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OECD:n OPSI
Observatory of Public Sector Innovation
‒ Miksi:
‒ Julkisen sektorin hallinnot tarvitsevat tukea ja neuvoja aina vain
kompleksisemman maailman nopeasti muuttuvissa tarpeissa ja
merkittävässä julkisen talouden paineessa. Tarvitaan uudella tavalla
tekemistä.
‒ Mitä:
‒ Julkisen sektorin innovaatioiden globaali foorumi ja yhteistyötä.
‒ Muutoksen tuki: OPSI tekee näkyväksi uusia käytäntöjä ja tunnistaa, mitä
seuraavaksi, ”muuttaa uutta normaaliksi” ja on luotettava neuvoja.
‒ Miten:
‒ OPSI:n lähestymistapa on kontekstiin ja tarpeisiin räätälöity.
‒ Tunnistaa, tuottaa ja jakaa: näkemystä, tietämystä, oppeja, innovaatio- ja
teknologiatrendejä, taitoja, viitekehyksiä, metodeja, välineitä, työkaluja,
julkaisuja, uutiskirje, blogit, videot, yhteisö jne. Tutkii ja arvioi. Antaa
neuvoja.
‒ Tiimi, jolla tukena maaverkosto (NCP) ja partnerit (Horizon2020 + UAE)
‒

Yhteistyössä: hallinnot, tiedemaailma, NGO, kansalaisyhteiskunta, teollisuus…

Ks. myös OPSI:n flaijeri
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OPSI:n työalueita
‒ ”Creating Space for Innovation in the Public Sector”
‒ Vuosittainen ”Call for Innovation” -keräys kesällä
‒
‒

”Global Trends” -julkaisu (viimeisin julkaisu 11.2.2019)
Suomalaisia mukaan!

‒ Peer Reviews -maatutkimukset
‒

mm. Kanada, Brasilia

‒ Innovation Facets model –innovaatiomalli (tehty Kanada-arvion avulla)*
‒ Kapasiteetin ja kyvykkyyden lisääminen
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒

mm. webinaarit ja innovation skills –arviointityökalu, innovation lifecycle…

Toolkit Navigator*
Systems Thinking, Policy Evaluation
Blockchain ja muut nousevat digihallinnon teknologiatrendit
OPSI Conference ja UAE Summit
Sivusto, yhteisö, kommunikointi, uutiskirje…
Julkisen sektorin innovaatiojulistusluonnos*

*lisää tietoa tässä diasarjassa
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OPSI:n viimeaikaisia kuulumisia
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OPSI:n Julkisen sektorin innovaatiomalli
(Innovation Facets Model)

‒ Mallin esittelyvideo (3:07 min) + lisää myös OPSI:n sivuilla
‒ Luotu OPSI-työssä (mm. Kanada maa-arvion avulla)
‒ Hyödyksi organisaatioille ja hallinnolle:
‒ harkitun ja määrätietoisen lähestymistavan vahvistamisessa
‒ innovaatiostrategioiden laadinnoissa
‒ Innovaatiojulistuksen viitekehyksenä jne.

‒ Innovaatiotoiminnan neljä elementtiä (OECD:n Piret Tonurist):
‒
‒
‒
‒

Enhancement-oriented innovation (Tehostamiseen pyrkivä, 1:34 min)
Mission-oriented innovation (Tehtäväkeskeinen, 1:21 min)
Adaptive innovation (Mukautuva, 2:11 min)
Anticipatory innovation (Ennakoiva, 2:38 min)
Millainen on
organisaatiosi
innovaatioportfolio?

Millainen on
innovaatioekosysteemi ja millä
tavalla innovaatioita johdetaan?
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OPSI:n Toolkit Navigator
(”työkalujen työkalu”, metatyökalu)
‒ Esittelyvideo (2:21 min)
‒ Tausta:
Innovaatiot vaativat erilaisia lähestymis- ja työtapoja. Olemassa on
valtavasti apuvälineitä ja työkalu(pakke)ja, mutta vaihtoehtojen välillä
navigointi ja valitseminen on vaikeaa.
‒ Toolkit Navigatorin avulla voi löytää itselleen sopivimman innovoinnin
tai transformaation työkalun, pelikirjan tai oppaan, joita on koottu
julkisen, yksityisen, akateemisen ja kolmannen sektorin tuotoksista.
‒ Toolkit Navigatorilla voi:
‒

hakea eri asioita, jos haluaa oppia innovaatioista

‒

tehdä jotain innovaatiotyönsä eteen

‒

pitää yhteyttä kollegoihin

‒

päästä OPSI:n keräämään laajaan case-kantaan

‒ Toolkit Navigator osoitteessa: https://oecd-opsi.org/toolkit-navigator/
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Julkisen sektorin innovaatiojulistusluonnos

(a Draft OECD Declaration on Public Sector Innovation)
‒ Luonnos avaa OPSI:n ajattelua ja tuo huomion julkisen
sektorin innovaatiotyöhön:
‒ Sis. Viitekehyksen
‒ Sis. kuusi periaatetta ja toimia, joita hallinnot voivat vapaasti käyttää
‒ Käyttö eri kypsyystason maissa lähtökohtana, jolla nopeuttaa, tehostaa tai
parantaa lähestymistapoja erilaisiin innovaatiotoimintoihin.

‒ Tutustu ja kommentoi julistusta:
‒ Ensisijaisesti OECD:n sähköisen kuulemisen alustalla (engl. tai ransk.)
‒ Vaihtoehtoisesti Lausuntopalvelu.fi-sivustolla (suomeksi)

‒ Ilmaise tukesi julkisen sektorin innovaatiotoiminalle:
‒ Osallistu "Declare to Innovate" -kampanjaan

‒ Ajatuksia? Kommentoitavissa iltapäivän työpajassa
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Kanadan maa-arvio:

The Innovation System of the Public Service of Canada
‒ Maa-arvio
‒
‒

Tutkii, miksi tarvitaan systeemistä lähestymistapaa julkisen sektorin
innovaatioissa
Rakentaa ymmärrystä Kanadan kontekstista ja antaa uuden viitekehyksen
Kanadalle (ja myös muille maille) mietittäessä innovaatiosysteemin tarkoitusta,
luonnetta ja tehokkuutta

‒ Keskeiset havainnot:
‒
‒
‒
‒
‒

Vahva perusta, tietoisuus, arvostus innovaatiotyölle
Tarve sopeutua, reagoida ja mennä pidemmälle
Low hanging fruitsit (palkinnot, esteidenpoisto, uudet välineet) jo poimittu –
tarvitaan enemmän
Hajanainen innovaatiojärjestelmä, tarvitaan uusia lähestymistapoja
Tehty toimia kohti järjestelmällisempää lähestymistapaa – tarvitaan jatkuvia
ponnisteluja (työ ei lopu)

‒ Lue lisää OPSI-Blogista
‒ Lue Kanada-raporttia ONLINE!
‒ Ks. OPSI:n webinaari Kanadan maa-arviosta
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UUSINTA UUTTA!
Embracing Innovation in Government:
Global Trends 2019
(julkaistu 11.2.2019 World Government Summitissa, Dubaissa)
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Materiaalia, lisätietoa
OPSI-sivusto: https://oecd-opsi.org/
Julkaisuja, materiaalia,
blogeja…
Yhteistyö-alusta:
Voi rekisteröityä,
löytää materiaaleja ja
kontakteja
‒ Katso YouTube-kanava:
‒ Infovideoita ja webinaarit (mm.
Innovation 101 ja Canada review)

Tilaa uutiskirje!
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