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Tänään käymme läpi 
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• Innokylä ja sen palvelut lyhyesti 

• Innokylä sote-rakenneuudistushankkeiden tukena 
- Innokylä.fi –verkkopalvelu 

- Kokonaisuudet ja niiden käyttöönotto 

- Toimintamallit ja kehittämisen polku 

- Muu tuki 

- Innokylä viestinnän tukena 

• Aikaa kysymyksille 

 



Mikä on Innokylä? 



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 

Kehittämistyöpajat 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. 

• 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 

 



Innokylä.fi – kehittäjän työkalu ja julkaisualusta 
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• Avoin ja maksuton kehittämisympäristö 

• 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 

 



Miten Innokylää voi 
hyödyntää sote-

rakenneuudistushankkeen 
tukena? 



Innokylän verkkopalvelu hankkeen kehittämisalustana 
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• Innokylän verkkopalvelua suositellaan käytettävän sote-rakenneuudistushankkeen 
kehittämisalustana. 

• Innokylään on luotu  

- Kansallinen sote-rakenneuudistus - kokonaisuus 

- Kansalliseen kokonaisuuteen linkittyvät alueelliset kokonaisuudet, joihin kootaan 
alueellisten hankkeiden kehittämistyö ja hankkeissa kehitetyt toimintamallit.  

• Verkkopalvelu tarjoaa kehittämistyölle helppokäyttöiset työkalut 

- Kokonaisuudet 

- Kehittämisohjelmien ja hankkeiden materiaalien ja kehittämistyön kotipesä 

- Toimintamallit 

- Kuvaus kehitetyn ratkaisun ydinelementeistä 

- Kehittämisen polku 

- Työkalu ohjaa ja tukee kehittämistä ja auttaa dokumentoimaan kehittämistyön 
etenemistä 

 

 



Innokylän muu tuki 
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• Verkkopalvelun lisäksi Innokylä tarjoaa tukea 
kehittämistyön tulosten levittämiseen ja viestintään.  

• Viestinnän tuki 
- Osallistu palkintoprosesseihin! 

- Sote-alan tapahtumissa Innotoreja – Ehdota ohjelmaa! 

- Hanketoimija, kirjoita meille blogi kehittämisestä  ja sen etenemisestä – 
saat myös Innokylältä tukea! 

- Hyödynnä Innokylän sosiaalisen median kanavia hankkeen tulosten 
levittämisessä! 
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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 



Innokylän 
Kokonaisuudet käyttöön 



Mikä on Kokonaisuus? 

Sari Eskelinen, Merja Lyytikäinen, Hanne Savolainen 

30.9.2020 12 

• Innokylän Kokonaisuudet toimivat alustana isommille hankkeille ja 
kehittämisohjelmille. Kokonaisuudet tarjoavat ”kotipesän” kaikille 
toimijoille ja toimijaverkostoille, jotka työskentelevät Innokylässä.   

- Esim. hankekokonaisuudet, kehittämisohjelmat, verkostot 

• Kokonaisuuden alle voidaan koota kehitettyjä toimintamalleja ja 
muita keskeisiä tuloksia yhteen paikkaan. Kokonaisuuteen voi myös 
liittää kehittämiseen liittyvää materiaalia (esim. kuvia, liitetiedostoja, 
linkkejä verkkosivuille, pilvipalveluun tai Teams-ryhmään).  

• Kokonaisuudet tukevat toiminnan koordinointia ja ohjausta. 

• Kokonaisuuksien avulla toimijat saavat avoimesti tiivistettyä tietoa 
laajojen kehittäjäverkostoiden toiminnasta. 

 



Miten Kokonaisuuteen liitytään? 
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• Hanketoimija rekisteröityy käyttäjäksi Innokylään. 

• Rekisteröitymisen jälkeen hanketoimija laittaa sähköpostia STM:n 
Maria Nousiaiselle (maria.nousiainen@stm.fi) ja pyytää 
käyttöoikeuksia oman alueensa kokonaisuuteen.  

• Ylläpitäjäoikeus myönnetään Innokylän vastuuhenkilölle. Innokylän 
vastuuhenkilö voi itse sitten ylläpitäjän ominaisuudessa lisätä 
oikeuksia myös muille hankkeessa työskenteleville. Huom! Ainoastaan 
ylläpitäjä-oikeuksilla voi muokata kokonaisuuden tietoja. 

 



Mitä tietoa alueelliseen kokonaisuuteen kootaan? 
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• Kaikille alueellisille hankkeille  on luotu valmiiksi kokonaisuudet Innokylään. 

• Kokonaisuuteen kuvataan hankkeen perustiedot, tavoitteet, keskeiset 
tuotokset. 

• Perustietojen liitteisiin tulee lisätä ajantasainen hankesuunnitelma ja 
talousarvio. 

• Kokonaisuuteen voidaan linkittää hankkeessa kehitetyt toimintamallit ja 
esimerkiksi kirjata tietoa kehittämistyön tulosten arvioinnista. 

• Toimintamallit kuvataan Innokylän Kehittämisen polku -työkalua 
hyödyntäen. 

• Kansallinen kokonaisuus löytyy täältä: 
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-sosiaali-ja-terveydenhuollon-
rakenneuudistus. 
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Toimintamallit ja 
Kehittämisen polku 



Kuvaa ja levitä toimintamalleja 
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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 rakenneuudistushankkeissa kehitetyt digitaaliset ratkaisut voidaan 
kuvata toimintamalleiksi. 

• Toimintamalli on kuvaus kehitetyn ratkaisun ydinelementeistä 
- Esim. kohderyhmä, käyttötarkoitus, arviointitieto 

• Voit kuvata kehittämäsi ratkaisun Innokylän verkkopalvelussa tai 
hyödyntää muiden jo kehittämiä ratkaisuja. 

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

 



Hyvä toimintamallin kuvaus koostuu: 
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1. Toimintamallin lyhyt kuvaus  

2. Toimintaympäristö 

3. Kohderyhmä ja asiakasymmärrys 

4. Ratkaisun perusidea 

5. Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot 

6. Arvioinnin tulokset tiivistettynä 

7. Vinkit toimintamallin soveltajille 

 



Millainen on hyvä toimintamallin kuvaus? 
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• 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.  

 



Kehittämisen polku ohjaa kehittämistä 

Sari Eskelinen, Merja Lyytikäinen, Hanne Savolainen 

30.9.2020 19 

• Kehittämisen polku ohjaa työtäsi kehittämisen eri vaiheissa.  

• Kehittämisen polulla on kolme vaihetta, joita voit hyödyntää omien tarpeittesi 
mukaan. 

 

Oivalla ja ymmärrä –vaihe jäsentää kehittämistyön taustoja, 
tavoitteita, asiakasymmärrystä ja 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.   

 

 

 

 

 

 

  

 

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

 



Ota Innokylä käyttöön 
vaiheittain 



Kehittämisen vaiheet Innokylässä 
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Vaihe 3 

Kuvatkaa keskeiset kehittämistyön tulokset toimintamalleiksi hankkeen päättyessä. Liittäkää toimintamallit osaksi Kokonaisuutta.  

Vaihe 2 

Voitte lähteä hyödyntämään Kehittämisen polkua kehittämistyön tukena. Voitte myös lisätä arvioinnin tuloksia Kokonaisuuteen.  

Vaihe 1 – Syys-lokakuu 2020 

Sopikaa, kuka on Innokylän vastuuhenkilö. Pyytäkää kehittämistyön kannalta 
keskeiset henkilöt rekisteröitymään Innokylään ja kutsukaa heidät mukaan 

Kokonaisuuteen.  

Täyttäkää hankkeen perustiedot ja lisätkää kokonaisuuteen ajantasainen 

hankesuunnitelma ja talousarvio (30.10. mennessä). 
 



Sari Eskelinen, Merja Lyytikäinen, Hanne Savolainen 

30.9.2020 22 

Innokylä tarjoaa 
hankkeille tukea 
verkkopalvelun  
käyttöön ja  
Viestintään! 

Lisäksi STM:n huiput 
Maria ja Krista innostavat 
hankkeiden etenemissä 
ja Innokylän käytössä. 

Yhteystiedot 

Verkkopalvelun käytön tekninen tuki, yleiset kysymykset: 
toimitus@innokyla.fi 

Tilaa Innokylän uutiskirje: https://innokyla.fi/fi/tilaa-innokylan-uutiskirje 

 

Innokylän tyypit: 

 
 
 

Sari Eskelinen, THL 
sari.eskelinen@thl.fi  
p. 029 524 7825 
Innokylän viestintä, 
verkkopalvelu ja 
käytön tuki 

Hanne Savolainen, THL 
hanne.savolainen@thl.fi 
p. 029 524 8048 
Muutosvalmennus, 
kehittämisen tuki 

Merja Lyytikäinen, THL 
merja.lyytikainen@thl.fi 
p. 029 524 7604 
Innopajat, kehittämisen 
tuki 

STM: Yhteydenotot sote-rakenneuudistushankkeisiin ja Innokylän 
käyttöön liittyen Maria Nousiainen, maria.nousiainen@stm.fi ja Krista 
Björkroth, krista.bjorkroth@stm.fi 
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