Kehittäminen
Kehittämisjohtaja Timo Nousiainen

Kaupungin strateginen kehittäminen
-

Asiakkaan/kuntalaisen mukaan saaminen kehittämiseen

-

Muutoshaasteisiin kunnissa vastataan kehittämällä toimintaa

-

Kaupunkistrategiaa toteutetaan kehittämisohjelmilla

-

Tiedon jakaminen on valtaa (vrt. ennen tieto on valtaa)

-

Tietotekniikan vaikutus palvelumalleihin ja rakenteisiin

-

Innovatiiviset julkiset hankinnat

Kaupungin kehittämisen tasot
Kansainvälinen
Kansallinen
Alue
Yhteisö
Kaupunkikonserni
Pääprosessit
Palvelualueet
Yksilö

Palvelut

Hyvinvoinnin
turvaaminen,
elinvoiman
edistäminen,
kestävä kehitys

Hyvinvoinnin turvaaminen, elinvoiman edistäminen

Asiakasryhmät, kumppanuudet
Tutkimustieto
Resurssit (5)
- henkilöresurssit
- rahoitus (sis/ulk)
- teknologia (mm.
ICT)
Kaupunkistrategia →
Palvelujen
järjestämisohjelma (6)
VUOSIKELLO

Tiedon hallinta (9)

Asiakastarpeet

Vertailutieto

Toiminnan
uudistaminen,
osaamistarpeet

Kehittämiskohde (1)

Kehittämissalkut (ml.
kehittämisohj.) (2)
Kehittämistoimet ja niiden
toiminnallistaminen (3)

Kokonaisarkkitehtuuri (7)
Seuranta ja
ohjaus (8)

Jatkuva arviointi (4)

Osaamisen hallinta
(10)

Hyvät työtavat ja
työkalut = laatu (11)

Oulu – pohjoismaista inspiraatiota ja
innovaatiota
Oululla on erinomainen maine edelläkävijänä ja
kehittäjänä Suomessa ja Euroopassa
Kaupunki on aktiivisesti osallistunut kehittämistoimintaan
ja halunnut ottaa riskejä
Tutkimus- kehittämis- ja innovaatioyhteistyö
yritysten, tutkimuslaitosten, yliopiston ja
Public
ammattikorkeakoulun, julkisen sektorin ja
ministeriöiden sekä oululaisten ihmisten
Sector
kanssa

Business

Universiti
es
and
Research

Kehittämisen palvelualue
KAUPUNKISTRATEGIA; strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist
- strategiaprosessin valmistelu
- palvelujenjärjestämisohjelma
- johtamisjärjestelmä, toimintamalli
Tietojohtaminen, tutkimus ja palvelukehitys; kehittämispäällikkö
Maria Ala-Siuru
Tietohallinto; tietohallintopäällikkö Juhani Heikka
Strateginen hankintatoimi, kehittämispäällikkö Marjukka
Manninen

Tiedolla johtaminen
ja tietopalvelut

Suunnittelupalvelut
Palvelut ja prosessit

Tiedolla johtaminen ja
rakenteet; tietotarpeet,
tietomuodot,
tietohuolto/ylläpito
-johdon tietojärjestelmä
-hanke/projekti

Palveluverkon
suunnittelu ja
koordinointi, kysyntäennusteet ja mitoitukset

Tietopalvelut ja analyysit
-toimintaympäristöraportit
,-analyysit ja ennakointi,
skenaariot
-vaikutusanalyysit
-kaupunkistrategian –
mittarit, seuranta ja
arviointi
-kysely-yhteenvedot
- tietoverkostoyhteistyö

Tutkimusohjelma,
tutkimusyhteistyö,
tutkimusrekisterit,
analyysit - EVA ja muut
vaikut. arv.

Paikkatietopalvelut

Palveluprosessien
mallinnus ja kehittäminen
Konsernin rajapintapros.
kehittäminen proj.

Palvelujen ja
toimintamallien kehitt.
mm. palvelumuotoilu
-ja Asiakkuuden hallinta
ja kehittäminen -projekti
-Smart City ja
tulevaisuuden
palvelukonseptien
kehittäminen mm.
monikanavaisuus
- Kaupunkikortti

Arviointi ja
seuranta,
laatujärjestelmä
-Seuranta-,
arviointi- ja
laatujärjestelmän
kehittäminen
–projekti
Seurantatiedot ja
ylläpito
- itsearviointiprosessit
- laadun ja toiminnan
kehittäminen
- laatuverkostotyö,
arviointiverkoston tuki

Kehittämisen
toimintamalli,
poikkitoiminnallin
hankekehittämine

Strategiset ohjelma
hankkeet

Sisäiset
kehittämishankkeet

Kehittämisohjelmien
salkun hallinta

Kaste-ohjelma

4-5 htv
+ hankkeiden
taloushallinto

Tiedolla
johtaminen ja
kehittäminen

Tulokset ja
vaikutukset

toimintatieto,
analyysit,
arviointi ja
seuranta

Asian tila;

Mitä tehdä?

Vaihtoehdot
ja
kustannukset

§

Tiedolla johtamisessa kerättyä
tietoa, analysoitua ja
jalostettua tietoa
hyödynnetään organisaatioin
toiminnan kehittämisessä ja
päätöksenteon tukena
/johtamisen tukena

Strategian mukainen
johtaminen ja
päätöksenteko

Mitä tekeillä?
kansall. ja kv.
sitoumukset,
verkostot ja
foorumit,
kehittämishan
kkeet

Toimintaympäristö/taustatieto:
tilastot, tutkimukset,
ennusteet,
ennakkoarviointi,
hiljainen tieto ja
signaalit,...

Tietohallinnon yleisesittely
Uuden Oulun toimintamalli-työssä
päätetyt tietohallinnon tehtävät
Tavoitetilassa kaupungilla on yksi
yhteinen tietohallintoyksikkö, joka
vastaa kokonaisuudessaan uuden
Oulun tietohallinnosta ja jonka
vastuulla on ICT-palveluiden
järjestäminen (sisältäen oman
tuotannon eli Oulun Tietotekniikan
ohjaamisen) ja tietohallintostrategian tai ohjelman valmistelu
ja toteuttaminen. Tämän
toimintamallin mukainen toiminta
edellyttää konsernin yhteisen
tietohallinnon kehittämistä ja
vahvistamista sisäisin (osaajien
kokoaminen uuden Oulun sisältä)
ja ulkoisin rekrytoinnein.
Tietohallinnon yhteistyörajapinnat.

Tietohallinnon tehtäväkokonaisuudet ja tarpeet
Tietohallinto on asiakkaan lähellä ja luo mahdollisuuksia toiminnan
kehittämiselle ja tehokkuudelle ICT-ratkaisujen avulla:
(1) keskitetty toimintamalli
(2) aktiivinen asiakkuudenhoitomalli (yhteistyö)

Hyvinvointipalvelut
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Yhdyskunta- ja ympäristöp.
Konsernipalvelut
Liikelaitokset

ASIAKKUUDENHOITO
JA TOIMIALAOHJAUS

(3) kokonaisvaltainen ICT:n ja tietohallinnon johtaminen

STRATEGISEN YHTEENMUKAISUUDEN VARMISTAMINEN
ICT-HANKINNAT JA TOIMITTAJIEN HALLINTA
ICT-PROJEKTIEN JOHTAMINEN
ICT- PALVELUIDEN JOHTAMINEN
Tietohallinnon ydinprosessit ja kehittämisyhteistyö.

Tietohallinnon avaintehtävät 2013
1.
2.
3.
4.
5.

Tietohallinnon johtamismallin käyttöönotto ja kehittäminen
Kokonaisarkkitehtuurin kytkeminen osaksi johtamista
Tiedon hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen edistäminen
Sähköisen hallinnon ja palveluiden kehittäminen
Uuden Oulun strategia työhön osallistuminen

•

2013 valmistuu uuden Oulun kaupunkistrategia ja
kehittämisohjelmat
à ICT:n hyödyntämisen tavoitteet tarkentuvat ja kytketään
osaksi palveluverkon ja palveluiden kehittämistä
à Näiden kokonaisuuksien kehittämisestä vastaa
kehittämisen palvelualue yhteistyössä pääprosessien
kanssa

Hankintojen merkitys, strategisen
kehittämisotteen ja johtamisen tärkeys

•Käytännössä hankinnat yhteensä n. 500 M€
•Puolet kaupungin koko budjetista
•Saman kokoinen kuin soten budjetti
•Toimittajia noin 7000 (keskitettyjä sopimustoimittajia noin 150)

Visio: Suomen paras hankintatoiminta tukemassa ja edistämässä Oulun
elinvoimaisuutta, kestävää kehitystä ja asiakaslähtöisyyttä.

Strateginen hankintatoimi -ryhmä, päätehtävät 2013
Elinvoima
•
•
•
•

monituottajamalli, palvelujen järjestämisohjelma
markkina-analyysit
markkinoiden kehittäminen
verkostojen rakentaminen ja yhteistyö

•
•

osaaminen ja prosessien tuki
pilotoinnit ja kestävä kehitys

•

hankintojen suunnittelu, seuranta ja raportointi /
portfoliotyö
kokonaistaloudellisuus
ohjeistus (hankintakäsikirja)
mittareiden kehittäminen

Innovatiiviset hankintamenettelyt

Toimintamalli ja osaamisen kehittäminen
•
•
•

