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Yhteenveto — Executive summary 
 

Kaupungit ja kunnat ovat suuren muutoksen edessä. Vaikka muutoksessa 

menestymistä voidaan arvioida moninaisesti, voidaan silti olettaa, että sel-

lainen kunta menestyy, joka on itse aktiivinen ja ottaa vähintäänkin koh-

tuullisen roolin tulevassa kehittämisessä. Tällaisessa kunnassa on parhaim-

millaan kykyä ratkaista isoja, paikallisia ongelmia yhteistyölähtöisesti. 

Muutoksessa menestymistä auttaa myös omaleimainen identiteetti, aktiivi-

set avainosaajat virkamiehinä ja poliittisina päätöksentekijöinä sekä hyvät 

suhteet kuntalaisiin ja alueen toimijoihin.  

Tässä arvioinnissa tehtävänä on arvioida OUTO-toimintamallia Ou-

lun tulevaisuuden kaupungin kehittämisessä. Yleisesti on todettava, että 

OUTO-toimintamallissa tehdyt valinnat ovat varsin hyvin linjassa tulevai-

suuden kaupungin linjausten kanssa. Palveluiden kehittämisen ohella OU-

TO-toimintamalli on väline edistää muun muassa osallisuutta, kaupunki-

identiteettiä, alustana toimimista, hyvinvointia ja elinvoimaa. OUTO-

toimintamalli edistää teknologialähtöistä kehittämistä ja älykästä erikoistu-

mista. OUTO-toimintamalli on vähintäänkin selkeyttämässä Oulussa sitä, 

mitä ihmiskeskeisyys tarkoittaa. OUTO-malli tarjoaa yhden keskeisen alu-

een edistää datalähtöistä toimintaa muun muassa Oulubotin tuottaman ai-

neiston kautta. Selkeimmin kirkastamista tarvitaan kestävän kehityksen ja 

työllisyyspalveluiden osalta. 

 OUTO-malli on kytkettävissä kaupungin useisiin kehittämiskokonai-

suuksiin, kuten terveyden edistämiseen tai kulttuuripääkaupunkihankkei-

siin. Se tarjoaa mahdollisuuden rakenteelliseen ja systeemiseen muutok-

seen. Keskeinen näkökulma olisi alhaalta ylöspäin etenevä systeeminen 

muutos. Tämä edellyttää riittävän vahvoja, poikkihallinnollisia ja koor-

dinoivia ryhmiä. Oulussa toki pystytään koordinoimaan ja viemään eteen-

päin poikkihallinnollista toimintaa monia muita kaupunkeja paremmin, 

mutta silti tässä on edelleen paljon tehtävää. Kerätty aineisto nostaa myös 

esiin tarpeita siitä, että poliittinen päätöksenteko tulisi saada paremmin 

tukemaan yli sektoreiden ulottuvaa toimintaa ja palvelulähtöistä kehittämis-

tä. 

 OUTO-toimintamalli on yksi mahdollisuus, jolla voidaan edelleen 

luoda yhtenäisyyttä Ouluun tulevaisuuden kaupungin kehittämisessä. Ou-

lussa, kuten monessa muussakin Suomen kaupungissa, kaupungin kehittä-

minen on osin hajautunut jopa liiaksikin eri toimialoille (jolloin kaupunki-

kehittämisen kokonaisuus jää hajanaiseksi) sekä tullut entistä enemmän 

projektilähtöiseksi ja ulkoisista rahoituslähteistä riippuvaiseksi. OUTO-

mallia voitaisiin pitää yhtenä eri kehittäjiä ja kehittämistä yhdistävänä ko-

konaisuutena. 

 Ekosysteemit voidaan nähdä eräinä vastauksina yhteiskunnallisten 

haasteiden ratkomisen tarpeeseen. Ekosysteemit muodostuvat useista ja 

monilla eri tavoilla yhteiseen tavoitteeseen kiinnittyvistä toimijoista ja 

muodostavat näin keskinäisriippuvuuksien verkoston. Ekosysteemeihin 

liittyvät kehitysalustat mahdollistavat eri toimijoiden välille monen suuntai-

sia vuorovaikutusmahdollisuuksia ja kehitystilanteita. Toimijoita ekosys-

teemissä voi olla laajasti yrityskentästä, tutkimus- ja kehitysorganisaatiois-

ta, julkishallinnon toimijoista tai kolmannelta sektorilta, mutta toimiakseen 

ekosysteeminä yhteen kokoontunut verkosto tarvitsee yhteisen tavoitteen ja 

hyvin toimivaa keskinäistä vuorovaikutusta. Hyödyntämällä digitaalisia 

alustoja laajasti voidaan saavuttaa laajamittaisia ja nopeasti skaalautuvia 

vaikutuksia ja näin laajentaa ekosysteemin maantieteellistä ulottuvuutta 
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kattamaan sekä paikallisen kehittämistoiminnan että hyödyntämään globaa-

leja toimijaverkostoja ja näiden tarjoamia mahdollisuuksia. 

 Suuret kaupungit – Kuten Oulu – ovat mukana monissa eri ekosys-

teemeissä, ja siksi niillä on tarve varmistua ekosysteemitoiminnan strategi-

suudesta. Oulussa elinvoiman kehittämiseen liittyvä ennakointi on tapahtu-

nut pääosin Oulun innovaatioallianssin puitteissa; jossa on määritelty yh-

teinen viitekehys paikalliselle innovaatiopolitiikalle ja -toiminnalle. 

 Tähän päivään asti, osin palvelutuotannon normittamisenkin seurauk-

sena eri aloilla on ratkottu aina omia asioita ja kehitetty omaa toimintaansa. 

Eli käytännössä elinvoimaekosysteemissä ratkotaan elinvoiman asioita ja 

hyvinvointiekosysteemissä sote-alan asioita. Tulevaisuuden kaupunkien 

kannalta on olennaista saada ekosysteemimäinen kehittäminen tuottamaan 

ei vain yhden alan vastauksia vaan ratkomaan laajempia yhteiskunnallisia 

haasteita. Näin älykäs kaupunki muuttuu kokonaisuudessaan alustaksi ja 

ekosysteemiksi.  

 Kaupunki ekosysteemitoimintaa fasilitoivana tahona on luonteva 

toimija tähän tehtävään. Oulu on jo ottanut askelia tähän suuntaan kokeile-

malla toimintaa muun muassa Oulun innovaatioallianssin (OIA) Vetovoi-

mainen pohjoinen kaupunki -ekosysteemissä (2015‒2019), jossa kaupunki-

suunnittelulla oli rooli asukasvuorovaikutuksen käsittelyssä. Tuoreinta 

ekosysteemikehittämistä tehdään Eurooppa-yliopisto UNIC:n (The Europe-

an University of Post-Industrial Cities) puitteissa, jossa moninaisuus ja 

osallisuus ovat tutkimusyhteistyön lähtökohtana. 

Suurta potentiaalia on siis Oulun innovaatioallianssin toiminnan kyt-

kemisessä asiakaslähtöistä palvelunkehittämistä koordinoivaan OUTO-

toimintamallin arvovirtaan, joka tuottaa ihmislähtöisiä poikkialaisia kehit-

tämistarpeita ja jotka antavat suuntaa myös innovaatiotoiminnalle. Näin 

yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemi voitaisiin valjastaa tulevaisuuden kau-

pungin haasteiden ratkaisemiseen ihmis- ja asiakaslähtöisesti. OIA-

kärkiohjelmien roolia tulevaisuuden kaupungin tavoitteiden mukaisten so-

vellusten ja ratkaisujen kehittämisessä voisi olla mahdollista kirkastaa ke-

hittämisputkissa, joissa innovaatioita kehittämällä on mahdollista tarjota 

uusia ja parempia palveluita. Kaiken kaikkiaan OUTO-toimintamallin roo-

litus palveluiden määrittelijän, tilaajan, tuottajan ja käyttäjän näkökulmista 

on hyvä. Myös toimialojen ja liikelaitosten konkreettinen toiminta kehitys-

putkissa tulee määrittää selkeästi. 

Voidakseen saada ekosysteemimäisestä toiminnasta strategisempaa, on 

Oulussakin syytä luoda rakenteita, joissa eri ekosysteemien toimijat ja kau-

pungin keskeiset päättäjät kohtaavat ja ideoivat ja konkretisoivat yhdessä 

sekä ratkottavia tarpeita että ekosysteemien välistä yhteistyötä. Tällainen 

rakenne voi olla esimerkiksi innovaatiovaliokunta tai -foorumi, jonka teh-

täväksi on annettu ekosysteemien välinen yhteistyö ja jossa ovat osallistuji-

na kaupungin poliittisten ja keskeisten viranhaltijoiden lisäksi ekosysteemi-

toimijoita yrityksistä asiakkaiden edustajiin. Ryhmästä tulee näin ollen var-

sin suuri ja siksi sen toiminta on enemmän päätöksentekoa valmisteleva 

kuin päätöksentekoelin. Käytännön päätöksenteon ekosysteemimäisestä 

toiminnasta voisi tehdä kaupunginhallitus. 

Ekosysteemimäisellä toiminnalla voidaan samalla vahvistaa koko 

Oulun kaupungin toimijoiden osaamista, organisaation toimintaa sekä sys-

teemistä politiikkakapasiteettia. Tällä tarkoitetaan sitä kapasiteettia, jonka 

eri organisaatiot yhdessä omaavat; se ilmaisee yksittäisten ihmisten, organi-

saation ja hallinnon kyvyn tehdä yhteistyötä julkisorganisaatioiden, yksi-
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tyisten toimijoiden ja yhteisön kanssa monimutkaisten yhteiskunnallisten 

haasteiden ratkaisemisessa. 

MODA-hankkeessa kehitetty ja pilotoitu OUTO-toimintamalli vastaa 

varsin hyvin ekosysteemimäisen toiminnan periaatteita. Siinä on koottu 

mallia, jolla eri toimijoiden näkökulmat saadaan esiin ja sen perusteella 

voidaan ratkoa palvelujen kohderyhmän tarvitsemia palvelutarpeita. Hyö-

dyntämällä digitaalista palvelualustaa voidaan samalla kerätä tietoa asiak-

kaiden käyttäytymisestä, palvelutarpeista sekä ratkaisujen toimivuudesta ja 

näin jatkaa palvelujen kehittämistä älykkäästi ja osin itseohjautuvastikin.  

Asiakaspalvelujen kehittämisen arvovirta sisältää keskeisiltä osin 

ekosysteemin fasilitoimisen ja toiminnallistamisen erilaiset tehtävät ja sil-

täkin osin tukee ekosysteemimaista toimintaa. Arvovirta-ajattelua voidaan 

hyvin toteuttaa laajemminkin kaupungin eri ekosysteemeissä tai sitten luo-

da jopa yhteinen rakenne, joka fasilitoi useita ekosysteemejä. 

 Siirryttäessä palvelujen kehittämisestä palvelujen tuottamiseen, voi-

daan tuottamisessa hyödyntää moduulirakennetta. Yhdessä sovituissa tapa-

uksissa moduulien tuottajina voivat olla useat eri toimijat. Massakusto-

mointi perustuu tuotteistettujen ja osin mahdollisesti esivalmistettujen mo-

duulien joukkoon, josta moduuleja integroimalla voidaan joustavasti koota 

halutunlainen tuote tai palvelu, ilman että sen valmistusprosessia on tarvetta 

muuttaa. Tuote- tai palvelupaketteja ei ole tuotettu valmiiksi, vaan asiak-

kaan ottaessa yhteyttä, palvelutarjoaja perehtyy asiakkaan tarpeeseen ja 

tarjoaa räätälöidyn palvelukokonaisuuden. Palvelu muodostetaan esivalmis-

tettujen moduulien ja toimiviksi kehitettyjen toisiinsa integroitavissa olevi-

en osaprosessien ja selkeän prosessikuvauksen avulla. Massakustomointi 

perustuu olemassa olevien, erikoistuneiden ja tunnettavien resurssien linkit-

tämiseen sekä toimintaa koskevaan, kumuloituneeseen rakenteelliseen tie-

toon. Massakustomointi saattaa edellyttää kuitenkin prosessien uudelleen-

järjestelyä. 

Massakustomoinnin tehokkuus on kytköksissä ajantasaiseen tilanne-

kuvaan asiakkaiden tarpeista. MODA-hankkeessa on tehty robottipuhelupi-

lotti, jossa Oulun kaupunki soitti kolmen entisen kuntakeskuksen asukkaille 

ja yrittäjille tiedustellakseen heidän käsityksiään alueensa nykytilasta ja 

tulevaisuudesta. Pilotti osoitti OUTO-mallin arvovirran ohjausryhmän ja 

kehittämisputkien olevan mahdollista kysyä ripeästi laajassa mitassa mitä 

vain, kohdennetusti miltä alueelta vain. Ensi vuonna myös OuluBot oppii 

kaupunki-asiakas-suuntaisen vuorovaikutuksen, tämänhetkisen asiakas-

kaupunki-suuntaisen vuorovaikutuksen lisäksi. Tämä mahdollistaa jatkuvan 

vuorovaikutuksen kaupungin ja asukkaiden, työntekijöiden ja yritysten 

välillä. Tämä tarkoittaa, että Oulun kaupungilla on pian huimat tekniset 

edellytykset ylläpitää reaaliaikaista tilannekuvaa asukkaiden elinympäris-

töstä ja yritysten toimintaympäristöstä.  

Älykkäässä kaupungissa kaupunkisuunnittelu on palvelumuotoilua, 

jolla on ulottuvillaan sekä fyysisen että digitaalisen toimintaympäristön 

keinot ja välineet. Asiakaslähtöinen kaupunkisuunnittelu on samalla toimi-

alojen kehittämistoimia integroiva käytäntö. OUTO-mallissa asiakaspolut 

kuitenkin toistaiseksi jäävät näkymättömiin. Palveluportfoliossa tulisi tar-

kastella kunkin palvelun merkitystä asukkaille ja yrityksille niiden koke-

musympäristön kokonaisuudessa.  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä hyvinvointialueille elinvoi-

matehtävän painoarvo kunnan tehtävien joukossa kasvaa. Elinvoimatehtävä 

voidaan määritellä kunnan missiona mahdollistaa hyvä elämä kunnan alu-

eella asuville ihmisille ja siellä toimiville yrityksille. Elinvoima liittyy pait-
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si uudistumiskykyyn niin myös työn luomiseen, yritystoiminnan ja talou-

dellisen kehitykseen sekä hyvinvointiin. 

Vaikka elinvoimatehtävää ei voidakaan toteuttaa täysin normeista 

vapaasti, on kaupungeilla mahdollisuus ajatella toimintaansa tältä osin uu-

della tavalla. Normitetut palvelutuotannon ehdot eivät koske samalla tavalla 

elinvoimatehtäviä eli esimerkiksi terveyden edistämistä kuin aikaisempia 

sote-palveluja. Kaupunki voi itse valita roolinsa tapauskohtaisesti laajasti-

kin ja toimia jossain toiminnassa alustana, toisaalla järjestäjänä tai kolman-

nen sektorin avustajana tai sitten myös itse tuottajana. Kaupungin omat 

strategiset valinnat vaikuttavat tässä merkittävästi. Samalla valinnoilla on 

keskeinen merkitys muiden toimijoiden elinvoimaan. 

Kaupungin kannalta strategiseksi kysymykseksi nouseekin: miten 

yhdistää kaupunkilaisten, yritysten, yliopiston ja korkeakoulun sekä kau-

punkiorganisaation elinvoiman edistäminen yhteen? Resursseinahan ovat 

tällöin kulttuuri, liikunta, koulutus, tutkimus sekä yritysten ja työntekijöi-

den hyvinvointi. Vastauksella tulee olemaan keskeinen merkitys Oulun ja 

oululaisten tulevaisuuden kannalta.  
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Alkusanat 

MODA – Kuntalaisen modernit digitaaliset asiakaspalvelut yhdessä 

kehittäen -hanke — on valtiovarainministeriön digikannustinrahasta ra-

hoitettava Oulun ja Jyväskylän kaupunkien kehittämishanke. Hankkeen 

keskeisiä tavoitteita ovat: Uudenlaisen poikkihallinnollisen, ihmislähtöisen 

toimintamallin toteuttaminen asiakaspalveluun, johtamisen sekä yhdessä 

tekemisen kulttuurin ja digitaalista osaamisen vahvistaminen, digitaalisten 

ratkaisujen kuten Botin ja robotiikan käyttöönoton tukeminen ihmislähtöi-

sissä asiakaspalveluratkaisuissa ja uudenlaisten palvelupolkujen ja toimin-

tatapojen luominen kuntalaisen asiakaspalveluun. Hankkeessa on kehitetty 

uusi toimintamalli – Oulun toimintamalli OUTO. Oulun toimintamalli pe-

rustuu asiakaspalvelujen kehittämisen arvovirtaan, joka kokoaa kehitystar-

peet yhteen sekä johtaa ja tukee asiakkaalle arvoa tuottavien yhteisten rat-

kaisujen kehittämistä.  

 MODA-hankkeen ollessa loppuvaiheessaan, Oulun kaupungin kehit-

tämisjohtaja Veli-Matti Keloneva ja projektipäällikkö Jussi Päkkilä ovat 

tilanneet Oulun yliopistolta arvioinnin (11.10.–30.11.2021), jonka tavoit-

teena on ollut ehdottaa, miten Oulun toimintamalli OUTO voisi laajentua 

elinvoimaa ja hyvinvointia edistävään kehittämiseen. Oulun yliopistossa 

arviointihankkeen vastuullinen johtaja on tutkijatohtori Sari Hirvonen-

Kantola. Oulun yliopisto on tehnyt arviointityössä tiivistä yhteistyötä Tam-

pereen yliopiston kanssa. 

 

Arviointi on sisältänyt seuraavat vaiheet:  

 Kuvaus elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävästä tulevai-

suuden kunnassa 

 Arvio OuluBotin ja OUTO-toimintamallin hyödyntämisestä ihmis-

lähtöisessä, osallistavassa ja ratkaisukeskeisessä kehittämisessä 

 Toimintamallin arviointi johtamisen ja johtamistyön, eri toimialojen 

välisen yhteistyön, Konsernihallinnon ja toimialojen, sekä poliitti-
sen päätöksenteon näkökulmista Oulun kaupungissa 

Arviointi sisältää seuraavat näkökulmat:  

 Miten asiakaspalveluiden kehittämisen arvovirta voisi hyödyttää 

hyvinvointia ja elinvoimaa edistävää kehittämistä 

 Miten OuluBotia voitaisiin hyödyntää kansalaisten osallistamiseen 

ihmiskeskeisessä kehittämisessä 

 Miten kaupunki voisi omaksua ekosysteemin orkestroijan roolin 

Arvioijat 

 

Tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantola / Oulun yliopisto, Yhdyskuntasuun-

nittelu (integroiva kaupunkikehittäminen) 

Professori Jari Stenvall / Tampereen yliopisto, Hallintotiede 

Professori Pasi-Heikki Rannisto / Tampereen yliopisto, Sosiaali- ja tervey-

denhuollon johtaminen 

 

Lisäksi näkökulmiaan ovat antaneet: 

Professori Harri Haapasalo / Oulun yliopisto, Tuotantotalous 

Professori Petri Ahokangas / Oulun yliopisto, Tulevaisuuden digitaalinen 

liiketoiminta 

Johtaja Eva Maria Raudasoja / Oulun yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus 
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Ekosysteemikoordinaattori Mika Rantakokko / Oulun yliopisto, Lippulai-

vahanke 6G 

Projektipäällikkö Risto Jurva / Oulun yliopisto, Smart Campus 

Projektipäällikkö Henna Määttä / Oulun yliopisto, UNIC The European 

University of Post-Industrial Cities (koulutus) 

 

Aineistot ja menetelmät 

 

Arviointi on luonteeltaan asiantuntija-arviointi, joka perustuu tekijöiden 

havaintoihin ja tulkintoihin. Havaintoja on tehty seuraavista aineistoista: 

 Oulun kaupungin johtoryhmän teemahaastattelu 

 Poliittisten päätöksentekijöiden haastattelut 

 Oulun kaupungin OUTO-toimintamallin kuvaukset 

 Oulun toimintaa koskeva tutkimus  

 Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli (INURDECO 
SWC 2012–2014) -hanke 

Havaintojen tulkinnassa on hyödynnetty lisäksi kansallisia ja kansainvälisiä 

kokemuksia viime vuosien johtamisen arviointihankkeista sekä arvioijien 

aiempaa yhteistyökokemusta Oulun kaupungin kanssa. Havaintoja on tehty 

myös Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, AuroraAI-hankkeen ja Tampe-

reen yliopiston yhteistyönä tekemästä robottipuhelupilotista, jonka keskei-

set johtopäätökset on sisällytetty arviointiin. Havaintojen tulkitsemisessa ja 

kokoamisessa on hyödynnetty sellaista tieteellistä kirjallisuutta, jolla on 

nähty olevan jäsennysvoimaa.  

 Me arvioijat kiitämme Oulun kaupunkia kiinnostavasta tehtävästä ja 

toivomme, että työmme soveltuu keskustelun pohjaksi tulevaisuuden kau-

pungeissa, jotka kaikki saavat entistä enemmän keskittyä – erästä haastatel-

tavaa lainataksemme – positiivisten asiakokonaisuuksien kehittämiseen. 

 

 

26.11.2021 

 

Sari Hirvonen-Kantola, Jari Stenvall ja Pasi-Heikki Rannisto 
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1 Kaupunkikehittämisen muuttuva toimintaym-
päristö  
 
1.1 Tulevaisuuden kunta  
 
Tulevaisuuden kunta -keskustelu — on liittynyt Suomessa siihen, että 

sotepalvelut ovat siirtymässä kuntia suuremmille alueille, hyvinvointialueil-

le. Suomalaiset kunnat ovatkin keskellä suuria siirtymiä samanaikaisesti, 

kun koko julkinen hallinto on perustavanlaatuisesti muuttumassa (tästä 

Nyholm ym. 2017).  

 Erityisen voimakasta tulevaisuuden kunta -keskustelu oli vuonna 

2017, jolloin Sipilän hallituksen aikana suunniteltiin soten siirtämistä maa-

kunnille (tästä keskustelusta Tulevaisuuden kunta 2017). Tämä uudistuseh-

dotus kaatui sittemmin. Keskustelu tulevaisuuden kunnasta käynnistyi kui-

tenkin uudelleen, kun sote lopulta päätettiin siirtää hyvinvointialueille. Val-

takunnallinen ja paikallinen keskustelu tulevaisuuden kunnan sisällöstä on 

kuitenkin kaiken kaikkiaan ollut vähemmän vilkasta 2020-luvun taitteessa 

kuin 2017. Lisäksi keskusteluilla on kytkentää toisiinsa eli aikaisemmin 

pohdittu on määrittämässä tämän ajan keskustelua. 

 Yhteistä eri aikoina käydyille keskusteluille on ollut ensinnäkin se, 

että kuntien tulevaisuus voidaan nähdä riippuvan vahvasti paikallistasolla 

tehtävistä valinnoista. Keskeinen jäsennys tulevaisuuden kuntakeskustelus-

sa on se, että kunnilla voidaan nähdä olevan erilaisia rooleja (Kuva 1). 

 

 

Kuva 1. Kunnan moninaiset roolit (Airaksinen 2007) 
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Nyt käynnistynyt kuntakeskustelu on ollut hyvin samansuuntaista. Elinkei-

norooli on muuttunut ja tarkentunut elinvoimakeskusteluksi ja ekosystee-

mikeskusteluksi. Siinä on yhä enemmän alettu korostamaan veto- ja pito-

voimanäkökulmaa sekä ekosysteemimäistä toimintaa palveluiden kehittä-

misessä ja tuottamisessa. Hyvinvointiroolissa painottuu entistä enemmän 

hyvinvoinnin edistäminen. Tulevaisuuden kaupungissa keskustellaan yhä ja 

jopa enenevissä määrin osallistumisesta ja kuntien toimimisesta alustana.  

 Voidaan myös edelleen olettaa, että sellainen kunta menestyy, joka 

saa vähintäänkin kohtuullisen aseman tulevassa kehittämisessä. Tällaisessa 

kunnassa on kykyä ratkaista isoja, paikallisia ongelmia yhteistyölähtöisesti. 

Samoin kunta, missä on omaleimainen identiteetti sekä aktiivisia avain-

osaajia virkamiehinä ja poliittisina päätöksentekijöinä sekä hyvät suhteet 

kuntalaisiin ja alueen toimijoihin, on erinomaisessa asemassa menestymi-

sensä osalta. 

 Toisaalta tulevaisuuden kunta -keskusteluun on tullut myös uusia 

piirteitä. Yksi uusi ja vahvistuva näkökulma on datalähtöisen kunnan kehit-

täminen. Oulussa tälle on erityisesti ollut edellytyksiä, sillä Nokia-yhtiön 

vaikeudet loivat pohjaa vapauttamalla suuren määrän insinööri- ja data-

osaamista muun yhteiskunnan käyttöön. Osin tästäkin syystä myös jul-

kishallinnon teknologiset ratkaisut ovat ottaneet kehitysloikan.  

 Samoin keskustelu kuntien kestävyydestä on esillä toisella painoar-

volla kuin aikaisemmin. Kolmas, vahvistuva painopiste on ihmiskeskeisen 

kunnan kehittäminen ja siihen liittyvä systeeminen muutos. Ihmiskeskei-

sessä kunnassa keskiössä ovat nimenomaisesti ihmiset ja heidän tekonsa 

(tästä Stenvall ja Virtanen 2021). Neljäs keskustelu liittyy kuntien muun-

tautumis- ja kehittämiskykyyn. Viidenneksi kuntien kehittymistä ja yhteis-

työsuhteita rakennetaan entistä enemmän ekosysteemiajattelun kautta. 

Kuudenneksi erityisesti EUn suunnalta on noussut esiin keskustelu toisaalta 

kaupunkien älykkäästä erikoistumisesta ja toisaalta siitä, että kaupunkeja 

olisi mahdollista kehittää kaupunkimaisesti. Seitsemänneksi työllisyyspal-

velut ollaan siirtämässä kuntien hoidettavaksi. 

Edellä esitetty luo pohjan arvioida OUTO-toimintamallia Oulun tule-

vaisuuden kaupungin kehittämisessä. Yleisesti on todettava, että OUTO-

toimintamallissa tehdyt valinnat ovat varsin hyvin linjassa tulevaisuuden 

kaupungin linjausten kanssa. Palveluiden kehittämisen ohella OUTO-

toimintamalli on väline edistää muun muassa osallisuutta, kaupunki-

identiteettiä, alustana toimimista, hyvinvointia ja elinvoimaa. OUTO-

toimintamalli edistää teknologialähtöistä kehittämistä ja älykästä erikoistu-

mista. OUTO-toimintamalli on vähintäänkin selkeyttämässä Oulussa sitä, 

mitä ihmiskeskeisyys tarkoittaa. OUTO-malli ja sen sisältämä arvovirta-

ajattelu tarjoavat yhden keskeisen alueen edistää datalähtöistä toimintaa 

muun muassa Oulubotin tuottaman aineiston kautta. Selkeimmin kirkasta-

mista tarvitaan kestävän kehityksen ja työllisyyspalveluiden osalta. 

 Tehtyjen haastattelujen perusteella on myös huomattava, että Oulussa 

keskustelu tulevaisuuden kaupungista on hyvin samassa vaiheessa kuin 

muissakin Suomen kaupungeissa. Se on käynnistynyt, mutta on vielä jäsen-

tymätöntä, riittämätöntä ja alkuvaiheessa sekä perustuu usein totuttuihin 

toiminta- ja johtamismalleihin. Tulevaisuuden kaupungin kehittäminen 

mielletään lisäksi jossakin määrin eri tavoin. Osa toimijoista tunnistaa kau-

punkia koskevat kehittämiskokonaisuudet, kun taas osa toimijoista korostaa 

palveluiden muutosten tarpeita. Lisäksi on toimijoita, joille keskeisiä ovat 

tässä vaiheessa hallinnon, kuten lautakuntarakenteen muutosten tarpeet. 

Periaatteessa OUTO-toimintamalli ja varsinkin arvovirta-ajattelu voi tarjota 
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mahdollisuuksia kaikilla mainituilla alueilla. Se uudistaa selkeästi palvelui-

ta. Arvovirrat ovat kytkettävissä kaupungin useisiin kehittämiskokonai-

suuksiin, kuten terveyden edistämiseen tai kulttuuripääkaupunkihankkei-

siin.  

Lisäksi OUTO-toimintamalli ja arvovirta-ajattelu tarjoavat mahdolli-

suuden rakenteelliseen ja systeemiseen muutokseen. Keskeinen näkökulma 

olisi alhaalta ylöspäin etenevä systeeminen muutos. Tämä edellyttää riittä-

vän vahvoja, poikkihallinnollisia ja koordinoivia ryhmiä. Oulussa toki pys-

tytään koordinoimaan ja viemään eteenpäin poikkihallinnollista toimintaa 

monia muita kaupunkeja paremmin, mutta silti tässä on edelleen paljon 

tehtävää. Kerätty aineisto nostaa myös esiin tarpeita siitä, että poliittinen 

päätöksenteko tulisi saada paremmin tukemaan yli sektoreiden ulottuvaa 

toimintaa ja palvelulähtöistä kehittämistä. 

 Tehdyissä haastatteluissa heijastuu osin sekin, että Oulussa on hyvin 

vahva usko selviytymisestä sekä tulevaisuuden kaupungin kehittämisestä. 

Tätä uskoa vahvistaa ja ylläpitkää selkeästi myös aikaisemmat kokemukset 

muuntautumisesta ja ongelmista selviytymisestä (esimerkiksi Nokian läh-

tö). Toisaalta Oulu on vielä jossakin määrin murrosvaiheessa, koska kunta-

liitosten ja taloudellisista vaikeuksista selviytymisen luomat kehityspolut 

ovat osin vielä kesken. OUTO-toimintamallikin on prosessi ja monelta osin 

alkuvaiheessa ja vasta kehittymässä. Näin se on tavallaan Oulussa osana 

käynnissä olevaa murrosta. Tästä johtuen auki oleva asia on vielä se, mikä 

on OUTO-toimintamallin ja arvovirtojen kehityspolut sellaiseen systeemi-

seen muutokseen, joka osaltaan johtaisi muutos- ja muuntautumiskykyi-

sempään Ouluun. Tämä näyttäisi vaativan haastattelujen perusteella päätös- 

ja koordinointirakenteiden ohella Oulussa ratkaisukeskeisempää ja osallis-

tuvampaa toimintakulttuuria ja enemmän tilaa alhaalta ylöspäin etenevälle 

kehittämiselle.  

 Hyvä asia kuitenkin on, että Oulu on vahvasti kehittämismyönteinen 

kaupunki, jossa kyetään asettamaan riittävän kunnianhimoisia tavoitteita ja 

viemään kehittämistä konkreettisella tasolla eteenpäin. Tämä on toteutunut 

myös OUTO-toimintamallin kehittämisessä. 

 On todettava, että OUTO-toimintamalli on vielä monelta osin tunte-

maton tulevaisuuden Oulun rakentamisessa. Vaikka se sisältää potentiaalia, 

sitä ei juuri mainita haastatteluissa kehittämiskokonaisuutena, joka linjaa 

Oulua tulevaisuuden kaupunkina. Tämä johtuu toki osin siitäkin, että tule-

vaisuuden Oulua varten ei ole vielä riittävän selkeää tiekarttaa. Joka tapa-

uksessa on tärkeää kiinnittää ja tarkastella OUTO-mallia ja arvovirtoja tu-

levaisuuden Oulun kehittäjänä. 

 Oulu näyttäisi olevan monella tavalla kehittämisessä ja toimintakult-

tuurisesti ratkaisevassa vaiheessa. Tämä heijastunee tulevaisuuden kaupun-

gin kehittämiseen ja OUTO-mallinkin eteenpäinvientiin. Toisaalta Oulussa 

on ollut Suomen mittakaavassa poikkeuksellista yhteistyölähtöisyyttä ja 

kykyä toimia yhteisten tavoitteiden eteen. Toisaalta taas sisäiset jännitteet 

päätöksenteossa ja toiminnassa ovat kasvaneet. Osa haastatelluista henki-

löistä onkin huolissaan, että Oulussa tullaan keskittymään liiaksi pieniin 

asioihin unohtaen isot ja linjaavat kysymykset. Tähän liittyen riskinä voi 

olla, että keskitytään vain sisäisiin asioihin, kun tulevaisuuden kaupungin 

rakentamisessa pitäisi olla kohteena myös toimintakyky ulospäin, kuten 

edunvalvonta ja kansainvälisyys. Kaupunginhallinnon sisällä toimialojen 

itsenäisyys voi vahvistua puolestaan liiaksi, jolloin yhteinen, kokonaisuu-

desta lähtevä toiminta unohtuu. Kehityskulut tarkoittavat, että OUTO-

mallin ja arvovirtojen eteenpäinviennissä tulevaisuuden kaupungin kehit-
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tämisessä on erityistä huomiota kiinnitettävä mallin hyväksyttävyyteen. 

OUTO-mallista ja arvovirta-ajattelusta on saatava Oulua yhdistävä yhteinen 

juttu. 

OUTO-toimintamalli on siis yksi mahdollisuus, jolla voidaan edel-

leen luoda yhtenäisyyttä Ouluun tulevaisuuden kaupungin kehittämisessä. 

Oulussa, kuten monessa muussakin Suomen kaupungissa, kaupungin kehit-

täminen on jossakin hajautunut jopa liiaksikin eri toimialoille (jolloin kau-

punkikehittämisen kokonaisuus jää hajanaiseksi) sekä tullut entistä enem-

män projektilähtöiseksi ja ulkoisista rahoituslähteistä riippuvaiseksi. OU-

TO-mallia – ja varsinkin arvovirtoja voitaisiin pitää yhtenä eri kehittäjiä 

yhdistävänä kokonaisuutena, jota toki voitaisiin toteuttaa tulevaisuuden 

kaupungin kehittämisessä paitsi yhteisesti niin myös toimialalähtöisistä 

tarpeista.  Keskeistä on se, että Oulu kykenee myös käyttämään riittävästi 

henkilöstöään ja voimavarojaan tulevaisuuden kaupungin linjaamisessa. 

Haastatteluaineiston perusteella tällä hetkellä kehittämisresurssien irrotta-

minen ei ole riittävällä tasolla. 

 

1.2 Ekosysteemit tulevaisuuden kaupungin kehittämisen 
välineinä  

1.2.1 Ekosysteemien moninaisuus 
 

Ekosysteemeistä on viime vuosikymmeninä muodostunut elinkeinopoli-

tiikan ja innovaatiotoiminnan hittisana. Sillä tarkoitetaan monesti in-

novaatioiden ja kasvun tavoittelemista — ajatuksella, että mitä enemmän 

on ideoita ja toimijoita, sitä enemmän on uusia palveluja ja hyvinvointia.  

Käsitteellisesti ekosysteemit eivät ole vain verkostoja vaan niin niissä toi-

minta ja kehittäminen tapahtuu spontaanimmin eri toimijoiden löytäessä 

yhteisiä intressejä (Kinder ym. 2020; Kinder ym. 2021). 

Liiketoimintaekosysteemin käsite kiinnittyykin yhteen avoimen in-

novaation käsitteen kanssa (Chesbrough 2003). Liiketoimintaekosysteemei-

tä löytyy ainakin kolmenlaisia: 1) digitaalisia alustaratkaisuja hyödyntäviä 

yritysten ja muiden toimijoiden välisiä arvoverkkoja (Iansati & Levien 

2004) Tällöin ekosysteemi koostuu erilaisista alustakehittäjistä, laitevalmis-

tajista ja sovelluskehittäjistä, jotka kokoontuvat saman alustan hyödyntämi-

sen ympärille (Gaver & Cusumano 2014). 2) Ekosysteemeillä voidaan 

myös viitata toimitusketjun tai 3) toimialan ympärille rakentuviin ekosys-

teemeihin (Gaver & Cusumano 2014), joiden kehittymiselle on keskeistä 

veturiyrityksen tai yritysryhmän liiketoiminnan menestyminen ja organisoi-

tuminen (Iansiti & Levien 2004). Näillä ekosysteemikäsityksillä on myös 

usein alueellinen ulottuvuus ja kiinnittyminen alueelliseen innovaatioympä-

ristöön sekä perinteistä klusterikehittämistä laajempi avoimuus ja moni-

muotoisuus. 

 Alustatalouden kehittymisen myötä ekosysteemeissä alettiin etsiä 

vastauksia uusien liiketoimintamallien lisäksi esimerkiksi kestävyysvajee-

seen ja työllisyyteen. Havaittiin, että uudet yritykset ja niissä erityisesti 

kasvuhakuiset yritykset tuottavat suurimman osan uusista työpaikoista. 

Huomio kiinnittyikin erityisesti start-uppeihin ja yritysmäiseen toimintaan 

(entrepreneurial ecosystems)(Stam & van de Ven 2019, Brown & Mason 

2017). Yritysmäiseen ekosysteemiin liittyy myös vahva kiinnittyminen 

paikalliseen innovaatio- ja kehitystoimintaan ja fyysinen läsnäolo. Usein 

varsinkin alkuvaiheessa ekosysteemiin kuuluvilla (alkavilla) yrityksillä oli 
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kytkös johonkin rakenteeseen, kuten korkeakoulun tai yrityspalvelujen toi-

mintaan tai eräänlaisten hubien tai hautomojen yhteyteen. 

 Oulussa innovaatioekosysteemin merkitys Oulun seudun tulevaisuu-

delle on tunnistettu; vuodesta 2009 Oulun innovaatioallianssi (OIA) on 

toimeenpannut älykkään erikoistumisen strategiaa Oulun seudulla. OIA on 

muodostanut vahvaa paikallista yrittäjyysekosysteemiä kehittämällä yritys-

ten toimintaympäristöä, kohdentamalla tutkimusrahoitusta, kehittämällä 

innovaatioihin perustuvaa liiketoimintaa, kansainvälisesti kilpailukykyisiä 

yrityksiä ja työllisyystoimia. OIAn hallintamalli, kumppanien roolit ja vas-

tuut sekä yhteistyön käytännön toteutustavat on määritelty. Kumppanit ovat 

sitoutuneet kohdentamaan toimintojaan, koulutusta, tutkimusta ja kehittä-

mistä sovituille fokusaloille, investoida sovittuihin infrastruktuureihin ja 

kehittää mekanismeja vastavuoroiseen käyttöön. Samoin on havaittavissa 

Suomen mittakaavassa ainutlaatuisia ekosysteemejä esimerkiksi teknologi-

an ja tekoälyn ympärillä, joihin myös MODA-hankkeen toiminta on liitty-

nyt (ks. Kinder ym. 2021). 

 Alkuperäiset fokusalueet valittiin kansainvälisesti potentiaalisimmilta 

liiketoimintasektoreilta, ja toimet kohdentuivat osaamiskeskittymien muo-

dostamiseen ja avoimen, jokapaikan tietotekniikkaa hyödyntävän Oulun 

luomiseen.  Älykaupungin kehittämiseen keskittyvän innovaatioekosystee-

min kehittämisen motiivina oli saada koko ekosysteemi palvelemaan yh-

teistä tavoitetta – tehdä kaupungista hyvä paikka elää ja kasvattaa kansain-

välistä kasvuhakuista yritystoimintaa. Innovaatioekosysteemin tasot (Kuva 

2.) on kehitetty tätä silmällä pitäen.  

 

 

Kuva 2. Älykkään innovaatioekosysteemin rakenne Oulussa (Rantakokko, 

2012) 

 

Oulun lähestymistapa yhteistyöhön on strategialähtöistä ja innovaatio-

orientoitunutta. Se perustuu pitkään koulutuksen, tutkimuksen, yritysten, 
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julkisen sektorin ja innostuneiden yksilöiden yhteistyöhön. Kaikki osat ja 

tasot ovat tarpeellisia, ja ne linkittyvät toisiinsa yhteisen tavoitteenasettelun 

kautta. Yhteistyöprojekteja on kehitetty ja toteutettu tarvelähtöisesti. (Ran-

takokko, 2012). 
 

1.2.2 Ekosysteemikehittämisen laajentuminen 
 

Viime aikojen innovaatiotoiminta on yhä enemmän laajentunut yritys-

ten liiketoiminnan kehittämisen lisäksi myös yhteiskunnalliseen kehit-

tämiseen. — Monet yhteiskunnalliset haasteet ovat niin monisyisiä, että 

niitä ei pystytä ratkomaan yhden tai muutamankaan toimijan kesken. Tarvi-

taan uudenlaisia toimintamalleja ja yhteistyön muotoja. Tämä on samalla 

osa laajempaakin innovaatiotoiminnan kehitystä. Innovaatiopolitiikan ta-

voitteeksi on aikaisempaa vahvemmin tullut ratkoa vaikeiksi miellettyjä 

yhteiskunnallisia ongelmia esimerkiksi samaan aikaan pahenevaa hoitaja-

pulaa ja kasvavaa palvelutarvetta. Käytännössä siis tarve voitaisiin muotoil-

la ekosysteemin kehittämiskysymykseksi esimerkiksi siten, että miten pys-

tymme tuottamaan aikaisempaa vaikuttavampia ja kustannustehokkaampia 

hoitomuotoja ja samalla vähentämään henkilökunnan tarvetta hoitoproses-

sissa? Innovaatioilta odotetaankin monesti tänä päivänä laajempia ja yh-

teiskunnalliselta merkitykseltään suurempia hyötyjä pelkän taloudellisen 

hyödyn tavoittelemisen sijaan (vrt. McGahan ym. 2020). Edelleen innovaa-

tion määritelmään toki kuuluu perusmääritelmä eli se, että innovaatioksi 

katsotaan uuteen ideaan, teknologiaan tai palvelun tuottamistapaan perustu-

va tuote tai palvelu, joka on otettu käyttöön. 

 Ekosysteemit voidaan nähdä eräinä vastauksina yhteiskunnallisten 

haasteiden ratkomisen tarpeeseen. Ekosysteemit muodostuvat useista ja 

monilla eri tavoilla yhteiseen tavoitteeseen kiinnittyvistä toimijoista ja 

muodostavat näin keskinäisriippuvuuksien verkoston. Ekosysteemeihin 

liittyvät kehitysalustat mahdollistavat eri toimijoiden välille monen suuntai-

sia vuorovaikutusmahdollisuuksia ja kehitystilanteita. Toimijoita ekosys-

teemissä voi olla laajasti yrityskentästä, tutkimus- ja kehitysorganisaatiois-

ta, julkishallinnon toimijoista tai kolmannelta sektorilta, mutta toimiakseen 

ekosysteeminä yhteen kokoontunut verkosto tarvitsee yhteisen tavoitteen ja 

hyvin toimivaa keskinäistä vuorovaikutusta. Ekosysteemimäiseen verkosto-

toimintaan kuluu lisäksi matala organisaatio ja vähäinen hierarkia. Ekosys-

teemissä erilaiset ideat pääsevät mahdollisimman vapaasti liikkumaan ja 

ekosysteemimäinen toiminta muodostaa ketterän ja innovatiivisen toimin-

tamallin, jonka avulla voidaan ratkoa ongelmia ja kehittää uudenlaisia tuot-

teita ja palveluja.  

 Hyödyntämällä digitaalisia alustoja laajasti voidaan saavuttaa laaja-

mittaisia ja nopeasti skaalautuvia vaikutuksia ja näin laajentaa ekosystee-

min maantieteellistä ulottuvuutta kattamaan sekä lokaalin kehittämistoi-

minnan että hyödyntämään globaaleja toimijaverkostoja ja näiden tarjoamia 

mahdollisuuksia. Digitalisaatiota hyödyntämällä ajan ja paikan merkitys 

muuttuu toissijaiseksi. Oulun tapauksessa voidaan ajatella, että alueen 

ekosysteemit ovat samaan aikaan juurtuneita alueelliseen kehittämiseen ja 

samalla ovat osa kansallista ja kansainvälistä kunkin alan kehittäjäverkos-

toa. 
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1.2.3 Tulevaisuuden kaupunki ekosysteemitoimijana ja 
ekosysteemien hyödyntäjänä 
 

Oulun kaupungissa on vahvaa kokemusta ekosysteemitoiminnasta. —

Kokemukset liittyvät erityisesti perinteisiin ekosysteemin hahmottamista-

poihin kuten elinvoiman ja teknologioiden edistämiseen sekä projektirahoi-

tettujen kehittämishankkeiden toteuttamiseen.  

Käytännössä tämä yleensä tarkoittaa, että toiminnan painopiste on 

tunnistetuissa verkostoissa ja niihin liittyvien toimijoiden yhteisessä kehit-

tämistoiminnassa, jossa on jo projektoimisvaiheessa asetettu tavoitteet, 

kiinnitetty toimintatavat ja luotu yhteistyön käytännöt. Toiminnan painopis-

te on ollut kuvion (Kuva 3.) kahdella ylimmällä tasolla. 

Edellä kuvattu perinteinen ekosysteemikehittämiseksi yleensä kutsut-

tu logiikka on edelleen toteuttamiskelpoinen tavoiteltaessa ratkaisuja tun-

nistettuihin tarpeisiin tiedetyillä menetelmillä. Käytännössä on kuitenkin 

kysymys olemassa olevien toimijoiden hyvästä verkostoyhteistyöstä eikä 

ekosysteemimäisestä toiminnasta. 

 

  

 

Kuva 3. Ekosysteemin toiminta ja tasot (Rannisto, Leponiemi & Sillanpää 

2021). Mikäli kukaan ei ylläpidä ja fasilitoi ekosysteemia, syntyy vain kah-

den ylimmäisen tason kehittämistä, koska siellä on tarve; jonka tyydyttämi-

seen löydetään kyllä tarjontaa.  
 

On kuitenkin mahdollista laajentaa ekosysteemien toimintaa vastaamaan 

innovaatioiden ja ekosysteemitoiminnan ajankohtaisia tavoitteita eli vasta-

uksia myös yhteiskunnallisesti merkittäviin haasteisiin, laajentamalla sekä 

ekosysteemimaista toimintaa että avaamalla sitä. Koska suuret kaupungit – 

Kuten Oulu – ovat mukana monissa eri ekosysteemeissä, on niillä tarve 

varmistua ekosysteemitoiminnan strategisuudesta. Oulussa elinvoiman ke-

hittämiseen liittyvä ennakointi on tapahtunut pääosin Oulun innovaatioal-

lianssin puitteissa; se määrittelee yhteisen viitekehyksen paikalliselle inno-
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vaatiopolitiikalle ja -toiminnalle. Aluksi OIA painotti ihmisten innostusta 

käyttövoimanaan, sittemmin ohjelmissa painotettiin asukkaiden osaamisen 

kehittämistä ja tulevaisuuden tietoyhteiskuntaa; palvelutaloutta hahmotel-

tiin. Vuosina 2017–2021 yhteistyö keskitettiin ICT:n ja digitalisaation hyö-

dyntämiseen liiketoiminnassa ja julkisella sektorilla. 

 Vaikka voidaankin ajatella, että elinvoimaekosysteemissä ratkotaan 

elinvoiman asioita ja hyvinvointiekosysteemistä sote-alan asioita, on kau-

punkien kannalta olennaista saada ekosysteemimäinen kehittäminen tuot-

tamaan ei vain yhden alan vastauksia vaan ratkomaan laajempia yhteiskun-

nallisia haasteita, jolloin älykäs kaupunki muuttuu kokonaisuudessaan alus-

taksi (Hirvonen-Kantola ym. 2015). Näiden ratkaiseminen edellyttää alojen 

välisten raja-aitojen rikkomista. Kaupunki ekosysteemitoimintaa fasilitoi-

vana tahona on luonteva toimija tähän tehtävään. Oulu on ottanut askelia 

tähän suuntaan kokeilemalla toimintaa Oulun Innovaatioallianssin Veto-

voimainen pohjoinen kaupunki -ekosysteemissä (2015‒2019), jonka toi-

minnassa kaupunkisuunnittelulla oli rooli asukasvuorovaikutuksen käsitte-

lyssä. Oulun innovaatioallianssi on kokeillut muitakin lähestymistapoja 

käyttäjävuorovaikutuksen järjestämiseen, mm. Oulu Urban Living Labs -

konseptin koekäyttäjäyhteisön avulla. Tuoreimman mahdollisuuden tarjoaa 

Eurooppa-yliopisto UNIC, jossa moninaisuus ja osallisuus ovat tutkimus-

yhteistyön lähtökohtana. 

 Suurta potentiaalia on siis Oulun innovaatioallianssin toiminnan kyt-

kemisessä asiakaslähtöistä palvelunkehittämistä koordinoiviin OUTO-

toimintamallin arvovirtoihin, jotka tuottavat ihmislähtöisiä poikkialaisia 

kehittämistarpeita, jotka antavat suuntaa myös innovaatiotoiminnalle. Näin 

yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemi voitaisiin valjastaa tulevaisuuden kau-

pungin haasteiden ratkaisemiseen ihmis- ja asiakaslähtöisesti. OIA-

kärkiohjelmien roolia tulevaisuuden kaupungin tavoitteiden mukaisten so-

vellusten ja ratkaisujen kehittämisessä voisi olla mahdollista kirkastaa ke-

hittämisputkissa, joissa innovaatioita kehittämällä on mahdollista tarjota 

uusia ja parempia palveluita. Kaiken kaikkiaan OUTO-toimintamallin roo-

litus palveluiden määrittelijän, tilaajan, tuottajan ja käyttäjän näkökulmista 

on hyvä; palveluille ja palvelualustoille tarvitaan palvelusta päättävän rooli. 

Myös toimialojen ja liikelaitosten konkreettinen toiminta kehitysputkissa 

tulee määrittää selkeästi. Esimerkiksi Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilla 

on merkittävä rooli älykaupunki-infrastruktuurin kehittämisessä. 

 OIA-kärkiohjelmien avulla ratkaisujen kehittämiseen on mahdollista 

kiinnittää sovellus- ja ratkaisujen kehittäjiä ja saada täydentävää rahoitusta 

TKI-hankkeiden muodossa. Näin innovaatioekosysteemin tietotaito ja pal-

velut, jotka ekosysteemi on tarjonnut yrityksille, olisi ulotettavissa kaupun-

kikehittämiseen. 

 Voidakseen saada ekosysteemimäisesta toiminnasta strategisempaa, 

on silti Oulussakin syytä luoda rakenteita, joissa eri ekosysteemien toimijat 

ja kaupungin keskeiset päättäjät kohtaavat ja ideoivat ja konkretisoivat yh-

dessä sekä ratkottavia tarpeita että ekosysteemien välistä yhteistyötä. Täl-

lainen rakenne voi olla esimerkiksi innovaatiovaliokunta tai -foorumi, jon-

ka tehtäväksi on annettu ekosysteemien välinen yhteistyö ja jossa ovat osal-

listujina kaupungin poliittisten ja keskeisten viranhaltijoiden lisäksi ekosys-

teemitoimijoita yrityksistä asiakkaiden edustajiin. Ryhmästä tulee näin ol-

len varsin suuri ja siksi sen toiminta on enemmän päätöksentekoa valmiste-

leva kuin päätöksentekoelin. Käytännön päätöksenteon ekosysteemimäises-

tä toiminnasta voisi tehdä esimerkiksi kaupunginhallitus, vaihtoehtoisesti 

konsernijaosto tai elinvoima-asioista vastaava lautakunta.  
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2 Oulun kaupungin toimintamallin arviointi: mi-
ten toimintamalli vastaa muuttuvaa toimin-
taympäristöä  
 

2.1 Politiikkakapasiteetti 
 

Oulun kaupungin toimintamallia voidaan jäsentää myös niin kutsutun 

politiikkakapasiteetin rakentamisen teorian avulla. — Politiikka-

kapasiteetti nähdään edellytyksenä tehokkaiden julkisten politiikkojen ke-

hittämiselle, ja kääntäen, politiikkakapasiteetin puutteen nähdään heikentä-

vän julkishallinnon kykyä saada aikaan haluttuja lopputulemia (Bali & Ra-

mesh 2018). Yleisemmin, politiikkakapasiteetilla on tarkoitettu kykyä ke-

hittää politiikkoja ja antaa niille vaikuttavuutta (Gleeson ym. 2011). Poli-

tiikkakapasiteetti on kehittynyt moniulotteiseksi käsitteeksi, joka ulottuu 

hallinnon yli aina yksittäisiin työntekijöihin, organisaatioihin sekä laajem-

piin politiikkojen rakenteisiin, ja siten se soveltuu ihmislähtöisen, osallista-

van ja ratkaisukeskeisen kehittämisen arviointiin. Politiikka-kapasiteetti 

voidaan jakaa kahteen päänäkökulmaan: 1) resursseihin (analyyttiset, ope-

ratiiviset ja poliittiset) ja 2) tasoihin (yksilö, organisaatio ja systeemi) (Wu 

ym. 2015). 

 Yksilön tasolla tarkoitetaan prosesseihin kuuluvien ihmisten (virka-

miesten, päätöksentekijöiden ja analyytikkojen) osaamista ja tietoa. Organi-

saation tasolla viitataan organisaation resursseihin, joilla se voi tukea poli-

tiikkojen kehittämistä ja toteutusta (mm. työntekijöiden osaaminen, talou-

delliset mahdollisuudet, integroivat organisaatiorakenteet ja poikkisektoraa-

lisen toiminnan koordinointi, informaation ja datan jakamisen infrastruk-

tuuri, organisaatiokulttuuri ja organisaation prosessit, jotka tukevat politii-

kan kehittämistä ja toimeenpanoa. Systeemin tasolla tarkoitetaan politiik-

kakapasiteettia, jonka eri organisaatiot yhdessä omaavat; se ilmaisee hallin-

non kyvyn tehdä yhteistyötä julkisorganisaatioiden, yksityisten toimijoiden 

ja yhteisön kanssa monimutkaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaise-

misessa. Kaupunkikehittämisen yhteydessä tämä siis viittaa edellä keskus-

teltujen ekosysteemitoimijoiden kykyyn yhdistää taitonsa ja resurssinsa, 

sekä heidän välisiin suhteisiin. Julkisjohtaminen voi siis muodostua koko-

naisuudeksi eri tavoin yksilöiden, organisaation ja systeemin ominaisuuk-

sista. 

Resurssit koostuvat erilaisista osaamisista, infrastruktuureista, tiedos-

ta, pätevistä ihmisistä ja yhteistyösuhteista, joita hyödynnetään yhteiskun-

nallisten haasteiden ratkaisemisessa. Nämä resurssit kytketään yhteen eri 

tavoin – sen mukaan, että kokoonpano vastaa hyvin käsillä olevaa haastetta 

tai tavoitetta. (Gleeson ym. 2011; Lawrence ym. 2020). Täten kaikkien 

ekosysteemin toimijoiden, kuten poliitikkojen, kolmannen sektorin, yritys-

ten, kansainvälisten kumppanien ja julkisorganisaatioiden kapasiteetit vai-

kuttavat siihen, mikä on hallinnon oma toimintakyky (Wu ym. 2015). 

Politiikka-kapasiteettia analysoimalla siis voidaan tarkastella OUTO-

toimintamallia osana laajempaa oululaista kehittämisympäristöä. Ensin 

OUTO-toimintamallin mahdollisuuksia tarkastellaan eri organisaatioiden 

yhteistyön kentällä, toiseksi tunnistetaan, miten OUTO-malli asemoituu 

kaupungin sisäisen yhteistyön kenttään, ja kolmanneksi katsotaan OUTO-

mallin mahdollisuuksiin ohjata monialaista, ihmislähtöistä ja ratkaisukes-

keistä kehittämistä. 
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2.1.1 Systeemi: Ekosysteemimäinen toiminta ja OUTO-
toimintamalli 
 

MODA-hankkeessa kehitetty ja pilotoitu OUTO-toimintamalli vastaa 

varsin hyvin ekosysteemimäisen toiminnan periaatteita. — Siinä on 

koottu mallia, jolla eri toimijoiden näkökulmat saadaan esiin ja sen perus-

teella voidaan ratkoa palvelujen kohderyhmän palvelutarpeita. Hyödyntä-

mällä digitaalista palvelualustaa voidaan samalla kerätä tietoa asiakkaiden 

käyttäytymisestä, palvelutarpeista sekä ratkaisujen toimivuudesta ja näin 

jatkaa palvelujen kehittämistä älykkäästi ja osin itseohjautuvastikin.  

 Asiakaspalvelujen kehittämisen arvovirta sisältää keskeisiltä osin 

ekosysteemin fasilitoimisen ja toiminnallistamisen erilaiset tehtävät ja sil-

täkin osin tukee ekosysteemimaista toimintaa. Arvovirta-ajattelua voidaan 

hyvin toteuttaa laajemminkin kaupungin eri ekosysteemeissä tai sitten luo-

da jopa yhteinen rakenne, joka fasilitoi useita ekosysteemejä. Tämän etuna 

olisi myös se, että kaikelle ekosysteemien ja verkostojen toiminnalle kes-

keinen vuorovaikutuksen ylläpito ja avoimuus olisi yhden tahon tehtävänä. 

Samalla voisi syntyä rakenne kaupungin omien kehittäjäresurssien koor-

dinoinnille ja strategisuuden vahvistamiselle. 

 Ekosysteemien välisen vuorovaikutuksen ylläpidon näkökulmasta on 

oleellista, että ekosysteemin tavoitteet ovat luontevalla tavalla koordinoivan 

tahon intressejä. Lisäksi koordinoivan tahon on nautittava osapuolten luot-

tamusta. Tavoitteenasettelun lisäksi ekosysteemin orkestrointiin kuuluu 

muita kriittisiä toimia: toimijoiden mobilisointi, verkoston vakauden ylläpi-

täminen, koordinointi, tiedon liikkuvuuden edistäminen ja mahdollisuuksi-

en ja hyödyn jakaminen reilusti (Kuva 4) (Dhanaraj & Parkhe 2006; Van 

der Borgh ym. 2012; Hurmelinna-Laukkanen ym. 2011; Sabatier ym. 

2010). OUTO-toimintamalliin kuuluvan arvovirran ohjausryhmän koostu-

musta on mahdollista suunnitella näiden tehtävänkuvien kautta. Kokonai-

suuden kannalta on tärkeää tunnistaa avainhenkilöt, jotta yhteinen ymmär-

rys ja suunta säilyy. Ekosysteemeissä vuorovaikutus ja arviointitiedon 

laajan hyödyntämisen varmistaminen on oleellista. 

 

 

 

Kuva 4. Ekosysteemin orkestroinnin tehtävät (Dhanaraj & Parkhe 2006; 

Van der Borgh ym. 2012; Hurmelinna-Laukkanen ym. 2011; Sabatier ym. 

2010) 
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Koska OUTO-toimintamalli on vasta pilotointivaiheessa, on luonnollista, 

että sitä testataan yhdellä toimialalla, yhdessä ekosysteemissä ja yhden 

teeman alueella. On kuitenkin tärkeää jo tässä vaiheessa miettiä niin tekno-

logian kuin toimintamallin osalta skaalautuvuutta ja toiminnallisuutta laa-

jemmin. OUTO-toimintamallin kehittämisputkissa on mahdollisuus sel-

keyttää palvelualustat-täydentävät palvelut -ajattelua. Kehittyessään toimin-

tamalli voidaan näin laajentaa keskeiseksi osaksi koko kaupungin palvelu-

jen asiakaslähtöistä ja digitaalista toteutusta. Huomioitavaa on myös se, että 

aina palvelujen asiakas ei ole yksilö, vaan se voi olla myös yhdistys tai 

yritys. Näin ollen myös kehitysputken yhteistyön kohde voi olla toimialan 

sisäinen, tai toimialojen tai organisaatioiden välistä kehittämistä edellyttä-

vä. Kehittämisputken toimintaan tulisi osallistua toimijoita, joilla on näky-

mä ja ulottuvuus kansainvälisen etulinjan ratkaisujen kehittämiseen. Seu-

raavassa vaiheessa OUTO-toimintamallin kehittämiseen onkin kytkettävä 

muitakin ekosysteemejä, ei vain kaupungin toimialoja, vaan myös niiden 

yhteydessä olevia ekosysteemejä. Tulevaisuuden kaupungin toiminta perus-

tuu aikaisempaa enemmän avoimille verkostoille ja ekosysteemeille. Oulu 

on OUTO-toimintamallin myötä ottanut uusia askeleita innovatiiviseen ja 

kehittävään suuntaan. 

 

2.1.2 Organisaatio: Integroiva kaupunkikehittäminen ja OU-
TO-malli 
 

Elinvoimaa ja hyvinvointia edistävää kehittämistä kannattaa tarkastel-

la erityisesti siitä näkökulmasta, miten älykäs kaupunki omaksuu muu-

toksentekijän roolin. — OUTO-toimintamallissa arvovirta onki määritelty 

seuraavasti: “Arvovirta on valittuun aiheeseen keskittynyt jatkuvan kehit-

tämisen toiminto, joka voi olla kiinteä organisaatio tai virtuaalinen. Arvo-

virralla on aihe ja missio, jota se toteuttaa arvovirran vetäjän ja hänen tuke-

naan olevan ohjausryhmän ohjauksessa. Arvovirta omistaa kehitysputkia ja 

maksimoi niiden arvontuottoa salkunhallinnan keinoin.” 

OUTO-toimintamallin käsitteitä on mahdollista vielä hivenen sel-

keyttää ja auttaa osallistujia ymmärtämään, millä tasolla liikutaan: Käsite 

’arvovirta’ luo mielikuvan ekosysteemissä tapahtuvasta arvon lisäyksestä. 

Arvovirta-käsitettä käytetään useimmin arvotuottavan toiminnan kuvaukse-

na eli niin sanotun tilaus-toimitus prosessin rinnasteisena käsitteenä. Mie-

luummin voisi puhua prosessista, jonka tavoitteellisuutta olisi hyvä koros-

taa. OUTO-toimintamallissa arvovirta-prosessi ohjaa ratkaisukeskeisiä ke-

hitysputkia, joita voisi prosessi–projekti-hierarkiaa selkeyttääkseen nimittää 

myös kehitysprojekteiksi; nekin koostuvat lukuisista vaiheista ja tehtävistä. 

Arvovirta myös koostuu lukuisista kehitysprojekteista (kehitysputkista), 

jotka ovat missiota toimeenpanevia moduuleita. 

 Jatkuvaan työn ohella oppimiseen perustuva prosessin kehittäminen 

ei (Victor & Boynton 1998) mukaan aina ole organisaation kohtaamia haas-

teita vastaava työtyyppi, etenkään silloin, kun asiakkaiden odotukset muut-

tuvat nopeasti. Massakustomointia hyödynnetään, kun on aikaansaatava 

tehokkaasti juuri sitä, mitä asiakas kulloinkin tahtoo. Työtyyppinä OUTO-

malli tarkoittaakin, että Oulun kaupunki on ottanut kehittämistoiminnassaan 

askelia niin sanottua massakustomointia kohti. Tämä työtyyppi vastaa toi-

mintaympäristöä, jossa kunnan palvelurooli on keskeinen ja saa uusia muo-

toja.  
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Massakustomointi perustuu esivalmistettujen moduulien1 joukkoon; mo-

duuleja integroimalla voidaan joustavasti koota halutunlainen tuote tai pal-

velu, ilman että sen valmistusprosessia on tarvetta muuttaa. Tuote- tai pal-

velupaketteja ei ole tuotettu valmiiksi, vaan asiakkaan ottaessa yhteyttä 

palvelutarjoaja perehtyy uniikkiin tilaukseen ja tarjoaa räätälöidyn palvelu-

kokonaisuuden, joka muodostetaan paitsi esivalmistettujen moduulien 

myös toimiviksi kehitettyjen toisiinsa eri tavoin integroitavissa olevien 

osaprosessien ja selkeän prosessikuvauksen avulla. Massakustomointi pe-

rustuu olemassa olevien, erikoistuneiden ja perin pohjien tunnettavien re-

surssien linkittämiseen sekä toimintaa koskevaan, kumuloituneeseen raken-

teelliseen tietoon. Massakustomointi edellyttää kuitenkin työn perinpohjais-

ta uudelleenjärjestelyä. 

 Tässä työtyypissä työn organisointi perustuu informaatio-

arkkitehtuuriin, jossa markkinointi, tuotanto, laadunvalvonta ja asiakaspal-

velu on integroitu yhtenäiseksi mutta suurpiirteiseksi prosessiksi. Massa-

kustomointiin perustuvassa organisaatiossa verkoston työtä koordinoidaan 

keskitetysti, hubista käsin. Siellä johtajalta odotetaan pitkäjänteistä työtä, 

mutta myös reaaliaikaista mahdollisuuksiin tarttumista. Massakustomoin-

nissa ei kuitenkaan ole kyse vain laajan verkoston osaamisen hyödyntämi-

sestä, vaan oleellista on luoda verkoston toimintaa ohjaava organisaation 

kattava visio ja standardoitu alusta. 

 Osa-alueestaan vastaavien sitoutuneiden työntekijöiden tehtävä on 

kerätä jatkuvasti strategista tietoa kuuntelemalla asiakkaiden tarpeita ja 

tallentaa tieto koko organisaation käytössä olevaan tietokantaan. Työnteki-

jöiden yhteistyö perustuu ennen muuta hiottuun, osasia integroivaan menet-

telytapaan, jota jalostetaan karttuvan konfiguraatiotiedon perusteella. Tä-

män työtyypin avulla voidaan tarjota palveluja täsmällisesti ja tehokkaasti, 

kun asiakkaat odottavat räätälöityjä, mutta edullisia tuotteita ja ripeää pal-

velua. Tällaista kontekstia voisi kutsua täsmämarkkinoiksi. Massakusto-

mointia hyödyntävän on oleellista hahmottaa tuotteen tai palvelun ja asiak-

kaan sekä oman organisaationsa välinen jatkuvaan vuorovaikutukseen pe-

rustuva uudistumisen dynamiikka. Taukoamaton markkinoiden, mukaan 

lukien kilpailijoiden tarkkailu, asiakaskunnan tarpeiden tulkinta, nopeasti 

uudelleenorganisoitavat resurssit sekä työn yhdistämisen taidot ovat kriitti-

siä tekijöitä massakustomoinnissa. OUTO-malli on näin ollen erinomainen 

lähtökohta älykkään kaupungin kehittämiseen, silloin kun ekosysteemien 

kapasiteetti ja modulaaristen teknis-taloudellisten systeemien suunnittelu 

halutaan valjastaa kaupungin kehittämiseen ihmislähtöisesti. 

2.1.2.1 Tilannekuvajohtaminen 
 

OUTO-mallin arvovirran ohjausryhmän tehtävissä kriittiseksi tehtä-

väksi nousee suunnitteluhaasteiden tunnistaminen ja kehittämistavoit-

teiden integroiva muodostaminen, — sillä luovia ratkaisuja kehitetään 

ympäristöllisistä, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista lähtökohdista. 

Arvovirran olisikin hyvä kehittää seuraavassa vaiheessa palvelujen prio-

risointikriteerejä. OUTO-toimintamallin mittaristossa/kriteeristössä voitai-

siin mitata palvelujen vaikuttavuutta sekä palvelun tarjoajan että palvelun 

käyttäjän osalta: taloudellinen merkitys kummallekin, säästetty aika, saadun 

                                                   
1Moduuli on toimintojen tai komponenttien joukko, joka toteutetaan yhtenä työkokonaisuutena ja jota 

voidaan kuvailla yhtenä kokonaisuutena (Gilmore & Pine 2000). Moduuli voi olla esimerkiksi suunni-

telma, erityisosaamista omaava työntekijä tai johonkin eri työtyyppiin perustuva työtehtävä- tai palve-

lukokonaisuus. 
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hyödyn laatu ja määrä; nyt taloudellisissa mittareissa painottuu palvelun 

tarjoajan näkökulma.  

 Tiedolla johtamisesta tulee keskeistä visio-ohjatussa älykkäiden kau-

punkien suunnittelussa. Tietoaineistojen keruu ja ylläpito on kallista, joten 

vision toteutusta palvelevan datan valita on tehtävä strategisin perustein ja 

kohdennettava resursseja sen puhdistamiseen, harmonisointiin ja analysoin-

tiin. Tiedossa on, että jotkin kunnianhimoiset kaupungit räätälöivät seuran-

takriteerit ja datalinjat omiin tarpeisiinsa. Lähtökohtana ovat tarpeet kehit-

tää paikkatiedon rakenteita vuorovaikutuksen näkökulmasta ja taata myös 

yritysten keräämän datan saatavuus niissä tapauksissa, kun se on kaupun-

geille niiden toiminnassa tarpeen.  

 

 

Kuva 5. Tilannekuvajohtaminen on älykkään kaupungin kehittämisen kes-

kiössä (Rönkkö ym. 2018) 

 

 

Robottipuhelupilotti 
 

MODA-hankkeessa onkin tehty robottipuhelupilotti, — jossa Oulun 

kaupunki soitti kolmen entisen kuntakeskuksen asukkaille ja yrittäjille tie-

dustellakseen heidän käsityksiään alueensa nykytilasta ja tulevaisuudesta: 

mikä saa alueen tuntumaan kodilta, mitkä asiat ovat arjen sujumisen kan-

nalta tärkeitä, mitkä asiat vaikuttavan alueen maineeseen ja mitä alueella 

tulisi parantaa, jotta alueella olisi mahdollista elää tai toimia pitkään. Pilotti 

osoitti OUTO-mallin arvovirran ohjausryhmän ja kehittämisputkien olevan 

mahdollista kysyä ripeästi laajassa mitassa mitä vain, kohdennetusti miltä 

alueelta vain. Ensi vuonna myös OuluBot oppii kaupunki-asiakas-

suuntaisen vuorovaikutuksen, tämänhetkisen asiakas-kaupunki-suuntaisen 

vuorovaikutuksen lisäksi, mikä mahdollistaa jatkuvan vuorovaikutuksen 

kaupungin ja asukkaiden, työntekijöiden ja yritysten välillä. Tämä tarkoit-
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taa, että Oulun kaupungilla on pian huimat tekniset edellytykset ylläpitää 

reaaliaikaista tilannekuvaa asukkaiden elinympäristöstä ja yritysten toimin-

taympäristöstä.  

 Pilotti osoitti myös olevan mahdollista hyödyntää tekoälymenetelmiä 

robottipuheluilla kerätyn datan analysoinnissa. Robotin litterointitarkkuus, 

tarve muuttaa sanoja perusmuotoon ja tekoälyalgoritmit kuitenkin pelkisti-

vät puhuttuun kieleen perustuvaa dataa. Herkempää analyysia varten on 

tarpeen joko jatkokehittää tekoälymenetelmiä tai analysoida avoimia vasta-

uksia myös laadullisen tutkimuksen menettelyin. Oulu onkin luonteva kau-

punki olla edelläkävijä tekoälyyn pohjautuvien palveluiden ja datakeskei-

syyden edistämisessä. Pienehkön aineiston tapauksessa alueen olosuhteet 

hyvin tunteva kehittäjä voi myös kuunnella äänitallenteet; tämäkin mahdol-

lisuus laajentaa kaupunkikehittäjillä tällä hetkellä käytössä olevia vuoro-

vaikutusmenettelyjä.  

 Data-analyysin tulokset on mielekkäintä kohdentaa ja esittää alueit-

tain, jolloin tulee mahdolliseksi tehdä johtopäätöksiä kehittämistarpeista 

esimerkiksi eri postinumeroalueilla, kaupunginosissa tai kortteleissa.  

Yhdistettynä OuluBotilla tai robottipuheluilla kerättävään mittavaan 

dataan, paikkatieto ja erityisesti PehmoGIS tarjoaa edellytykset kohdentaa 

tuloksia tarkasti eri paikkoihin ja ikäryhmittäin. PehmoGIS:ia, muuta paik-

katietoa ja datan visualisointia ylipäänsä tulisi kehittää OUTO-

toimintamallin arvovirran ohjausryhmän keskeisiksi tiedolla johtamisen 

työkaluiksi. Yleisesti, datan visualisoinnit toimivat erinomaisesti monialai-

sen keskustelun herättäjinä. 
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Kuva 6. Kevyitä tekoälymenetelmiä käytettiin robottipuheluilla eri posti-

numeroalueilta kerätyn datan analysoinnissa (Hoppari & Mankinen) 
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2.1.2.2 Interventioiden suunnittelu 
 
Keskeistä on luoda ekosysteemin yhteistyötä ohjaava visio. — Visio-

ohjatussa kaupunkikehittämisessä fokus muuttuu sellaisen suunnittelusta, 

joka saattaa tulla, sen suunnittelemiseksi, joka ei muutoin koskaan ole (Al-

brechts 2011). Visio-ohjatussa kehittämisessä (Kuva 8.) kaupunki omaksuu 

proaktiivisen roolin. Kaupunki visioi, strategisoi, toimii ja arvioi tuloksia ‒ 

yhä uudelleen, kohti pitkän tähtäimen visiotaan edeten. Tarvitaan jatkuvaa 

arviointia ja yhtä aikaa sekä lähiajan nopeita kehittämistoimenpiteitä että 

kaupunkikokonaisuuden pitemmän aikavälin kehitystyötä. Visio-ohjattuun 

kehittämisprosessiin kuuluvat seuraavat toimet:  

 1) Visioidessa kaupunki etsii mahdollisuuksia ja määrittelee pitkän 

tähtäimen tavoitteitaan. Koska kaupunkikehittämisen yhtenä tavoitteena on 

pitkään ollut toimijoiden osallistava vuorovaikutus, voi visio-ohjattu kehit-

täminen vaikuttaa paluulta entisvanhaiseen kuntasuunnitteluun. Visio-

ohjattu kaupunkikehittämisen on kuitenkin iteratiivinen, alati käynnissä 

oleva prosessi, jossa eri lähteistä koottavaa dataa analysoidaan päivittyviä 

tavoitteita vasten. Lisäarvon saavuttaminen myös edellyttää jo suunnittelu-

haasteen asettelua yhdessä eri toimialojen sekä sidosryhmien kanssa. Kau-

punki-yliopisto-yhteistyötä kannattaa hyödyntää tietoon perustuvien inter-

ventioiden suunnittelemiseksi. OUTO-mallissa tämä kohdentuisi luontevas-

ti arvovirran ohjausryhmän tehtäväksi. Asukas- ja toimijavuorovaikutuk-

seen on varmasti hyödynnettävissä OuluBotia ja robottipuheluita – kyse on 

vain asiantuntijoiden luovuudesta ja vuorovaikutuksen suunnittelun taidois-

ta.  

2) Arvovirran tehtäviin kuuluu niin ikään maksimoida kehitysputkien 

arvontuotto salkunhallinnan keinoin. Mahdollisuuksia valittaessa nojataan 

esimerkiksi kaupunkistrategiaan, joka on myös päätöksenteon perusta. On 

mielekästä valita projektit salkkuun strategisin perustein. Tiekartta voisi 

olla strategisen suunnittelun työkalu; OUTO-mallissa se on esitetty vuosi-

suunnittelun työkaluksi. Lopulta saatavilla olevat kehittämisresurssit mobi-

lisoidaan ja rikastetaan (tästä Healey 2009), OUTO-mallissa tämä tarkoittaa 

kehittämisputkien kokoamista. Kehittämisputkiin on esitetty kolmea eri 

ohjausryhmää (tarvesalkun, kehityssalkun ja palvelusalkun ohjausryhmät). 

Tällä tasolla salkunhallinta vaikuttaa tarpeettoman raskaalta rakenteelta, 

joka voi tuoda tiedon jatkumoon liittyviä haasteita ja jäykistää kehittäjä-

vuorovaikutusta tarpeettomasti. Mallia voisi seuraavassa vaiheessa jatkoke-

hittää tarkastelemalla täydentävän rahoituksen hankkeiden mahdollisuuksia 

kehittämiselle, mutta samalla myös niiden vaikutusta kehittämiseen. Yh-

teistoiminnalliset hankkeet ovat tyypillisesti varsin luovia vuorovaikutus-

prosesseja. Tätä arviointia varten tehtyjen haastattelujen valossa kehittämis-

resursseja on irrotettu Oulussa liian vähän. OUTO-mallissa ehdotetaan lu-

kuisia uusia kehittämisen ohjausryhmiä ja kehityksen hallinnan järjestel-

miä. Hallintatyön lisäämisen sijaan voisi pyrkiä mahdollisimman notkeisiin 

kehittämisen rakenteisiin. Esimerkiksi täydentävän rahoituksen projekteissa 

avainroolit, toimenkuvat ja henkilöt määritellään projektikohtaisesti. 

3) Kolmanneksi ratkaisuja kehitetään, pilotoidaan ja otetaan käyt-

töön. OUTO-mallissa kehittämisputkien tehtävänä on kehitys hankkeissa. 

 4) Kehittämistä, toimien vaikutusta ja kaupungin muutosta arvioidaan 

jatkuvasti. OUTO-mallissa arvovirta on määritelty valittuun aiheeseen kes-

kittyneeksi jatkuvan kehittämisen toiminnoksi. Toimien vaikutuksen ja 
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kaupungin muutoksen seurannan kehittäminen voisikin olla OUTO-mallin 

kehittämiskohde seuraavassa vaiheessa. 

 Arvioimme, että OUTO-malli soveltuu kaupunkikehittämisen hubik-

si, sillä arvovirta on jatkuvan kehittämisen toimintaa, jolla voi olla kiinteä 

tai virtuaalinen organisaatio. Tehtävä on tulevaisuuden kaupungissa aivan 

keskeinen, sillä kaikki edellä kuvatut toimet ovat yhtäaikaisesti käynnissä ja 

ne raamittavat valitun tavoitteen mukaista kehittämistä kokonaisuutena. 

Arvovirtoja voi OUTO-mallissa olla useita. Kriittinen kysymys onkin arvo-

virtojen tavoitteiden määrittely. 

 

 

Kuva 7. Visio-ohjattu kehittämisprosessi kaupunkisuunnittelun alalla (Hir-

vonen-Kantola ym. 2015) 

 

Älykkäässä kaupungissa kaupunkisuunnittelu on palvelumuotoilua, jolla on 

ulottuvillaan sekä fyysisen että digitaalisen toimintaympäristön keinot ja 

välineet. Tämän tulisi olla kehittämisen taustalla oleva yhteinen ajattelu – 

asiakaslähtöinen kaupunkisuunnittelu on toimialojen kehittämistoimia in-

tegroiva käytäntö. OUTO-mallissa asiakaspolut kuitenkin toistaiseksi jäävät 

näkymättömiin. Palveluportfoliossa tulisi tarkastella kunkin palvelun mer-

kitystä asukkaille ja yrityksille niiden kokemusympäristön kokonaisuudes-

sa.  

 Tulosten perusteella kaupungin on mahdollista kohdentaa ja suunni-

tella yksittäisiä interventioita eri toimialoilla, sen mukaan kun niiden käsis-

sä on muutostarpeeseen vastaamaan kykeneviä työkaluja. Esimerkiksi kau-

punkisuunnittelulla on kyky valmistella, tunnistaa ja avata kaupunkikehi-

tyshankkeita ratkaisujen kehittämisen ja skaalaamisen alustoiksi. Innovaa-

tioita voi jäädä kehittämättä tai ottamatta käyttöön ilman vaikkapa lähiöke-

hityshankkeen perusteellista vuorovaikutusprosessia, kaavarunkovaiheen 

integroivaa tavoitteenasettelua, rakentamisen mahdollistavaa asemakaava-

muutosta, toteutuksen ohjelmoivaa maapolitiikkaa sekä kumppanit valitse-

vaa ja sitouttavaa tontinluovutusta. Nämä ovat muutoksentekijä-kaupunkien 

työkaluja, silloin kun rakennetun ympäristön kehittäminen on keskiössä 

kehittämistoimissa. Toisinaan digitaaliset ratkaisut riittävät suunnitteluhaas-
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teeseen vastaamiseksi kestävällä tavalla. Yhä useammin tarvitaan näiden 

yhdistelmää. Muita kaupunkien muutoksentekovälineitä ovat julkiset han-

kinnat, verotus ja viestintä. 

 Seuraavassa tarkastelemme kohdennetusti OUTO-toimintamallia 

Oulun tulevaisuuden kaupungin kehittämistä hyvinvoinnin edistämisen ja 

elinvoiman kannalta. Yleisesti on todettavissa, että kyseiset asiat – kuten 

eräs haastateltu asiantuntija toteaa – merkitsevät sitä, että kaupunki saa 

kehittää toimintaansa” positiivisissa” asiakokonaisuuksissa. 

 

 
2.2 Kapasiteetti kehittää mitä? Elinvoiman ja hyvinvoinnin 
edistäminen ja OUTO-malli  
 

2.2.1 Elinvoima 
 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä hyvinvointialueille elinvoima-

tehtävän painoarvo kunnan tehtävien joukossa kasvaa. —

Elinvoimatehtävä voidaan määritellä kunnan missiona mahdollistaa hyvä 

elämä kunnan alueella asuville ihmisille ja siellä toimiville yrityksille. 

(Paananen ym. 2014). Elinvoima liittyy paitsi uudistumiskykyyn niin myös 

työn luomiseen, yritystoiminnan ja taloudellisen kehitykseen sekä hyvin-

vointiin.  

 On myös ilmeistä, että elinvoimatehtävä on jatkossa kunnissa va-

paammin järjestettävissä ja toteutettavissa, kun valtaosa normitetuista pal-

veluvaatimuksista koskee hyvinvointialueelle siirtyviä tehtäviä (esim. lupa-

ukset hoitoon tai ammattilaisen kohtaamiseen pääsystä, henkilöstömitoituk-

set).  

 Vaikka kuntien toiminnassa elinvoimatehtävä on saamassa aikaisem-

paa suurempaa painoarvoa, sen ydin on myös yksityissektorin menestymi-

sessä ja kehittymisessä. Tätä voidaan tukea ja luoda edellytyksiä julkisen 

hallinnon toimenpitein. 

 Julkinen hallinto, kuten kaupunki, ei voi täysin vapaasti tukea alueen-

sa elinvoimaa. Toimintaa rajoittavat esimerkiksi yritysten tasapuolisen koh-

telun vaatimus, (esimerkiksi hankintatoimi) ja riippumattomuuteen liittyvät 

periaatteet. Toiminta ei saa vääristää kilpailua. Lisäksi julkisen hallinnon 

toimissa on otettava huomioon eettiset periaatteet kuten sosiaalisen ja eko-

logisen kestävyyden edistäminen. Nämä voivat toisinaan olla ristiriidassa 

puhtaasti taloudellisista intresseistä lähtevien tekijöiden kanssa. 

Suomessa on elinvoimaa kaupungeissa lähdetty kehittämään useilla 

erilaisilla toimenpiteillä. Tällaisia ovat esimerkiksi: 

 

 Palveluiden kehittäminen  

 Yritysten toimintaan ja työllisyyteen liittyvien palveluiden kehittä-

minen 

 Kaupunkiympäristön ja viihtyvyyden kehittäminen 

 Veto- ja pitovoimatekijöiden kehittäminen 

 Maankäyttö, liikenneyhteyksien ja kaupunkirakenteiden kehittämi-

nen 

 Innovaatiotoiminnan ja ekosysteemien kehittäminen 

 Kansainvälistyminen ja verkostoyhteistyö 

 Alustatalouden kehittäminen 

 Osaamisen ja oppimisen kehittäminen 
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 Yliopistojen ja laajemmin oppilaitosten ja kaupungin välisten yh-

teistyön kehittäminen 

 Suurten investointien ja kehittämiskokonaisuuksien tekeminen 

 Elinvoimaan liittyvän edunvalvonnan kehittäminen 

 Elinvoimaan liittyvien indikaattoreiden kehittäminen 

 Datalähtöisyyden ja teknologian – erityisesti tekoälyn – hyödyntä-

minen elinvoiman tilannekuvan edistämisessä 

Myös haastattelut nostivat hyvin esiin sen, että Oulussa on ollut moneen 

Suomen kuntaan verrattuna elinvoima ja sen kehittäminen erityisen vahvaa. 

Oulu on lisäksi veto- ja pitovoimaa mittaavissa indikaattoreissa melko hy-

vin menestynyt kaupunki.  

 Oulu on kansainvälisesti melko hyvin verkostoitunut. Yhteinen 

edunvalvonta elinvoima-asioissa on toiminut ja se on yhdistänyt eri toimi-

joita. Yliopistoyhteistyö ja laajemmin oppilaitosyhteistyö koetaan tärkeäksi. 

Teknologiakylä on tärkeä. Ylipäänsä voidaan nähdä, että Oulu on ollut 

melko toimivasti elinvoiman kehittämisen alusta. Imago teknologiamyön-

teisenä kaupunkina on ollut tärkeä. 

 Palveluiden kehittäminen on ollut jatkuvaa ja siinä on mahdollisuuk-

sien mukaan huomioitu alueen yritysten tarpeet. Innovaatioiden ja ekosys-

teemien kehittäminen on organisoitunut. Eniten aineistossa nousee ekosys-

teemeistä terveysteknologiaan liittyvä kehittäminen. Yrityspalvelut, erityi-

sesti BusinessOulu on toiminut hyvin. 

 Oulussa on keskustelussa uusia mahdollisuuksia elinvoiman kehittä-

miseksi kuten Kontinkangas-keskusta-Pikisaari-vyöhykkeen kehittäminen 

ja kulttuuripääkaupunkihanke. Positiivista on, että haastattelujemme perus-

teella Oulussa on ideoita ja mahdollisuuksia edelleen kehittää elinvoimaa. 

Eri toimijat ovat selkeästi sitoutuneet jopa poikkeuksellisella tavalla Oulun 

edelleen kehittämiseen. 

Oululla on siis jo paljon toimintaa ja edellytyksiä tulevaisuutensa 

elinvoiman edistämiseksi. Vaikka Oulu on osoittanut uudistumiskykyä ja 

ratkaisukeskeisyyttä, tunnistavat tähän arviointiin osallistuneet haastatelta-

vat tarpeen tehdä sote-uudistuksen jälkeiseen tilanteeseen elinvoiman kehit-

tämisen kokonaisuuden uudelleen. 

 Kysymys on siitä, että elinvoiman kehittämiseksi muodostuisi selkeä 

visio ja strateginen kokonaisuus ja siihen liittyvä toimeenpanosuunnitelma. 

Oulussa olisi myös mietittävä kaupunki-imagoa ja sen rakentamista uudel-

leen veto- ja pitovoiman näkökulmasta.  Imago, visio ja strategisuus voivat 

tukea älykästä, teknologialähtöistäkin, erikoistumista. Pidämme tarkoituk-

senmukaisena haastatteluaineistomme valossa uutta Oulubrändiä: pohjoi-

nen, inhimillinen ja älykäs. 

 Älykkään erikoistumisen ja imagon rakennuksen ohella Oulussa ei 

tulisi unohtaa Oulun viihtyvyyden edistämistä sekä keskustan kaupunki-

maisuuden kehittämistä. Näistä asioista kantoivat huolta monet haastatellut 

henkilöt Oulun elinvoiman kannalta. Keskusta-alueen ohella eri kaupunki-

alueiden elinvoiman vahvistaminen on myös yksi mahdollisuus. 

 Yksi haaste on elinvoiman edistämisessä terävöittää innovaatiotoi-

mintaa ja jopa ulottaa sitä paremmin uusille alueille. Haastatteluissa esiin 

nousi esimerkiksi perusteollisuuteen liittyvän innovaatiotoiminnan edistä-

minen. Kehittämistarpeita on myös siinä, että muotoutuviin kaupunkikehit-

tämishankkeisiin – kuten kulttuuripääkaupunki-hanke – kytkettäisiin selke-

ästi elinvoimaan ja innovaatiotoimintaan liittyvää toimintaa.  

 Datalähtöisen, elinvoiman ja sen muutoksia tunnistavan tilannekuvan 

kehittäminen on samoin tärkeä tiedolla johtamisen haaste. Tutkijoiden ja 
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poliitikkojen välistä keskustelua ja kanssakäymistä tulisi lisätä ja systemati-

soida päätöksenteon kaikilla tasoilla, jotta tutkitusta tiedosta saadaan sel-

känojaa hyville päätöksille. Kaupungin poliittinen johtoryhmä on valtuusto-

ryhmien puheenjohtajista ja valtuuston puheenjohtajistosta koostuva ryhmä, 

josta yhteistyön aloittaminen olisi loogista. Näin tavoitetaan kaikki valtuus-

toryhmät, myös ne, jotka eivät istu kaupunginhallituksen pöydän ääressä. 

Keskeistä on tunnistaa olemassa olevista prosesseista ne kohdat, jolloin 

keskusteluille on mielekkäin paikka ja aika. Poliittiset päätöksentekijät kai-

paavat ennakoitavuutta, vertailukelpoista tilastotietoa ja niiden visualisoin-

tia sekä esimerkiksi ennakkovaikutusten arviointia. Erityisesti Oulussa on 

tarvetta kehittää elinvoiman uudistamisen päätöksenteko- ja yhteistyöraken-

teita. Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että poliittiset päätöksentekijät tulisi 

integroida selkeämmin elinvoiman kehittämiseen.  

 Toiseksi tarvitaan vuorovaikutusta, jonka myötä kaupungin kehittä-

mistoiminta ja elinvoiman kehittäminen – erityisesti innovaatiotoiminta, 

kytkeytyisivät selkeämmin toisiinsa. Vaikka Oulussa on koordinoivia ra-

kenteita ja esimerkiksi johtoryhmä luo yhtenäisyyttä kaupungin johtami-

seen, tulisi poikkihallinnollista yhteistyötä edelleen edistää. Samoin kau-

pungin, yrittäjien, järjestöjen yliopiston ja muiden oppilaitosten sekä kau-

punkilaisten yhteistyömuodot olisi läpikäytävä uudelleen elinvoiman kehit-

tämiseksi. 

 OUTO-toimintamallia ei vielä haastatteluissa tunnistettu kovin voi-

makkaasti elinvoiman edistämisen toimenpidekokonaisuudeksi.  Se kuiten-

kin sinällään voisi sitä olla. OUTO-toimintamalli ja siihen sisältyvä arvo-

virta-ajattelu sisältävät ratkaisuja erityisesti digitaalisten asiakasvuorovai-

kutuksen ja osallistumisen rakentamiseksi.  

 Oulubotia on jo kokeilemisen kautta hyödynnetty datalähtöisen ja 

kaupunkialueiden elinvoiman edistämisessä. OUTO-toimintamallin ympä-

rillä on poikkihallinnollista yhteistyötä, innovatiivista yritysyhteistyötä ja 

vuorovaikutusta korkeakoulujen kanssa.  

 Samoin OUTO-toimintamallia olisi hyödynnettävissä sen selkeyttä-

miseksi, miten tulevaisuuden kaupungin kehittämisessä ylipäänsä arvovirrat 

rakentuvat ja mitä lisäarvoa eri toimijat siihen tuovat.  

 Arvioimme, että OUTO-toimintamalli sisältää elinvoimaa edistäviä 

elementtejä ja siinä on edelleen paljon jatkopotentiaalia. OUTO-

toimintamallin kannalta keskeistä onkin paitsi se, minkälaisiksi visio ja 

strategia elinvoiman edistämiseksi kehittyvät, niin myös muotoutuvat yh-

teistyörakenteet. Niitä tulisikin kehittää sellaisiksi, että OUTO-

toimintamallia ja laajemminkin kaupungin kehittämistoimintaa kyetään 

integroimaan yhteistyölähtöiseen elinvoiman vahvistamiseen. 

 

2.2.2 Hyvinvoinnin edistäminen 
 

Vaikka Sote-on siirtymässä hyvinvointialueille, on hyvinvoinnin edis-

täminen jäämässä kuntien tehtäväksi. Onkin oletettavaa, että se saa 

aikaisempaa enemmän painoarvoa tulevaisuuden kunnan tehtävissä. 
— Hyvinvoinnin edistämisen käsite on kaiken kaikkiaan vielä epäselkeä. 

Tulevaisuuden kaupungin näkökulmasta tarkoituksenmukainen on esimer-

kiksi seuraavan kaltainen määritelmä: ”Hyvinvoinnin edistäminen on kun-

nan eri toimialojen yhteistyössä toteuttamaa yksilöön, perheeseen, yhteisöi-

hin, väestöön ja näiden elinympäristöihin kohdistuvaa sosiaalista hyvin-

vointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta tukevaa ja lisäävää sekä köy-

hyyttä, syrjäytymistä ja muita sosiaalisia haittoja ehkäisevää ja vähentävää 
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toimintaa sekä suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista hyvinvointia 

edistävällä tavalla.” (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 

2011; Paahtama 2016). 

Edellä olevan mukaisesti voidaan siis ajatella, että hyvinvoinnin edis-

täminen on hyvin laaja-alainen käsite, joka kytkeytyy kaikkeen kuntien 

toimintaan. Toisin sanoen lähes kaikissa kunnan toimissa on kytkentä hy-

vinvoinnin edistämiseen. Tässä mielessä hyvinvoinnin edistämistä on luon-

tevaa viedä eteenpäin tulevaisuuden kaupungissa poikkihallinnollisesti ja 

yhteisesti. Näin ollen OUTO-toimintamallin ja arvovirtojen tarjoamat lä-

hestymistavat sopivat hyvin hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvinvoinnin edis-

tämistä koskevia kokonaisuuksia voivat olla muun muassa seuraavankaltai-

set toiminnot: 

 

 Sosiaaliseen ja terveyteen liittyvän hyvinvoinnin edistämiseen liit-

tyvät toimenpiteet (esimerkiksi oman elämän hallinta, mielenterve-

ys; syrjäytyminen) 

 Liikuntaan liittyvät hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet 

 Kohderyhmittäin rakentuvat hyvinvoinnin edistämiseen liittuvät 

toimenpiteet (esimerkiksi ikääntyvät; lapset ja nuoret) 

 Osaamiseen ja kulttuuriin liittyvät hyvinvoinnin edistämisen toi-

menpiteet 

 Liikunnalliseen elämäntapaan ja harrastusmahdollisuuksiin liittyvät 

hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet  

 Elinympäristön kehittämiseen liittyvät hyvinvoinnin edistämisen 

toimenpiteet 

 Ekologiseen ja kestävään elämäntapaan liittyvät hyvinvoinnin edis-

tämisen toimenpiteet 

 Elinvoimaan, taloudelliseen toimeentuloon ja työllisyyteen liittyvät 

hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet 

 Paikalliseen identiteettiin, osallistumiseen ja vaikutusmahdollisuuk-

siin liittyvät hyvinvoinnin toimenpiteet 

 Henkilöstöön, esimerkiksi kaupungin palveluksessa olevien työteki-

jöiden hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet 

Tarkasteltaessa tutkimuskirjallisuutta, on todettavissa, että yleisesti ottaen 

ollaankin siirtymässä yhä enemmän ihmiskeskeiseen ja kokonaisvaltaiseen 

hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvinvointi voidaan nähdä subjektiivisena, 

jolloin se määräytyy ensisijaisesti henkilökohtaisesti. Tämä merkitsee, että 

hyvinvoinnin edistämisessä on yksilölähtöinen näkökulma palveluissa 

oleellinen (Kuva 8).  

 

Kuva 8. Yksilökeskeinen näkökulma palvelutarpeisiin 
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Toisaalta voidaan nähdä niin, että hyvinvoinnin edistämiselle voidaan aset-

taa objektiivisia, kuntaa tai yhteisöä koskevia kriteerejä (ks. Tirronen ym. 

2020). Tältä pohjalta voidaan suunnitella vaikkapa toimenpiteitä syrjäyty-

misen ehkäisemiseksi. Selvää myös on, että kuntien tulee tehdä tiivistä yh-

teistyötä muun muassa hyvinvointialueen ja järjestöjen kanssa hyvinvoin-

nin edistämiseksi. 

Tarkasteltaessa kuntia koskevaa tutkimuskirjallisuutta hyvinvoinnin 

edistämisessä on todettava, että se resursointi on usein ollut riittämätöntä. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen näyttää eri tutkimusten perusteella 

olevan Suomessa osin aktiivista, mutta samalla hajanaista ja jäsentymätön-

tä. 

 Kunnissa hyvinvointia edistetäänkin tällä hetkellä paljolti yksittäisten 

käytäntöjen tai toimintojen kautta (ks. Majoinen & Antila 2018). Kysymys 

voi olla esimerkiksi pyrkimyksestä tiettyjen sairauksien (kuten diabeteksen) 

ehkäisemiseen, ikääntyvien asukkaiden toimintakyvyn edistämisestä tai 

ylipäänsä liikunnallisesta toimintakyvystä. Odotettavissa on, että muun 

muassa kaupunkisuunnittelun työkaluja ryhdytään tietoisemmin käyttämään 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 

 Kysymys etiikasta on myös oleellinen. Voidaanko esimerkiksi kunta-

lainen ikään kuin pakottaa liikunnallisten elämäntapojen muutokseen, vaik-

ka tiedetään sen vaikuttavan hyvinvointiin. 

 Poikkihallinnollinen yhteistyö, neuvonta ja osallistuminen ovat sel-

keästi toimintatapoja hyvinvoinnin edistämisessä.  Esimerkiksi osallistumi-

nen – hyvinvoinnin edistämisen kehittäminen yhteisesti asiakkaan/palvelun 

käyttäjän kanssa – on tärkeä lähtökohta, sillä sitä kautta voidaan muun mu-

assa varmistaa eettisesti asiakkaan itsemääräämisoikeus ja tarpeiden yksi-

löllinen tunnistaminen. Kuntalaisten osallisuus edellyttää monipuolisia ja 

vuorovaikutteisia tiloja ja mahdollisuuksia, joissa eri toimijat voivat kohda-

ta ja käydä vuoropuhelua. On perusteltu esittää, että tulevaisuudessa ter-

veyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tarvitaan muun muassa uusia palvelu-

keskeisiä strategisia käytäntöjä hyvinvoinnin edistämisessä (Nurmi ym. 

2018).  

 Oulussa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä yhteisenä, tulevai-

suuden kaupungin haasteena on keskusteltu vuodesta 2017 (Hyvinvoinnin 

ja terveyden edistäminen tulevaisuuden kunnassa – näkökulmia oululaisten 

hyvinvointiin ja sen edistämiseen 2017). Poikkihallinnollista toimintaa 

edustaa esimerkiksi hyvinvointilautakunnan ja sivistys- ja kulttuurilauta-

kunnan yhteiskokoukset. Yhteistyötä on aloitettu muotoutuvan hyvinvointi-

alueen kanssa.  

 Eniten Oulussa on kehitettävää monen muun kaupungin tavoin 

asiakasosallisuudessa ja poikkihallinnollisessa palveluiden kehittämisessä 

sekä niiden kytkemisessä hyvinvoinnin edistämiseen. 

 Arvioimme, että OUTO-toimintamallia on kehitetty huomioiden hy-

vinvoinnin edistämisen suunnan Oulussa. Tärkeitä ovat olleet linjaukset 

arvovirrasta sen osalta, että se mielletään ihmislähtöisenä, hallintorajat ylit-

tävänä yhteiskehittämisen toimintamallina. Voimmekin arvioida, että OU-

TO-malli sisältää uusia palvelukeskeisiä strategisia käytäntöjä hyvinvoinnin 

edistämiseksi.  

 Pidämme erityisesti OUTO-toimintamalliin sisältyvää arvovirta-

ajattelua mahdollisuutena, jolla voidaan edistää, jäsentää ja toteuttaa hyvin-

voinnin edistämistä Oulussa. Tämä edellyttäisi, että arvovirtoja käytettäisiin 

soveltaen kaikissa eri toimialojen palveluissa. Arvovirta-ajattelua kehitet-

täisiin yhteisesti ja tämä kehitystyö olisi jonkin koordinoivan tahon vastuul-
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la. Koordinoiva toimija olisi huolehtimassa, että hyvinvoinnin edistämisen 

toimenpiteet olisivat toisiaan täydentäviä ja kokonaisvaltaisi. Samalla pyrit-

täisiin luomaan yhteinen tietoperusta ja tiedolla johtaminen hyvinvoinnin 

edistämiseen. Yhteisiä haasteita ovat myös yhteydet hyvinvointialueeseen, 

järjestöihin ja muihin avaintoimijoihin hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi 

oleellista olisi huolehtia hyvinvoinnin edistämisen poliittisesta ohjauksesta. 

Kaiken kaikkiaan arvioimme, että OUTO-toimintamallia on mahdol-

lista kehittää vastaamaan varsin hyvin kaupunkikehittämisen vaatimuksiin 

uudenlaisessa tilanteessa. 
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