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Innokylä lyhyesti

Avoin yhdessä 
kehittäminen on 

Innokylän perusajatus.

• 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. 

• Innokyla.fi -verkkopalvelun lisäksi Innokylä tarjoaa kansallisille 
kehittämisohjelmille tukea yhteiskehittämiseen esimerkiksi 
työpajojen ja kehittämissparrausten muodossa.

• 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. Innokylän
ohjauksesta vastaa STM.
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Avoin innovaatiotoiminta ja yhteiskehittäminen
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• Innokylän tarkoituksena on varmistaa, että 
kehittäminen on tarvelähtöistä ja avointa 
yhteiskehittämistä

- Kehitä tarvelähtöisesti huomioimalla 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

Kehittämisen kohteita 

voivat olla esimerkiksi 

teknologiat ja tuotteet, 

palvelut, toimintatavat, 

prosessit ja rakenteet.

Palveluita käyttävä asiakas on 

aktiivinen toimija, joka suunnittelee 

ja toteuttaa palvelun yhdessä 

muiden toimijoiden 

kanssa.



Innokylä Kestävän kasvun 
hankkeiden tukena 



Innokyla.fi toimii Kestävän kasvun ohjelman 
kehittämisalustana

• Innokylän verkkopalvelua hyödynnetään ohjelman 
kehittämistyössä ja kehittämistyön koordinoinnissa.

• Hankkeilta edellytetään hankesuunnitelmien lisäämistä ja 
kehittämistyön keskeisten tulosten kuvaamista 
toimintamalleiksi Innokylään. 

• Innokylän verkkopalvelu tarjoaa kehittämistyölle 
helppokäyttöiset työkalut: 
• Kokonaisuudet - Materiaalien ja kehittämistyön kotipesä 
• Kehittämisen polku - Työkalu toimintamallien 

kehittämiseen ja kuvaamiseen
• Toimintamallit - Kuvaus kehitetyn ratkaisun 

ydinelementeistä

• Hanke rekisteröidään Innokylän
verkkopalveluun ja liitetään 
kansalliseen kokonaisuuteen.

• Hankkeelle kirjataan hankesuunnitelma 
(liitetiedostona) sekä hankkeen 
perustiedot, tavoitteet ja päämäärät.

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

Hankeopas s.60
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Innokylän kokonaisuudet kehittämistyön koordinoinnin 
tukena
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• Innokylään on luotu Kansallinen kestävän kasvun ohjelman 
kokonaisuus 

• Jokainen hanke ottaa Innokylässä käyttöön 30.6. mennessä oman 
kokonaisuuden, joka linkitetään kansallisen kokonaisuuden alle. 
Samalla hanke tulee rekisteröityneeksi Innokylään. 

• Hankkeet hyödyntävät kokonaisuuksia kehittämistyön koordinointiin 
ja toimintamallien kokoamiseen.

• Kokonaisuuksien käyttöönoton tueksi järjestetään kaksi 
samansisältöistä verkkoklinikkaa kesäkuussa.

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-kestavan-kasvun-ohjelma


Mitä tietoa Innokylän kokonaisuuksiin kootaan?
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• Ohjelman alussa: 
- hankesuunnitelma (liitetiedostona) 

- perustiedot, tavoitteet ja päämäärät 

- mahdolliset linkit hankkeeseen liittyville verkkosivuille

• Myöhemmin ohjelman aikana: 
- Hankkeen tuloksena syntyvät keskeiset toimintamallit

- Mm. arviointiin liittyvää tietoa ohjelman eri vaiheissa (arviointitiedon 
kokoaminen + muut mahdolliset dokumentit täsmentyvät ja ohjeistetaan 
myöhemmin) 

30.6.2022 
mennessä



Hyödyt  

Uusien kumppaneiden ja 
ideoiden löytäminen

Vertaiskehittäminen  –
Näette mitä muilla alueilla 
kehitetään

Kehittämistyön 
seuraaminen 
helpottuu

Kehittämistyö koottuna 
yhteen paikkaan

Tuki ja välineet 
kehittämisprosessin ja 
tulosten kuvaamiseen

Kehittämistyön tulokset 
näkyviin – Kehittämis-
työstä viestiminen 

Tulokset jäävät talteen ja 
ovat hyödynnettävissä 
myös ohjelman päätyttyä
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Innokylä tukee hankkeiden yhteiskehittämistä koko 
ohjelman ajan 

Vaihe 3: Toimintamallit valmiiksi – Vuosi 2024 – 2025 

Toimintamallien viimeistely  

Vaihe 2: Toimintamallien kehittäminen käyntiin – Loppusyksy 2022 – vuosi 
2023

Kehittämiskohteiden konkretisointi, Kehittämisen polun 
hyödyntäminen kehittämistyön tukena, Vertaiskehittäminen.

Kehittämisen polku käyttöön -verkkoklinikat 

Vaihe 1: Kokonaisuudet ja hanketieto Innokylään – 30.6.2022 mennessä

Hankkeelle luodaan oma kokonaisuus. Kokonaisuuteen 
lisätään hankesuunnitelma ja täytetään hankkeen 

perustiedot, päämäärä ja tavoitteet.

Kokonaisuudet käyttöön -verkkoklinikka 

13.6. tai 20.6.2022

Toimintamallit valmiiksi -verkkoklinikat 

Innokylä tarjoaa lisäksi tukea 

yhteiskehittämiseen 

esimerkiksi työpajojen ja 

kehittämissparrausten 

muodossa. Tuki muotoutuu 

hankkeiden käynnistyttyä ja 

kehittämisen kohteiden 

tarkennuttua.
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Innokylän kokonaisuudet käyttöön -verkkoklinikat 
kestävän kasvun ohjelman hanketoimijoille 
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• Kaksi samansisältöistä tilaisuutta, jossa käydään läpi, miten Innokylän kokonaisuudet 
otetaan käyttöön ja miten Innokylää hyödynnetään kehittämistyön tukena.

• Tilaisuuksissa perustetaan yhdessä kokonaisuudet alueellisille hankkeille.

- 13.6. klo 12.30-14.00 Mukaan pääset tästä linkistä: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
- 20.6. klo 12.30-14.00 Mukaan pääset tästä linkistä Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Ei erillistä ilmoittautumista. Tilaisuudet järjestetään TEAMS-tilaisuuksina, joita ei nauhoiteta.

Ennen osallistumista tilaisuuteen kannattaa rekisteröityä Innokylään ja mahdollisuuksien 
mukaan myös sopia etukäteen, kuka toimii hankkeen kokonaisuuden pääylläpitäjänä. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjRjNTcxMTYtZWJlYy00ZjNhLWJmYjQtZGUwMzkwZTdhNDU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281d1db0d-c492-4225-a66c-3c3a9e4b8360%22%2c%22Oid%22%3a%22a35ea578-a113-45dc-b8f8-51ee6aad6c4c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFlMGM4NDEtMTFmNi00ZDQyLWFjNzItZTc1YjllMTA3Y2Jl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281d1db0d-c492-4225-a66c-3c3a9e4b8360%22%2c%22Oid%22%3a%22a35ea578-a113-45dc-b8f8-51ee6aad6c4c%22%7d


Tervetuloa Innokylään!
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
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