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DOBit kylvää uutta kasvua….



 2015 COSS

DOBit verkoston missio

DOBit-verkosto edistää data-analytiikan 
sekä palvelumuotoilun ja palveluajattelun 
hyödyntämistä uusien palvelujen ja 
toimintamallien kehittämiseksi. 

Datasta oivalluksia, 
oivalluksista ideoita, 
ideoista palveluja, 
palveluista liiketoimintaa.

Teemme asioita, joita verkosto haluaa. 
Osallistumalla voit vaikuttaa. 

Toiminta perustuu talkoisiin.
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DOBit-verkoston toimintamuotoja  
1. Yhteiset kokemusten vaihtotilaisuudet: onnistumisia ja epäonnistumisia, mitä voimme oppia?

● Kokoontuminen esim. kaksi kertaa vuodessa, seuraavan tapaamisen isäntä / emäntä nn

2.  Tavoitteelliset teemaryhmä: kokemuksia, sparrausta, mentorointia palvelujen kehittämiseksi 
● Rakennettu ympäristö, koollekutsuja: nn,    Terveys ja hyvinvointi, koollekutsuja: nn

3. Yritysten, kaupunkien, korkeakoulujen ja opiskelijoiden välinen yhteistyö 
● opinnäytteet, opiskelijaprojektit

4. Yhteistyö kaupunkien kanssa, kaupunki innovaatioalustana
● Palvelumuotoilun työpajat kaupunkien ja yritysten kanssa
● Työpajat, joissa dataa tarjotaan palvelujen kehittämiseksi

5. DOB -työkalupakkiin lisää työkaluja
● ‘Dataosaaja tuli taloon’.Tietopaketti data-analytiikan mahdollisuuksista ja rajoituksista. Lähetyssaarnaaja?
● ‘Palvelumuotoiluja yrityksessä’ -tietopaketti asiakasajattelusta 

6. Verkoston virtuaalinen yhteydenpito 
● Sähköpostiryhmä
● Blogi : Case-esittelyjä ja vinkkejä, kokemuksia, uusien palvelujen julkistuksia
● DOB webinaarit: DOB tuote- ja palvleuuutuuksia, kokemuksia, uutta data-analytiikasta ja palveluajattelusta
● Uutiskirje jossa jakaa parhaita käytäntöjä
● Kauppapaikka, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat: koulutus- ja valmennuspalvelu, konsultointi

7. Vaikuttaminen
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DOBit-verkoston toimintamuotoja  - mitä SINÄ haluaisit tehdä?
1. Yhteiset kokemusten vaihtotilaisuudet: onnistumisia ja epäonnistumisia, mitä voimme oppia?

● Kokoontuminen esim. kaksi kertaa vuodessa, seuraavan tapaamisen isäntä / emäntä nn

2.  Tavoitteelliset teemaryhmä: kokemuksia, sparrausta, mentorointia palvelujen kehittämiseksi 
● Rakennettu ympäristö, koollekutsuja: nn,    Terveys ja hyvinvointi, koollekutsuja: nn

3. Yritysten, kaupunkien, korkeakoulujen ja opiskelijoiden välinen yhteistyö 
● opinnäytteet, opiskelijaprojektit

4. Yhteistyö kaupunkien kanssa, kaupunki innovaatioalustana
● Palvelumuotoilun työpajat kaupunkien ja yritysten kanssa
● Työpajat, joissa dataa tarjotaan palvelujen kehittämiseksi

5. DOB -työkalupakkiin lisää työkaluja
● ‘Dataosaaja tuli taloon’. Tietopaketti data-analytiikan mahdollisuuksista ja rajoituksista. 
● ‘Palvelumuotoilija yrityksessä’ -tietopaketti asiakasajattelusta. Lähetyssaarnaaja?

6. Verkoston virtuaalinen yhteydenpito 
● Sähköpostiryhmä
● Blogi: Case-esittelyjä ja vinkkejä, kokemuksia, uusien palvelujen julkistuksia
● DOB webinaarit: DOB tuote- ja palvelu-uutuuksia, kokemuksia, uutta data-analytiikasta ja palveluajattelusta
● Uutiskirje jossa jakaa parhaita käytäntöjä
● Kauppapaikka, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat: koulutus- ja valmennuspalvelu, konsultointi

7. Vaikuttaminen
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DOBit - kohti hyvinvointia

Kuva: Eric R. Dahlen

Uusia tuotteita ja 
palveluja, 
uusia kyvykkyyksiä, 
uutta liiketoimintaa 
ja elinvoimaa.


