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Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta 
kunta-alalla

Tuula Jäppinen, innovaatio-asiantuntija

Suomen Kuntaliitto

Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta 
kunta-alalla

• Julkisen sektorin innovaatiotoiminta

• Avoin innovaatioprosessi

• Asiakas- ja käyttäjälähtöisyys

• Case-esimerkkejä
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Julkisen sektorin innovaatiotoiminta

• Innovaatioista käytävä keskustelu Suomessa – kuten muuallakin 

maailmassa – koski ensin yksityisen sektorin tutkimus- ja kehitystoimintaa 

sekä teknologisia innovaatioita

• Viimeisen 20 vuoden aikana innovaatiot, kilpailukyky ja osaaminen ovat 

tulleet Suomen ja alue- ja elinkeinokehittämisen keskeisiksi käsitteiksi ja 

yritysten ja alueiden vaurauden lähteiksi

• Julkisella sektorin uudistuksia tai reformeja, jotka koskevat hallintoa, 

palvelutuotantoa tai kunnan ja valtion välistä tehtäväjaottelua, ei ole 

perinteisesti kutsuttu innovaatioksi
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Julkisen sektorin innovaatiotoiminta

• Muutoksia kutsutaan uudeksi julkisjohtamiseksi (New Public 

Management), hallintouudistuksiksi (Administrative Reform) tai 

kansalaiskeskeiseksi hallinnaksi (Citizen-Centered Governance) 

• Niiden yhteisvaikutuksena syntyy globaali julkisen hallinnon vallankumous 

(innovatiivisten ideoiden ja hyvien käytäntöjen leviäminen ja julkisen 

sektorin innovaatiokulttuuri)

• Julkisen sektorin innovaatiotutkimus käynnistyi pääosin vasta 2000-luvun 

alussa 
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Yliopisto

Yritys

Käyttäjä

Tutkimus-
laboratoriot

Yliopistot

Tuotekehitys-
laboratoriot

Yliopistot & 
teollisuus

Tosielämän 
kehitysympäristöt

(Living Labs)

Yliopistot,
teollisuus,
julkinen sektori &
käyttäjät

Perustutkimus-
lähtöisyys

Tuotekehitys-
lähtöisyys

Käyttäjä-
lähtöisyys

Alue 

TEOLLISUUS-
YHTEISKUNTA

TIETO-
YHTEISKUNTA

KANSALAIS-
YHTEISKUNTA

Rönkä, Orava, Niitamo & Mikkelä 2007

Siirtymä tiedelähtöisistä innovaatioista käyttäjälähtöisiin
innovaatioihin ja Living Labeihin

Julkisen sektorin innovaatiotoiminnan 
erityispiirteet 

Innovaatiotutkimus yleensä Julkisen sektorin innovaatiotutkimus

Yksityisen sektorin innovaatiotoiminta,
osa elinkeinotoimintaa

Julkisen sektorin innovaatiotoiminta,
kuntien toiminta

Yksityisen sektorin erityispiirteet:
teollisuus- ja yrityskeskeisyys,
teknologiakeskeiset innovaatiot

Julkisen sektorin erityispiirteet: kunta
poliittisena ja sosiaalisena järjestelmänä,
palveluinnovaatiot

Tuote- ja palveluinnovaatiot Sosiaaliset ja yhteiskunnalliset
innovaatiot; systeemi-innovaatiot

Palveluinnovaatiot: teollisuuden ja
yritysten tuotteiden uudistaminen

Palveluinnovaatiot: kuntien
järjestämisvastuulla olevien
peruspalvelujen uudistaminen

Innovaatiojohtaminen: teollisuus- ja
yrityskeskeinen toimintamalli

Innovaatiojohtaminen: poliittinen ja
ammatillinen johtaminen, verkottunut
toimintamalli

Kunnan rooli: innovaatiotoiminnan
edellytysten luoja, mahdollistaja

Kunnan rooli: käyttäjä, soveltaja, veturi

Kuntalaisen rooli: objekti, asiakas,
kuluttaja

Kuntalaisen rooli: subjekti, käyttäjä,
yhteiskehittäjä
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Systeeminen innovaatio 
(Geels & Shot 2007; Tura & Harmaakorpi 2008)
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Sosiotekninen ympäristö
(järjestelmän
ympäristötekijät)

Muutospaineet: Avoin innovaatiofilosofia
Uudet innovaatioiden lähteet (käytäntö)

Tutkimuslähtöinen
innovaatiotoiminta
Tiedepolitiikka
Suljettu innovaatiotoiminta

Nykyinen
järjestelmä

Innovaatiopolitiikka
Toimintakulttuurin muutos

Uusi
järjestelmä

Käytäntölähtöinen
innovaatiotoiminta
Innovaatiopolitiikka
Avoin innovaatiotoiminta

Paikalliset innovaatiot, 
kokeilut

Tampereen Kotitori -palveluintegraattori
Kotona asumiseen tukea tarvitseva saa Tampereella palvelunsa, olivatpa ne julkisia tai
yksityisiä, yhden palvelupisteen kautta. Palvelupiste etsii asiakkaalle hänen tarpeitaan ja
mieltymyksiään vastaavat palvelut ja palveluntuottajat. Palveluintegraattori –mallissa
hyödynnetään yhtä aikaa niin sähköistä asiakaspalautejärjestelmää kuin hoivateknologiaa.

Palveluintegraattori –mallia voidaan pitää sosiaali- ja terveysalan verkoston luovan toiminnan
tuloksena syntyneenä uutena innovaationa, joka on johtanut käyttöönotettuna lisäarvoa
tuottavaan tulokseen alueellisesti.

Palveluintegraattori on sosiaali- ja terveyshuollon palveluprosesseja ja palveluketjuja koskeva
innovaatio. Erona Kaarinan avopalveluyksikköön, tässä mallissa asiakas- ja
käyttäjälähtöisempiä palveluja pyritään kehittämään uuden teknologian avulla.

Mikäli mallia kyetään lainsäädännöllistä haasteista huolimatta levittämään kansallisesti ja/tai
kaupallisesti kyseessä on systeeminen innovaatio, joka kohdistuu palvelujärjestelmään ja
uudistaa samalla ikääntyville palveluja tuottavien organisaatioiden välisiä suhteita, rakenteita,
prosesseja, palveluja ja teknologiaa. Tällöin se paikallisen kokeilun sijasta näkyisi muutoksena
myös vallitsevassa kansallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmässä.
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Avoin innovaatioprosessi (Living Lab)
(Chesbrough 2003, von Hippel 1998)
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Kuntalaisen kaksi osallistumiskanavaa

• Käyttäjädemokratia: Osallisuuden käsite

• Perinteisempi tapa: 1990-luvun osallistumishankkeet

• Osallistuminen palveluja koskevaan päätöksentekoon

• Palveluiden uudistaminen: Käyttäjälähtöisyyden käsite

• Uudempi, innovatiivisempi tapa: 2000-luvun palvelumuotoilu

• Osallistuminen palvelujen suunnitteluun
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Asiakaskeskeisestä käyttäjälähtöiseen palvelujen 
kehittämisprosessiin

Mitä ovat käyttäjälähtöisen 
palvelusuunnittelun menetelmät? 
• Eri menetelmiä eri vaiheissa prosessia

• Ideointivaihe: asiakasymmärryksen menetelmät (havainnointi, 

haastattelut, käyttäjäprofiilit)

• Suunnittelu: visuaaliset menetelmät (kuvakäsikirjoitus, animaatio, malli)

• Testaus: Yhteissuunnittelu (palvelupolku, visualisoitu palvelujärjestelmä)

• 2009 Miettinen ja Koivisto kartoittivat 17 eri palvelumuotoilun menetelmää, 

joista 6 oli yhdenmukaista osallistavien menetelmien kanssa
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Ideointi: Asiakasymmärryksen menetelmät
Käyttäjäprofiili
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Suunnittelu: Visualisoinnin menetelmät
Kuvakäsikirjoitus (story board)
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Testaus: Mallinnuksen menetelmät
Luonnos
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Mikkeli – osallisuuden ykkönen. Kuitunen 2012
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15.5.2012esimerkkialatunniste 19Mikkeli – osallisuuden ykkönen. Kuitunen 2012
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