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Tiedät, mikä Innokylä
on ja miten kuvata 

toimintamallin 
Innokylään ja olet 

saanut kuvaamisen 
hyvälle alulle

Tiedät, miten olla 
yhteydessä 

Innokyläläisiin, kun 
tarvitset apua

Tavoite



Hankeoppaassa sanotaan

Hankkeelta edellytetään vähintään, että:

• Hankkeen tuloksena syntyvät toimintamallit kirjataan 
Innokylään THL:n antaman erillisen ohjeistuksen 
mukaisesti.

• Innokylässä on työkaluja, jotka ohjaavat kehittämisessä ja 
toimintamallien kirjaamisessa. 

• On tärkeää sopia etukäteen, että myös hankkeeseen 
mahdollisesti osallistuvien yksityisten toimijoiden 
kehittämät toimintamallit kirjataan Innokylään.
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Verkkosivuliikenne – Kokonaisuudet  2020-2021
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• Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma + alueelliset 
kokonaisuudet  yht. 56296 käyntiä 

• Alueelliset Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –kokonaisuudet v. 2020-2021 yht. 41935 käyntiä
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Julkaistut toimintamallit
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• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmassa julkaistuja toimintamalleja yht. 67 (31.1.2022)
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Innokyla.fi
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• Avoin ja maksuton kehittämisympäristö
- Kehittäjien työkalu ja julkaisualusta
- Uudistusten strategisen johtamisen ja ohjauksen väline

• Tukea kehittäjille toimintamallien laadukkaaseen ja vaivattomaan kuvaamiseen, 
arviointiin ja levittämiseen

- Etsi ja löydä muiden kehittämiä toimintamalleja
- Hyödynnä kehittämisen polkua koko kehittämisprosessin ajan
- Kuvaa oma toimintamalli muiden sovellettavaksi

• Työkaluja ja menetelmiä yhteiskehittämiseen

• Foorumi, josta löytää ideoita, kumppaneita ja verkostoja

• Tietoa ajankohtaisista teemoista ja ilmiöistä



Innokylä lyhyesti
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• Innokylä tukee avointa kehittämistyötä, tekee näkyväksi kehittämistyön tulokset 
kokoamalla ne yhteen paikkaan ja tarjoaa hyvän kanavan toimintamallien 
levittämiseen. 

• Toteuttajat Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE, Suomen Kuntaliitto sekä Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos THL.  Ohjauksesta vastaa STM.

• Innokylän palvelukokonaisuus: 

Innokylä.fi-verkkopalvelu

Kehittämisen tuki ja työpajat Muutosvalmennukset 

Tapahtumat ja palkintoprosessit Toimintamallikatsaukset

Verkkoklinikat



Avoin yhdessä kehittäminen on Innokylän perusajatus
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• Innokylän tarkoituksena on varmistaa, että kehittäminen on 
tarvelähtöistä ja avointa yhteiskehittämistä

- Huomioi eri toimijoiden näkökulmat ja tarpeet

- Kehitä yhdessä ottamalla kehitettävän asian kannalta merkitykselliset 
toimijat ja kumppanit heti kehittämisprosessin alusta alkaen mukaan 

- Hyödynnä jo kehitettyjä malleja ja ratkaisuja

- Jaa kehittämis- ja arviointitietoa avoimesti

- Yleistä kehittämistulokset helposti hyödynnettävään muotoon

• Avoin yhteiskehittäminen sopii kaikenlaisen  kehittämistoiminnan 
perustaksi ja kaikenlaisten kehittämiskohteiden työstämiseen

Sari Eskelinen, Merja Ikäheimo, Hanne Savolainen



Verkkopalvelun toiminnallisuudet
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Innokylän verkkopalvelussa on kolme keskeistä kehittämistä tukevaa toiminnallisuutta:

Toimintamallit

Kehittämisen polku

KokonaisuudetToimintamallit

Kehittämisen polun 
avulla tehty kuvaus 
kehitetyn ratkaisun 
ydinelementeistä 

Työkalu toimintamallien 
kehittämiseen ja kuvaamiseen.

Kehittämisohjelmien ja verkostojen 
materiaalien ja kehittämistyön kotipesä



Toimintamallit Innokylässä
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• Toimintamallit ovat tiivistettyjä kuvauksia kehitetyistä, 
käyttöönotetuista ja hyväksi havaituista ratkaisuista, joita muut voivat 
hyödyntää ja edelleen soveltaa. 

• Toimintamalleja eli kehittämisen kohteita voivat olla esimerkiksi 
teknologiat ja tuotteet, palvelut, toimintatavat, prosessit ja rakenteet. 
Myös hankkeissa kehitetyt digitaaliset ratkaisut voidaan kuvata 
toimintamalleiksi.

• Kehitetyillä käytännöillä ja toimintamalleilla on mahdollisuus levitä, 
koska Innokylässä ne ovat muiden kehittäjien löydettävissä ja 
sovellettavissa. 



Kehittämisen 
polku ohjaa 
kehittämistä



Kehittämisen polku ohjaa kehittämistä
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Samalla kun hyödynnät kehittämisen 
polkua, tulet kirjanneeksi ydinasiat 
kehittämistyön vaiheista. 
Näistä ydinasioista syntyy tiivistetty 
toimintamalli, lähes itsestään. 



Jos sinulla on jo valmis toimintamalli
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• Voit kuvata ja jakaa valmiin toimintamallin muiden hyödynnettäväksi 
käyttämällä Kehittämisen polun ”oikotietä”.

• Täytä tällöin polun vaiheista vähintään **-merkityt kentät, jotka ovat
- Toimintamallin lyhyt kuvaus
- Toimintaympäristö
- Kohderyhmä ja asiakasymmärrys
- Ratkaisun perusidea
- Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot
- Arvioinnin tulokset tiivistettynä
- Vinkit toimintamallin soveltajille

• Näistä kentistä koostuu tiivistetty toimintamallikuvaus ja ne nousevat 
toimintamallin etusivulle. 

• Voit aina täydentää myös muita kenttiä Kehittämisen polulla.



Vinkkejä toimintamallin kuvaamiseen
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Selkeästi ja ytimekkäästi

• Kirjoita palvelusta tai toimintatavasta yleinen toimintamalli ytimekkäästi ja selkeästi.

• Vältä kuvauksessa sanoja "hanke" ja "projekti".

• Kuvaa selvästi, mikä on palvelun tai toimintatavan keskeinen siirrettävä idea ja 
käyttötarkoitus.

• Kuvaa ja jaa tietoa, kun palvelun tai toimintatavan osalta on jo alustavia näyttöjä siitä, 
että sen avulla on saavutettu tavoiteltuja tuloksia.

• Kerro selkeästi, mitä muutoksia kehittämänne ratkaisu sai aikaan.

Sopikaa työnjaosta ja tehkää yhdessä

• Kutsu tiimisi jäseniä toimintamalleihin ylläpitäjäksi, niin voitte yhteiskirjoittaa kuvauksia 
ja kaikilla on mahdollisuus täydennellä tekstiä. 

• Kuvaa hankkeessa kehitetyt toimintamallit minimissään ”oikopolkua” hyödyntäen



Hanne Savolainen, Merja Ikäheimo

4.2.2022 15

Kehittämistyö koottuna 

yhteen paikkaan

Uusien kumppaneiden 
ja ideoiden löytäminen

Maksutonta yhteis-

kehittämisen sparrausta 

ja valmennuksia

Hyödyt 

Vertaiskehittäminen  –

Näette mitä muilla 

alueilla kehitetään

Kehittämistyön tulokset 

näkyviin

Saatte välineitä jäsentää 

kehittämisprosessia ja 

tulosten kuvaamista

Kehittämistyö koottuna 

yhteen paikkaan

Tulokset jäävät talteen ja 

ovat hyödynnettävissä 

myös ohjelman päätyttyä

Raportointivelvoite 

täyttyy

Moninkertaista 

kehittämistyön tuloksen 

näkyvyys!



Katsotaanpa, miten käytännössä 
toimintamallin kuvaaminen 

tapahtuu!

Hanne Savolainen, Merja Ikäheimo
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Miten alkuun?
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• Siirry sivulle www.innokyla.fi

• Klikkaa etusivun oikeasta yläkulmasta Kirjaudu sisään ja täytä omat 
kirjautumistietosi. 

• Kun olet kirjautunut sisään, niin valitse navigaatiosta Kehitä toimintamalleja. 

• Valitse kohta Aloita uuden toimintamallin kehittäminen ja Anna 
toimintamallille lyhyt, mutta kuvaava nimi. Paina punaista Aloita 
kehittäminen –painiketta. (Myöhemmin pääset jatkamaan omaa 
toimintamalliasi Jatka toimintamallin kehittämistä –kohdasta tai omasta 
käyttäjäprofiilistasi.)

• HUOM! Tarkista, onko joku kollegasi jo aloittanut toimintamallin 
kuvaamisen. Voit pyytää häntä lisäämään sinut kehittäjäksi toimintamalliin, 
jollet jo ole.

• Täytä ensin kaikki perustiedot. Huomaa, että tähdellä(*) merkityt kentät ovat 
pakollisia. Liitä myös toimintamalli osaksi omaa kokonaisuuttasi.

http://www.innokyla.fi/


Toimintamallit osaksi kokonaisuutta

• Toimintamallit voidaan liittää osaksi alueellista 
kokonaisuutta.

• Kokonaisuuteen liittämiseksi toimintamallin 
kuvaajan/kuvaajien tulee olla ko. kokonaisuuden jäsen. 

• Kokonaisuuteen liittymiseksi sinun tulee laittaa viesti 
kokonaisuuden ylläpitäjälle, joka antaa käyttöoikeuksia 
kokonaisuuteen.

• Linkitys kokonaisuuteen tapahtuu toimintamallin 
perustiedot-kohdasta.

Hanne Savolainen

4.2.2022 18



Miltä valmis toimintamalli näyttää?

Esimerkki:

Ruskon nanny – lainattavaa kasvatusapua lapsiperheille

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/ruskon-nanny-lainattavaa-kasvatusapua-lapsiperheille

Ruskon nanny -palvelu tarkoittaa kotiin lainattavaa kokenutta kasvatusalan ammattilaista, joka 
auttaa ruskolaisia pikkulapsiperheitä kasvatusasioissa sekä tavallisimmissa perhe-elämän pulmissa.

Hanne Savolainen, Merja Ikäheimo
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https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/ruskon-nanny-lainattavaa-kasvatusapua-lapsiperheille


Lisäohjeita

Katso video:

Miten aloitan kehittämisen Innokylässä https://youtu.be/63GK9k6r0DI

Käyttöohjevideon avulla opit, miten pääset alkuun toimintamallin kehittämisessä tai 
kuvaamisessa. Siinä käydään läpi, miten luot toimintamallin ja täytät perustiedot sekä 
miten lisäät toimintamalliin muita kehittäjiä.

Hanne Savolainen, Merja Ikäheimo
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https://youtu.be/63GK9k6r0DI


Nyt voit kokeilla itse!

Hanne Savolainen, Merja Ikäheimo
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Tervetuloa Innokylään!
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Sari Eskelinen, THL
(Innokylän viestintä, verkkopalvelu ja käytön tuki)

Hanne Savolainen, THL
(Innokylän tuutorikoulutus ja valmennukset, 
kehittämisen tuki valtionhallinnolle ja kansallisille 
kehittämisohjelmille)

Merja Ikäheimo, THL
(kehittämisen tuki, valtionhallinnolle ja kansallisille 
kehittämisohjelmille)

Eero Ylinentalo, Kuntaliitto
(käyttöönoton ja kehittämisen tuki kunnille)

Emily Strohm, Ari Inkinen, SOSTE ry
(käyttöönoton ja kehittämisen tuki järjestöille)

Yhteystiedot:

Verkkopalvelun käytön tuki, yleiset kysymykset:

toimitus@innokyla.fi

Sähköpostiosoitteet muotoa: 

• etunimi.sukunimi@thl.fi

• etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

• etunimi.sukunimi@soste.fi

Tilaa Innokylän uutiskirje

mailto:toimitus@innokyla.fi
mailto:Etunimi.sukunimi@thl.fi
mailto:Etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
mailto:Etunimi.sukunimi@soste.fi
https://innokyla.fi/fi/tilaa-innokylan-uutiskirje

