Digitaalisen agendan
palveluverkolliset toimenpiteet
LIITE L24

Digitaalisen agendan päämäärä:
Oulu on (vuonna 2020 Euroopan) älykkäimmin ja vastuullisimmin digitalisaation
mahdollisuuksia toiminnassaan hyödyntävä elinvoimainen kaupunkiyhteisö
Ohjelman painopisteet:
1.

Asiakaslähtöisesti uudistettavat toimintamallit ja digitaalisten valmiuksien johtaminen

2.

Älykkäät palvelut ja digitaaliset sisällöt

3.

Avoin, vuorovaikutteinen kaupunkiyhteisö

4.

Tulevaisuuden osaajat

Kaupunkistrategia 2020
– Digitalisointiaste: vähintään 30 % kuntalaisille tarjottavista palveluista on saavutettavissa
sähköisenä palveluna vuoteen 2018 mennessä
– Käyttöaste: palveluissa, joissa sähköinen asiointimahdollisuus tarjotaan, 80 % asioinnista
tapahtuu sähköisien asiointikanavien kautta
Palvelumalli 2020 ja Palveluverkko
– Monikanavaisuus, monialaisuus, asiakaslähtöisyys, osallistaminen, valinnanvapaus,
itsepalvelut
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Koko kaupunkikonsernin tasoiset digitaalisen agendan palveluverkkoon vaikuttavat toimenpidetavoitteet:
– Sähköinen asiointi, etäpalvelut, omatoimikonseptit, etätyö ja liikkuvan työn sähköiset työkalut (vähentää
tilatarpeita ja liikkumistarpeita)
Hyvinvointipalvelujen sähköisen asioinnin laajentaminen ja käyttöönotto sekä digitaalisen agendan toimenpiteiden
toteuttaminen.
Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen
– Sähköisen ajanvarauksen laajentaminen.
– Erilaisten palvelujen hakeminen sähköisesti
– Palvelusetelin ja ostopalveluiden hallinnointi.
– Alusta loppuun asti sähköistetyt palveluprosessit
Teknologian hyödyntäminen
– Palvelujen käyttö etäyhteyksien kautta
– Työprosessien kehittäminen teknologiaa hyödyntämällä. Etäkotihoidon pilotointi, avaimeton kotihoito,
kirjaamiskäytännöt
– Henkilöstön etätyömahdollisuuksien kehittäminen
– Mobiilien työtapojen kehittäminen
Kuntalaisten itsehoidon tukeminen
– Omahoidon ja oman palvelun kehittäminen
– Palvelutarjottimen luominen ja kehittäminen
– Sähköinen palveluneuvonta
Kustannussäästö: .1,5 – 2 % henkilöstökustannuksista. 45 - 60 htv, 2.2 – 3,0 M€/Vuosi
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Koko kaupunkikonsernin tasoiset digitaalisen agendan palveluverkkoon vaikuttavat toimenpidetavoitteet:
– Sähköinen asiointi, etäpalvelut, omatoimikonseptit, etätyö ja liikkuvan työn sähköiset työkalut
(vähentää tilatarpeita ja liikkumistarpeita)

Sivistys- ja kulttuuripalvelujen digitaalisen agendan palveluverkkosuunnitelmaa toteuttavat toimenpiteet 2015:
–
–

–
–
–
–
–
–

–

Palveluverkon ICT-infrastruktuurin peruskorjaus (2015-2017), jolla turvataan edellytykset palvelualueen
palveluverkon ja palvelujen järjestämissuunnitelman mukaisen toiminnan kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi
Toimintamalleja ja –ympäristön muutosta tukevien ICT-valmiuksien järjestäminen (2015-2017), jolla
varmistetaan palvelujen järjestämis- ja palveluverkkosuunnitelman mukaisen toiminnan järjestämiseksi
tarvittavat ICT-laitteistot
Älykäs asiakaspalveluautomaatio (virtuaalinen palveluassistentti/kontaktien hallinta)
Asiakaslomakkeiden ja asiakastiedonhallinnan kehittäminen
Asiakasviestinnän digitalisointi ja sähköinen ilmoittautuminen
Aineistojen digitalisointi asiakasrajapinnoissa hyödynnettäväksi
Mobiili- ja verkkomaksamisen kehittäminen
Timmi – sähköisen avustushakemusprosessin käyttöönotto, jossa vuoden 2015 aikana suoritetaan
käyttöönotto koko palvelualueen tilojenhallinnan ja –varausten ratkaisuna.
Jatkuu...
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Sivistys- ja kulttuuripalvelujen digitaalisen agendan palveluverkkosuunnitelmaa toteuttavat toimenpiteet 2015,
jatkuu..
– Kirjastopalvelujen automatisointi ja kehittäminen (2014-2017), jolla luodaan edellytykset kirjastotoiminnan, palvelujen sekä omatoimikonseptien järjestämiseksi
– Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuprosessin automaation kehittäminen (2014-2015), jossa myös
hyvinvointipalvelujen hyödyntämän asiakasmaksuyksikön toiminnan kehittämisellä tarjotaan sujuvampaa
palvelua asiakasrajapintaan.
– Varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin ja asiakaslaskutuksen kehittäminen (2014-2016), jossa edistetään
kotien ja päiväkotien välistä vuorovaikutusta sekä järjestetään lakivelvoitteisen, hoitoaikaperustaisen
asiakaslaskutuksen automatisoinnin valmiudet.
– @kOulu – Lukio- ja perusopetuksen tvt-kehittämisen sateenvarjohanke (2015-), jossa muodostetaan
toimintamalli tvt-kehittämistoiminnan koordinoinnin parantamiseksi sekä edistetään koulutoiminnan
kehittämistoimenpiteiden tavoitteiden saavuttamista ja hyvien tuotosten käyttöönottoa ja levittämistä.
Osakokonaisuutena muodostetaan kansallinen pedagogiikassa hyödynnettävään tvt:hen keskittyvä
tapahtuma, jolla myös tuetaan alueellisten yhteistyöverkostojen näkyvyyttä ja vahvistumista.
– Raksilan uimahallin sähköisen kulunvalvonnan kehittäminen, joka tekee mahdolliseksi asiakkaiden joustavan
kulkemisen tiloissa ja mm. tilojen saatavuuden kasvun sekä asiakasruuhkien purun kautta lisää tilojen
käyttöastetta. (2015)
–

Vaikutukset 1 htv, 50 000 € (TA2015 toimenpiteet)

Luonnos
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•

Ympäristö- ja yhdyskunta palveluiden sähköisen asioinnin mahdollisuuksia laajennetaan
osana digitaalisen agendan toimenpiteiden toteuttamista. Toimenpiteet kohdistuvat
seuraaville alueille:

•

Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen
– Erilaisten lupien sähköistys ja niiden sähköinen käsittely alusta loppuun
– Rakennetun ympäristön karttapohjainen palaute
– Digitaalisen aineiston sähköinen tilaaminen ja verkkokauppamyynti

•

Teknologian hyödyntäminen
– Palvelujen käyttö etäyhteyksien kautta
– Työprosessien kehittäminen teknologiaa hyödyntämällä
– 3D mallinnuksen hyödyntäminen esittelyissä ja suunnittelussa
– Henkilöstön etätyömahdollisuuksien kehittäminen
– Mobiilien työtapojen kehittäminen

•

Kustannussäästö potentiaali: noin 3 htv (TA2015 toimenpiteet)

