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Oulun toimintamalli, OUTO 



Tulevaisuuden 
Oulu 
 

• Tulevaisuuden kunta -keskustelu on 
liittynyt sotepalveluiden siirtymiseen 
hyvinvointialueille 

 

• Kunnilla on erilaisia rooleja 

 

• OUTO-toimintamallin arvioinnin 
pohjana tulevaisuuden kunnan roolit 

 

• OUTO-toimintamalli 

• Systeemisen muutoksen 
mahdollisuus 

• Kehittäjiä yhdistävä yhdessä 
tekemisen malli 

• Datan hyödyntäminen 

• Palvelujen kehittäminen 

• Osallisuus ja ihmiskeskeisyys 

 

 

 

Kaupunkikehittämisen muuttuva 

toimintaympäristö 

Palvelu

-rooli 

Hyvinvointi-

rooli 

Orientaatio 

ennaltaehkäisyssä ja hyvässä 

elämässä 

Elinkeino-

rooli 

Orientaatio uuden 

luomisessa, työssä ja 

yrittäjyydessä 

Yhteisöjen 

alusta -rooli 

Orientaatio 

toimijoiden yhteen 

kokoamisesssa 

Perinne-rooli 

Identiteettiin 

nojaava passiivinen 

orientaatio 

 

Airaksinen, 2017. 



Politiikkakapasiteetti 

• Nähdään edellytyksenä tehokkaiden julkisten politiikkojen 

kehittämiselle, ja kääntäen, politiikkakapasiteetin puutteen 

nähdään heikentävän julkishallinnon kykyä saada aikaan 

haluttuja lopputulemia 

• Politiikkakapasiteetilla on tarkoitettu kykyä kehittää 

politiikkoja ja antaa niille vaikuttavuutta 

• Elinvoimaa ja hyvinvointia edistävää kehittämistä kannattaa 

tarkastella erityisesti siitä näkökulmasta, miten älykäs kaupunki 

omaksuu muutoksentekijän roolin  

• Kriittiseksi tehtäväksi nousee suunnitteluhaasteiden tunnistaminen 

ja kehittämistavoitteiden integroiva muodostaminen 

OUTO-toimintamalli 
osana Oulun 
kehittämisympäristöä 

• Oulu on OUTO-toimintamallin myötä 

ottanut uusia askeleita 

innovatiiviseen ja kehittävään 

suuntaan 

 

• Kehittyessään toimintamalli voidaan 

laajentaa keskeiseksi osaksi koko 

kaupungin palvelujen asiakaslähtöistä 

ja digitaalista toteutusta  

 

• OUTO-toimintamallin mahdollisuudet  

• Eri organisaatioiden 

yhteistyössä 

• Kaupungin sisäisen yhteistyön 

kentällä 

• Mahdollisuudet ohjata 

monialaista, ihmislähtöistä ja 

ratkaisukeskeistä kehittämistä 

 

 

Kaupunki muutoksen tekijänä 



 

  

 

 

 

TKI- 

projekti ja  

-prosessi 

Verkosto palvelun tai 

toiminnan tuottajana ja 

kehittäjänä 

Ekosysteemi tavoitteellisena toimintana, 

yhteisenä kehittämistavoitteena, 

kampanjana  

Ekosysteemi alustana, vuorovaikutuskanavana, 

viestijänä, tapahtumajärjestäjänä, törmäyttäjänä, 

missiona 

• Ekosysteemit tavoittelevat yleensä innovaatioita ja kasvua   

• Tulevaisuuden kaupunki on ekosysteemitoimija ja ekosysteemien 

hyödyntäjä 

Ekosysteemit 

Rannisto, Leponiemi & Sillanpää 2021. 

Ekosysteemit ja 
OUTO 
 

• OUTO toimintamalli tarjoaa 

ekosysteemeille kanavan esittää ja koota 

palvelutarpeita 

 

• OUTO toimintamalli tarjoaa 

ekosysteemeissä tapahtuvalle toiminnalle 

väylän kehittää ja haastaa kaupungin 

toimintaa 

 

• OUTO toimintamalli tarjoaa kaupungin 

sisäiselle kehittämiselle päivittyvän 

tarvepankin, josta kehittämisen kohteita 

voidaan tunnistaa ja ottaa kehittämisen 

kohteiksi 

 

 

 

 



Oulun ekosysteemi 

• Oulun kaupungissa on 

vahva kokemus 

ekosysteemitoiminnasta 

 

• Oulun innovaatioallianssin 

toiminnan kytkentä  

asiakaslähtöistä 

palvelunkehittämistä 

koordinoivaan OUTO-

toimintamallin arvovirtaan 

 

  

 

 

 

Veturi-

yritykset 

Kasvu-

yritykset 

Start-up yritykset 

Hautomot 

Living labit 

Klusteripolitiikat ja -ohjelmat 

TKI-toiminta 

Koulutus 

Aktiiviset kansalaiset 

Infrastruktuuri ja palvelurakenne 

Kansallinen/seudullinen innovaatiopolitiikka 

Ennakointi 

Julkisen  

sektorin  

ohjaus 

Public-Private-

People-Partnership 

Liiketoiminta-

vetoinen toiminta 
Kansainvälinen 

läpimurto 

Rantakokko, 2012. 

Oulun innovaatioallianssi 



•Älykäs kaupunki muuttuu kokonaisuudessaan alustaksi 

• Ekosysteemimäinen kehittäminen laajentuu yhteiskunnallisiin 

tavoitteisiin ja niihin liittyvien haasteiden ratkomiseen 

•Kaupunki on silloin luonteva yhteistyön orkestroija: 

Oulun ekosysteemi 
ja OUTO 

 

• Oulun kaupunki orkestroimaan 

ekosysteemin kehittämistoimintaa 

kaupungille tärkeissä kysymyksissä 

 

• MODA-hankkeessa kehitetty ja 

pilotoitu OUTO-toimintamalli 

vastaa varsin hyvin 

ekosysteemimäisen toiminnan 

periaatteita 

 

 

Ekosysteemit kaupunkikehittämisen 

välineenä 



OUTO-toimintamalli ja 
kehittämisen 
johtaminen 

• Tiedolla johtamisesta tulee keskeistä 

visio-ohjatussa älykkäiden 

kaupunkien suunnittelussa 

 

• Arvovirran ohjausryhmän on jatkossa 

kehitettävä palvelujen 

priorisointikriteerejä 

 

• Robottipuhelukokeilu osoitti, että 

OUTO-toimintamallin arvovirran 

ohjausryhmän tiedon lisäämiseksi on 

mahdollista kysyä ripeästi laajassa 

mitassa mitä vain 

 

 

Tilannekuvajohtaminen on älykkään 

kaupungin kehittämisen keskiössä 

• Älykäs 

infrastruktuuri 

• Älykäs hallinta 

• Lyhyt ja 

pitkä tähtäin 

• Älykkäät 

palvelut 

• Älykäs arki 

Tavoitteiden 

asettelu 
Suunnittelu 

Toteutus 
Arviointi ja 

optimointi 

TILANNEKUVA 

Rönkkö ym., 2018, mukailtu. 



Keskeistä on luoda ekosysteemin  

yhteistyötä ohjaava visio ‒ OUTO-malli 

soveltuu kaupunkikehittämisen hubiksi OUTO ja visio-ohjattu 
kehittäminen 

1. Kaupunki määrittelee pitkän 

tähtäimen tavoitteitaan 

 

2. Arvovirran tehtäviin kuuluu 

maksimoida kehitysputkien 

arvontuotto salkunhallinnan 

keinoin 

 

3. Ratkaisuja kehitetään, 

pilotoidaan ja otetaan käyttöön 

arvovirran  kehittämisputkissa 

 

4. Kehittämistoimien vaikuttavuutta 

arvioidaan jatkuvasti. OUTO-

mallissa arvovirta on määritelty 

valittuun aiheeseen 

keskittyneeksi jatkuvan 

kehittämisen toiminnoksi 
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Innovatiiviset julkiset hankinnat 

Hirvonen-Kantola ym., 2015, mukailtu. 



Elinvoima 

- Elinvoimatehtävä voidaan määritellä kunnan missiona mahdollistaa hyvä 
elämä kunnan alueella asuville ihmisille ja siellä toimiville yrityksille 

- Elinvoimatehtävä on jatkossa kunnissa vapaammin järjestettävissä ja 
toteutettavissa 

- Elinvoimatehtävällä on kunnassa suuri painoarvo, ja se on ydin myös 
yksityissektorin menestymisessä ja kehittymisessä 

 

Hyvinvoinnin edistäminen 

- Poikkihallinnollinen yhteistyö, neuvonta ja osallistuminen ovat selkeästi 
toimintatapoja hyvinvoinnin edistämisessä 

- Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan eri toimialojen yhteistyössä 
toteuttamaa sosiaalista, terveydellistä ja psyykkistä hyvinvointia tukevaa 
ja haittoja ennalta ehkäisevää toimintaa; sekä yksilön 
kokemusympäristön että yhdyskunnan tasoilla 

OUTO,  elinvoiman ja 
hyvinvoinnin 
kehittämiseen 

• Oulussa on ollut elinvoima ja sen 

kehittäminen erityisen vahvaa 

 

• On tarve sote-uudistuksen jälkeen 

uudistaa elinvoiman kehittämisen 

kokonaisuus 

 

• OUTO-toimintamallin kannalta 

keskeistä on yhteistyörakenteiden 

kehittäminen sellaisiksi, että 

kehittämistoimintaa kyetään 

integroimaan yhteistyölähtöiseen 

elinvoiman vahvistamiseen 

 

• OUTO-toimintamallin kehittämisessä 

on otettu huomioon hyvinvoinnin 

edistäminen 

 

• OUTO-mallissa on uusia 

palvelukeskeisiä strategisia käytäntöjä 

hyvinvoinnin edistämiseksi 

 

  

Kapasiteetti kehittää – mitä?  

Ihminen 

  



• Tulevaisuuden kaupungin toiminta perustuu aiempaa enemmän 

avoimille verkostoille ja ekosysteemeille  

• Massakustomointiin perustuvassa organisaatiossa verkoston työtä 

koordinoidaan keskitetysti, hubista käsin 

• Massakustomoinnissa oleellista on luoda verkoston toimintaa ohjaava 

organisaation kattava visio ja alusta 

• Massakustomointia hyödyntävän on oleellista hahmottaa tuotteen tai 

palvelun ja asiakkaan sekä oman organisaationsa välinen jatkuvaan 

vuorovaikutukseen perustuva uudistumisen dynamiikka 

 

 

Outo ekosysteemin 
toimintamallina  

• OUTO-toimintamallin kehittämiseen 

on kytkettävä myös kaupungin 

toimialojen aloihin liittyviä muita 

ekosysteemejä 

 

• OUTO-malli on erinomainen 

lähtökohta älykkään kaupungin 

kehittämiseen, silloin kun 

ekosysteemien koko kapasiteetti 

otetaan mukaan kaupungin 

kehittämiseen ihmislähtöisesti 

 

• OUTO-toimintamallissa on 

mahdollisuus selkeyttää 

palvelualustat‒täydentävät palvelut –

ajattelua 

 

• On tärkeää miettiä sekä teknologian 

että toimintamallin skaalautuvuutta 

ja toiminnallisuutta laajemmin 

 

 

Alustamainen toiminta 



OuluBot ja 
robottipuhelut 

• Robottipuhelukokeilu osoitti, että on 

mahdollista kysyä laajassa mitassa 

mitä vain 

 

• Myös OuluBot  saa pian kyvyn ottaa 

asiakkaaseen päin yhteyttä, mikä 

mahdollistaa jatkuvan 

asiakasvuorovaikutuksen  

 

• Vuorovaikutusdataa voidaan 

anonyymisti yhdistellä eri 

toimialojen keräämän datan kanssa 

 

• Kohdentamalla data-analyysin 

tulokset alueittain, tulee 

mahdolliseksi tehdä 

johtopäätöksiä vahvuuksista ja 

kehittämistarpeista esimerkiksi eri 

postinumeroalueilla, 

kaupunginosissa tai kortteleissa  

 

 

Datan havainnollistaminen 
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