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Innokylä lyhyesti

7.3.2022 2

• Innokylä tarjoaa tietoa, työkaluja, menetelmiä ja 
kumppaneita kehittämisen kaikkiin vaiheisiin. 

• Innokylä tukee avointa ja tarvelähtöistä 
yhteiskehittämistä, tekee näkyväksi 
kehittämistyön tulokset kokoamalla ne yhteen 
paikkaan ja tarjoaa kanavan kehitettyjen 
ratkaisujen  levittämiseen. 

• Innokylä on tarkoitettu hankkeissa ja 
perustyössään kehittämistä tekeville sekä 
kehittämistyön tuloksia hyödyntäville 
valmistelijoille, johtajille ja päätöksentekijöille.

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

Avoin yhdessä 
kehittäminen on 

Innokylän perusajatus.

Innokyla.fi-
verkkopalvelu

Kehittämisen tuki
ja työpajat

Tapahtumat ja 
palkintoprosessit Verkkoklinikat

Muutosvalmennukset Toimintamallikatsaukset



Innokyla.fi  Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 
-ohjelman tukena
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Innokylän verkkopalvelu toimii Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus -ohjelman kehittämisalustana.
Innokylään on luotu 
• Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -

ohjelman kokonaisuus
• Kansalliseen kokonaisuuteen linkittyvät alueelliset 

kokonaisuudet, joihin kootaan alueellisten hankkeiden 
toimintamallit ja arviointitieto. 

• Sote-uudistus Innokylässä -koontisivu – Innokylää
hyödyntävät sote-uudistukseen liittyvät ohjelmat 
koottuna

”Hankkeen käynnistyttyä kirjataan 
vähintään kehittämistyön tavoitteena 
olevien toimintamallien ja ratkaisujen 
perustiedot sekä kehittämistyön 
aikana tavoiteltavia muutoksia 
Innokylään.”
”Hankkeen tuloksena syntyvät 
toimintamallit kirjataan Innokylään.”

Tulevaisuuden sosiaali-
ja terveyskeskus -
ohjelman hankeopas

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma
https://innokyla.fi/fi/sote-uudistus-innokylassa
https://soteuudistus.fi/documents/16650278/20529791/Tulevaisuudensote-hakuopas.pdf/3ef1557c-feab-845b-799f-092e123fd67f/Tulevaisuudensote-hakuopas.pdf?t=1579515407000
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Uusien kumppaneiden ja 
ideoiden löytäminen

Hyödyt  

Vertaiskehittäminen  –
Näette mitä muilla alueilla 
kehitetään

Kehittämistyön tulokset 
näkyviin

Tuki ja välineet 
kehittämisprosessin ja 
tulosten kuvaamiseen

Kehittämistyö koottuna 
yhteen paikkaan

Tulokset jäävät talteen ja 
ovat hyödynnettävissä 
myös ohjelman päätyttyä

Raportointivelvoite 
täyttyy



Innokyla.fi -verkkopalvelu



Innokyla.fi – Kaikille avoin ja maksuton yhteiskehittämisen 
ympäristö
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Innokylän verkkopalvelu tukee

• Ideointia - Tutustu julkaistuihin toimintamalleihin

• Toimintamallien kehittämistä ja kuvaamista - Aloita oma 
kehittäminen ja kuvaa toimintamallisi kehittämisen polun 
avulla 

• Kehittämistyön tulosten levittämistä - Jaa toimintamallisi 
muiden sovellettavaksi

• Koordinointia - Luo kehittämisohjelmalle tai verkostolle  oma 
kokonaisuus

• Yhteiskehittämisen menetelmien käyttöä - Etsi ja hyödynnä 
omaan kehittämistyöhösi soveltuvia työkaluja

• Kehittämiskumppaneiden löytämistä



Innokyla.fi – Keskeiset toiminnallisuudet
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Ajankohtaista

• Lue blogeja ja uutisia 
yhteiskehittämisestä,  
innovaatiotoiminnasta 
ja Innokylän
tapahtumista
Ei vaadi 
rekisteröitymistä

Verkkopalvelun päänavigaatio

Selaa toimintamalleja

• Etsi ja hyödynnä jo 
kehitettyjä ratkaisuja
Ei vaadi 
rekisteröitymistä

Kehitä 
toimintamalleja

• Hyödynnä 
Kehittämisen polkua 
toimintamallin 
kehittämiseen ja 
kuvaamiseen

• Perustiedot + 
kehittämisen polun 
avulla tehty 
toimintamallikuvaus = 
toimintamalli
Edellyttää 
rekisteröitymistä

Kokonaisuudet

• Selaa kokonaisuuksia: 
seuraa 
kehittämisohjelmien 
etenemistä ja tutustu 
verkostoihin 
Ei vaadi 
rekisteröitymistä

• Luo kehittämis-
ohjelmalle tai 
verkostolle  oma 
kokonaisuus 
Edellyttää 
rekisteröitymistä

Työkalut

• Etsi ja hyödynnä  
kehittämistyön eri 
vaiheisiin soveltuvia 
yhteiskehittämisen 
työkaluja ja 
menetelmiä
Ei vaadi 
rekisteröitymistä



Verkkopalvelun toiminnallisuudet rekisteröityneille 
käyttäjille
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Innokylän verkkopalvelussa on rekisteröityneille käyttäjille kolme kehittämistä tukevaa 
toiminnallisuutta: Toimintamallit, Kehittämisen polku ja Kokonaisuudet. 

Toimintamallit

Toimintamalli =
Toimintamallin 
perustiedot + 
Kehittämisen polun 
avulla tehty kuvaus 
kehitetyn ratkaisun 
ydinelementeistä 

Työkalu toimintamallien 
kehittämiseen ja kuvaamiseen

Kehittämisohjelmien ja 
verkostojen 
materiaalien ja 
kehittämistyön 
kotipesä 

Toimintamallit
Kokonaisuudet

Kehittämisen polku

Toimintamalleja voidaan liittää  
Kokonaisuuksiin, jolloin ne löytyvät 
kokonaisuuden Liitetyt 
toimintamallit -välilehdeltä.



Miten aloitan kehittämisen 
Innokylässä?



Miten lähden liikkeelle?
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• Lähde liikkeelle täyttämällä toimintamallin perustiedot. 

• Liitä sitten tiimisi jäseniä mukaan toimintamalliin kehittäjiksi, 
jolloin voitte kaikki yhteiskirjoittaa ja muokata toimintamallianne.

• Voitte julkaista toimintamallin jo tässä vaiheessa ja liittää sen 
hankkeenne kokonaisuuteen. Toimintamallinne on Valmisteilla -
tilassa. 

• Lähtekää sitten hyödyntämään Kehittämisen polkua:

- kehittämisprosessin alusta asti, jolloin saatte työkalusta 
kaiken hyödyn irti tai

- valmiin toimintamallin kuvaamiseen (ns. Kehittämisen polun 
”oikotie”).

Video: Miten aloitan kehittämisen Innokylässä?

Pääset kehittämään ja 

kuvaamaan 

toimintamallia Kehitä 

toimintamalleja -

painikkeen kautta.

https://youtu.be/63GK9k6r0DI


Kehittämisen polun hyödyntäminen kehittämisen tukena 
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• Voitte hyödyntää Kehittämisen polku -työkalua kehittämisen alusta asti. Työkalu 
tukee ja ohjaa kehittämistä prosessin eri vaiheissa. 

Oivalla ja ymmärrä –vaihe jäsentää kehittämistyön taustoja, tavoitteita ja 
asiakasymmärrystä sekä luo pohjan arvioinnille. 

Kuvittele ja kokeile –vaihe on vapaan kehittämisen ja kokeilun aikaa. 
Myös alustavat ideat ja kokeilun opit kannattaa kirjata ylös.

Kuvaa ja jaa –vaiheessa sukelletaan syvälle arviointiin. Tässä vaiheessa 
kerrotaan, mitkä ovat kehitetyn toimintamallin keskeiset elementit, missä 
onnistuttiin ja mitä käyttöönotto vaatii.  

• Hyödyntäkää polun vaiheiden kenttiä omien tarpeidenne mukaan ja teille 
sopivassa järjestyksessä. Kaikkia kenttiä ei tarvitse täyttää!

• Kun kehittämistyö on valmis 

- tarkistakaa, onko kaikki toimintamallikuvaukseen nousevat (kahdella 
tähdellä ** merkityt) kentät täytetty

- Siirtäkää toimintamalli Valmis–tilaan (Kuvaa ja jaa > Kehittämisen vaihe)

Samalla kun hyödynnät 

kehittämisen polkua, tulet 

kirjanneeksi ydinasiat 

kehittämistyön vaiheista. Näistä 

ydinasioista syntyy tiivistetty 

toimintamalli, lähes itsestään.



Valmiin toimintamallin kuvaaminen Kehittämisen 
polun avulla – Kehittämisen polun ”oikotie”
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Jos sinulla on valmis tai jo pitkälle kehitetty toimintamalli, 
voit kuvata sen käyttämällä Kehittämisen polun ”oikotietä”: 
• Täytä Kehittämisen polun vaiheista vähintään **-merkityt kentät, jotka ovat

- 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.

• Kun kehittämistyö on valmis pääsette siirtämään toimintamallin Valmis–tilaan 
Kehittämisen polun Kuvaa ja jaa -vaiheessa (Kehittämisen vaihe -kohta)



Vinkkilista – Muista ainakin nämä

• Jos et ole vielä jäsenenä oman alueen kokonaisuudessa (et näy Kokonaisuudessa 
mukana -välilehdellä), pyydä kokonaisuuden ylläpitäjää lisäämään sinut mukaan, jotta 
pääset liittämään toimintamallinne kokonaisuuteen.

• Lähde liikkeelle täyttämällä toimintamallin perustiedot.

• Julkaise toimintamalli mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – Innokylä on 
kehittämisalusta, joten siellä kuuluukin olla keskeneräisiä, eri vaiheissa olevia 
toimintamalleja ☺

• Muista, että toimintamalli = perustiedot + kehittämisen polun avulla tehty kuvaus 
toimintamallin ydinelementeistä 

• Hyödynnä kehittämisen polkua joko 

- kehittämisprosessin alusta asti, jolloin saat työkalusta kaiken hyödyn irti tai

- valmiin / pitkälle kehitetyn toimintamallin kuvaamiseen (”oikotie”) 

• Halutessasi voit osallistua Innokylän käyttöön opastaville verkkoklinikoille
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https://innokyla.fi/fi/ajankohtaista/innokylan-verkkoklinikat


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)

Sähköpostiosoitteet muotoa: 

• etunimi.sukunimi@thl.fi

Yhteystiedot:

Verkkopalvelun käytön tuki, yleiset kysymykset:

toimitus@innokyla.fi

UKK - Usein kysytyt kysymykset

Tilaa Innokylän uutiskirje

Seuraa Innokylää somessa

mailto:etunimi.sukunimi@thl.fi
mailto:toimitus@innokyla.fi
https://innokyla.fi/fi/ohjeita-kayttajille#UKK
https://innokyla.fi/fi/tilaa-innokylan-uutiskirje
https://twitter.com/Innokyla
https://www.linkedin.com/company/innokyla
https://www.facebook.com/innokyla
https://www.youtube.com/channel/UCzfzBJcKknYoNul7oCCQz4g

