoi ohjausryhmälle.
Jokaisella palveluyksiköllä on lisäksi omat tavoitteensa, jotka on asetettu toimialan
tavoitteiden mukaisesti. Palvelutorilla yksiköiden ja Palvelutorin tavoitteet ovat
kuitenkin hyvin samansuuntaisia, ja ne keskittyvät toiminnan tehostamiseen ja
asiakaskokemuksen kehittämiseen.
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TUJU Tuloksellinen julkisjohtaminen
Tampereen yliopiston Tuloksekas julkisjohtaminen
-tutkimushankkeessa Palvelutori oli yksi kolmesta
tutkimuskohteesta, joissa tarkasteltiin julkisen
johtamisen tuloksellisuutta dialogisesta näkökulmasta.
Tutkijat haastattelivat talvella 2016—2017 Palvelutorin
johtoa ja arvioivat haastattelujen pohjalta Palvelutorin
johtamismallia määriteltyjen tehtäväkuvauksien ja
tavoitteiden kautta.
Erityinen mielenkiinto kohdistui tuloksellisuusdialogin
toimivuuteen monitoimijaympäristössä. Haastatteluilla (n=10) kartoitettiin millaisena johtajat kokevat
Palvelutorin tuloksellisuudesta käytävän keskustelun
ja millaista informaatiota toiminnan suunnittelun ja
päätöksenteon tukena hyödynnetään. Tutkimuksen
ensimmäinen vaihe valmistui maaliskuussa 2017.
Tutkijat arvioivat, että Palvelutorilla on hyvät lähtökohdat tuloksellisuudesta käytävän keskustelun kehittämiselle. Palvelutorin keskustelukulttuuri on avoin,
ilmapiiri on turvallinen ja kaikkia osallistujia kuunnellaan. Koordinaatioryhmässä keskustelukulttuuri
miellettiin jopa kokeilevaksi: asioita ja toimintoja
voidaan joustavasti kokeilla, mutta jos ne eivät toimi
käytännössä, ne kyetään myös lopettamaan.3
Palvelutorin kaltaisessa monitoimijaympäristössä
yhteistyön merkitys korostuu. Tuloksellisuudesta
keskusteleminen vaatii avoimuutta, yksiköiden
erilaisten toimintatapojen yhteensovittamista sekä
selkeitä rakenteita. Rakenteilla tarkoitetaan sekä
keskustelurakennetta että selkeää toiminnan ja tehtävänjaon rakennetta.
Tutkijat toivat myös esiin, että innovaatioalustana
toimimisen näkökulmasta on tärkeää, että organisaation viestintä on kunnossa, sillä innovaatiot
syntyvät lähes aina yhteisen toiminnan, vuorovaikutuksen ja keskustelun kautta. Toiminnan keskusteleva luonne edistää tiedonkulkua ja innovaatioiden
syntymistä.2
Lokakuussa 2017 valmistuneen tutkimuksen
empiirinen aineisto toi esiin, että tuloksellisuuskeskustelut pirstaloituvat uudenlaisen toimintamallin
käynnistymisvaiheessa. Tämä on luonnollista
toiminnan hakiessa vielä muotoaan ja identiteettiään.
Käynnistysvaiheessa keskusteltiin tavoitteiden
tarkastelusta, kuten aikataulujen pitävyydestä, sekä
onnistumisen arvioimisesta. Myöhemmin Palvelutorilla

on päästy täsmällisempään keskusteluun. Päähuomion
ovat saaneet toimintamallin vaikutusten ja strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi.3
TUJU-tutkimus keskittyi Palvelutorin tapauksessa
hybridiorganisaation hallinnan kysymyksiin ja toi esiin
linjaorganisaatioiden ja hybridiorganisaation johtamismallien yhteensovittamisen haasteen. Tutkimuksen
mukaan Palvelutorilla on ratkottu monilta osin jo
varsin mallikkaasti sitä, miten erilaisten toimintatapojen, omistajuussuhteiden ja rahoitusmallien
viidakossa rakennetaan yhteistyötä ja luodaan
toimiva kokonaisuus. Esimerkki voi auttaa niitä kuntia,
jotka vasta pohtivat vastaavanlaisten mallien käyttöönottoa.2

Keskeiset opit:

• Hybridiorganisaatiossa on tärkeää
määritellä selkeät vastuu- ja
valtarakenteet sekä kirkastaa
toimijoiden roolit.

• Yhteisen kielen ja käsitteiden
muodostaminen on tehokkaan
tuloksellisuusdialogin edellytys.

• Toimijoiden sitouttaminen ja
motivointi edellyttävät aktiivisuutta
hybridiympäristössä.

• Horisontaalissa integraatiossa
on tärkeää huomioida taustalla
vaikuttavien matriisiorganisaatioiden
tavoitteet ja intressit.

Hybridiorganisaatiossa tarvitaan vastuutaho, joka
huolehtii tuloksellisuusdialogien muodostamien
ketjujen sujuvuudesta sekä edistää tiedonkulkua ja
läpinäkyvyyttä.2

2 Haapala P., Laihonen H. & Rajala T. (2017) Arviointiraportti TUJU- Tuloksekas julkisjohtaminen tutkimushanke. Tampereen Yliopisto, Johtamiskorkeakoulu.
3 Laihonen H., Rajala T., Haapala P. & Vakkuri J. (2017) Tuloksellisuusdialogi. Tampereen Yliopisto, Johtamiskorkeakoulu.
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Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus ja hallinta

YHTEISÖ

Espoon Asiakkuusperustaisen tietojohtamisen viitekehys auttaa parantamaan
kunnan palvelujen asiakasperusteisuutta tehostamalla palveluja. Asiakkuusperustaisuus tarkoittaa tilannekohtaista ja asiakkaan ainutlaatuisen haluaman (needing)
huomioivan palvelutarpeen tunnistamista ja ketterää vastaamista siihen.
Espoon asiakkuuksien hallinnan viitekehyksessä viitekehyksen ja sen käyttöä
tukevien työkalujen avulla voidaan yhteensovittaa sekä kunnan eri toimijoiden
erilaiset lisäarvo-odotukset kustannusvaikuttavasti että kunnan mahdollisuudet
vaikuttaa näiden arvojen toteutumiseen.
Asiakkuuksien ja palvelujen ohjauksen viitekehys perustuu kahden ulottuvuuden
rajaamiin neljään toimintakenttään. Toimijoilla on niissä erilaisia odotuksia
palvelun tuottamalle lisäarvolle.
Ensimmäinen ulottuvuus kuvaa kunnan roolia suhteessa asiakkaisiin. Kunta voi olla
palvelujen järjestäjän roolissa suhteessa asiakkaisiin, jolloin kunta vastaa siitä, että
se järjestää asiakkailleen sen vastuulle annetut tai sen järjestettäväkseen ottamat
palvelut. Toisaalta kunta voi olla suhteessa asiakkaisiin palvelujen tai toiminnan
mahdollistajan roolissa. Tällöin kunta mahdollistaa omalla toiminnallaan tai päätöksenteollaan muiden tahojen, kuten yritysten, yhteisöjen tai tutkimus-, kehitys- tai
innovaatio-organisaatioiden toimintaa ilman julkista rahoitusta. Toinen, asiakkuuksien ja palvelujen ohjauksen toimintakenttien ulottuvuus, kuvaa sitä, milloin
hyöty palvelujen järjestämisestä tai toiminnasta toteutuu asiakkaille: välittömästi
vai vasta tulevaisuudessa.
Näin muodostuu kahteen ulottuvuuteen ja neljään toimintakenttään perustuva
viitekehys. Sen pohjalta voidaan tarkastella niitä asiakkuuksia, joihin kunta voi
omalla toiminnallaan vaikuttaa omassa toimintaympäristössään, oman visionsa ja
strategiansa suunnassa.

TULEVAISUUDESSA

NYT

Mahdollistaja

Täydentävien
palvelujen
toimintakenttä

Elinvoimaedun
ja hyvinvoinnin
toimintakenttä

Toimintaympäristö
Visio
Strategia

KAUPUNGIN
ROOLI TOIMINNASSA

Järjestäjä

Peruspalvelujen
toimintakenttä

Kilpailukyvyn ja
tuottavuuden
toimintakenttä

HYÖTY REALISOITUU

Asiakkuuksien ja palvelujen ohjauksen ja hallinnan viitekehys
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Palvelutori on ollut Espoolta askel kohti kilpailukyvyn ja tuottavuuden toimintakenttää, jossa kaupunki pyrkii takaamaan tuottamiensa palvelujen tehokkuuden. Palvelutorin rakentaminen on ollut kallis investointi, mutta sen hyötyjen
odotetaan realisoituvan tulevaisuudessa. Toisaalta innovaatioalustan kehittäminen vie Palvelutoria kohti mahdollistajan roolia korostamalla muiden kuin
kaupungin toimijoiden osallistumista.
Palvelutori on fyysinen asiointipiste, mutta Palvelutorilla pyritään ohjaamaan
asiakasta itseasiointiin verkkopalveluissa. Lisäksi asiakkaiden itseasiointikäyttöön
tarjotaan esimerkiksi langaton verkko, asiakaspäätteitä ja lainatabletteja. Espoossa
kehitetään monikanavaista asiointia siten, että eri kanavien kautta saatavat
palvelut nivoutuvat saumattomasti yhteen.
Palvelutori on tarkoitettu kaikille kaupunkilaisille. Laajemmassa merkityksessä
tämä ei tarkoita vain asukkaita, vaan myös yhdistyksiä ja yrityksiä. Kaikenikäiset
ja eri elämäntilanteissa olevat asukkaat käyttävät Palvelutorin laajaa palveluvalikoimaa. Palvelutorin asiakassegmenttejä on tunnistettu erilaisista näkökulmista, esimerkiksi palveluiden käyttötavan mukaan. Karkealla tasolla palveluita
on kuitenkin kohdennettu asiakasryhmille elämäntilanteen mukaan, jolloin
keskeisiä kohderyhmiä ovat nuoret, seniorit, lapsiperheet ja työikäiset.

Asiakaskokemuksen kehittäminen
Hyvä asiakaskokemus on Palvelutorin toiminnan lähtökohta, ja kaikessa pyritään
siihen, että asioiminen on kaupunkilaisille sujuvaa. Yksiköt tekevät Palvelutorilla
yhteistyötä, jotta asiointi sujuu mutkattomasti ja asiakas löytää tarvitsemansa
palvelut helposti.
Asiakaskokemuksen mittaaminen on kuitenkin monitoimijaympäristössä vaikeaa.
Perinteiset pikapalautteet palvelevat huonosti, sillä palvelun onnistumisia ja
epäonnistumisia on mahdotonta kohdentaa esimerkiksi hymynaamojen perusteella. Toisaalta yksiköiden keräämiin palautteisiin vaikuttaa muiden yksiköiden
tai esimerkiksi vartijoiden toiminta. Palvelutorin kehittämisen haasteena on, että
asiakkaat usein mieltävät asioivansa vain siinä palveluyksikössä, jonka palveluita
he hakevat. He eivät siis koe Palvelutoria palveluntarjoajana, jolloin palautteetkin
koskevat usein vain tiettyä yksikköä.
Asiakkaiden on mahdollista jättää Palvelutorille palautetta kirjallisesti joko Espoon
kaupungin verkkosivuilla tai paperisena palautelaatikkoon. Suullista palautetta
jätetään jonkin verran ja henkilökuntaa on pyydetty kirjaamaan sitä ylös.
Palautetta tulee kuitenkin valitettavan vähän suhteessa kävijämääriin. Palvelutorilla haluttaisiinkin kehittää uudenaikainen ja helppokäyttöinen palautealusta,
joka palvelisi monitoimijaympäristöä ja keräisi palautetta tehokkaasti. Esimerkiksi
Future Dialogin kanssa tehdyssä digikokeilussa kokeiltiin, kertyykö palautetta
enemmän mobiilisovelluksen kautta.
Palvelutorin konseptista saatu asiakaspalaute on kuitenkin ollut positiivista ja
rakentavaa. Asiakkaat pyritään ottamaan enenevissä määrin mukaan palveluiden
kehittämiseen avoimen osallisuuden mallin mukaisesti.

Innovaatioalustan johtaminen Palvelutorin
kokonaisuuden näkökulmasta
Innovaatioalustatoiminnan onnistumisen edellytyksenä on, että siitä saadaan
muodostettua yhteinen käsitys kaikilla päätöksenteon tasoilla. Parhaiten innovaatioalustatoiminta onnistuu kaupungin monitoimijaympäristössä, jos kaupungin eri
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toimialat ovat ylemmillä tasoilla sitoutuneet yhteiskehittämisen edistämiseen. Jos
koko kaupunki pyrkii avautumaan Living Labiksi, voivat Palvelutorin kaltaiset innovaatioalustat olla tämän työn keskipisteitä. Jos innovaatiotoiminnan tavoitteet ja
taustat jäävät päätöksentekijöille epäselviksi, on vaara, että syntyy epäjohdonmukaisuutta, ristiriitaisia tulkintoja ja jopa innovaatiotoiminnan edistämisen vastaisia
päätöksiä.
Iso haaste Palvelutorin innovaatiotoiminnassa on roolien ja vastuiden jakaminen.
Rajallisten resurssien vuoksi Palvelutorilla ei ole nimettyä henkilöä, joka vastaa
innovaatioalustan toiminnasta kehittämisprojektin päätyttyä. Käytännössä vastuu
on kuitenkin palvelutoripäälliköllä, joka vastaa ulkoisista suhteista. Esimerkiksi
oppilaitosyhteistyö ja yrityssuhteet kuuluvat palvelutoripäällikön vastuualueelle,
joskin koordinaatioryhmällä on näissä myös keskeinen rooli.
Avoimen osallisuuden mallissa on arvioitu tarvittavien resurssien määrää sekä
tunnistettu työtehtäviä, joita osallisuuden ja yhteiskehittämisen toteutuminen
edellyttää. Jotta Palvelutorin mahdollisuudet innovaatioalustana saataisiin realisoitua parhaalla mahdollisella tavalla, tulisi Palvelutorilla työskennellä yhteisökoordinaattori. Hänen tehtävänään olisi ylläpitää innovaatiotoimintaa ja osallisuutta,
olla yhteydessä yhteistyökumppaneihin ja järjestää tapahtumia.
Innovaatiotoiminnan ei tulisi olla irrallista, vaan oleellinen osa arkea. Käynnistämisvaiheessa niiden yhdistäminen voi olla haasteellista. Palvelutorin tavoitteet
kuitenkin tukevat innovaatioalustatoiminnan kehittämistä vuorovaikutteisuuden
näkökulmasta.

OPIT:

• Monitoimijaympäristön johtaminen ei ole helppo tehtävä. Avoin
keskustelu ja jatkuva yhteistyön kehittäminen auttavat.

• Alustan liiketoimintamalli auttaa hahmottamaan palvelun
kokonaisuuden.

• Tavoitteiden ja mittareiden tunnistaminen ei riitä,
vaan niistä tulee keskustella ja niitä pitää kehittää.

• Pyörää ei kannata keksiä uudelleen itse, vaan kannattaa
hyödyntää olemassa olevia kehittämisen työkaluja.
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YHTEISÖ

Avoimen osallisuuden malli
6Aika-hankkeen kontekstissa avoimella osallisuudella halutaan kehittää parempia
palveluja kaupunkilaisille, jolloin samalla syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Tavoitteena on, että yritykset, kaupunki, kolmas sektori sekä tutkimus- ja kehitysyksiköt kehittävät yhdessä uudenlaisia palvelukokonaisuuksia ja -innovaatioita.
Kaupungeissa osallisuutta lähestytään tyypillisesti demokratian ja asukasaktiivisuuden näkökulmasta.
Espoossa halutaan edistää asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen osallistumista
Espoo-tarinan mukaisesti. Päämääränä on kaikkien Espoo, kuntalaisten osallistumisen helppous, asukkaiden lähitekeminen ja omatoimisuus sekä vaikuttamisen,
demokratian ja päätöksenteon kehittyminen.
Innovaatioalustan toimijoita voivat olla julkisen sektorin toimijat, yritykset, yhdistykset, asukkaat sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimijat. Jotta innovaatioalusta saavuttaisi sille asetetut tavoitteet, tarjotaan eri ryhmille mahdollisuus
osallistua innovaatioalustan toimintaan. Osallistamisen kautta päästään aitoon
vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen, kun eri toimijoiden tarpeet on huomioitu. Asukas
ei tällöin ole vain passiivinen palvelun käyttäjä, vaan aktiivinen toimija.

Ison Omenan palvelutori innovaatioalustana
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APUA JA TUKEA ARJESSA

Avoin osallisuus on…

Kaupunkilaiset saavat tietoonsa niitä tahoja, jotka
tukevat kaupungin tarjoamia palveluita ja lisäävät
elinvoimaa. Esimerkiksi yhdistysten järjestämä
ryhmätoiminta tai yritysten digitaaliset sovellukset
tukevat kaupunkilaisen arkea.

TASAPUOLISUUTTA
PAIKALLISTA VAIKUTTAMISTA
Alueilla asuvilla ja työskentelevillä ihmisillä on
helpot ja toimivat kanavat, joissa he voivat esittää
kehitysehdotuksia, ja joissa joku alueella toimiva taho
voi tarttua ehdotuksiin ja parantaa aluetta. Esimerkiksi
pysäköinti ja kulkuväylät vaikuttavat jokapäiväiseen
hyvinvointiin.

KIIHDYTYSVOIMAA INNOVAATIOILLE
Aloittelevilla ja pienillä yrityksillä on tarjolla valmiita
yhteyskanavia potentiaalisiin asiakkaisiinsa sekä
näkyvyyden että tuotteiden ja palveluiden kehittämisen
avuksi. Esimerkiksi uutta sovellusta kehittävä start-up
voi testata sovellustaan palvelutorilla.

Palveluiden, niin kunnallisten kuin kaupallisten,
näkyvyys ja vertailtavuus kasvaa. Esimerkiksi
lapsiperheet voivat helpommin löytää erilaisia
ajanviettomahdollisuuksia ja tarjonnan kysyntään
voidaan paremmin vastata. Esimerkiksi liitot ja
asukasyhdistykset tarjoavat sekä ilmaista että
maksullista toimintaa asiakkailleen.

YHTEISTYÖTÄ OPETUKSESSA
Koulut voivat tehdä saumattomammin yhteistyötä nuorien kaupunkilaisten kouluttamisessa.
Esimerkiksi lukiolaiset käyvät tutustumassa siihen,
miten ammattiin opiskelevat harjoittelevat tulevaa
työtään.

Avoimen osallisuuden malli Palvelutorilla

Avoimet innovaatioalustat ja Avoin osallisuus ja asiakkuus -osatoteutusten
yhteistyönä Ison Omenan palvelutorilla palvelumuotoiltiin avoimen osallisuuden
toimintamalli, joka on sovellettavissa kaikilla toiminnallisilla innovaatioalustoilla.
Monitoimijaympäristönä Palvelutori on tässä hedelmällinen esimerkkikohde.
Palvelumuotoilu toteutettiin keväällä 2017 Adage Oy:n kanssa. Mallin muotoiluun
osallistettiin tunnistettuja asiakas- ja sidosryhmiä työpajoissa ja haastattelujen
kautta.
Toimintamalli muodostuu toiminnan ekosysteemistä, yhteiskehittämisen
prosessista sekä avoimen asiakasosallisuuden palvelusuunnitelmasta.
Toiminnan ekosysteemi sisältää toimijat, vuorovaikutuksen toimijoiden välillä,
fyysisen toimintaympäristön ja digitaalisen toimintaympäristön. Digitaaliseen
toimintaympäristöön kuuluvat sekä sähköiset alustat että toimintaympäristöissä
syntyvä data ja sen avaaminen.
Yhteiskehittämisen prosessin tavoitteena on tuottaa ratkaisuja yhdessä tunnistettuihin tarpeisiin. Espoon yhteiskehittämisen mallissa on kuvattu kaupunkitasoinen
yhteiskehittämisen prosessi, mutta osallistamisen näkökulmasta asiaa voidaan
lähestyä myös kevyempien palvelumuotoilumenetelmien kautta.
Avoimen osallisuuden mallissa kuvattuun palvelusuunnitelmaan on sovellettu
service blue print -mallia, joka kuvaa osallistamiseen liittyviä tehtäviä ja osallistamisen keinoja. Tehtävien lisäksi tunnistetaan käytettävissä olevat resurssit ja
roolit, eli se, miten tehtävät kannattaa jakaa eri toimijoiden välillä. On tärkeää
aktivoida ja motivoida eri toimijoita.
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Ekosysteemi

Fyysinen toimintaympäristö
TOIMIJAT

VUOROVAIKUTUS

TILAT

• Mitä toimijoita on olemassa
• Palveluyksiköt: yritykset, valtio,
kaupunki, maakunta
• Kolmas sektori
• Yritykset
• Kaupunkilaiset
• Toimijoiden arvot, tarpeet,
asenteet, motivaatiot, tavoitteet
ja aktiivisuus
• Vakituiset ja tilapäiset toimijat
• Jatkuva tutkimus

• Vuorovaikutteinen toiminta
• Sosiaalinen ja kulttuurinen
vuorovaikutus
• Avoimuuden luominen
• Ilmiöt
• Muut sosiaalisesti vaikuttavat
tekijät

•
•
•
•

Fyysiset tilat
Vuorovaikutteiset tilat
Tilojen käyttö
Esteettömyys

Digitaalinen toimintaympäristö
DIGITAALINEN ALUSTA

DATAN AVOIN JAKAMINEN

•
•
•
•
•

• Datan ja tiedon jakamisen
tavat ja kanavat
• Data fyysisestä ympäristöstä
• Data digitaalisesta ympäristöstä
• Muu avoin data
• Datan hyödyntäminen

Millainen virtuaalinen tila
Toiminnalliset tarpeet
Mitä tietoa kerätään
Miten tietoa kerätään
Toimija- ja kehityskohderiippumaton kuvaus
• Esteettömyyden kuvaus

FYYSISESTÄ JA DIGITAALISESTA
YMPÄRISTÖSTÄ SYNTYVÄ DATA

Yhteiskehittämisen prosessi
•
•
•

Tarpeiden esille saamisen keinot
Työkalut, esim. työpajat ja tarkistuslistat
Termit ja käsitteet, jotka ovat
ymmärrettäviä ja lähestyttäviä

Palvelusuunnitelma
•
•
•
•

Fasilitointi ja sen merkitys: millaista fasilitointia tarvitaan
ja miten fasilitointi tuottaa arvoa
Koordinointi: tarvittavat resurssit, roolit ja tehtävät
Johtaminen: tavoitteet, ratkaistavien ongelmien määrittäminen,
arvot ja visiot
Arviointi ja tutkimus

Osallisuuden toimintamalli avoimille innovaatioalustoille

OPIT:

• Osallistaminen vaatii jatkuvaa työtä. Henkilöresurssit tulee miettiä huolellisesti.
• Kaupunkilaisten avoimelle osallisuudelle ja keskustelulle on kaupungin näkökulmasta vielä
paljon byrokraattisia ja lainsäädännöllisiä esteitä, joita tulisi pyrkiä purkamaan (esim. sosiaalisen
median -keskustelujen moderointi).

• Yhteisöllisyys on osallisuuden keskeisimpiä tekijöitä.
• On helpompaa hyödyntää kanavia, joissa asiakkaat ovat jo valmiiksi. Sosiaalinen media on hyvä
väline yhteisöllisyyden ja osallisuuden synnyttämiseen.
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YHTEISÖ

TOIMINTA

Yhteiskehittämisen malli
Yhteiskehittäminen on oleellinen osa innovaatiotoimintaa. Yhteiskehittämisessä
eri toimijat ratkovat ongelmia sekä kehittävät uusia palveluita ja innovaatioita
yhdessä. Espoon kaupunki ja Laurea ovat laatineet 6Aika-tuotoksena Yhteis
kehittämisen käsikirjan, jossa malli ja sen tausta on kuvattu kokonaisuutena.
Yritysten, yhdistysten ja kaupunkilaisten kanssa tehtävä yhteiskehittäminen Palvelutorilla tehdään Espoon kaupunkitasoisen yhteiskehittämisen mallin mukaisesti.
Monitoimijaympäristössä kuten Palvelutorilla lähestymistapa on kuitenkin
erilainen kuin linjaorganisaatiosta johdetuissa tulosyksiköissä. Esimerkiksi kouluille
räätälöity KYKY-malli ei istu Palvelutorille suoraan. Palvelutorilla yhteiskehittämistä lähestytään vaiheittain niin, että yhteiskehittäminen kypsyy Palvelutorin
valmiuksien kehittyessä.
Kevyempänä muotona Palvelutori mahdollistaa yhteiskehittämistä yritysten,
yhdistysten ja kuntalaisten välillä ilman, että palveluyksiköt osallistuvat yhteiskehittämiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yhteiskehittämisen prosessin tukemista,
tilojen tarjoamista ja viestintää. Palvelutorin sosiaalisen median kanavat voivat
esimerkiksi toimia asiakastarpeiden tunnistamisen ja osallistamisen kanavina.
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Korkeakoulujen kanssa tehtävällä yhteistyöllä on iso merkitys. Yhteiskehittäminen
on tässä vaiheessa vastikkeetonta ja mahdollisimman kevyttä, usein asiakaskokemusten keräämistä.
Toisessa vaiheessa Palvelutorilla toteutetaan Nopeiden kokeilujen kierros, eli
vastikkeellisen yhteiskehittämisen ohjelma. Nopeissa kokeiluissa yritykset voivat
tarjota ideavaiheessa olevia ratkaisuja Palvelutorilla tunnistettuihin kehittämistarpeisiin. Nopeiden kokeilujen kautta yhteiskehittäminen yritysten kanssa tulee
palveluyksiköille tutummaksi ja kynnys lähteä yhteistyöhön myös ohjelmarakenteen ulkopuolella helpottuu.
Tavoitteena on, että Palvelutorin yksiköt ovat edelläkävijöitä kaupungin palveluiden avautuessa Living Labeiksi. Palvelutorin kulttuuri tukee kokeilemista, ja kun
yhteiskehittämistä toimintatapana levitetään Espoossa, Palvelutori on matalan
kynnyksen paikka eri tulosyksiköille kokeilla yhteiskehittämistä. Palvelutorin
kokemusten kautta uusia tulosyksiköitä voi rohkaista avaamaan omia palveluitaan
yrityksille myös kaupunkitasoisesti. Palvelutori mahdollistaa yhteiskehittämisen
myös poikkihallinnollisilla teemoilla. Esimerkiksi hyvinvoinnin edistäminen yhdistää
kaikkia Palvelutorin yksiköitä, ja Palvelutorilla voidaankin saada uudenlaisia poikkihallinnollisen yhteiskehittämisen kokemuksia.

Yhteiskehittämisen edellytykset Palvelutorilla
Syksyllä 2017 Palvelutorilla toteutettiin etnografinen tutkimus, jossa selvitettiin,
mitä valmiuksia ja haasteita Palvelutorin monitoimijaympäristö ja toimintakulttuuri
asettavat yhteiskehittämiselle ja innovaatioalustana toimimiselle. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miten Palvelutori on muuttanut asiointikokemusta ja
miten mahdollinen muutos vaikuttaa Palvelutorin edellytyksiin toimia innovaatioalustana.
Tutkimuksen löydösten mukaan Palvelutorin henkilökunta on kokeilumyönteistä
ja motivoitunutta. Palvelutorin yksiköiden ja henkilökunnan toimivan yhteistyön
kautta voidaan luoda erinomaisia asiakaskokemuksia. Tällainen toimintakulttuuri
mahdollistaa yhteiskehittämisen myös ulkopuolisten tahojen, kuten yritysten ja
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Sekä Palvelutorin työntekijöiden että yritysten edustajien mielestä Palvelutorin
ideaan kuuluu yhteiskehittämisen ajatus. Ajatellaan, että Palvelutorin rooli ja
velvollisuuskin on mahdollistaa yhteiskehittäminen eri toimijoiden välillä.
Palvelutori sopii hyvin yhteiskehittämiseen myös tilojensa puolesta. Julkinen tila
on avoin, niin fyysisesti kuin henkisestikin.
Palvelutorilla kehitettävien tuotteiden tai palveluiden tulee sopia Palvelutorin
tunnelmaan. Parasta on, että idea yhteiskehittämiselle nousee asiakkaiden tai
työntekijöiden tunnistamasta tarpeesta. Siksi avoin yhteistyö yrityksen ja palvelutorilaisten välillä on tärkeää.
Yritysten edustajilta vaaditaankin oma-aloitteisuutta, mutta myös herkkää korvaa
ymmärtää Palvelutorin asiakkaiden ja yksiköiden tarpeita. Yksilöiden merkitys on
yhteiskehittämisen prosesseissa suuri. Yksi innostunut palvelutorilainen voi olla
avainasemassa projektin onnistumisessa yrityksen kannalta.
Toisaalta yhteiskehittäminen on monelle Palvelutorin työntekijälle käsitteenä
vieras ja se yhdistetään ensisijaisesti Palvelutorin sisäiseen kehittämiseen.
Palvelutorin henkilökuntaa tulisi rohkaista ottamaan suurempaa roolia yhteiskehittämisessä. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei vastuuta kasaudu liikaa
yhden työntekijän harteille.
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Yhteiskehittämisen edellytykset, valmiudet ja
haasteet palvelutorilla
Alla on kuvattu tutkimuksessa tunnistetut yhteiskehittämisen edellytykset,
valmiudet ja haasteet Palvelutorilla.

Edellytykset

• Yhteisen päämäärän ja tavoitteiden selkeys. Kaikilla on oltava
selkeä yhteinen mielikuva siitä, mitä yhteiskehittämisellä halutaan
saavuttaa, ketkä siinä ovat mukana ja missä rooleissa. Kaikkien
organisaation eri tasoilta on osallistuttava kehittämiseen. On
tärkeää, että projektilla on pystyvä vetäjä, joka viestii eri tahojen
kanssa.

• Erilaiset roolit ja niistä viestiminen. Yhteiskehittämisen prosessi
vaatii aktiivisuutta osallistujilta. Viestintä tehtävänjaosta niin
sisäisesti, kuin ulospäin yrityksille on erittäin tärkeää asioiden
sujumisen kannalta. Palvelutorille saapuville yhteistyökumppaneille
olisi hyvä antaa selkeät ohjeet käytännön asioista.

• Tarvelähtöisyys kehittämisessä ja kytkeytyminen Palvelutorin
toimintoihin. Lähtökohtaisesti mikä tahansa toimiala voi sopia
Palvelutorille, kunhan ajatus kehitykseen lähtee Palvelutorin
asiakkaiden tarpeista. Yrityksen on myös aidosti kehitettävä
tuotetta asiakaslähtöiseksi. Yrityksellä on hyvä olla todellinen idea
paremmasta toteutustavasta, jotta siitä on hyötyä myös Palvelutorin
työntekijöille ja kaupungin asukkaille.

• Henkilökohtaisuus ja luottamus. Luottamus työntekijöihin tulee
säilyttää koko prosessin ajan. Kehitystyön on oltava läpinäkyvä, ja
siinä henkilökohtainen kontakti työntekijän ja yrityksen välillä on
tärkeää. Prosessin edistymisestä on myös tärkeä viestiä Palvelutorin
työntekijöille

Valmiudet

• Ympäristö ja tilat ovat toimivat yhteiskehittämiselle. Julkinen
tila on avoin niin tilojensa puolesta kuin toimintatavoiltaan. Se henkii
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Tilat ovat kuitenkin Palvelutorillakin
rajalliset. Siksi erilaiset väliaikaiset, siirreltävät pop up -tilat
palvelevat yhteiskehittämistä parhaiten.

• Ilmapiiri sopii yhteiskehittämiselle. Palvelutorille on hakeutunut
töihin ihmisiä, jotka ovat avoimia uudelle ja kiinnostuneita
kehittämisestä. Työntekijät toivovatkin, että he pääsisivät
osallistumaan ja markkinoimaan yksikön palveluita nykyistä
enemmän. Palvelutorin yhteiskehittämiseen liittyvien tarpeiden
ja toiveiden tulee nousta Palvelutorin yhteisiltä asiakkailta tai
toimijoiden ammattitaidosta.

• Asiakasvirta on kilpailuetu. Yritysten kannalta Palvelutorin tekee
kiinnostavaksi se, että kyseessä on ainutlaatuinen paikka. Muualla
ei voi yhteiskehittää niin monipuolisten asiakkaiden kanssa kuin
Palvelutorilla. Palvelutorin asiakkaiden ajatellaan myös olevan
keskimääräistä aktiivisempia osallistumaan. Yritykset arvostavat
myös työntekijöiden työntekijöiden ammattitaitoa ja näkemystä siitä,
millaisille palveluille on tarvetta.
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Haasteet

• Kiireessä ei ehdi yhteiskehittää. Joillekin yhteiskehittäminen
on lisävaiva, joka vie aikaa omalta perustyöltä, kun taas toiset
kokevat olevansa työstään jo valmiiksi niin kuormittuneita,
ettei yhteiskehittäminen herätä innostusta. Onkin tärkeää, ettei
yhteiskehittämisen mahdollisesti tuoma lisäkuormitus kasaudu
yksittäiselle työntekijälle, vaan vastuuta jaetaan tasaisesti.

• Viestinnälliset haasteet. Yritysten näkökulmasta on haasteellista,
miten ihmiset saadaan innostumaan yhteiskehittämisestä etukäteen,
sillä Palvelutori ei ole vielä kovin tunnettu konsepti. Yhteiskehittäminen terminä ei myöskään ole tuttu kaikille Palvelutorin työntekijöille. Yritysten kannalta yksi keskeinen viestinnän haaste on se,
miten tieto saadaan kulkemaan tarpeeksi nopeasti. Kehittämistyötä
tehdään usein nopealla aikataululla, jolloin tiedonkulun sujuvuus on
toimivan yhteiskehittämisen edellytys. Palvelutorin ja sen tapahtumien markkinointi sekä tehokas viestintä yhteiskehittämisestä ja
meneillään olevista prosesseista on ensisijaisen tärkeää.

• Kaupallisten toimijoiden aiheuttamat huolet ja toimijoiden eri
intressit. Palvelutorilaisilla on huoli siitä, että yhteiskehittäminen voi
johtaa yritysten tuotteiden tai palveluiden liialliseen markkinointiin.
Kaupallisuuden nähdään pahimmillaan voivan johtaa siihen,
että asiakkaat alkavat vältellä Palvelutorille tulemista. Yritysten
“näyteikkunan” sijaan työntekijät kannattavat kehittämishankkeen
tyyppistä lähestymistä ja asiakkaiden aitoa kuuntelemista. Tällöin
yhteiskehittämisessä lähdetään liikkeelle sisällön kautta. Yritysten
näkökulmasta haaste on se, etteivät odotusarvot kohtaa puolin
ja toisin, koska molemmat osapuolet haluavat rahallista hyötyä.
Tämä haaste on kuitenkin ratkaistavissa viestinnällä sekä yhteisillä
pelisäännöillä ja tavoitteilla.

• Tilalliset haasteet. Yrityksiä mietityttää, miten asiakkaiden
turvallisuus taataan avoimessa tilassa. Palvelutorin työntekijät eivät
nostaneet voimakkaasti esiin turvallisuusnäkökulmaa, koska he ovat
tottuneet toimimaan Palvelutorin kaltaisessa avoimessa tilassa.
Yrityksille se puolestaan voi olla uutta, minkä vuoksi he tarvitsevat
tietoa tilan käytännöistä. Palvelutorin työntekijöitä puolestaan
mietityttää se, miten voidaan varmistaa, ettei yhteiskehittäminen
häiritse muita toimijoita. Siksi yhteiskehittämiselle on tärkeää
osoittaa selkeät tilat, jotka eivät kuitenkaan pienennä työntekijöiden
käytössä olevia tiloja.

Oppiminen ja oppilaitosyhteistyö

YHTEISÖ

Innovaatioalustakäsikirjan mukaan innovaatioalustojen toiminta kannattaa kytkeä
oppimiseen, jotta uuden toimintakulttuurin käytännöt välittyvät eteenpäin1. Oppimisella tarkoitetaan sekä yhteiskehittämiseen osallistuvien tahojen oppimista, että
myös esimerkiksi tutkintoihin liittyvää opiskelua tai harjoittelua.
Palvelutori on Living Labina uudenlainen monipuolinen oppimisympäristö kaupunkilaisille, oppilaitoksille ja muille organisaatioille. Palvelutorin tiloissa voi oppia
uutta ja käyttää uudenlaisia oppimisvälineitä esimerkiksi kirjaston Pajassa.

1

Raunio M., Nordling N., Ketola T., Saarinen J. P. & Heinikangas A. (2016). Avoin innovaatioalusta kehittämisen
lähestymistapana - käsikirja kehittäjille. ISBN 978-951-590-337-2. 6Aika
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Palvelutori lähettää
oppilaitoksille pyynnön
opintojaksoista. Pyynnöstä
käy ilmi myös mahdolliset
toiveet tai rajoitukset
(syyskuu/helmikuu)

Oppilaitokset koostavat
tahoillaan esityksen opintojaksoista, joita ehdottavat
Palvelutorille.
Ehdotus toimitetaan
palvelutoripäällikölle
(lmarraskuu/huhtikuu)

Palvelutorin
koordinaatioryhmä
päättää mitä
opintojaksoja
otetaan
Palvelutorille

Opintojaksojen suunnittelu
yhdessä lehtoreiden ja
ko. yksiköiden kanssa
(marraskuu/huhtikuu)

Toteutussuunnitelma
lyödään lukkoon
(joulukuu/touko-kesäkuu)

Toteutus
Lukukaudet:
tammi-toukokuu ja
syys-joulukuu

Uuden kierroksen
käynnistyminen
palautteen pohjalta

Palaute

Palvelutorin oppilaitosyhteistyön malli

Palvelutori hakee oppilaitosyhteistyössä kaikkia osapuolia hyödyttävää tilannetta.
Yhteistyön lähtökohta on, että oppimistarve ja asiakastarve kohtaavat. Espoolaiset
oppilaitokset osallistuivat innokkaasti Palvelutorin kehittämiseen jo ennen sen
avautumista. Uudessa ympäristössä jouduttiin miettimään, miten yhteistyötä sujuvoitetaan. Syksyn aikana kehitettiin yhdessä malli kursseille ja tapahtumille.
Palvelutorille on laadittu yhteistyösopimukset Laurea-ammattikorkeakoulun ja
Omnian ammattioppilaitoksen kanssa. Yhteistyömalli kehitettiin Laurean kanssa,
mutta mallia käytetään kaikessa oppilaitosyhteistyössä.

OPIT:

• Keskeisimpien oppilaitosten kanssa kannattaa solmia
yhteistyösopimus, sillä se antaa yhteistyölle raamit ja tukee
pitkäjänteistä tekemistä.

• Yhteisten tarpeiden tunnistaminen on erittäin tärkeää. Yhteistyö
on hedelmällisintä, kun oppimistarpeet vastaavat asiakas- tai
kehittämistarpeisiin.

• Kuka sopii kurssien toteutuksista oppilaitosten kanssa? Onko
vain yksi yhteyshenkilö vai sopiiko oppilaitos asioista suoraan
kunkin yksikön kanssa?

• Kurssien ohjaaminen vie aikaa myös toimeksiantajalta.
Kurssit sisältävät usein aloitustapaamisen, väliarvioinnin ja
loppupalautteen. Lisäksi opiskelijoilla ja opettajilla voi olla
paljon kysymyksiä toteutuksen aikana. Palvelutorin lähtökohta
on, että osallistutaan vain sellaiseen oppilaitosyhteystyöhön,
johon voidaan myös sitoutua. Kurssin vetämisen vastuu on aina
oppilaitoksella.
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CASE
ESPOO

Oppilaitosyhteistyö Palvelutorilla
Aalto yliopisto – Palvelumuotoilukurssi
Aalto yliopiston kanssa toteutetun palvelumuotoilukurssin aikana kaksi opiskelijaryhmää käytti palvelumuotoilun menetelmiä Palvelutorin Pop up -tilan ja yrityspalveluiden kehittämiseen. Toinen ryhmä
palvelumuotoili Palvelutorin Pop up -tilan, eli loi mallin sille, miten yritykset voisivat helpommin
päästä käyttämään tilaa. Opiskelijat toivat esiin esimerkiksi sen, että tilaa on vaikea löytää ja
että tilan tarjoamista mahdollisuuksista pitäisi kertoa enemmän. Tulosten pohjalta Palvelutori
päätti siirtää Pop up -tilan terveysaseman päädystä kirjasto Pajan viereen, jolloin yritykset voivat
hyödyntää paremmin myös Pajan laitteita.
Toinen ryhmä mietti, miten Palvelutorin yritystoimintaa voitaisiin tukea, ja voisiko sinne muodostua
jonkinlainen ”business lounge”. Työn tuloksena opiskelijat tunnistivat, että Palvelutorin rooli on tukea
kuntalaisten omien ideoiden kehittymistä kohti mahdollisia liikeideoita. Opiskelijat myös miettivät
esimerkiksi Palvelutorin stage-alueen muuttamista työskentelytilaksi, ja tätä kokeiltiinkin Palvelutorilla järjestetyssä Yrityspäivässä.

Laurea AMK – Future Dialog -digikokeilu
Opiskelijat olivat isossa roolissa Palvelutorilla toteutetussa Future Dialog -digikokeilussa, jossa
testattiin uudenlaista osallistavaa mobiilisovellusta. Kokeilun aikana opiskelijat tuottivat sisältöä
sovellukseen, eli muotoilivat kysymyksiä eri asiakasryhmille. Lisäksi opiskelijoilla oli tärkeä rooli
sovelluksen markkinoimisessa. Opiskelijat jalkautuivat Palvelutorille ja kauppakeskukseen sekä pitivät
ständiä, jossa he auttoivat asiakkaita lataamaan sovelluksen. Kokeilun lopussa opiskelijat analysoivat
kysymysten tulokset.
Kokeilun aikana opiskelijat keräsivät myös omia ja asiakkaiden havaintoja ja palautetta itse sovelluksen toimivuudesta. Tämä on erinomainen esimerkki yhteiskehittämisestä, jossa olivat mukana niin
yritys, kaupunki kuin oppilaitoksetkin. Palvelutori sai kokeilusta paljon tietoa asiakkaiden ja henkilökunnan tarpeista sekä siitä, miten osallistava sovellus voi toimia Palvelutori-ympäristössä. Yritys sai
paljon uusia kehitysideoita ja palautetta loppukäyttäjiltä, ja opiskelijat saivat paitsi opintopisteitä,
myös kokemusta tuotekehityksestä, asiakaskohtaamisesta, kyselytutkimuksesta sekä datan analysoimisesta.

Laurea AMK – Mystery Shopping -kurssi
Laurea ammattikorkeakoulun liiketalousopiskelijat tekivät Palvelutorilla mystery shopping -vierailuja,
joiden aikana he arvioivat asiakaspalvelun laatua ja asioinnin sujuvuutta. He analysoivat käyntien
pohjalta sitä, mikä toimi ja mitä voisi vielä parantaa. Opiskelijat kävivät eri palveluissa ja keksivät
erilaisia palvelutarpeita testatakseen Palvelutorin palvelun laatua.
Opiskelijat totesivat asiakaspalvelun erinomaiseksi, mutta keksivät useita parannusehdotuksia
asioinnin helpottamiseksi ja palvelun monipuolistamiseksi. Esimerkiksi Kelan ja Yhteispalvelun edessä
olevia vuoronumerolaitteita pidettiin liian pieninä. Palvelutorin on tarkoitus tehdä mystery shopping
-yhteistyötä oppilaitosten kanssa myös jatkossa. Esimerkiksi syksyllä 2017 toteutettiin turvallisuusopiskelijoiden kanssa vastaavanlainen kurssi, jolla opiskelijat testasivat Palvelutorin turvajärjestelyjä
esimerkiksi pyrkimällä lukittuihin tiloihin.
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TILAT

Palvelutorin tilat ja
infrastruktuuri
Ison Omenan palvelutori on innovaatioalustana pysyvä fyysinen ympäristö.
Erilaiset tilat ovat keskeinen osa sen tarjoamia mahdollisuuksia. Palvelutori on
kaikille avoin kaupunkitila, jossa asiakkaat pääsevät liikkumaan esteettömästi
palvelusta toiseen. Suunnittelussa on huomioitu erilaisten asiakkaiden tarpeet ja
mietitty palvelupolkuja. Kirjasto levittäytyy koko Palvelutorin alueelle ja sitoo eri
puolille sijoitellut yksiköt yhteen. Esimerkiksi neuvola ja kirjaston lastenosasto on
sijoitettu vierekkäin, samoin kuin nuorisopalvelut ja nuorten kirjallisuus.

Infrastruktuuri
Palvelutori sijaitsee Ison Omenan kauppakeskuksessa Espoon Matinkylässä. Palvelutori avattiin kauppakeskuksen laajennusosan kolmanteen kerrokseen, suoraan
Matinkylän metroaseman ja bussiterminaalin yläpuolelle. Citycon Oy:n omistama
Iso Omena on Matinkylä-Olari-suuralueen ydinkeskus Länsiväylän varrella.
Metron avauduttua 2017 alueesta tuli liikenteen keskeisimpiä solmukohtia
Espoossa. Metron myötä Etelä-Espoosta Helsinkiin suuntautuva julkinen liikenne
kulkee Ison Omenan uuden bussiterminaalin ja metroaseman kautta. Yhteydet
kauppakeskukseen ja Palvelutorille ovat hyvät niin kevyen liikenteen, julkisen
liikenteen kuin henkilöautojen käyttäjille.
Kauppakeskussijainti on merkittävä osa Palvelutorin konseptia. Tavoitteena oli
asiakkaiden näkökulmasta sujuva arki, jossa eri palvelut ovat lähellä toisiaan ja
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helposti saavutettavissa. Julkisen sektorin palvelut on Palvelutorilla tuotu kauppakeskukseen, jossa asiakkaat liikkuvat muutenkin. Näin arjen asiointi helpottuu,
kun kauppa-asiat ja julkiset palvelut hoituvat samassa paikassa. Välimatkojen
lyhentäminen on kestävä ratkaisu niin asiakastarpeen kuin ekologiankin näkökulmasta.
Kauppakeskussijainti luo mahdollisuuksia myös yritysyhteistyön ja innovaatioalustatoiminnan näkökulmasta. Palvelutorin toimintaan mukaan hakeutuvat yritykset
pääsevät kehittämään tuotteitaan vilkkaaseen kauppakeskusympäristöön. Se ei
ole vain kanava asiakkaiden tavoittamiseksi, vaan myös mahdollisuus verkostoitumiseen ja yhteistyökumppaneiden löytämiseen.
Palveluiden saavutettavuus ei koske pelkästään palveluihin saapumista, vaan
saavutettavuuteen liittyvät myös esteettömyys, aukioloajat ja käytettävyys
esimerkiksi erikielisille asiakkaille. Esteettömyys on otettu Palvelutorin kaikessa
suunnittelussa huomioon ja aukioloajat on päätetty asiakkaita ajatellen. Palvelutorin yleiset tilat ovat auki arkisin klo 7–21 ja viikonloppuisinkin kello 18 asti. Useilla
palveluyksiköillä on tavallista pidemmät aukioloajat: esimerkiksi Palvelutorin
neuvolalla on myös ilta- ja viikonloppuaikoja.

Varattavat tilat
Yhteiskehittäminen vaatii tiloja, jotka ovat toimijoille helposti saavutettavissa.
Toisaalta monien tilojen vajaakäyttö on ollut pitkään ongelma. Helsingin Fiksu
Kalasatama joustotilat -hankkeessa on selvitetty, miten julkisia ja yksityisiä
tiloja saataisiin avattua kaupunkilaisten varattaviksi. Hankkeessa nousi esiin,
että varauspalvelun älykkäät ratkaisut helpottavat joustotilojen käytettävyyttä.
Tällaisia älykkäitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi älylukkointegraatio ja maksujärjestelmä varauspalvelussa. Hyvät kulkuyhteydet ovat tärkeät ja lisäävät
käyttöä, mutta tilojen maksuttomuuden tai maksullisuuden vaikutuksia käyttöön
ei ole vielä pystytty arvioimaan.
Kalasataman hankkeessa korostuivat erityisesti taloyhtiöiden tilat, joiden käyttöaste on matala vaikka monitoimi- ja kerhotiloille on paljon kysyntää. Kynnys tarjota
tiloja on kuitenkin vielä melko korkea. Tilojen tarjoajat kaipaavat puolestaan
markkinointiapua tavoittaakseen mahdolliset käyttäjät.
Palvelutorilla on 6 ryhmätyö- ja kokoustilaa, jotka ovat vapaasti varattavissa
netissä. Tällä hetkellä varausjärjestelmänä käytetään Varaamo-nimistä palvelua.
Varaamosta vastaa kirjasto, joka pyrkii kehittämään sitä palveluntarjoajan kanssa.
Palvelusta puuttuu vielä esimerkiksi maksujärjestelmä. Varauspalvelu löytyy osoitteesta www.varaamo.espoo.fi.
Kokoustilat on löydetty hyvin ja ne ovat olleet erittäin suosittuja asiakkaiden
ja yhdistysten keskuudessa. Myös Palvelutori ja erityisesti kirjasto tarvitsevat
tiloja paljon omaan käyttöönsä, sillä erilaisia kokouksia ja kerhoja järjestetään
säännöllisesti. Keväällä 2017 suosituimpien tilojen käyttöaste oli noin 80%. Tiloja
ei ole markkinoitu, eikä sille ei ole nähty tarvetta tai mahdollisuutta nykyisellä
käyttöasteella.
Palvelutorilla on myös oma esiintymislava, Stage, jossa voidaan järjestää erilaisia
tapahtumia. Palvelutorin Stagella on järjestetty esimerkiksi iltapäivätansseja,
keskustelutilaisuuksia, konsertteja, luentoja ja näytelmäesityksiä. Yhdistykset ja
yritykset voivat tehdä Stageen varauksia, jotka kirjasto vahvistaa.
Varattavat tilat tuovat yrityksille, yhdistyksille ja kaupunkilaisille mahdollisuuden
järjestää erilaisia kokouksia, tapaamisia ja tapahtumia edullisesti ja keskeisessä
paikassa.
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Pop up -tila
Palvelutorilla on Pop up -tila, joka on maksutta yritysten varattavissa tuotteiden
kehittämistä ja testaamista varten. Tilassa on mahdollista järjestää erilaisia kokeiluhankkeita, tuotetestauksia ja -esittelyjä. Lisäksi sitä voidaan käyttää showroomtilana. Myös yhdistykset ja oppilaitokset voivat varata tilan käyttöönsä erilaisille
projekteille. Lähtökohta varauksissa on, että tilassa järjestettävän tekemisen tulee
olla asiakkaille suunnattua ja sopia Palvelutorikonseptiin. Tavoitteena on, että Pop
up -tilassa on aina jotain yritystoimintaa tai asiakkaiden hyvinvointia edistävää
käynnissä.
Aalto yliopiston opiskelijat toteuttivat palvelumuotoiluprosessin Pop up -tilassa
osana Design for Services kurssiaan. Palvelutorin asiakaskunta on laaja. Tila, jossa
liikkuu kaiken ikäisiä asiakkaita, tarjoaa yrityksille erinomaisen mahdollisuuden
testata tuotteita eri käyttäjäryhmissä tai kehittää tuotetta tietylle ikäryhmälle.

CASE
ESPOO

Tapahtumia Palvelutorin Pop up -tilassa
Tammi-maaliskuussa 2017 Palvelutorin Pop up -tilassa järjestettiin
Espoon koulujen ja yritysten yhteiskehittämistä esittelevä KYKY
Showroom. 6Aika-rahoitteisessa KYKY-projektissa on kehitetty malli siitä,
miten Espoon koulut avautuvat Living Labeiksi. Yritykset voivat kiinnittyä
niihin kehittämään omia tuotteitaan yhdessä opettajien, oppilaiden tai
opiskelijoiden sekä huoltajien kanssa.
Pop up -tilassa on käynyt myös OmaKamu ry esittelemässä toimintaansa
Palvelutorin asiakkaille. LänsiMetron asiakastoimisto palveli myös ennen
metron avaamista Palvelutorin Pop up -tilassa kerran kuukaudessa
keväällä 2017.
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Kirjaston Paja
Tärkeä lisä Palvelutorin innovatiivisiin tiloihin on kirjaston Paja, jonne on koottu
erilaisia teknisiä ja digitaalisia työkaluja. Ison Omenan kirjasto on määritellyt, että
Paja on ”paikka oppia, opettaa, luoda, rakentaa, tuunata ja kokeilla yhdessä.”
Pajasta löytyy esimerkiksi 3D-printtereitä, laser- ja vinyylileikkurit, ompelukoneita
ja saumureita, VR-lasit, skannereita, kolvi, kuviosaha ja paljon muuta. Asiakas voi
varata etukäteen Helmet.fi-palvelussa opastuksen, eli ”lainata kirjastolaisen” näyttämään, miten laitteita käytetään. Pajan laitteiden käyttöaikoja voi varata samasta
Varaamo-palvelusta kuin tilojakin. Asiakkaat saavat Pajassa myös neuvontaa omien
laitteidensa käyttöön.
Yhteiskehittämisen käsikirjan mukaan Makerspace-tilat eli tee-se-itse-pajat ovat
Maker-kulttuurin (Maker = valmistaja, tekijä, värkkääjä) ilmentymiä kaupungeissa.
Maker-kulttuurissa on kyse tekemisestä itse yhteisöllisissä avoimissa tiloissa
uusinta teknologiaa hyödyntäen. Maker-kulttuurin keskeisimmät piirteet ovat
yhteisöllisyys, avoin ympäristö sekä oppiminen ja henkilökohtainen osaaminen.

Kirjaston Paja on fyysisen ja henkinen tila, jossa yksilöt
voivat vapaasti jakaa, rakentaa ja kerätä tietoa. Pajassa
asukkaat voivat kehittää yksilöllisesti tai kollektiivisesti omia oppimisen polkujaan ja luoda merkityksiä
informaatioyhteiskunnassa. Haluamme auttaa ihmisiä
kasvamaan aktiivisiksi ja myötätuntoisiksi kansalaisiksi,
jotka jatkavat kysymistä, kokeilemista, yrittämistä
ja erehtymistä, ja luovat siten aina jotain uutta.
Haluamme tarjota tilan, jossa voi jatkaa sitä lapsille
luontaista oppimisen tapaa, jossa asioita maisteltiin
ja haisteltiin. Pajassa voi kohdata myös vertaisoppijan
tai -rakentelijan, jonka kanssa voi jakaa kokemuksia ja
siten löytää uusia moniulotteisia oppimisen polkuja.
Pajassa vaalitaan innostuneisuuden ja avoimuuden
ilmapiiriä, mikä on kaiken luovan toiminnan elinehto.
Antti Luoto – pedagoginen informaatikko, Ison Omenan
kirjasto

OPIT:

• Monipuoliset avoimet tilat mahdollistavat
erilaiset yhteiskehittämisen kokeilut ja
projektit. Tilat kaipaavat kuitenkin yhteisön
ja toiminnan mukaan ollakseen hyödyksi.

• Tilojen varaamisen tulisi olla mahdollisimman
yksinkertaista. Tilavarausten hallinnointiin
kannattaa nimetä vastuuhenkilö.

• Tärkeitä huomioitavia asioita ovat myös mm.
avainkäytännöt ja tilojen varustelu.

• Korkeat tilavuokrat heikentävät alustan
avoimuutta, joten tilojen vuokrauksen tulee
olla maksutonta tai kohtuuhintaista.
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TOIMINTA

Käytännön esimerkkejä
ja oppeja palvelutorin
innovaatiotoiminnasta
Tässä luvussa esitellään esimerkkejä innovaatioalustatoiminnasta, jota Palvelutorilla on kokeiltu vuosien 2016 ja 2017 aikana. Esimerkit tuovat esiin sitä, mitä
innovaatioalustan toiminnallisuus tarkoittaa erityisesti Palvelutorikontekstissa.

Kokeilemalla uusia ratkaisuja
Kokeilulla tarkoitetaan lyhytaikaista – usein vain kuukausien mittaista – pienen
budjetin ponnistusta, jossa haetaan mahdollisuuksia kuntapalveluiden kehittämiseen uuden tuotteen, palvelun, teknologian, digitalisoinnin ja innovoinnin
pohjalta.
Kokeilujen tavoitteena on etsiä rohkeasti uusia ratkaisuja pienillä panoksilla.
Sitoutuminen on lyhytaikaista, ja jos kokeilu epäonnistuu, haitat jäävät pieniksi.
Toisaalta onnistuneesta kokeilusta voi syntyä paljon hyötyjä niin yritykselle,
kaupungille kuin asukkaillekin. Palvelutorilla kokeilukulttuurista halutaan Espootarinan mukaisesti osa toimintaa ja arkea.
Palvelutorilla on ensimmäisen toimintavuoden aikana käynnistetty kaksi kokeiluohjelmaa, Espoon digiagendan digikokeilut ja Nopeiden kokeilujen ohjelma.
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CASE
ESPOO
Future Dialog -digikokeilu — mobiilisovellus osallistamisen
kanavana
Ison Omenan palvelutorilla kokeiltiin vuodenvaihteessa 2016–2017, kuinka hyvin mobiilisovellus
sopii asiakaspalautteen ja vuorovaikutuksen kanavaksi. Asiakkaat pääsivät osallistumaan Palvelutorin kehittämiseen Future Dialog Oy:n kanssa kehitetyn Palvelutorilainen–sovelluksen kautta.
Asiakkaat vastasivat sovelluksessa lyhyisiin kyselyihin. Lisäksi sovelluksen kautta jaettiin tietoa
Palvelutorin palveluista ja ajankohtaisista asioista. Kokeilu oli yksi Espoon Digiagendaan kuuluvista
digikokeiluista.
Tavoitteena oli testata mobiilisovelluksen toimivuutta Palvelutorilla yhtenä mahdollisena osallistumisen ja vaikuttamisen kanavana. Palvelutorilla haluttiin kokeilla, miten eri asiakasryhmät
ottavat sovelluksen vastaan. Sovelluksen eri käyttömahdollisuuksia päätettiin kokeilla kolmessa
kohderyhmässä.
Kokeilu aloitettiin joulukuussa 2016 Palvelutorin henkilökunnan kanssa. Tavoitteena oli testata,
miten sovellus sopii sisäisen viestinnän ja henkilökunnan osallistamisen kanavaksi. Vuodenvaihteen
jälkeen yrityksille ja yhdistyksille lähetettiin kutsu liittyä mukaan sovellukseen. Heiltä kysyttiin
yhteistyöhön liittyvistä asioista, esimerkiksi tapahtumien järjestämisestä Palvelutorilla.
Asiakkaat otettiin mukaan kokeiluun helmikuussa. Sovellusta markkinoitiin Palvelutorilla yhdessä
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa, jotka myös opastivat asiakkaita lataamaan
sovelluksen omalle laitteelleen. Opiskelijat miettivät myös kohdennettuja sisältöjä nuorille, lapsiperheille ja senioreille.
Palvelutorilainen-sovellusta ladattiin kokeilun aikana 372 kertaa. Yksittäisiä vastauksia saatiin
sovelluksen kautta yli 5 000. Erilaisia kysymyksiä esitettiin ja infoja tehtiin yhteensä 174. Lataajien
joukossa oli erityisesti paljon nuoria asiakkaita.
Sovelluksen käyttäjiltä kerättiin palautetta kokeilun päätteeksi. Vastaajat pitivät sovellusta erittäin
helppokäyttöisenä, ja suurin osa voisi käyttää vastaavaa sovellusta jatkossakin. Sovellukseen
toivottiin kuitenkin myös monipuolisempaa sisältöä. Palvelutorilainen-sovellukselle ei ole vielä
suunnitteilla jatkoa.

Huomioitavaa digitaalisissa kokeiluissa:

• Hyötyjen arviointi ja vertaaminen muihin menetelmiin: Miten asiakkaat,
palveluntuottajat ja kaupunki hyötyvät digitaalisesta palvelusta aidosti?

• Sisällön tuottaminen: Kuka fasilitoi ja tuottaa sisällöt? Miten asiakkaiden ja
käyttäjien mielenkiinto pidetään yllä?

• Markkinointi: Miten ihmiset saadaan lataamaan sovellusta? Millaisissa kanavissa
kannattaa viestiä ja kuinka paljon markkinointiin voidaan laittaa resursseja?

• Datan analysointi: Miten syntyvää dataa käsitellään? Kuka sen tekee?
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CASE
ESPOO
Nopeat kokeilut Espoossa

Tutkimuskumppani

Espoon
kaupungin asiantuntijatiimi

Verkostot

1

2

3

4

AVOIN TARJOUS
KIERROS

VALINTA
PROSESSI

KOKEILU
PROSESSI

Arviointiraati

Arviointiraati

OHJELMAN JA
KOKEILUJEN
ARVIOINTI

2 vkoa

2 vkoa

8 vkoa

Verkostot

Asukkaat

Yritykset

Kaupunki

Yhteisöt

4 vkoa

Yhteisöt
Yritykset

Nopeat kokeilut -ohjelman rakenne

Espoo 6aikaisti eli otti Helsingin Fiksu Kalasatama -hankkeessa kehitetyn Nopeiden
kokeilujen ohjelman osaksi omia innovaatioalustojaan. Nopeat kokeilut on vastikkeellisen yhteiskehittämisen malli, jossa yritykset voivat tarjota
uudenlaisia tuotteita ja palveluja kaupungin ja
sen asukkaiden tarpeisiin.
Nopeat kokeilut kiihdyttävät parhaiden ideoiden
jalostumista kypsiksi palveluiksi ja ratkaisuiksi.
Kokeilun avulla saa nopeasti markkinapalautetta
ja on mahdollisuus kehittää palveluja käyttäjälähtöisimmiksi.
Espoo teki Nopeiden kokeilujen pohjalta vastikkeellisen yhteiskehittämisen mallin Espooseen.
Ensimmäinen nopeiden kokeilujen kierros
toteutettiin keväällä 2017 osana KYKY-mallin
kehittämistä ja Yhteiskehittäminen 2.0 -kokonaisuutta yhdessä Espoon koulujen, varhaiskasvatuksen ja ruotsinkielisen sivistystoimen kanssa.
Yhden kokeilun hinta on 1000—8000 euroa, ja
yhdellä kierroksella mukaan valitaan kolmesta
viiteen kokeilua.

Palvelutorin esimiehet ja työntekijät tunnistivat
kehittämistarpeiksi robotiikan ja yhteistyön,
joiden avulla halutaan tehostaa Palvelutorin
toimintaa ja parantaa asiakaskokemusta.
Näihin kehittämistarpeisiin saatiin yhteensä
16 kokeilutarjousta, joista neljä valittiin toteutukseen. Robotiikassa lähdettiin kokeilemaan
chatbotin ja puheentunnistamisen yhdistämistä,
minkä tavoitteena on auttaa erityisesti niiden
asiakkaiden ohjaamisessa, jotka eivät puhu
suomea, ruotsia tai englantia. Muissa kokeiluissa keskitytään yhteistyön parantamisen eri
tapoihin, kuten some-viestinnän tehostamiseen,
uusiin videokerronnan tapoihin sekä yhteisöllisten ”tv”-lähetysten toimittamiseen. Yksi
kokeilu testaa uudenlaista yhteistyötapaa ja
ongelmaratkaisumallia.
Käsikirjan mennessä painoon kokeilut ovat
startanneet, mutta niistä ei ole saatu vielä
konkreettisia tuloksia. Yhteiskehittämisen
käsikirjassa kuvataan vastikkeellisen yhteiskehittämisen koko prosessi.

Toinen Espoon Nopeiden kokeilujen kierros
käynnistettiin Palvelutorilla syksyllä 2017.
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CASE
ESPOO

Tapahtumat

Tapahtumajärjestäjän muistilista:

Palvelutorin kaltainen innovaatioalusta soveltuu
tiloiltaan erinomaisesti erilaisten tapahtumien
ja tilaisuuksien järjestämiseen. Tilat joustavat
niin laajoihin yleisötapahtumiin kuin luentoihin
ja työpajoihin. Palvelutorilla järjestetäänkin
jatkuvasti erilaisia tapahtumia, joita ovat järjestäneet Palvelutorin eri yksikö sekä, ulkopuoliset
toimijat, kuten yhdistykset ja oppilaitokset
yhteistyössä.

• Mikä on tapahtuman aihe tai teema?

Esiintymislava tuo monipuolisia mahdollisuuksia
tapahtumajärjestäjille sekä elävöittää kaupunkia.
Erilaiset toimijat pääsevät esille tapahtumien
kautta ja asiakkaille voidaan tarjota uudenlaisia
kokemuksia ja elämyksiä. Suurin osa tapahtumista on kulttuuritapahtumia, mutta osana
innovaatioalustatoimintaa on järjestetty teemapäiviä myös innovaatiolähtökohdista.

Miten valittu teema edesauttaa uusien
innovaatioiden syntymistä?

• Miksi tapahtuma järjestetään? Onko
esimerkiksi tarkoitus jakaa tietoa, viestiä
vai synnyttää uutta?

• Keille tapahtuma on suunnattu? Onko
tapahtumalla erilaisia kohderyhmiä?

• Keiden kanssa voitaisiin tehdä
yhteistyötä?

• Kuka vastaa käytännön järjestelyistä?
• Miten tieto tapahtumasta saavuttaa
kohderyhmän tai -ryhmät ja miten
esimerkiksi yritykset saadaan saapumaan
paikalle? Kuka ottaa yhteyttä sidosryhmiin?

CASE
ESPOO

Yrityspäivä 9.5.2017
Yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille haluttiin järjestää osana innovaatioalustatoiminnan kehittämistä yrittämisteemainen päivä. Päivä järjestettiin yhdessä YritysEspoon kanssa, ja sen suunnittelussa hyödynnettiin Aalto yliopiston opiskelijoiden Palvelutorille palvelumuotoilemaa Think in Espoo
-yrityscafe-konseptia. Palvelutorin Stagen edusta muutettiin kahvila-alueeksi, jonne kuka tahansa
sai tulla juomaan kupin kahvia ja keskustelemaan yrittämisestä YritysEspoon neuvojien ja Espoon
6Aika -asiantuntijoiden kanssa. Päivän aikana järjestettiin kolme tietoiskua, joiden teemoja olivat
tulevaisuuden ilmiöt ja megatrendit, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville suunnatut palvelut Espoossa sekä
6Aika-hankkeiden innovaatioalustat.
Erityisen hyvin tapahtumassa onnistui Futures Platform Oy:n vetämä kokonaisuus tulevaisuuden
ilmiöistä ja megatrendeistä. Yleisölle kerrottiin aluksi siitä, miten organisaatio voi valmistautua
muutokseen strategisen ennakoinnin avulla Alustuksen jälkeen teeman merkitystä liiketoiminnan
kannalta pureskeltiin työpajassa tarkemmin. Kahdeksan työpajaan osallistunutta kommentoi, että
päivä ja etenkin työpajan anti ylittivät heidän odotuksensa.
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CASE
ESPOO

Robotiikkapäivä Palvelutorilla
Palvelutorilla vietettiin Robotiikkapäivää 29.11.2016. Metropolia Ammattikorkeakoulu esitteli tapahtumassa palvelurobotiikkahankettaan Palvelutorin asiakkaille. Tapahtumassa oli kolme asiantuntijaluentoa, jotka tarjosivat kaupunkilaisille tietoa robotiikasta sekä sen mukanaan tuomista muutoksista
ja liiketoimintamahdollisuuksista. Tapahtumaan saatiin puhujaksi Suomen Robotiikkayhdistys ry:n Airo
Islandin perustaja ja tietokirjailija Cristina Andersson. Lisäksi luennoivat Metropolia Ammattikorkeakoulun Päivi Haho sekä SOHJOA-6Aika-hankkeen projekti-insinööri Oscar Nissin, joka kertoi robotiikkabussikokeilusta.
Asiakkaat pääsivät kokeilemaan kirjaston Pajassa legorobottien ohjaamista ja ohjelmointia. Tapahtumassa järjestettiin myös 6Aika Avoin data -kärkihankkeen DataBusiness Cafe -tilaisuus, johon ei
kuitenkaan saapunut osallistujia.
Tapahtumaa markkinoitiin some-kanavien kautta, ja tapahtumaan saapui paljon kiinnostunutta
yleisöä. DataBusiness Cafen osalta todettiin, että yhteydenotoissa yrityksiin olisi pitänyt olla aktiivisempi. Samalle viikolle osunut SLUSH 2016 -tapahtuma myös varmasti heikensi kiinnostusta
osallistua.
Robotiikkapäivä osoitti, että kiinnostavat tuotteet, kuten Nao-palvelurobotti, saavat Palvelutorin
kaltaisessa tilassa huomiota ohi kulkevilta asiakkailta ilman että asiakas on etukäteen suunnitellut
osallistuvansa tapahtumaan.
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Haasteet ja opit
Innovaatioalustakäsikirjassa kehittäjille kerrotaan siitä, mitä uuden alustan perustamisessa ja määrittelyssä tulee ottaa huomioon yleisellä tasolla. Tähän muistilistaan on koottu käytännön oppeja uuden alustan käyttöönottovaiheesta.

1. Sitouta, sitouta, sitouta!
Erityisesti monitoimijaympäristössä on haastavaa saada kaikki osapuolet mukaan
ja sitoutumaan innovaatioalustan kehittämiseen. Innovaatiotoiminta ei ole alustan
ensisijainen tehtävä, ja tekeminen voi jäädä irralliseksi päivittäisestä arjesta.
Varmista jo aloitusvaiheessa, että eri esimiestasot tukevat projektia. Kerro
uudestaan ja uudestaan, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Muista tuoda esiin eri
osapuolten saamat hyödyt. Osallista sisäiset toimijat projektin eri vaiheissa. Tee
innovaatiotoiminnasta mahdollisimman näkyvää.
Palvelutorilla haaste oli se, että innovaatioalustaa alettiin rakentaa heti toiminnan
käynnistyessä, kun palveluyksiköt olivat juuri käyneet läpi suuren muutoksen.
Perustyön normalisoiminen vei aikaa. Konseptin kehittyessä valmiudet innovaatiotoimintaan paranivat.
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2. Miten tänne saadaan yrityksiä?
Yritysten voi olla vaikea nähdä, miten julkisia palveluja tarjoava toimija voi auttaa
heitä. Yritykset eivät löydä alustan palveluja.
Yrityksille tulee kertoa mahdollisimman havainnollisesti, mitä niille tarjotaan ja
mitä hyötyjä siitä voi olla. Viestiä kannattaa levittää eri kanavissa ja ottaa yhteyttä
suoraan yrityksiin. Innovaatioverkostoja kannattaa hyödyntää ja keskustella
kaupungin yrityspalvelujen kanssa. Yrityksiä voi myös kutsua tutustumaan tiloihin
ja palveluihin.
Palvelutorilla on tehty yhteistyötä YritysEspoon kanssa, jotta aloittelevia yrittäjiä
voidaan tilanteen mukaan ohjata Palvelutorille ideoimaan. Uudenlainen palvelukonsepti kuitenkin hämmentää sidosryhmiä. Innovaatioalustasta on painettu
esitteitä ja viestitty sosiaalisessa mediassa, mutta käytännössä on huomattu,
että yritykset eivät tiedä saatavilla olevista palveluista. Palvelutori ei myy alustapalveluja, jolloin yritysten saaminen mukaan ei ole yhtä kriittistä kuin palveluita
myyvillä alustoilla.

3. Asiakkaat eivät tunnu kiinnostuvan
Haasteena voi olla myös se, että asiakkaat eivät innostu osallistumaan yhteiskehittämiseen ja heitä voi olla vaikea saada osallistumaan työpajoihin.
Eri asiakasryhmien kiinnostuksen herättämiseen ja yhteisön luomiseen voidaan
löytää parhaat keinot osallistamisen mallin avulla. Osallisuus ei kuitenkaan synny
hetkessä, vaan vaatii työtä ja asenteiden muuttumista niin kaupunkiorganisaatiossa kuin kaupunkilaisissakin.
Aivan uudesta konseptista johtuen asiakkaita oli aluksi vaikea sitouttaa Palvelutorin ja sen palveluiden kehittämiseen. Tärkeä askel oli osallisuuden mallin
muotoileminen, jolloin työpajojen kautta nähtiin, miten asiakkaat oikeasti haluavat
kaupungissa osallistua.

4. Oppaita ja opasteita
Ongelmaksi voi muodostua se, että alusta on pystyssä, mutta sen mahdollisuuksia
ei hyödynnetä, koska kukaan ei tiedä sen olemassa olosta.
Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa miettiä alustan sijaintia ja infrastruktuuria.
Viestintää ja markkinointia ei tule vähäksyä. Kerro alustasta sosiaalisessa
mediassa ja yritä saada perinteisiä medioita kertomaan toiminnasta. Verkostoja ja
kaupungin kanavia kannattaa myös hyödyntää. Näkyvyyttä voi lisätä myös omissa
tiloissa, esimerkiksi infonäytöillä tai julisteissa.
Palvelutorin kulkuyhteydet ovat erinomaiset, mutta konseptin tunnettuus huono.
Palvelutori-konseptista ja innovaatioalustatoiminnasta on kerrottu viestinnän
keinoin laajasti. Palvelutorilta ovat puuttuneet esimerkiksi sisäopasteet, minkä
vuoksi asiakkaiden on ollut vaikea löytää esimerkiksi Pop up -tilaan.

5. Erotutaanko joukosta?
Innovaatioalustoja on niin paljon, että niiden välillä alkaa olla jo kilpailua. Miten erottaudutaan joukosta? Tai kannattaako edes yrittää, kun muut tekevät jo valmiimpaa?
Alustatalouden kehittyessä alustoja tulee lisää, mutta se on vain myönteinen asia.
Omat erottautumistekijät saadaan esiin tunnistamalla vahvuudet ja muodostamalla
liiketoimintamalli esimerkiksi KuntaKanvaksella. Alustojen ei tarvitse kilpailla
keskenään, vaan yhteistyö on rautaa.
Koska innovaatiotoiminta ei ole Palvelutorin ensisijainen tehtävä, Palvelutori ei
kilpaile asiakkaista. Se toimii mahdollistajan roolissa ja tukee niitä, jotka haluavat
hyödyntää Palvelutoria. Palvelutorilla on kuitenkin myös paljon sellaisia ominai-
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suuksia, jotka erottavat sen muista innovaatioalustoista. Sen tärkein kilpailuetu on
suuri asiakasmäärä.

6. Kuka tätä pyörittää?
Alusta on laitettu pystyyn projektina, ja projekti on nyt päättymässä. Kun projektipäällikkö lähtee, on vaarana, että alustan pyörittämiseen ei riitä resursseja.
Heti alussa on mietittävä, miten innovaatiotoimintaa voidaan pitää yllä projektin
päättyessä. Alustalla tulee projektin päättyessä tunnistaa käytössä olevat resurssit
ja jakaa oleelliset tehtävät sen mukaan. Sitouttaminen on tämän vuoksi erittäin
tärkeää.
Palvelutorilla vastuut on alusta asti pyritty jakamaan vakituisille työntekijöille.
Arki on kuitenkin kiireistä, ja asiakaspalvelu on etusijalla. Lisätukea innovaatiotoiminnan pyörittämiseen voidaan kuitenkin saada esimerkiksi oppilaitosyhteistyön
kautta.
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Mitä seuraavaksi?
Palvelutorin innovaatioalustan
kehityssuunnat
Palvelutori ei ole palveluympäristönä tai innovaatioalustana staattinen ja
jämähtänyt, vaan muuttuva ja kehittyvä kokonaisuus. Kehittämisen ei tule loppua
siihen, kun toiminta ja sen edellytykset on kuvattu ja otettu osin käyttöön. Palvelutorikonseptin kehittämisen lähtökohta on asiakastarve. Asiakastarpeen pohjalta
on myös jatkuvasti arvioitava, mitä palveluja Palvelutorilla tulisi olla ja millä keinoin
asiakkaille voidaan tarjota mahdollisimman joustavasti ja tehokkaasti heidän
kaipaamansa palvelut.
Palvelutorikonseptissa on vielä valtavasti potentiaalia kehittyä tulevaisuudessa.
Erityisesti yhteistyön kehittäminen eri palveluyksiköiden välillä voi avata aivan
uudenlaisia palvelumahdollisuuksia kaupunkilaisille ja samalla tehostaa palvelutuotantoa. Ison Omenan palvelutorilla tähän on tehty jo hienoja avauksia. Kun palvelutoreja aletaan Espoo-tarinan mukaisesti tehdä myös muihin kaupunkikeskuksiin,
palvelukehittämisen potentiaali moninkertaistuu. Innovaatioalustanäkökulma on
tärkeä säilyttää myös tulevien palvelutorien toteutuksissa ja luoda mahdollisuuksia
eri sektorien väliselle yhteistyölle ja osallistumiselle.
Innovaatioalustan kehittämisessä on oleellista ennakkoluuloton kokeilemisen
kulttuuri ja kaupungin innovaatioekosysteemin kokonaiskuvan hahmottaminen.
Espoossa ollaan liikkumassa siihen suuntaan, että koko kaupunki pyrkii avau-
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tumaan innovaatioalustaksi. Espoota kehitetään ”City as a Service” -ajattelun
mukaisesti, jolloin yhteiskehittäminen ja Living Labit toimivat työkaluina kaupungin
uudenlaisen roolin toteuttamisessa.
Resurssien löytäminen päivittäisen palveluiden tuottamisen lisäksi innovaatioalustan pyörittämiseen on Palvelutorin kaltaisilla kaupunkialustoilla iso haaste.
Eri toimijoiden välisen yhteistyön kautta voidaan kuitenkin löytää uudenlaisia
ratkaisuja siihen, miten alustat toimivat osana arkea. Esimerkiksi tiiviillä oppilaitosyhteistyöllä voidaan hakea malleja, joissa opiskelijat ottavat vetovastuuta innovaatioalustasta ja oppivat samalla projektijohtamisen, viestinnän ja verkostojen
hallinnan taitoja. Toisaalta kun kaupunkialustoja saadaan lisää, saadaan myös
synergiaetuja niiden välisestä yhteistyöstä.
Innovaatioalustoja ei pidäkään nähdä yksittäisinä saarekkeina, vaan osana
laajempaa innovaatioekosysteemiä. Esimerkiksi Palvelutori on osa Espoo Innovation Garden -innovaatiokeskittymää ja verkostoituu 6Aika -hankkeen kautta
myös muiden Suomen kaupunkien innovaatioekosysteemeihin.
Palvelutorin rooli verkostossa on esimerkiksi jakaa kokemuksia ja oppeja muille.
Palvelutorilta saatuja oppeja voidaan soveltaa kaupungin muilla toiminnallisilla
innovaatioalustoilla, esimerkiksi Rantaraitilla ja kaupunginosana innovaatioalustaksi kehittyvällä Keran alueella.
Matinkylässä, kuten muillakin Länsimetron kasvukäytävän alueilla, Palvelutori-konseptista voi kehittyä osa kiihtyvää kaupunkikehittämistä, jossa asukkaiden,
yritysten ja yhdistysten osallistumisella on tärkeä rooli.
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Käsitteet
Avoin osallisuus. Avoimella osallisuudella halutaan kehittää parempia palveluja
kaupunkilaisille, jolloin samalla syntyy liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on,
että yritykset, kaupunki, kolmas sektori sekä tutkimus- ja kehitysyksiköt kehittävät
yhdessä uudenlaisia palvelukokonaisuuksia ja -innovaatioita.
Innovaatioalusta. Liiketoiminnan näkökulmasta alusta on yksinkertaisimmillaan
mikä tahansa toimintaympäristö, teknologia, järjestelmä, yritys, tuote tai palvelu,
jonka kehittäminen ja/tai sisällön tuottaminen on systemaattisesti avattu ulkopuolisille kehittäjille ja arvonluonnille, ja jonka keskeisenä tavoitteena on alustan
käyttäjien toisilleen tuottama hyöty ja osallistumisen luoma verkostovaikutus
(Raunio, Nordling ym. 2016).
Kokeilu. Pyrkii tuottamaan kehitettävään ideaan – tuotteeseen, palveluun tai
toimintamalliin – liittyvää olennaista uutta tietoa. Kokeilussa testataan kehitettävään ideaan liittyviä olettamuksia merkittävimmistä ja epävarmimmista alkaen.
Se voi myös epäonnistua. Kokeilusta saatava tieto vaikuttaa olennaisesti sekä
kehitettävän idean konseptiin että kehitysprojektin etenemiseen. (Hassi, Paju ym.
2015)
Kokeilut ovat hyvin erilaisia, mutta niille on yhteistä, että ne hakeutuvat kokeilutapaukseen soveltuville innovaatioalustoille. (OSKIVI-viitekehys)
Living lab. Yritykset, julkiset toimijat ja kansalaiset voivat työskennellä Living
Labeiss yhdessä luoden ja kokeillen uusia palveluita, liikeideoita ja teknologioita.
Living Labit ovat ympäristöjä yhteiskehittämiselle ja ne mahdollistavat asiakastarpeiden ja -toiveiden huomioimisen jo suunnittelutyössä. (Raunio, Nordling N.,
Ketola T., Saarinen J. P. & Heinikangas A. (2016).
Yhteiskehittäminen. Yhteiskehittämisessä eri toimijat ratkovat ongelmia sekä
kehittävät uusia palveluja ja innovaatioita yhdessä.

Liitteet
1. Palvelutorin innovaatioalustan määrittely
2. Palvelutorin Kuntakanvas
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Liite 1.
Palvelutorin innovaatioalustan määrittely

Ison Omenan palvelutori,
Espoon kaupunki

Alustan profiili
1. Kuinka monta fasilitaattoria pyörittää alustan toimintaa?
i. Hankkeen ajan Palvelutorin innovaatioalustan fasilitoinnista on vastannut
projektipäällikkö. Projektin päätyttyä tavoitteena on että Palvelutorin
innovaatioalustatoiminta pyörii palvelutoripäällikön, koordinaatioryhmän ja
yksiköiden oman aktiivisuuden kautta.
2. Millaisen ympäristön alusta tarjoaa kehittämiselle?
i. Palvelutori on Living Lab ympäristö, joka hyödyntää digitaalisia alustoja
osallisuuden synnyttämisessä.
3. Ketä alusta palvelee: Kuka voi asettaa haasteita/innovaatioprojekteja
alustalle ratkottavaksi?
i. Yritykset, yhdistykset, oppilaitokset, kaupungin yksiköt ja asukkaat. Palvelutori on avoin alusta kaikille toimijoille ja toimialoille.
4. Kuka on kehittäjä ja ratkoo haasteita/innovaatioprojekteja alustalla
(yhdessä ongelmanasettajan kanssa)?
i. Palvelutorilla pyritään yhteiskehittämiseen. Alustalle ei ole ennalta nimetty
kehittäjää tai kehittäjäryhmää, vaan jokaiseen innovaatioprojektiin kootaan
mukaan sopivat tahot ja toimijat.
5. Miten ongelmanasettajat pääsevät mukaan alustan toimintaan?
i. Ottamalla yhteyttä Palvelutoriin (palvelutoripäällikköön tai yksikön
esimieheen). Palvelutorin tiloja pääsee varaamaan netissä , joten pelkkä
tilojen hyödyntäminen ei välttämättä vaadi kontaktointia.
6. Miten kehittäjät pääsevät mukaan alustan toimintaan?
i. Digitaalisten alustojen kautta (nettisivut, some), joissa kerrotaan Palvelutorin tapahtumista ja innovaatiotoiminnasta, vierailemalla Palvelutorilla,
sekä ongelmanasettajan kautta.
7. Mihin innovaatioprosessin vaiheeseen toiminta painottuu?
i. Ideointiin ja kehittämistyöhön (esim. tuotteen testaamiseen, proof of
concept, demo). Tapahtumiin osallistumalla on mahdollista myös verkostoitua ja olla vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa.
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Alustan elinkaari: Missä alustasi menee nyt ja mikä tavoite?
Nyt 2017
0

100

1

1 Synty

2 Eloonjääminen

3 Menestys

4 Nopea kasvu

5 Kypsyminen

Omistaja tekee tärkeät
päätökset ja on sekä rahoittaja
että toiminnan kehittäjä

Omistaja rooli on edelleen
keskeinen strategisissa
päätöksissä, myynnin ja markkionoinnin rooli kasvaa.

Alustan innovaatiopalvelu
on markkinoilla tunnettu ja
toiminta taloudellisesti vankalla
pohjalla.

Alustalla on vahva asema
markkinoilla ja hyvät resurssit.

Toiminta on käynnissä ja asiakaskunta on riittävä pitämään
alustan hengissä ja palvelun
laatu asiakkaat tyytyväisinä.

Omistajan on päätettävä
jatkaako hän toiminnan
kasvattamista vai luopuuko
toiminnasta eli myy tai siirtää
alustan muille toimijoille.

Johdon osaamishaasteet
kasvavat, kasvun hallinta on
keskeistä. Operationaalinen
ja strateginen kehittäminen
vaativat erityisasiantuntemusta.

Haasteena on asiakkaiden
hankkiminen sekä palvelun
tuottaminen uusille asiakasryhmille.

Kasvun rahoittaminen on
haaste, mutta digitaalisen
palvelun kehittäminen voi
vähentää kasvun aiheuttamia
kustannuksia (skaalautuminen)
vaikka palvelun myynti
lisääntyy.

Haasteena on pavelun myynti
ja tulojen hankkiminen
kattamaan kustannukset eli
riittävä tulon turvaaminen
hankekauden jälkeen*

Haasteena on yrittäjämäisen
asenteen, johdon osaamisen
ja kehittämisen ylläpitäminen;
uusiutumunen taanutmisen
sijaan.

Kasvu: Omistaja hankkii lisää
rahoitusta toiminnan kasvattamiseen.
Srategisen suunnittelun rooli kasvaa.

Uusi omistaja: Alustan toimintaa
johdetaan ammattimaisesti ja
omistaja siirtyy sivuun (tai voi jatkaa
strategisen toiminnan valvomisessa
johdon kanssa.

Uusiutuminen

Taantuminen / Lopetus
Riskihaluttomuus ja innovatiivisuuden puute

Uusi hankerahoitus
Alusta voi myös palata taaksepäin kehityskulussaan

Tavoite 2019
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Kuva 6 Alustan elinkaari, itsearviointi- ja kehittämisprosessi (Tampereen yliopisto ja Pirkanmaan liitto)

8. Kenelle toiminnan tulokset ovat avoimia?
i. Riippuu tehdystä toteutuksesta. Tuotteiden ja niihin saatujen kehitysideoiden IPR-oikeudet ovat aina ongelman asettaneella yrityksellä. Jos
ongelmanasettaja on Palvelutori, tulokset ovat julkisia. Oikeudet ja julkisuus
määritellään sopimuksissa.
9. Mitä sopimuskäytäntöjä alustalla noudatetaan.
i. Käyttöehtosopimuksia ja luottamuksellisuus- tai salassapitosopimuksia.
Palvelutorin sopimuspohjat pohjautuvat KYKY- ja Yhteiskehittäminen 2.0.
sopimuksiin.

Alustan elinkaari
10. Missä alusta menee nyt ja mikä on tavoite?
i. Palvelutori on alustan elinkaarella kohdassa Synty (2017), jossa tehdään
vielä päätöksiä ja ratkaisuja siitä millaiseksi alusta muotoutuu. Toiminta ei
ole vielä täydessä toiminnassa. Tavoitteena (2019) on että alusta on elinkelpoinen ja aktiivinen alusta, jossa innovaatiotoiminta pyörii toistuvana.
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Alustamaisuus

Innovatiivisuus

Avoimuus

0

10

Onko ongelmanasettajille olemassa suunniteltu ja
heidän tunnistamansa reitti palvelun piiriin?

30

Onko kehittäjille olemassa selvästi suunniteltu ja
näkyvä reitti alustatoiminnan piiriin?

30

Tarjoavatko alustan käyttäjät toisilleen merkittävää
tukea?

34

Onko alustalla mallinnettu innovaatiotoimintaa
tukeva prosessi?

35

Luovatko alustan käyttäjät toisilleen arvoa
käyttämällä alustaa?

35

Onko alustalla sopimukset ja määritellyt
IPR-käytännöt?

50

Onko alustan ydinpalveluprosessi helposti
toistettavissa?

0

Onko alustan innovaatioprosessi digitalisoitu?

0

Onko alustan operatiivisen toiminnan mittaaminen
digitalisoitu?

0

Työeskenteleekö alusta aktiivisesti muiden
alustojen kanssa?
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Alustan kypsyystaso (kevät 2017):

Ansaintamalli
Palvelutori on Espoon kaupungin omistama ja rahoittama alusta. Innovaatiotoiminnasta ei peritä maksua. Tilojen käytöstä voidaan periä maksu yrityksiltä. Kehittäminen on tapahtunut 70 % hankerahoituksella (2016-2018). Yhteiskehittäminen
on lähtökohtaisesti vastikkeetonta.
11. Onko alustapalvelun ensisijainen käyttäjäryhmä tunnistettu ja selkeästi
määritelty?
i. Palvelutorille ei ole määritelty yhtä käyttäjäryhmää, vaan Palvelutori
avautuu ympäristönä eri toimijoiden hyödynnettäväksi. Maksua ei
toiminnasta peritä.

Toiminnan mittaaminen
12. Kerätäänkö alustalta systemaattista mittaustietoa?
i. Tietoja kerätään systemaattisesti hankemittareiden edellyttämällä tavalla.
Palvelutorilla on lisäksi omat toiminnan mittarit, joita alustamittarit
täydentävät.
13. Mihin mittaustieto alustan toiminnasta kerätään?
i. Palvelutorin sisäiseen taulukkoon (excel) sekä erillisiin hankeraportoinnin
taulukoihin. Osa mittaustiedosta kertyy sähköisiin järjestelmiin, esim. tilavarusten ja asiakaskäyntimäärien osalta.

100

Liite 2.

Talouden tasapaino

Asiakkuudet ja palvelut

Palvelutorin Kuntakanvas

ASIAKKUUDET

ARVOLUPAUS

PALVELUTARJOOMA

AVAINPROSESSIT

Espoon kaupungin eri toimialat,
jotka tuottavat asiointipalveluja
Muut julkisen sektorin
palvelutuottajat
Yritykset
Yhdistykset

Palvelutori tarjoaa palveluyksiköille kustannustehokkaan ja
laadukkaan toimintaympäristön,
jossa palvelua voi kehittää
entistä asiakaslähtöisemmin
yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa.
Palvelutori parantaa palveluiden
saavutettavuutta.

Palveluyksiköille
Koordinointi, toiminnanohjaus
Tilat
- aula- ja turvallisuuspalvelu,
siivous, ICT
Yhteistyön tukeminen

Sisäinen ja ulkoinen yhteiskehittäminen palveluyksiköiden,
yritysten ja yhdistysten kanssa.
Toiminnanohjaus ja tukiprosessit
tapahtuvat säännöllisten
sisäisten ja ulkoisten kokousten
kautta mm. Palveluyksiköiden
kesken ja yhteistyössä
vuokranantajan kanssa. Aula- ja
turvallisuuspalvelut

LAIT

ASIOINTIKANAVAT

SIDOSRYHMÄT

Kuntalaki
Hallintolaki
Yhdenvertaisuuslaki

Ison Omenan palvelutori Ison
Omenan kauppakeskuksessa.
Kauppakeskus sijaitsee hyvien
kulkuyhteyksien äärellä ja
Palvelutorille on esteettömät
kulku yhteydet mm. bussi- ja
metroterminaalista.

Espoon kaupungintoimialat
Muut julkiset palveluntuottajat
Kuntalaiset
Yritykset
Yhdistykset
Oppilaitokset

KUSTANNUSRAKENNE

TULOVIRRAT

KYVYKKYYDET

VAIKUTTAVUUS

Kiinteistön ylläpidon
kustannukset poislukien
palveluyksiköiden omat vastuut.
Huom. Yksiköt vastaavat
vuokrakustannuksista suoraan
Henkilöstökulut
Aula- ja turvallisuuspalvelut
Siivouspalvelut
ICT-infra
Muut (tapahtumat, kalusteet)

Palvelutorimaksut yksiköille, eli
Palvelutorin palvelutarjoamasta
syntyvien kustannusten maksut

Moniammatillinen henkilökunta
- Palvelutorilaisuus ja yhteinen
palvelulupaus
- yhteiset toimintatavat,
yhteistyö yksiköiden välillä
- Koordinaatioresurssi
Sidosryhmäyhteistyö
- oppilaitosyhteistyö
- Yhteistyösopimukset
– Yhteiskehittäminen

Asiakas:
Asiakaskäyntimäärä
Asiakastyytyväisyys
Talous:
Henkilöstökulut
Toimitilavuokra
Palvelutorimaksu
Kaikki menot yht.
Kustannusvaikutusindeksi
Henkilöstö
Fiilismittari
Vaihtuvuus (vak. hlöstö)

Kokoustilojen tilavuokrat
Kv-vierailut

Ulkoisille kumppaneille
Kokoustilat
Tapahtumatilat
Yhteiskehittäminen

Tilat
- Uudenaikaiset asiointitilat
- Vartiointi
- Tietotekniikka
- Siivous- ja huolto
- Esteettömyys, saavutettavuus
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#MakeWithEspoo-tuoteperhe
Espoossa kokeillen kehitettyjä tuotoksia kehittämisen, johtamisen ja konsultoinnin
työkaluiksi City as a Service -tavoitteen mukaisesti.
Lue lisää Espoon 6Aika -hankkeista osoitteessa www.espoo.fi/kehittyvaespoo

Kaupunki palveluna
Kaupunki
palveluna

Viitekehykset

kuvaavat kehittämisen taustan ja teoreettisen viitekehyksen

•
•
•

Käsikirjat

Asiakkuusperustaisen tietojohtamisen viitekehys
Johtamisen viitearkkitehtuuri

tarjoavat malleja ja esimerkkejä kaupunkikehittäjien käyttöön

•
•
•
•
•
•
•

Sovellus
esimerkit

Ekosysteemien innovaatiojohtamisen viitekehys

Avoimen osallisuuden käsikirja
Yhteiskehittämisen käsikirja
Asiakkuustiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käsikirja
Kyvykkyyksien johtamisen käsikirja
Monikanavaisten asiointipalvelujen käsikirja
Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja
Kuntakanvas

esittelevät konkreettisia toteutuksia Espoosta

•
•
•
•
•

Ison Omenan palvelutori innovaatioalustana
Innovaatioiden showroom
Datan tietosuoja ja tietoturvallinen avaaminen
KYKY - koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen
KIPINÄ Toimintojen ja tietojärjestelmien kytkentäkartta
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