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Työpajan ohjelma 

PAJAN ALOITUS 

• Pajan tavoitteet ja esittäytyminen 

INNOKYLÄ TUTUKSI 

• Innokylän ja sen työkalujen esittely 

– Mikä on Innokylä? 

– Mitä Innokylästä löytyy? 

– Innokylän Verstas – miten voimme hyödyntää Verstassa omassa 

työssämme? 

TYÖSKENTELY 

• Työskentelyä Innokylän Verstaalla  

PAJAN  ARVIOINTIA 

• Fiilikset? Päästiinkö tavoitteisiin? 
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Pajan tavoitteet 

• Osallistujilla on käsitys Innokylästä ja 

Verstaasta sekä niiden hyödyntämisestä 

omassa työssään 

 

• Osallistujat ovat päässeet alkuun Verstaalla ja 

aloittaneet kuvaamaan omaa 

kehittämiskohdettaan sinne  
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Esittäytymiskierros adjektiiveja apuna 
käyttäen 

• Kerro nimesi ja taustaorganisaatiosi lisäten 

sekä nimen että organisaation eteen niiden 

alkukirjaimella alkava adjektiivi. 

 

• ESIMERKKI: 

– Hei! Olen Mahtava Matti Uskomattomasta 

Uniliitosta. 
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Innokylä lyhyesti 

• Innokylä on kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka kokoaa 

hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistyön tulokset yhteen 

paikkaan ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen. 

  

• Innokylä on työskentely-ympäristö, joka tarjoaa tietoa, työkaluja, 

menetelmiä ja kumppaneita kehittämisen kaikkiin vaiheisiin. 

 

• Innokylä on maksuton. 

 

• Innokylää toteuttavat yhdessä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys 

ry, Suomen Kuntaliitto (KL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

(THL), ohjauksesta vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö. 
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Innokylä? 
 Tarjoaa tietoa ja työkaluja kehittämistyöhön  

sekä päätöksentekoon 

 Tarjoaa ideoita ja valmiita ratkaisuja oman kehittämistyön tueksi 

 On paikka käytäntöjen kehittämiseen, arvioimiseen ja  

mallintamiseen 

 Tekee kehittämisen ja sen tulokset näkyviksi 

 Vähentää päällekkäisyyttä 

 Levittää toimintamalleja  

 Helpottaa vuorovaikutusta  

 Tekee yhdessä kehittämisen helpommaksi 

 

 



Asiakkaat 
yhdessä 

 
 
 
 
 

=  
Innokylä- 
yhteisö 

Asiakkaamme – keitä palvelemme   
ja haluamme mukaan 
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Kehittäjät 

Ammattilaiset 

Opettajat ja 

opiskelijat 

Päättäjät, johtajat 

ja valmistelijat eri 

organisaatioissa 

Yritykset 
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Avoimuus ja yhteiskehittäminen ovat Innokylän 

perusperiaatteita, jotka mahdollistavat yhteisen tekemisen, 

kehittämistulosten vapaan hyödyntämisen ja resurssien 

tehokkaan käytön. 

Innokylässä tuotetut ideat, tuotokset  

ja tulokset ovat vapaasti kaikkien saatavilla  

ja hyödynnettävissä.  

 

Avoimesti yhdessä tekemällä käytössä on kaikkien 

muidenkin osaaminen, näkökulmat ja ideat! 
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Kehittämisen periaatteet 
Innokylässä 

Kehittämisperiaatteiden noudattamisen tarkoituksena on 

varmistaa, että kehittäminen on tarvelähtöistä ja avointa 

yhteiskehittämistä. 

 

• Kehitä tarvelähtöisesti huomioimalla eri toimijoiden näkökulmat 

ja tarpeet 

• Kehitä yhdessä osallistamalla kehitettävän asian kannalta 

merkitykselliset toimijat ja kumppanit heti kehittämisprosessin 

alusta alkaen. 

• Hyödynnä jo kehitettyjä malleja ja ratkaisuja. 

• Jaa kehittämis- ja arviointitietoa avoimesti. 

• Yleistä kehittämistuloksesi helposti hyödynnettävään muotoon. 



10 

Innokylän verkkopalvelu lukuina 

           Työtila       Toimintamalli     Verstas            Hanke Hankintatyötila 

     

362 
     

1066 

 

   

1660 

     

1076 

uusi 

palvelu 

avattiin 

06/2015 

11470 

rekisteröitynyttä 

käyttäjää 

> 16 443 

Käyntiä/kk ka. 

2016 

> 12 188 

Kävijää/kk  

ka. 2016 

> 74 384 

Luettua sivua/kk  

ka. 2016 
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Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnolla 
vauhtia palveluiden uudistamiseen  

- hae Innotuutorikoulutukseen nyt! 

• Innokylän tuutorikoulutus soveltuu erityisesti julkisella sektorilla  

tai sosiaali- ja terveysjärjestöissä toimiville, jotka ovat  

kehittämässä nykyisiä palveluita tai innovoimassa uusia.  

• Koulutus tarjoaa osaamista ja työkaluja avoimen, monitoimijaisen ja 

asiakaslähtöisen kehittämisen edistämiseen.  

• Koulutuksen ja tutkinnon suoritettuasi osaat muotoilla tuotekehitystyön 

asiakaslähtöisesti, tuotteistaa sen markkinoille ja rakentaa sen ympärille toimivan 

brändin. Teet myös näkyväksi innovaatiotoiminnan tulokset. 

• Innotuutoreilla on lisäksi valmiudet sparrata työyhteisönsä tai verkostonsa 

kehittämisprosesseja ja tukea vertaisiaan käytäntöjen kehittämistyössä. 

• Koulutukset toteutetaan 12 lähipäivää sisältävinä  

kokonaisuuksina, joiden kesto on noin 18 kk.  

• Innokylä järjestää koulutukset yhteistyössä Verutum Oy:n kanssa. 

 

 

 

 

• Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2017 – haku auki nyt!  

 



Löydä menetelmä 

Dokumentoi 

Jaa tuloksesi 

Innokylän työkalut 
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Työtila, verstas, toimintamalli 

 Työtila on yhteisen työskentelyn paikka. Työtilassa voi  

 valmistella dokumentteja, tuoda ja jakaa valmiita  

 dokumentteja, uutisoida ja viestiä (Uutiset ja Ilmoitustaulu),  

 käydä avointa vuoropuhelua sähköisesti sekä tehdä kyselyitä  

 sähköisesti. 

  

 Verstaalla kehitetään, suunnitellaan ja arvioidaan  

 uudenlaisia ratkaisuja. Kehittämistä ei tarvitse tehdä yksin   

 voit kutsua verstaalle muita kehittäjiä ja kumppaneita  

 työskentelemään kanssasi.  

 

 Toimintamallit ovat yleisiä malleja kehitetyistä   

 ratkaisuista, joita muut voivat hyödyntää. Voit luoda   

 verstaalla tehdystä kehittämistyöstä toimintamallin muiden  

 käytettäväksi tai voit hyödyntää muiden kehittämiä   

 toimintamalleja oman ratkaisusi pohjana.   
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Innokylän Verstas tutuksi 



5.8.2015 
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Näin pääset alkuun Innokylän verkkopalvelussa 

• Innokylän verkkopalvelussa voi vierailla ja sen sisältöjä voi hakea ja 

kommentoida rekisteröitymättä palvelun käyttäjäksi.  

• Rekisteröityminen kuitenkin kannattaa, sillä rekisteröityneenä 

käyttäjänä pääset hyödyntämään verkkopalvelun toimintoja 

kokonaisuudessaan.  

• Rekisteröityneenä käyttäjänä voit esimerkiksi lisätä sosiaali- ja 

terveysalan tapahtumia Innokylän tapahtumakalenteriin ja luoda 

hyödyntää Verstasta oman kehittämistyösi tukena. 

• Omiin kehittämissisältöihin pääsee kun on kirjautunut sisään 

palveluun verkkopalvelun oikeasta yläkulmasta. Oman nimen alla 

näkyy linkki Oma työskentely. Kaikki omat kehittämissisällöt 

listautuvat linkin takaa avautuvalta sivulta.  
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Verstas  

Verstasta hyödynnetään ratkaisun kehittämisen, kokeilun ja 

arvioinnin ympäristönä. 

• Kirjataan kehitettävää ratkaisua koskevat perustiedot.  

• Kirjataan tarpeet sekä tavoitteet koskien ratkaisun 

toteutustapaa/tavoiteltavia tuloksia 

• Jäsennetään kehitettävän ratkaisun osatekijöitä 

• Suunnitellaan ratkaisun kokeilu/toteutussuunnitelma ja seuranta- 

ja arviointisuunnitelma (tavoitteet, kriteerit, indikaattorit jne.) sekä 

kirjataan seurannan ja arvioinnin tulokset 
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Tutustutaan Verstaaseen – case Sisukas 

 

 

• https://www.innokyla.fi/web/verstas2055365/ 

 

https://www.innokyla.fi/web/verstas2055365/
https://www.innokyla.fi/web/verstas2055365/
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Ongelmia tai kysymyksiä Innokylän käytössä? 

Ota yhteyttä: 

• Tekniset ongelmat: tuki@innokyla.fi 

• Sisällölliset ongelmat: hanne.savolainen@thl.fi 

 

 

 

 

mailto:tuki@innokyla.fi
mailto:hanne.savolainen@thl.fi
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