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OHJELMA 

9.00 - 9.10

9.10-925

Orientaatio
- Tervetuloa uudet ja vanhat 

- Verkostolle suunnatun ”Yhteiskehittäminen yritysten kanssa” - kyselyn tuloksia 
- kommenttipuheenvuoro Sami Makkula, LAB-ammattikorkeakoulu, verkoston laajennetun ryhmän jäsen

9.25 -10.40

Yhteinen virtuaalinen 
työskentely Padlet-
alustalla

Yritykset yhteiskehittämisen kumppaneina - Puheenvuoroja, kommentteja ja kysymyksiä

• Keynote: hv-alueen/sote-ekosysteemin osaaja, yritysten kanssa tehtävä innovaatioyhteistyö laajemmasta 

perspektiivista, Janne Lahtiranta, Turku Science Park Oy, (15 + 5 min)

• Yritys soten ekosysteemin partnerina - haasteet ja mahdollisuudet sekä onnistumisten esimerkkejä, Pia 

Koskinen-Kiviranta, MSD Finland (15 +5min)

• Start-up sote-organisaation kehittämiskumppanina - haasteet ja mahdollisuudet sekä onnistumisten 

esimerkkejä, Jussi Määttä, Buddy Healthcare (15 + 5 min)

• Osuuden päättää: ”3 onnistumisen avainta” yrityksen ja sote-organisaation väliseen innovaatioyhteistyöhön, 

Jouni Halme Orchidea Innovations Oy & Pauliina Hyrkäs, POPsote (10 min)

10.40-10.50 Impulssi - puheenvuorot 
• Verkoston alueelliset yhteyshenkilöt (Pauliina)
• Digi- tai teknologiayritys, hae Sote-yhteiskehittäjä-valmennukseen!  (Sami)
• Laajennetussa ryhmässä on tilaa (Merja)

10.50-11.00 Tapaamisen yhteenvetoa (Padlet) ja seuraava tapaaminen



Työskentelytavat – vuorottelevat sisällöt 
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Teemalliset tapaamiset ja  Kansallisen yhteiskehittämisen mallin 
käsittely verkostossa vuorottelevat. 

Yhteiskehittämisen mallia käsitellään 6.4.2022. (Yritykset yhteiskehittämisen kumppaneina

Yhteiskehittämisen aamupäivä 10.6.2022 Inspiraatiota yhteiskehittämiseen. Avoin kaikille 
kiinnostuneille.



Työskentelytavat -
Yhdessä valitut teemat & yhteiset tuotokset

• Teemakeskustelujen aiheet valittu yhdessä keskustelemalla ja äänestämällä.->  
https://padlet.com/innokyla/66lek6fii94ow7yw

-> Kansallisen yhteiskehittämisen mallin nostaminen yhteiseen työstöön sovittiin myös 9/2021 
tapaamisessa.

• Mielenkiintoisille uusille avauksille tilaa tarpeen mukaan -> konkreettisia yhteistyöehdotuksia 
verkoston jäsenille -> lyhyitä ”Impulsseja” puheenvuoroja

• -> Jatkuva innovaatiohaaste: Työn imu sosiaali- ja terveysalalla Miten löydämme yhdessä 
sosiaali- ja terveysalan työn imun? -> Ehdota tai ideoi ratkaisua, visioi tulevaa

• Aamuminglausta tarjolla ennen varsinaista verkoston tapaamisen alkua 

• Muistakaa somessa: #soteinnovaatioverkosto

Merja Ikäheimo
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Toiminnan suunnittelu ja aktiivisuuden syntyminen
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Ryhmät ja tehtävät

Ydinryhmä (4): Tehtäviä mm. koordinointi, viestintä, arviointi, 
yhteiskehittämisen kansallisen mallin kehittäminen ja kuvaaminen yhteisen 
työskentelyn pohjalta.

Laajennettu ryhmä (9) : Tehtäviä mm. sisältöjen ja osallistavien 
toimintatapojen suunnittelu, verkoston tuottaminen ideoiden testaaminen 
käytännössä ja testauspaikkojen "haistelu".

Hyvinvointialueiden yhteyshenkilöt (5) : Rooli ja tehtävät muotoutumassa

Kaikki verkoston jäsenet (+ 300) tehtäviä mm. Ideoiden jakaminen ja 
verkoston kontaktien hyödyntäminen ja verkoston kautta syntyneistä ideoista 
ja avauksista kertominen

Yhdessä testatut toimintatavat ovat tärkeä osa rakenteen syntymistä, pysy 
mukana. Kasvatetaan luottamusta ja suunnataan kohti yhteistä tavoitetta.



Verkostomme tavoitteet 

• Edistämme sosiaali- ja terveydenhuollon 
innovaatioyhteistyötä ja yhteiskehittämistä 

• Vahvistamme hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja ja 
rakenteita. 

• Verkoston kautta saamme monipuolisesti alueiden ja eri 
sektorien edustajien äänen kuuluviin yhteiskehittävään 
keskusteluun. 

• Toimimme ideoiden, kehityskohteiden, toimintatapojen ja 
kehittäjien törmäyttäjänä 

• Tuemme laajemmin sosiaali- ja terveysalan kehittämiselle 
asetettujen tavoitteiden toteutumista

Sari Eskelinen, Merja Ikäheimo, Hanne Savolainen
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Millainen verkostomme on? – verkoston toimintaperiaatteet 

• Toimintamme perustuu vahvasti verkoston jäsenten aktiiviseen 
osallistumiseen, toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

• Verkostomme jäsenet pääsevät tuomaan yhteiskehittävään keskusteluun 
heitä askarruttavia teemoja tai haasteita sekä jakamaan hyviä käytäntöjä ja 
ratkaisuja muiden hyödynnettäväksi. 

• Verkostomme toimii organisaatioista ja virallisista rakenteista vapaana ja 
rentona foorumina, jossa voi yhdessä etsiä ratkaisuja ja reflektoida omia 
ideoita. 

•  Verkostomme toiminta kehittyy kokeilujen kautta. Sitä mukaa kun opimme 
yhdessä, niin verkostolle syntyy yhteisiä toimintatapoja
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Materiaalit löytyvät Innokylästä

• Verkoston materiaalit löytyvät verkoston kokonaisuudesta 
Innokylästä: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/innovaatio-ja-
strategiaverkosto

• Jos olet rekisteröitynyt/ kirjautunut Innokylään ja haluat tulla 
mukaan kokonaisuuden jäseneksi, laita viestiä 
merja.ikaheimo@thl.fi tai ilmineeraa itsesi nyt teamsin
keskusteluosiossa -> Laita kokonaisuus suosikkilistallesi
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Yritykset yhteiskehittämisen kumppaneina-puheenvuorot

• Tapaamisen orientaatioksi  ja tutustuttavaksi ”Yritykset yhteiskehittämisen 
kumppaneina”- kyselyn yhteenvetoa 

• Kommenttipuheenvuoro Sami Makkula, LAB, verkoston laajennetturyhmä

klo 9.25.-10.35 puheenvuorot 

• Keynote: hv-alueen/sote-ekosysteemin osaaja, yritysten kanssa tehtävä 
innovaatioyhteistyö laajemmasta perspektiivistä, Janne Lahtiranta, Turku 
Science Park Oy

• Yritys soten ekosysteemin partnerina - haasteet ja mahdollisuudet sekä 
onnistumisten esimerkkejä, Pia Koskinen-Kiviranta, MSD Finland

• Start-up sote-organisaation kehittämiskumppanina - haasteet ja mahdollisuudet 
sekä onnistumisten esimerkkejä, Jussi Määttä, Buddy Healthcare

• Osuuden päättää: ”3 onnistumisen avainta” yrityksen ja sote-organisaation 
väliseen innovaatioyhteistyöhön, Jouni Halme Orchidea Innovations Oy & 
Pauliina Hyrkäs, POPsote
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Puheenvuoron yhteyteen on 
jätetty aikaa kysymyksille.

Padlet-pohjalle mahdollisuus 
kirjoittaa ajatuksia ja ideoita



Teemana: Kansallisen yhteiskehittämisen malli – yritykset 
yhteiskehittämisen kumppaneina 

Kysely auki 10.-24.3.2022   Vastauksia 11.

NOSTOJA kyselystä

Haasteet: Ei yhteistä näkemystä tavoitteista tai ne ovat epäselvät, käytäntöjä ei jaeta ja oteta käyttöön. Halutaan "valmiita 
malleja", jolloin ei ymmärretä kehittämisen ulkoistuksen mahdottomuutta.

Mahdollisuudet: Yrityksillä on useinkin parhaat innovaatiot ja ideoita käytettävyyden lisäämiseksi, sotetoimijoilla taas 
toimintaympäristön tarpeiden tuntemus ja parhaimmillaan tieto siitä, mihin pitää integroida. 

Kumppanuudet Asiakkaat, järjestöt, henkilöstö, tutkimuslaitokset. Todellinen yhteiskehittäminen on yhdessä suunnittelua, 
toteuttamista, arviointia ja uuden suunnitelman toteuttamista.

Toiveet: Ulkopuolinen hyvä ryhmäilmiöitä ymmärtävä alustaja tai fasilitaattori, jolla kuitenkin riittävä substanssiosaaminen. 
Living lab-tyyppinen yhteistoiminta, jossa sote sitoutuu olemaan "testialustana" tuotteille tai palveluille yhteisesti sovituilla 
kehittämisen malleilla ja vastuilla

Onnistumiset: Tietyn asiakasryhmän kipupisteiden ymmärtäminen ja huomiointi on tuottanut hyviä käytäntöjä ja hoitopolkuja. 
Innovatiiviset työntekijät tuovat mahtavan panoksen. Ketään ei pitäisi ottaa väkisin mukaan yhteiskehittämiseen

Tarkempi koonti kyselystä löytyy Innoylästä: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/innovaatio-ja-strategiaverkosto/tyoskentelytila
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https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/innovaatio-ja-strategiaverkosto/tyoskentelytila


Virtuaalinen yhteiskehittäminen –
yhteiskehittäminen yritysten kanssa

Työkalu: Padlet

Tehtävä: 

Kirjaa teemaan liittyviä ajatuksiasi ja ideoitasi padlet pohjalle puheenvuorojen aikana.

Jäsennyksenä: Haasteet, mahdollisuudet, kumppanuudet, toiveet, onnistumiset

Linkki: https://padlet.com/innokyla/2pkgo0nbopet302b

Tehtävän purku: Käydään padlet-pohjan havaintoja yhdessä läpi tilaisuuden 
yhteenvedossa.

Padlet-pohjalle kertynyttä tietoa hyödynnetään kansallisen yhteiskehittämisen mallin 
edistämisessä.
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Impulssi –puheenvuorot 10.40 -10.50. 
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• Verkoston alueelliset yhteyshenkilöt (Pauliina.hyrkas@popsote.fi)

• Digi- tai teknologiayritys, hae Sote-yhteiskehittäjä-valmennukseen!  
(Sami.makkula@lab.fi)

• Laajennetussa ryhmässä on tilaa (Merja.ikaheimo@thl.fi)

MUUTA
• Yritys! Kiinnostaako terveysalan testausympäristöt? Kansallinen 

testbed-tapahtuma järjestetään tiistaina 12. huhtikuuta klo 15.00 
Tampereella Platform6:n tiloissa.
https://www.healthhub.fi/article/463

• Ratkaisuja kestävän hyvinvoinnin haasteisiin haussa – Toimi ja hae 
TerveSos- palkintoa (22.3.-13.4.2022) https://tervesos.fi/tervesos-
palkinto/

mailto:Merja.ikaheimo@thl.fi
https://www.healthhub.fi/article/463
https://tervesos.fi/tervesos-palkinto/


Arviointia 

• Padlet –yhteenveto: 
https://padlet.com/innokyla/2pkgo0nbopet302b

• Kerro chattiin kommentteja tilaisuudesta ja terveisiä 
jatkoon TAI nosta käsi ja kerro tunnelmia.

• Ehdota teemaa tai jaa ideasi -> Haluatko ehdottaa verkoston yhteiskehittävään 
keskusteluun kehitysteeman tai -haasteen?

• -> Ehdota teemaa tai jaa ideasi
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Seuraava tapaaminen

Verkosto järjestää oman session Innokylän Yhteiskehittämisen aamupäivässä 
10.6. klo. 9-12

• Verkoston jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita yhteiskehittämisen aamupäivään

• Verkoston seuraava tapaaminen näillä näkymin syyskuussa, tarkempi ajankohta ilmoitetaan 
yhteiskehittämisen aamupäivän sessiossa. Päivämäärä ja ilmoittautumislinkki tulee  verkoston 
kokonaisuuteen Innokylään ja se lähetetään jäsenille sähköpostitse. 
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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)

Yhteystiedot:

Verkkopalvelun käytön tuki, yleiset kysymykset:

toimitus@innokyla.fi

UKK - Usein kysytyt kysymykset

Sähköpostiosoitteet muotoa: 

• etunimi.sukunimi@thl.fi

• etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

• etunimi.sukunimi@soste.fi

Tilaa Innokylän uutiskirje

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

