POPsote
Innovaatio- ja testaustoiminta
Pauliina Hyrkäs
Projektipäällikkö, POPsote Innovaatio- ja testaustoiminta
Innovaatiokoordinaattori, PPSHP

Innovaatio
• Innovaatio sosiaali- ja terveysalalla on yksilön, ryhmän, yhteisön tai verkoston luovan
toiminnan tuloksena syntynyt uusi idea, joka johtaa lisäarvoa tuottavaan tulokseen
yksilön tai yhteisön hyvinvoinnissa, terveydessä tai palvelujärjestelmässä.
• Innovaatio voi tarkoittaa monipuolisesti erilaisia uutuutta sisältäviä, lisäarvoa tuottavia ja
menestyksekkäästi käyttöönotettuja ratkaisuja.

Innovaatiotoiminta
• Innovaatiotoiminnan ajatellaan sisältävän kaikki organisatoriset, teknologiset, tieteelliset,
kaupalliset ja taloudelliset vaiheet, joiden toivotaan johtavan tai jotka todella johtavat
innovaatioiden käyttöönottoon.
• Kaikilla on valmiudet innovointiin ja jatkuvaan kehittämiseen.

Innovaatioprosessi
• Organisaation innovaatiotoimintaa voidaan kuvata innovaatioprosessilla.
• Innovaatioprosessiin sisältyy mahdollisuuksien tunnistamisen ja kuvaamisen vaiheet,
ratkaisun suunnittelu sekä syntyvän innovaation käyttöönotto.

Sote innovaatioalustana?
• Nopeasti muuttuvat poliittiset, taloudelliset ja
teknologiset olosuhteet vaativat sote-organisaatioilta
jatkuvaa oppimista ja kehittymistä.
• Soten koko ja kompleksisuus luovat haasteita tiedon
kokoamiseen ja jakamiseen kehitystarpeista, uusista
ratkaisuista ja hyvistä, laajemmin hyödynnettäväksi
sopivista käytännöistä.
• Runsaasti huippuosaajia ja -osaamista
– usein erillään toisistaan. Jatkuvasti myös
päällekkäistä kehittämistä.
• Tyypillisesti kehitysprosessit organisoidaan projekteina.
Projektin päättyessä uusia käytäntöjä ei ehditä ottaa
käyttöön, avainhenkilöt siirtyvät seuraaviin tehtäviin ja
uusi tieto menetetään.
• Julkisessa sotessa ollut haasteita innovaatiotoiminnan
toteuttamisessa – tarvitaan lisää tietoa sopivista
toteuttamistavoista.

Alueemme vahvuuksia
Monipuolinen, korkeatasoinen osaaminen sekä
kokemusta innovaatioyhteistyöstä
• ”Korkeatasoista osaamista: mm. sote-ammattilaiset,
tutkimustoiminta, ict-osaaminen ja vahva yritysekosysteemi.”

• ”Alueellamme on osaajia, jotka ovat saaneet tunnustusta
myös kansainvälisiltä toimijoilta.”
• ”Vahvuutenamme on vahvasti verkostoitunut toimijoiden
yhteisö, jolla on suorat yhteydet merkittäviin osaamis- ja
innovaatiokeskittymiin.”
Jo kehitettyjä toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä
• ”Soten innovaatiotoimintaa tukevia toimintamalleja ja
palveluja eri organisaatioissa.”
• ”Huippututkimusta ja yritysten liiketoimintaa tukevia
tutkimusohjelmia ja kehitysalustoja.”
• ”Yhteinen tieto ja yhteiset välineet lähtökohtana.”

Alueemme kehitystarpeita ja -toiveita
Yhteiset, selkeät käytännöt
• ”Alueellisen kehittämistyön historiaa ei ole, asioita on kehitetty
kunnissa paikallisesti.”
• ”Tarvitaan yhteiset, tiedossa olevat käytännöt.” ”Tarvitaan
systemaattisia toimintatapoja.” ”Systemaattinen ote puuttuu.”
• ”Yhteiseen sähköiseen alustaan olisi hyvä saada asiat muistiin ja
näkyviin – eli nyt joku hyväkin idea saattaa unohtua kokonaan.”
Osallisuuden ja tuen mahdollistaminen
• ”Henkilöstölle riittävän tuen mahdollistaminen ja varmistaminen
kehittämiseen.” ”Resurssien puute - oman toimen ohella tehtävää
työtä.” ”Sote-henkilöstön tulisi voida ketterästi kehittää osana
työtään.”
• ”Asiakkaat tulisi osallistaa vahvemmin palveluidensa
kehittämiseen.”

• ”Yksityisen sektorin innovaatiotoiminta on edelleen irrallaan
julkisen toimijan toiminnasta.”

POPsote Innovaatio- ja testaustoiminta - päätavoitteet
Alueellisen innovaatioyhteistyömallin muodostaminen
• Alueemme innovaatioyhteistyötä mahdollistavan
toimintamallin yhteiskehittäminen: kuvaus
innovaatioprosessista sekä innovaatiotoiminnan tukitoimijoista
ja -toiminnoista
• Hyvinvointialueemme innovaatiotoimintaa tukevan sähköisen
innovaatioalustan kehittäminen ja käyttöönotto
Testauspalvelujen kehittäminen
• Testaustoiminnan mallin kuvaaminen alueellisen osaamisen
(mm. OuluHealth Labs) pohjalta sekä integrointi osaksi
hankintaprosesseja
• Palvelut kuntalaisille ja ammattilaisille – Health Labs -mallin
edelleen kehittäminen sekä Virtuaalinen showroom -mallin
kehitys
• Yritysyhteistyön vahvistaminen

Innovaatioyhteistyön hyödyt?
Kuntalaisille
• Vahvempi osallisuus palvelujen kehittämisessä
• Lisää mahdollisuuksia vaikuttaa – soten tarveperustaiseen
kehittymiseen

Soten henkilöstölle
• Vahvemmat mahdollisuudet oman työn kehittämiseen
• Mahdollisuus viedä eteenpäin kehittämistarpeita ja -ideoita
sekä keksinnöllisiä aihioita
• Tukea kehittämistyöhön: kehittämistä mahdollistavia
menetelmiä – kasvokkain ja virtuaaliset toteutettavat
aktiviteetit sekä kehittämistä tukevat soveltuvat tilat ja
työkalut
• Mahdollisuus saada tietoa kehitettävistä ja olemassa
olevista ratkaisuista sekä hyvistä käytännöistä
Yritysten edustajille
• Idean, ratkaisuehdotuksen tai valmiin tuotteen tai palvelun
kehittäminen, kokeilu ja tarjoaminen soten käyttöön

Tutkijoille, tutkimusryhmille
• Ketterämpi TKI-projektien edistäminen
yhteistyössä sote-organisaatioiden ja alueen
muiden toimijoiden kanssa
• Tukea yhteistyökumppanien etsimiseen
Opiskelijoille, opetushenkilöstölle
• Tutkielmien ja väitöstyön aiheiden löytäminen
• Opintokokonaisuuksien toteuttamiseen liittyvä yhteistyö,
esim. kehittämis-, innovaatio- ja yrittäjyysosaamiseen
tähtäävät opinnot
Muille yhteistyökumppaneille
• Yhteistyömahdollisuuksia
soten tarpeita vastaavien
innovaatioiden kehittämiseen

Kehitetään yhdessä ja viestitään selkeästi
Kanavoidaan alueemme osaaminen yhteiset toimintatavat – varmistetaan mielekäs,
sujuva osallistuminen kaikille sidosryhmille
tukemaan soten tarvelähtöistä
kehittämistä

Asiakkaat aidosti osallisiksi
palvelujensa kehittämiseen

Mitä kohti?

Sitoudutaan varmistamaan soteorganisaatioiden jatkuva oppiminen ja
kehittyminen

Jaetaan aktiivisesti tietoa
– vältetään päällekkäinen
kehitystyö, tarjotaan hyviä
käytäntöjä eteenpäin

Mahdollistetaan henkilöstön asiantuntijoina
ja aktiivisina vaikuttajina toimiminen
– myös kehittämisessä

POP innovaatioprosessi -luonnos
Henkilöstö & johtajat
Innovaatioprosessien toteutus & johtaminen
Sähköinen innovaatioalusta ja virtuaalinen yhteiskehittäminen
Tukitoiminnallisuudet innovaatioprosessin kaikkiin vaiheisiin
Henkilöstö
Asiakkaat
Opiskelijat
Tutkijat
Yritykset
ym.
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Ideat,
kehitystarpeet,
hyvät käytännöt
Innovaatiokoordinaattorit ja -lähettiläät
Innovaatiotoiminnan jatkuva tuki, ylläpito ja kehittäminen
Innovaatio-, kehitys- ja testaustoimintaa tukevat palvelut
mm. Health Labs sekä tutkimus- ja hankintapalvelut

Innovaatiotoiminnan koordinaatio ja tuki
Innovaatiotoiminnan yhdyshenkilöt –
alueilla
• Innovaatiotoiminnan koordinoijia,
kehittäjiä, ylläpitäjiä ja arvioijia
• Alueensa edustajia kokonaistoiminnassa

Innovaatiolähettiläät – yksiköissä
• Innovaatiokulttuurin rakentajia
• Kehittämistarpeiden ja -ideoiden esille
nostajia
• Ratkaisujen synnyn edistäjiä
• Innovaatioiden
käyttöönoton tukijoita

Tietoperustaisuus
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