Suomen julkisen hallinnon

INNOVAATIOJULISTUS
Julistamme vahvan sitoumuksemme julistuksen sitoumuksiin.
Tuemme ja vahvistamme innovaatiotoimintaa julkisessa hallinnossa
Innovaatiotoiminta on
• keino, jolla hallinto voi saavuttaa tavoitteensa ja tuottaa laadukkaita palveluita meille kaikille
• tukemisen arvoista ja osa hallinnon arkea
• monitahoista sekä johtamista, investointeja ja tukea edellyttävää toimintaa.

Rohkaisemme ja valmennamme kaikkia virkamiehiä innovointiin
Innovaatiotoiminta edistää
• avoimuuden kulttuuria, virheistä oppimista ja yhteistyötä yli sektorirajojen
• hallittua riskinottoa ja kiinnostusta uusiin ideoihin, teknologioihin ja työskentelytapoihin
• sitä, että jokainen virkamies tietää, miten hän voi osallistua ja vaikuttaa. Innovointiin tarvitaan monenlaista
osaamista, kyvykkyyttä sekä motivaatiota. Rakenteiden ja prosessien tulee tukea virkamiesten innovointia.

Vaalimme kumppanuuksia ja tuemme moniäänisyyttä
Innovaatiotoiminnassa on hyvä
• luoda kumppanuuksia ja hyödyntää verkostoja, jolloin uusia lähestymistapoja ja ratkaisuja ongelmiin haetaan
yhteiskehittämällä ja eri toimijoiden kanssa yhteistyössä
• kehittää osallisuus- ja yhteiskehittämismenetelmiä kokemusasiantuntijuuden varmistamiseksi
• tehdä kansainvälistä yhteistyötä rajat ylittävien haasteiden ratkomiseksi innovatiivisesti
• kiinnittää huomiota muutosta ennakoiviin signaaleihin innovaatiotarpeiden tai -tilaisuuksien tunnistamiseksi.

Tuemme tutkimusta, iterointia ja kokeiluja
Innovaatiotoiminnassa on varmistettava
• että selkeitä ja tunnistettuja haasteita ratkova innovaatiotoiminta sekä lopputuloksiltaan tuntemattomampi,
tutkiva innovaatiotoiminta saavat tarvitsemansa tuen
• tutkimuksen, iteroinnin ja kokeilujen hyödyntäminen kaikissa julkisen hallinnon organisaatioissa sekä julkisen
sektorin kokonaisuudessa
• niiden hyötyjen ymmärtäminen, joita voidaan saavuttaa kokeiluilla julkisen hallinnon ydintoiminnoissa
• tutkimuksesta saatavien oppien tunnistaminen ja kokeilujen sekä innovaatiotoiminnan oppien arvokkuus
ymmärretään.

Levitämme opittua ja jaamme käytäntöjä
Innovaatiotoiminta edellyttää
• onnistumisten ja oppien systemaattista jakamista
• verkostoitumista, vertaisoppimista ja kollegoilta lainaamista
• jatkuvan oppimisen varmistavaa palautekanavaa kansalaisilta ja henkilöstöltä
• arviointikäytäntöjä oppimisen, ohjauksen ja arvon varmistamiseksi
Tämä OECD:n julkisen sektorin innovaatiojulistukseen pohjautuva Suomen julkisen sektorin innovaatiojulistus on laadittu
valtionvarainministeriössä Valtionhallinnon kehittämisosastolla tiedotustarkoituksiin eikä OECD voi taata sen virheettömyyttä. Ainoat
viralliset versiot ovat OECD:n sivustolla saatavilla olevat englanninkieliset ja ranskankieliset tekstit http://legalinstruments.oecd.org

Mihin Suomen julkisen hallinnon
innovaatiojulistus perustuu?
Suomi on hyväksynyt OECD:n innovaatiojulistuksen yhdessä
OECD-maiden kanssa ministerineuvoston kokouksessa 22.
toukokuuta 2019. Julkisen hallinnon innovaatiotoimintaa
koskeva innovaatiojulistus on kehitetty osana OECD:n
innovaatiotyötä (OPSI, Observatory of Public Sector
Innovation). Julistus laadittiin OECD:n OPSI-verkoston
ja julkishallintokomitean yhteistyönä. Luonnos oli
lausuttavana myös lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Julistus
on OECD:n oikeudellinen väline, jolla esitetään yleisiä
periaatteita tai pitkän aikavälin tavoitteita. Ne hyväksytään
ministerineuvoston kokouksissa tai järjestön komiteoissa.

Julistus kannustaa hallintoa innovaatioiden johtamiseen
ja hallintaan. Innovaatiotoiminnalla voidaan vastata
hallinnon eri haasteisiin hyödyntämällä tarjolla olevia uusia
mahdollisuuksia.

Innovaatiojulistuksen tavoitteena on vahvistaa
innovaatiotoimintaa hallinnon ydintoiminnoissa osana
organisaatioiden ja virkamiesten arkea. Julistus tarjoaa
innovaatiotoimintaan yhteiset periaatteet, käsitteet ja
kielen.

Innovaatiotoiminta on monitahoinen ilmiö. Timanttimalli
tunnistaa neljä erilaista innovatiivista toimintaa, joita ovat
tehostamiseen pyrkivä, tehtäväkeskeinen, mukautuva ja
ennakoiva innovaatiotoiminta.

Innovaatiojulistus pohjautuu näyttöön perustuvaan ja
osallistavaan tutkimustyöhön, jota OPSI on tehnyt viime
vuosina. OPSI:n viitekehyksessä innovaatiotoiminta voidaan
hahmottaa timanttikuvion avulla sen mukaan, kuinka
johdettua (”top down” vai ”bottom up”) innovaatiotoiminta
on, tai miten radikaalia muutosta innovointiprosessilla
haetaan.

Tutustu OECD:n innovaatiomalliin OPSI:n verkkosivuilla osoitteessa www. oecd-opsi.org. Mallin pohjalta kehitetään
menetelmiä innovaatiotoiminnan johtamiseen ja vaikuttavuuden lisäämiseen. OECD:n OPSI jatkaa työtään julkisen
sektorin innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi.

