
 
 

 
 
 
 

TIEDOTE 11/2011    Julkaistavissa 28.1.2011 klo 8.30  
 
 
Inno-Vointi-tutkimushankkeella etsitään eväitä julkisen sektorin uudistumiseen 
 
Lähivuosina julkisen palvelusektorin kriittisiä kehityshaasteita ovat uudistuminen ja tuotta-
vuus. Inno-Vointi-tutkimushankkeessa selvitetään, kuinka saattaa yhteen innovaatiojohtami-
nen ja työhyvinvointijohtaminen.  

 Tavoitteena on kehittää työhyvinvointia tukeva innovaatiojohtamisen malli. Suomella on 
kaikki edellytykset nousta julkisen sektorin innovatiivisena uudistajana kansainväliseen kär-
keen, toteaa hanketta vetävä erikoistutkija Mervi Hasu Työterveyslaitokselta.  
 
Hankkeen avausseminaari on 28.1. koulutuskeskus Dipolissa Espoossa klo 8.30-12. Puhujina 
mm.  kansainvälisesti arvostettu palveluinnovaatiotutkija professori Lars Fuglsang Tanskasta. 
Toimittajat ovat tervetulleita mukaan! 
 
Julkinen sektori on toimivan, turvallisen ja inhimillisen yhteiskunnan - ja myös yksityisen sektorin toimin-
taedellytysten – rakentaja. Alan uudistuminen ja tuottavuus ovat lähivuosina erityisen kriittisiä kehitys-
haasteita Suomen taloudelle ja yhteiskuntakehitykselle. Julkisen sektorin palvelujen kehittämisessä kes-
keisiä ongelmia ovat olleet uusien ideoiden riittämätön toimeenpano ja tehtyjen innovaatioiden hidas le-
viäminen. Julkisen palvelusektorin uudistumista voidaan tukea innovaatioiden johtamisen mallilla ja uusil-
la toimintatavoilla.  
 
Haasteina talouden epävarmuus ja väestön ikääntyminen 
Julkinen palvelusektori on Suomen ja koko Euroopan suurin "toimiala" mitattuna bruttokansantuotteena 
ja henkilöstömäärällä. Julkisen sektorin menojen on käännyttävä laskuun, sillä muuten palvelutuotanto 
vaarantuu. Samaan aikaan työn tuottavuuden parantaminen, palveluhenkilöstön jaksaminen ja työssä 
jatkaminen sekä motivaation säilyminen ovat kriittisiä haasteita. Hoidettavien lisäksi hoitajat ikääntyvät. 
Kuntien 430 000 työntekijästä jää eläkkeelle 140 000 henkilöä seuraavan noin 10 vuoden aikana.  
 
Johtamisen avulla palvelutyöntekijöiden osaaminen osaksi innovaatiotoimintaa 
- Inno-Vointi-tutkimushankkeella selvitetään, millä tavoin julkisen sektorin työntekijöiden kehitysideat ja 
ymmärrys asiakkaista voidaan saada keskeiseksi osaksi innovaatioiden synnyttämistä ja käyttöönottoa. 
Tutkimuksessa kartoitetaan, miten asiakaslähtöisiä, palvelujen laatua ja tehokkuutta parantavia innovaa-
tioita voidaan tehdä työntekijöiden osaamista arvostavasti ja työhyvinvointia edistävästi", toteaa hanke-
konsortion projektipäällikkö Mervi Hasu.   
- Selvitämme, millaisen johtamisen avulla innovaatioita ja työhyvinvointia syntyy yhtä aikaa. 
 
Hanke tuottaa tietoa palvelujen tuottajille, asiakkaille sekä tuottajaorganisaatioiden henkilöstölle. Hank-
keessa tuotetaan ehdotuksia siitä, miten julkisen sektorin innovaatioprosesseja, innovaatiotoimintaa ja 
sen johtamista voidaan kehittää niin, että työn tuottavuus ja työhyvinvointi paranevat. Hanke päättyy 
kesäkuussa 2013. 
 
Hankkeessa on mukana 16 julkiorganisaatiota ja kansainvälisiä tutkimusryhmiä 
Tutkimuksessa tuotetaan työhyvinvointia tukeva innovaatiotoiminnan johtamisen malli julkiselle palve-
lusektorille. Mallin kehitys perustuu tapaustutkimuksiin seitsemässä organisaatiossa, jotka ovat Verohal-
linto, Vantaan kaupunki, Oulun kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki, Helsingin kaupungin liikelaitos Palmia, 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin liikelaitos HUS-Servis sekä Maa- ja elintarviketalouden tutki-
muskeskus MTT.   

 
 
 



 
 

 
 
 
 

Tulosten levittäjä- ja hyödyntäjäorganisaatioita ovat mm. Suomen Kuntaliitto, Sitra, Kilpailuvirasto, Val-
tiokonttori ja Valtiovarainministeriö. Hankkeen toteuttavat hanketta koordinoiva Työterveyslaitos, Aalto-
yliopisto ja VTT. Kansainväliset yhteistyökumppanit ovat Tanskan Roskilden yliopiston palvelututkimuksen 
ryhmä ja Iso-Britannian Manchesterin yliopiston innovaatiotutkimuksen instituutti.  
Rahoittajana on Tekes.  
 
Lisätietoja:  
Työterveyslaitos, hankekonsortion johtaja ja projektipäällikkö, erikoistutkija, FT, Mervi Hasu, mer-
vi.hasu@ttl.fi, puh. 040 716 3520 
Aalto-yliopiston Teknillinen Korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus, projektipäällikkö, tutkija, DI, KTM,  
Mikko Lehtonen, mikko.h.lehtonen@tkk.fi, puh. 050 34 40 196 
VTT, projektipäällikkö, tutkija, KTM, Katri Kallio, katri.kallio@vtt.fi, puh. 040 843 3790 
Hanke netissä: http://www.ttl.fi/inno-vointi   
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Avausseminaari, Inno-Vointi   
 
Aika:  perjantai 28.1.2011 klo 8.30-13 
Paikka:  koulutuskeskus Dipoli, Otakaari 24, Espoo 
  
Ohjelma: 

8:30  Ilmoittautuminen ja aamukahvi  
9:00  Avaus: Teknologiajohtaja Tuomo Alasoini, Tekes  
9:15  Keynote esitys: Professori Lars Fuglsang, Roskilden yliopisto  

Employee-based and incremental innovation in public services  
10:00  Keynote esitys: Pääjohtaja Mirjami Laitinen, Verohallinto  

Verohallinnon palvelujen uudistaminen johtamisen näkökulmasta  
10:45  Tauko  
11:00  Erikoistutkija, projektipäällikkö Mervi Hasu, Työterveyslaitos  

Inno-Vointi -projektin esittely  
Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia julkiselle sektorille  

11:45  Loppukeskustelu  
12:00  Lounas  

 
 
Keynote-puhujat:  
 
Professori Lars Fuglsangilla on pitkä kokemus palveluinnovaatioiden tutkimuksesta sekä yksityisellä että julki-
sella sektorilla. Roskilden yliopiston palvelututkimuksen ryhmä on kansainvälisesti tunnustettu. Professori Fugl-
sang on toimittanut projektin teemaan liittyvän kirjan Innovation and the creative process: towards innovation 
with care (2008) ja professori Jon Sundbon kanssa kirjan Innovation as strategic reflexivity (2002).  
 
Pääjohtaja Mirjami Laitisella on pitkä ura Verohallinnon johdossa. Verohallinto on Mirjami Laitisen johdolla sys-
temaattisesti kehittänyt toimintaansa ja palveluja veronmaksajille. Verohallinto on laajasti tunnustettu palvelu-
jen kehittämisen edelläkävijäksi erityisesti sähköisten palvelujen alueella. 
 
 


