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Uusi verkkopalvelu avautuu helmikuussa 2020 

 

Uusi vuosi tuo Innokylään muutoksia uuden verkkopalvelun merkeissä. Käyttäjien toiveiden 

ja tarpeiden perusteella rakennamme palvelun, joka keskittyy toimintamallien kuvaamisen, 

julkaisemisen ja selaamisen ympärille, ja muut vanhasta Innokylästä tutut toiminnot poistuvat 

palveluista. Uuden Innokylän on suunniteltu tarjoavan tukea ja hyödyllisiä työkaluja arjen 

työhön yhä laajemmalle kehittäjäkunnalle. 

 

Lue uudistuksesta kertova uutinen Innokylän verkkosivuilta -> 

 

 

Kutsumme käyttäjät toimintamallien siirtotalkoisiin 

 

Haluamme tarjota mahdollisimman käyttäjäystävällisiä työkaluja, joten olemme myös tehneet 

parannuksia toimintamallien kuvaamisen lomakkeeseen. Koska kuvaamisessa täytettävät 

kentät eivät ole samanlaiset uudessa ja vanhassa verkkopalvelussa, käyttäjien on itse 

siirrettävä toimintamallinsa ja muu haluamansa sisältö uudelle alustalle. Näin toimintamallien 

kuvaus pysyy mahdollisimman täsmällisenä uudessa ympäristössä, ja alkuperäiset kehittäjät 

pysyvät toimintamalliensa ylläpitäjinä. Ennen kaikkea se mahdollistaa, että vanhalla 

Innokylän verkkosivustolla julkaistu tärkeä työ pysyy avoimesti saatavilla ja käytettävissä. 

 

Huoli pois - tietojen siirto on helppoa, mutta sitäkin tärkeämpää. Tietojen siirtämisen 

yhteydessä on myös hyvä mahdollisuus hioa toimintamallia entistä ehommaksi esimerkiksi 

tarkistamalla, onko toimintamalliin mahdollisesti tullut lisää käyttöönottoa tukevaa 

arviointitietoa. 

 

https://www.innokyla.fi/ajankohtaista/uutinen?p_p_id=simplenewsviewer_WAR_simplenewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&_simplenewsviewer_WAR_simplenewsportlet_resourcePrimKey=9564448&p_r_p_-1445576156_likableAssetClassName=net.ambientia.innokyla.portlet.simplenews.model.NewsEntry&p_r_p_-1445576156_likableAssetClassID=9564448


Vanha ja uusi verkkopalvelu elävät rinnakkain helmikuusta kesäkuuhun 2020. Tämän neljän 

kuukauden siirtymäajan jälkeen vanha Innokylän verkkopalvelu poistuu käytöstä, ja sinne 

jäänyt aineisto poistuu sen myötä. 

 

Tarjoamme kevään aikana tukea toimintamallien siirtoon työpajoissa ja Skypen välityksellä. 

Aikatauluista tiedotetaan erikseen. 

 

Tutustu käyttäjän toimintaohjeisiin -> 

 

 

Toimituksen puolesta siirrettävät 

toimintamallit 

 

Innokylän toimitus osallistuu talkoisiin siirtämällä 

pienen osan toimintamalleista uudelle 

verkkoalustalle jo ennen sen virallista julkaisupäivää. 

Nämä toimivat samalla esimerkkeinä omia 

toimintamallejaan siirtäville käyttäjille. Toimituksen 

puolesta siirrettävät toimintamallit on valittu jonkin 

arviointiprosessin läpikäyneistä toimintamalleista. 

Lista näistä löytyy Innokylän vanhalta nettisivulta 

(suora linkki alla). 

 

Otamme yhteyttä näiden toimintamallien kehittäjiin ja ylläpitäjiin erikseen, mutta jos kuitenkin 

ehdit löytää oman toimintamallisi listasta, etkä halua toimituksen siirtävän sitä, ota yhteyttä 

toimitus@innokyla.fi. 

 

Katso lista toimituksen puolesta siirrettävistä toimintamalleista -> 

 

 

Seuraa Innokylää sosiaalisessa 

mediassa 

 

Saat viimeisimmät uutiset verkkopalvelun 

uudistuksesta sekä muista Innokylän ajankohtaisista 

asioista ja tapahtumista. 

 

Innokylä Facebookissa 

Innokylä Instagramissa 

Innokylä Twitterissä 

Innokylä YouTubessa 

 

https://www.innokyla.fi/web/tyotila8234505/toimintaohjeet-uuden-innokylan-verkkopalvelun-kayttajille
https://www.innokyla.fi/web/tyotila8234505/toimituksen-puolesta-siirrettavat-toimintamallit

