
1

Tervetuloa Innokylään 

Arvokas-ohjelman hankkeet!

Tuula Kolari, koordinaattori

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
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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

➢ on paikka käytäntöjen kehittämiseen, arvioimiseen ja 

mallintamiseen

➢ tekee kehittämisen ja sen tulokset näkyviksi

➢ vähentää päällekkäisyyttä

➢ levittää toimintamalleja 

➢ helpottaa vuorovaikutusta 

➢ tekee yhdessä kehittämisen helpommaksi
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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 hyödyt Arvokas-ohjelman hankkeille

• Tee hankkeesi työ näkyväksi!

• Ei tarvitse käyttää sähköpostia tiedostojen 

lähettämiseen > ei tukita sähköposteja

• Kaikki tieto kootusti saatavilla yhdestä paikasta
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Miten alkuun?



Ohjeet ja muuta hyödyllistä löytyy ylävalikosta
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Työskentely-valikossa kaikki Innokylän työkalut
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Tutustu Innokylän Järjestöt-koostesivuun
Innokyla.fi > Aihesivut > Järjestöt
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Työtila: https://www.innokyla.fi/web/tyotila5607938

Järjestö 2.0 -hankekokonaisuus Innokylässä
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Täältä löytyvät 

maakunnalliset ja 

digihankkeet
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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 pääset, kun kirjaudut sisään palveluun 

verkkopalvelun oikeasta yläkulmasta. Oman nimen alla näkyy linkki 

Oma työskentely. Kaikki omat kehittämissisällöt listautuvat linkin 

takaa avautuvalta sivulta. 
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Rekisteröidy ja kirjaudu Innokylään
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Vie omaan profiiliisi kuva

• Vie pieni kuva. Koon pitäisi olla noin 120 px korkea ja 100 px leveä.
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Ruksaa profiilisi asetukset päälle
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Työskentelysivu on verkkosivu työtilassa
• Sivulla on yksilöllinen www-osoite, jonka voit jakaa esimerkiksi 

uutiskirjeessä tai sähköpostissa

• Luo sivu esimerkiksi hankkeesi esittelylle

• Sisältöä voidaan tuottaa ja muokata yhdessä muiden kanssa

• Ylläpitäjä voi nostaa sivun ilmoitustaululle

• Sivun voi laittaa seurantaan
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Laita sivu seurantaan
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Ongelmia tai kysymyksiä Innokylän käytössä?

Ota yhteyttä

• Tekniset ongelmat: tuki@innokyla.fi

• Muut sisältöön liittyvät pulmat: tuula.kolari@soste.fi
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mailto:tuula.kolari@soste.fi

