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Julkista sektoria kehitetty kasvattamalla 
rakenteita, tehtäviä ja tiloja 
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Julkinen arvo erilaista eri aikoina 
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Liika-asumisnormit 
ja tuberkuloosi 

Äitiys- ja lastenneuvolat 
ja imeväiskuolleisuus 
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Mielikuva julkisesta sektorista? 
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•  Olennaista kyky tehdä innovaatioita, uudistamista 
rajallisin resurssein, säädellyssä toimintaympäristössä 

 
•  Millaisen johtamisen avulla tällaisessa ympäristössä 

syntyy samanaikaisesti innovaatioita ja työhyvinvointia? 
 
•  Tapaustutkimukset seitsemässä julkisen sektorin 

organisaatiossa, edelläkävijämäiset tapaukset eri toimi- 
ja palvelualoilta 

•  Tuloksena työhyvinvointia tukeva, kaikkia 
henkilöstöryhmiä koskeva innovaatiotoiminnan 
johtamistapa julkiselle palvelusektorille 

Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointi 
julkiselle sektorille (Inno-Vointi) 2010-2013 
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•  Innovaatioita ja työhyvinvointia syntyy samanaikaisesti, 
kun kaikki organisaatiotasot ja henkilöstöryhmät on 
kytketty innovointiin osallistavan ja arvostavan 
johtamisen avulla 
 

•  Tavoitelähtöisen ja käytäntölähtöisen uudistamisen 
yhdistäminen on tärkeää erityisesti niukkojen resurssien 
oloissa 

•  Käytäntölähtöisen uudistamisen merkitys kasvaa 
julkissektorilla: työntekijöillä on rooli ja osaamista 
innovoinnin ohjaamisessa 
 

•  Nopea ja käyttäjien "omistama" palveluiden 
uudistaminen on mahdollista myös säädellyssä 
ympäristössä 

 

 

Päätulokset 
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Video "Ota mallia!" 

Hankkeen työpaja 30.10.2012 
Sisällön prototyypin testaus tulevilla 

käyttäjillä 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Cna-
EqCIxJk&feature=youtu.be 
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Mallin sisällöt pähkinänkuoressa 
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Kaksi 
lähestymistapaa 

 
Uudistusten 

tekijät 

Johtaja toimii 

Esimies toimii 

Mikä tämä malli on? 

Innovoinnin periaatteet 

Blogiin ja ITU-kirjan 
ohjeisiin 

Esimerkkejä 

Työkaluja 

Palautetta 
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Printtijulkaisu 
tilattavissa 

Verkkosivusto 

Työntekijä 
toimii 

Käyttäjä  
keskiössä 
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Tavoitelähtöinen ja käytäntölähtöinen kehittäminen  
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Ylhäältä alas - 
kehittäminen 

Alhaalta ylös 
-kehittäminen 
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Mallin ydinajatukset 

1.  OLENNAISUUS 
  
2.  RUOHONJUURI 
  
3.  PALVELUN KÄYTTÄJÄ 
  
4.  KOHTAAMINEN 
 
5.  KOKEILU 
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Tutkimuksen tulokset toimijoiden 
käyttöön www.innovointi.fi 
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Verkkosivusto 

Kirjanen 
tilattavissa 
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Kiitos 


