
SoCaTel tarjoaa kotihoidon palvelujen asiakkaille, omaishoitajille, kunnille, SOTE-alan ammattilaisille, tutkijoille ja 

teknologiayrityksille digitaalisen alustan kotihoidon asiakkaiden palvelujen yhteiskehittämiseen. Menetelmää kutsutaan 

digitaaliseksi yhteiskehittämiseksi. 

SoCaTel on kehittänyt avoimen digitaalisen yhteiskehittämisalustan internetympäristöön 
tietopohjan kanssa. Se on käytettävissä seuraavilla kielillä: suomi, englanti, unkari, espanja, 
hollanti, italia ja katalaania. 

SoCaTel-alustalla osallistuvat ovat osallisina kehittämiseen jokaisessa kehittämisvaiheessa: ideasta valmiin 

palvelun/tuotteen käyttöönottoon. Yhteiskehittäminen vahvistaa yhteistyötä korkeakoulujen, julkisen hallinnon, yritysten 

ja palvelujen käyttäjien välillä.

Jokainen alustalle tuotu idea käy läpi viisi yhteiskehittämisen vaihetta: 

yhteisideointi, yhteismäärittäminen, yhteissuunnittelu, yhteiskehittäminen 
ja yhteisvalidointi.

CO-IDEATION
Communicate your 
needs and discuss 
possible solutions 

with others.

CO-DEFINITION
Discuss the benefits 
and barriers to the 
solutions proposed.

CO-DESIGN
Respond to a 

questionnaire about 
the solution to be 

developed.

CO-DEVELOPMENT
Give your opinion on 

the developing service.

CO-VALIDATION
Perform a final check 

to ensure that the 
service meets your 

needs.
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Internetissä tapahtuvaa digitaalista yhteiskehittämisprosessia hallinnoi fasilitaattori, joka omaa laajan tietotaidon 

yhteiskehittämisestä, informaatioteknologiasta, internetryhmien toimintatavoista ja kotihoidon palveluista. Fasilitaattori 

mahdollistaa synergiaetujen löytymisen paikallisten ja alueellisten toimijoiden välille, kotihoidon palvelujen digitaalisessa 

yhteiskehittämisessä kuntien kotihoidon asiakkaiden palvelutarpeet ovat keskiössä.

Yhteiskehittämällä parempaan elämään

Yhteiskehittämällä parempaan elämään

This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant Agreement No 769975.

This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant Agreement No 769975.

Budapest, Hungary

Tampere, Finland

Dublin, Ireland

Treviso, Italy

Vilanova, Spain



Käytännön esimerkkinä: SOTE-alan ammattilainen, joka työskentelee kotihoidon palveluja käyttävien yksin asuvien ja 

eristyneisyyttä kokevien ikääntyneiden parissa, on huomannut uuden palvelutarpeen kunnassa. Kotihoidon asiakkaat 

kertovat hänelle, että voisivat osallistua paikallisiin tapahtumiin, kuten konsertteihin ja elokuviin, mutta heidän on 

haastavaa löytää lähellä olevista tapahtumista tietoa. Tämä SOTE-ammattilainen ajattelee: ”Se mitä asiakkaani tarvitsevat 

on GPS-hakukone, löytääkseen tietoa siitä, mitä paikallisia tapahtumia on tarjolla.” 

Hän etsii SoCaTelin digitaalisen alustan ja toteaa, että mitään samankaltaista hän ei ole aiemmin tiennyt olevan olemassa. 

Joten hän lähtee tuumasta toimeen ja vie idean alustalle (vaihe 1: yhteisideointi). Muut SoCaTel-alustalla osallistuvat 

(kuten ikäihmiset) pitävät ideasta ja antavat sille peukut. Fasilitaattori siirtää idean vaiheeseen 2 (yhteismäärittäminen). 

Hän ja muut alustan osallistujat kommentoivat idean vahvuuksia ja heikkouksia. Yhdessä he nopeasti huomaavat, että osa 

ikäihmisistä tarvitsee kuljetusta ja osa tarvitsee tukihenkilön mukaan tapahtumaan. Idea muotoutuu GPS-hakukoneeksi, 

missä yhdistyvät myös kuljetus- ja tukihenkilöpalvelut. Seuraavaksi idea siirtyy vaiheeseen 3 (yhteissuunnittelu)

liiketoimintamallin täsmentämiseksi. Alustan osallistujat päättävät, että palvelujen käyttäjät maksavat tapahtumien 

pääsylippukustannukset, kuljetuksen (yksityisyrittäjät) ja tukihenkilöpalvelu on ilmaista (kolmannen sektorin vapaaehtoista 

toimintaa). Idea siirtyy seuraavaksi vaiheeseen 4 (yhteiskehittäminen), missä paikalliset teknologiayritykset esittelevät 

palvelumalleja. Alustalla käytävän keskustelun pohjalta prototyyppi valitaan ja valmistetaan sovellus. Vaiheessa 5 

(yhteisvalidointi) ikäihmiset testaavat palvelua ja arvoivat sen toimivuuden. Katso: ”SoCaTel: Miksi tarvitsemme 

muutosta?”  

www.youtube.com/watch?v=-JRdCOoStCw

Edellä esitetystä kuvitteellisesta sovelluksesta tuli todellisuutta SoCaTelin digitaalisen alustan pilotointiprosessissa. Even-

tum-sovellus on ladattavissa Ozwillon verkkosivuilta:

https://portal.ozwillo.com/fr/store &: https://socatel-9c3d8.firebaseapp.com/en/

Lataa SoCaTel-alusta: github.com/SoCaTel

Tekninen tuki ja yhteiskehittämisen fasilitaattorin koulutus 

(maksullinen):

- UP2SMART (www.up2smart.com / up2smart@gmail.com),

- CyRIC (www.cyric.eu / info@cyric.eu)

- tai Ozwillo (www.ozwillo.com / contact@ozwillo.org).

Yritykset ovat sitoutuneet rohkaisemaan SoCaTel-alustan
käyttöönottoa eurooppalaisessa julkisessa hallinnossa.

Yhteiskehittämismetodeja (D1.3 Co-creation 
Manual: 
www.socatel.eu/wp-content/uploads/2020/10/SoCaTel-D1.3._Co-creation-manual.pdf

Opitut asiat yhteiskehittämisestä SoCaTel 
alustalla: 
www.socatel.eu/wp-content/uploads/2021/06/D6-4.pdf

www.socatel.eu/wp-content/uploads/2021/06/D7.3.pdf

Levitä tietoa yhteiskehittämisestä verkostoissasi 
avoimia ja ilmaisia verkkokursseja: www.socatel.eu/mooc

Millainen on digitaalisen yhteiskehittämisen 
fasilitaattori? www.socatel.eu/moderator-facilitator-2/

Osallisuus:
osallistaa sidosryhmiä, etenkin palvelujen käyttäjiä

Kustannustehokkuus:
digitaaliseen yhteiskehittämiseen ei tarvitse matkustaa, kohdistettu 

yhteiskehittäminen on resurssitehokasta

Avoin lähdekoodi ja modulaarisuus:
alustan moduulit ovat kaikille organisaatioille vapaasti ladattavissa 

ja käytettävissä. Lisenssi: APACHE 2. - github.com/SoCaTel

Tiedon avoin ja vapaa saatavuus:
suurin osa SoCaTelin työprosesseista ja tuloksista on julkista tietoa: 

www.socatel.eu/category/publications

Noudattaa yleistä tietosuoja-asetusta:
SoCaTel suojelee osallistujien yksityisyyttä noudattaen 

EU-tietosuoja-asetusta (GDPR); (D7.5 Policy Brief: 

www.socatel.eu/wp-content/uploads/2020/04/SoCaTel-D7.5.pdf

Onko yrityksesi kiinnostunut
yhteiskehittämisestä               -alustalla?
Pääset alkuun seuraavilla tiedoilla:in mahdollisuudet
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