Avoin osallisuus ja asiakkuus
-hanke tarjoaa:

Yrityksille, tutkimus- ja koulutus-

Kiinnostuitko yhteistyöstä?

mahdollisuuden osallistua kaupungin palvelujen
kehittämistyöhön ja sen myötä tarjota omia
palvelujaan kaupungin palvelujen rinnalla.

Ota yhteyttä, kerromme lisää:

Krista Piippo, projektipäällikkö,
Asioinnin toimintamallin kehittäminen

Jarmo Rossi, projektikoordinaattori

Kuntalaisille:

Avoin
osallisuus ja
asiakkuus

oikeat palvelut, oikeille asiakkaille,
oikeaan aikaan.

Lapsiperheiden alueellinen palvelutarjotin
Johanna Timonen, projektikoordinaattori

Oulun kaupunginkirjastosta uusi tuotteiden
ja palveluiden kokeilupiste
Katja Lehtonen, projektikoordinaattori

www.ouka.fi/aoa

Hanke kaupungin ja yritysten
yhteistyön kehittämiseksi

Digitaalisten ympäristöjen palvelumuotoilu
nuorisotyön tarpeisiin
Jukka Vasama, projektikoordinaattori
Oulu Capital
of Northern
Scandinavia

Lapsiperheiden alueellinen
palvelutarjotin
Lapsiperheiden alueellisessa sähköisessä palvelutarjottimessa kootaan yhteen Oulun kaupungin julkiset
sekä järjestöjen ja yksityisen sektorin tuottamat
lapsiperheiden avoimet palvelut. Palvelutarjotin rakennetaan yhteistyössä kaupungin, järjestöjen ja yritysten
kanssa. Palvelutarjotin on digitaalinen ympäristö
palveluihin hakeutumiseen, ohjaukseen ja neuvontaan.
Lapsiperheille suunniteltu palvelutarjotin kokoaa

Mobiilisovelluksella pyritään

eri tahojen palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi.

lisäämään nuorten osallisuutta.

Kehittämistyö Oulu10-alustalla
Hankkeen keskiössä on yksityisen ja kolmannen sektorin
huomioivan monituottajuuden kehittäminen. Neuvonnalla
ja asiakasohjauksella tuetaan asiakkaiden monikanavaista
asiointia, erityisesti hankkeen myötä laajennettavan palvelutarjottimen käyttöä. Tavoitteena on tiedottaa ja tukea
yrityksiä sekä kolmannen sektorin toimijoita niin, että he
pystyvät hyödyntämään palvelutarjotinta omista palveluista
viestiessään. Hankkeessa tunnistetaan niitä julkisen palvelujärjestelmän osa-alueita ja järjestämistapoja, joita voitaisiin
avata myös muille palveluntuottajille ja -kehittäjille.

Digitaalisten ympäristöjen palvelumuotoilu nuorisotyön tarpeisiin
Hankkeessa luodaan Oulun
kaupungin asioinnin toimintamalli,
joka mahdollistaa kaupungin ja
yritysten yhteistyön ja sitä kautta
yritysten liiketoiminnan kasvun ja
työpaikkojen syntymisen.

Oulu10 yhdistää yritykset
ja kuntalaiset.

Hankkeessa toteutetaan mobiilisovellus, jolla
lisätään nuorten tavoitettavuutta ja osallisuutta sekä
tuodaan fyysisten palvelujen rinnalle digitaalisia
sisältöjä. Sovelluksella pilotoidaan sivistys- ja kulttuuripalveluiden kuntalaisten kuulemisen menetelmiä ja uudistuvaa palvelutuotantoa. Sovelluksen
suunnittelu, toteutus ja testaus tehdään yhdessä
nuorten, kaupunkilaisten sekä alueen oppilaitosten,
yritysten ja 3. sektorin kanssa.

Pääkirjaston kokeilupisteessä

Oulun kaupunginkirjastosta uusi
tuotteiden ja palveluiden kokeilupiste
Kirjasto avaa ovensa uusille innovaatioille toteuttamalla
matalan kynnyksen esittelytilan, jossa asiakkaat ja
innovaatiot kohtaavat. Lisäksi tuotetaan liikuteltava
mobiilikokeilupiste. Oulun pääkirjastossa asioi päivittäin
noin tuhat eri-ikäistä asiakasta. Kokeilupiste antaa
mahdollisuuden saada käyttäjäkokemuksia ja kehittää
tuotteita ja palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa. Se
tarjoaa näkyvyyttä ja tunnettavuuden kasvua yrityksille
ja muille toimijoille.

on helppo kerätä käyttäjäkokemuksia.

