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- uutuutta sisältävä, lisäarvoa tuottava, menestyksekkäästi käyttöönotettu

• Sosiaali- ja terveydenhuollossa innovaatioilla tarkoitetaan yleisimmin 

koordinoidusti käyttöön otettuja, uutuutta sisältäviä toimintatapoja, 

palveluita tai teknologioita, joiden tavoitteena on parantaa toiminnan 

tehokkuutta ja taloudellisuutta, loppukäyttäjien kokemusta ja tuotettujen 

palvelujen terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.

• Sisältää kaikki organisatoriset, teknologiset, tieteelliset, kaupalliset ja 

taloudelliset vaiheet, joiden toivotaan johtavan tai jotka todella johtavat 

innovaatioiden käyttöönottoon.
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Case PPSHP, OuluHealth ja Pohjois-Pohjanmaan sote





2017: 12 aloitetta koko henkilökunnalta = n. 7000 hlöä



2011: Osallistettu, viestitty, aktivoitu  169 aloitetta



OuluHealth Labs -hanke (2015-2017)
Innovaatioyhteistyö yritysten kanssa OYS TestLabissa ja alueen muissa testausympäristöissä alkaa

Yliopistosairaalat innovaatioalustana (YSI) -hanke (2016-2017)
YSI Yhteiskehittämisen toimintamalli ja PPSHP Innovaatioprosessi ja -toimintamalli kehitetään.

Toimintamallien käyttöönotto ja jatkokehittäminen (8/2018 )
PPSHP Innovaatioprosessi pysyväksi osaksi PPSHP:n toimintaa

Ekosysteemin yhteinen innovaatioprosessi -hanke (2018-2019)
Ideanhallinnan malli ja -työkalu, innovaatioyhteistyö, viestintästrategia

inDemand-hanke (2017-2020)
Yhteiskehittämisen toimintamallin jatkokehittäminen ja validointi hyödynnettäväksi EU-alueella

POPsote Innovaatio- ja testaustoiminta -osahanke (2020-2021)
Kuvataan ja otetaan käyttöön alueellisesti yhteisiä toimintatapoja innovaatio- ja testaustoimintaan.

https://ouluhealth.fi/services/ouluhealth-labs/
https://6aika.fi/ysi-hankkeen-tuloksia-toimintamalli-sairaaloiden-innovaatioille-ja-uutta-yritysyhteistyota/
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Ajankohtaista/Pages/Yhtenainen-innovaatiotoiminta-kaynnistyy.aspx
https://ouluhealth.fi/fi/iita-ideat-talteen/
https://www.indemandhealth.eu/
https://popsote.fi/osahanke/innovaatiot/


Esim. https://timreview.ca/article/1156 ; 
http://www.inderscience.com/offer.php?id=105475 sekä: 
”Factors Enabling Innovation Activities: Combining 
Perspectives of Personnel and Management of a Public 
University Hospital” (in press / IJIL)

https://timreview.ca/article/1156
http://www.inderscience.com/offer.php?id=105475
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Ideat, 
kehitystarpeet, 
hyvät käytännöt

Innovaatiokoordinaattorit ja -lähettiläät
Innovaatiotoiminnan jatkuva tuki, ylläpito ja kehittäminen

Innovaatio- ja testaustoimintaa tukevat palvelut
mm. Health Labs sekä tutkimus- ja hankintapalvelut

Henkilöstö & johtajat
Innovaatioprosessien toteutus & johtaminen

Sähköinen innovaatioalusta ja virtuaalinen yhteiskehittäminen
Tukitoiminnallisuudet innovaatioprosessin kaikkiin vaiheisiin

Pohjois-Pohjanmaan soten innovaatioprosessi
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Kehitetty OYS:n kokemustoimintamalli ja toteutettu 

kokemustoimijoiden osallistamista monipuolisesti

• Kokemustoimijat osana julkisia sote-palveluita: 

https://www.youtube.com/watch?v=o_BvrAvBD_c

• Lisätietoa kokemustoimijoiden osallistamisesta palveluihin ja 

niiden yhteiskehittämiseen: 

https://www.youtube.com/watch?v=aAgNWaazgDg

https://www.youtube.com/watch?v=o_BvrAvBD_c
https://www.youtube.com/watch?v=aAgNWaazgDg
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Yhteiskehittämistä ja hyvien käytäntöjen jakamista alueiden kesken
– Innovaatio- ja strategiaverkosto



Verkoston tavoitteita:

• Sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatio (TKIO) -toiminnan 
yhteiskehittäminen kansallisena vuoropuheluna, 
alueellisten sote-ekosysteemien toiminnan tukeminen.

• Verkostossa pohdittavia teemoja esim. soten
toimintaympäristöön sopivat käytännöt 
innovaatiotoiminnan ja TKIO-yhteistyön mahdollistamiseen, 
johtamiseen ja vauhdittamiseen.

• Verkosto toteuttaa aktiviteetteja mm. alueiden väliseen 
yhteiskehittämiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen.

• Verkostotoiminnalla tuetaan laajemmin sosiaali- ja 
terveysalan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden 
toteutumista.

• Verkoston aktiviteetit täydentävät Innokylän toimintaa
uusien ratkaisujen ja toimintamallien yhteiskehittämistä ja 
käyttöönottoa tukevana työskentelynä. Innokylä tukee 
verkoston viestintää ja fasilitointia.

Innovaatio- ja 
strategiaverkosto



Verkoston toimintaperiaatteita:

• Edistetään sosiaali- ja terveysalan henkilöstön ja 
organisaatioiden mahdollisuuksia ja kyvykkyyttä 
osallistua aktiivisesti innovaatio- ja 
yhteiskehittämistoimintaan.

• Toiminnan jatkuvuus – rakennetaan pysyvämpiä 
toimintatapoja; ei hankemuotoista tai hankkeisiin 
vahvasti kytkeytyvää toimintaa.

• Verkostotoiminta avointa, mutta mukaan toivotaan 
myös nimettyjä jäseniä mm. edustamaan alueitaan ja 
tuomaan alueiden osaamista esiin verkoston 
aktiviteeteissa.

• Ihan uudenlaisia ratkaisuja esiin TKIO-yhteistyötä 
vahvistamalla: linkittäminen mm. 
tutkimusverkostoihin; opetustoimijat ja yritykset yhä 
vahvemmin mukaan.

Innovaatio- ja 
strategiaverkosto



Työskentelyn muotoja:

• Alueiden kehittäjien yhteiset tilaisuudet, joissa 
jaetaan tietoa ja osaamista, kuvataan uusia 
toimintamalleja ja ratkaisuja.

• Yhteiskehittämiseen ja innovaatiotoimintaan liittyvät 
verkkoklinikat, joissa käsitellään teemoja, kuten 
soten yhteiskehittäminen, innovaatio- ja 
testaustoiminta ja innovaatiojohtaminen.

• Ohjausryhmätyyppisiä tapaamisia verkkoklinikoiden 
välillä, joissa arvioidaan ja kehitetään samalla 
verkoston toimintakonseptia eteenpäin.

• Lisäksi kohdennetuille osallistujajoukoille: omia 
verkkoklinikoita, verkostotapaamisia ja työpajoja.

• Soveltuvien ratkaisujen kartoitusta yhteisiin 
kehittämishaasteisiin.

Innovaatio- ja 
strategiaverkosto



Suunnittelun – toteutuksen vaihe:

• Verkostotoiminnan pilotointi kesä-joulukuussa 2021

• Verkoston kuvaus viety Innokylään: 
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/innovaatio-ja-
strategiaverkosto

• Verkostoidean esittely Yhteiskehittämisen 
aamupäivässä 4.6.

• Ensimmäinen verkostotilaisuus:
Innokylän avoin klinikka,
Innovaatio- ja strategiaverkosto 8.9. klo 9-11.
Tilaisuuden aiheena: innovaatiolähettilästoiminta –
sote-ammattilaiset yhä rohkeammin mukaan 
innovaatio- ja yhteiskehittämistoimintaan.

Tervetuloa mukaan verkostotoimintaan!

Ilmoittaudu mukaan täällä: 
https://link.webropol.com/s/innovaatioverkosto

Innovaatio- ja 
strategiaverkosto

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/innovaatio-ja-strategiaverkosto
https://link.webropol.com/s/innovaatioverkosto


Mitä kohti?

Kanavoidaan alueiden osaaminen 
tukemaan vahvemmin soten
tarvelähtöistä kehittämistä

Varmistetaan 
asiakkaiden aito 
osallisuus palvelujen 
kehittämisessä

Mahdollistetaan soten henkilöstön 
asiantuntijoina ja aktiivisina 
vaikuttajina toimiminen
– myös kehittämistyössä

Kehitetään yhdessä ja viestitään 
selkeästi yhteisiä toimintatapoja
– varmistetaan osallistuminen 
kaikille sidosryhmille

Tuetaan sote-organisaatioiden 
oppimista ja kehittymistä –
mahdollistetaan kehitystyön 
jatkuvuutta

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




