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Vastauksia osallistujien kysymyksiin 
 
Kysymys Vastaus 

On palveluun tulossa automaattista 
tallennusta? 

Lähiaikoina ei ole tulossa. 

Voiko yksityishenkilö kehittää 
Innokylässä toimintamallia tai kuvata 
siellä jo kehitetyn toimintamallin? 

Kyllä voi. Valitse yhteystiedoksi Yksityishenkilö. Ilmoita 
Innokylään erikseen yhteystietosi ja kirjoita toimintamalliin 
myös omat yhteystietosi. 

Voiko Innokylään viedä kaupallisia 
toimintamalleja ja sitä kautta markkinoida 
omaa palvelua? 

Jos toimija haluaa liiketoimintakonseptinsa toimintamallina 
Innokylään kuvata ja on valmis siihen, että joku konseptia 
hyödyntää maksuttomana/maksullisena, niin Innokylä on 
siihen avoin. (Voi miettiä, mitä toimija haluaa saavuttaa 
kuvaamalla bisnesideansa, etsiikö esim. kumppaneita.) 
Innokylä ei ole itse palvelun markkinointikanava, vaan siellä 
markkinoidaan enemmänkin palvelukonseptia ja ideaa 
palvelun/toiminnan käyttöönottamiseksi muualla. 

On Tapahtumat-osiota tulossa 
Innokylään? 

Tällä hetkellä ei ole suunnitelmissa "Tapahtumakalenteri"- 
tyyppistä osiota.  

Kerätäänkö kävijöistä/käyttäjistä (myös 
toimintamallit) dataa? Vanhassa tätä ei 
tehty, eikä voinut STEA:lle osoittaa, 
miten Innokylään viety malli 
kiinnosti/käytettiin? 

Tämä selvitetään. Tässä vaiheessa emme osaa vastata. 

Mitä toimintamallilla tarkoitetaan? Toimintamalli on kuvaus kehitetyn ratkaisun ydinelementeistä. 
Hyvä Toimintamallikuvaus sisältää: 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:  
 
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.  

Miten eri alojen kokonaisuuksia 
organisoidaan asiakokonaisuuksiksi? 
Muuttuuko tiedonhaku jotenkin, 
käyttäjälle tai toimintaperiaatteiltaan? 

Toimintamalli ja Kokonaisuudet ovat järjestelmässä toisistaan 
riippumattomia. Jokainen toimintamallin luoja päättää itse 
mihin asiakokonaisuuteen haluaa toimintamallinsa liittää. 

Jos teet haun vanhasta innokylästä, niin 
saat google-haun osoitteella, joka 
osoittaa uuteen innokyla.fi -> et löydä 
etsimääsi, koska tuloksena on sivu, jota 
ei löydy. 

Tämä tuli Google-haussa vastaukseksi: 
https://innokyla.fi/web/hanke1033979/etusivu. Muokkasin 
osoiteriviä kirjoittamalla siihen sanan vanha. 
(https://vanha.innokyla.fi/web/hanke1033979/etusivu) joka 
tuotti halutun hakutuloksen. 

Voiko samaa toimintamallia työstää kaksi 
käyttäjää yhtä aikaa? 

Ei voi, koska kyseessä on selainpohjainen käyttöliittymä. 

Tuleeko monikielinen versio? Tästä ei ole tietoa, selvitämme asian THL:stä. 

Miten asiasanalistaan voi vaikuttaa? Asiasanojen lisäyksiä voi ehdottaa Innokylän toimitukselle 
(toimitus(at)innokyla.fi).  Lisäyksiä asiasanalistaan tehdään 
määräajoin ehdotusten pohjalta 
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