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•  Solved.fi tarjoaa digitaalinen 
tietoturvallisen 
yhteiskehittämisalustan  

•  Mahdollistaa eri toimijoiden (julkiset, 
yritykset, muut sidosryhmät ja 
asiantuntijat) välisen osallistavan 
prosessin ja vuoropuhelun 

•  Soveltuu parhaiten alkuvaiheen 
hankekehitykseen, prosessi ja 
työkalut optimiratkaisun löytämiseksi 

•  Ajasta ja paikasta riippumattoman 
alusta fasilitoituun vuoropuheluun 

 
 
 

SOLVED.FI DIGITAALINEN 
YHTEISTYÖALUSTA 
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•  Ajankohtaisten asioiden viestiminen sekä 

keskustelu Klubilaisten kesken 

•  Tapahtumakalenterin ylläpito 

•  Dokumenttien ja materiaalien jakaminen 
 
•  Yhteydenotot – uusien yhteyksien 

löytäminen 
 
•  Mahdollisuus aloittaa ja edistää uusia 

yhteistyöprojekteja 

•  Mahdollisuus löytää smart city, cleantech & 
kiertotalousosaamista Solved.fi-verkostosta 
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1)  Klubilaisille lähetetään sähköpostilla kutsu rekisteröitymään alustalle 
 
2)  Rekisteröitymisen yhteydessä rakennetaan henkilöprofiili 

profiilikuvalla ja yhteystiedoilla varustettuna. Näin mahdollistuu 
klubilaisten yhteystietojen jakaminen, sekä projektikohtaisten tiimien 
perustaminen 

 
3)   Klubilaiset kutsutaan heti aluksi kaikille yhteiseen Kehittäjien Klubi 

projektiin, jossa keskustellaan Klubin ajankohtaisista asioista, 
päivitetään tapahtumakalenteria ja jaetaan tiedostoja 

 
4)  Myöhemmässä vaiheessa projektikohtaisille tiimeille voidaan 

perustaa erillisiä projektialustoja, joilla keskustelua käydään 
yksittäisten hankkeiden tiimoilta 
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REKISTERÖITYMINEN 



Näe kaikki 
projektisi  

Valitse näkymä: eri 
projektit, päävalikko 
tai lista asiantuntijoista 

Julkaise, jaa tiedostoja ja 
luo tapahtumia tiimillesi 

Tykkää julkaisuista, 
jotka ovat kiinnostavia 
ja oleellisia 

Suodata näkyviin 
julkaisut haluamasi 
aiheen ympäriltä 

Kommentoi ja saa 
ilmoituksia muiden 
kommenteista 

Muokkaa ja 
poista luomiasi 
julkaisuja 

Näe, mitä aiheita 
tämä julkaisu 
koskee 

Etsi julkaisuja tyypin mukaan: kaikki/ 
julkaisu/tiedosto/tapahtuma 

Merkitse julkaisut 
muistiin palataksesi 
niihin myöhemmin 

Chat 

Profiilisi 

Valitse yksi tai useampi ryhmän jäsen, jotta voit 
tarkastella heidän julkaisujaan, profiileitaan tai 
lähettää chat-viestejä. Chatissa voit lähettää myös 
mitä tahansa tiedostoja, joten et tarvitse 
sähköpostia kommunikoinnin tueksi. Chatissa 
näet myös edelliset käymänne keskustelut, jotta 
muistat mistä viimeksi puhuttiin… 

Julkaistessasi 
muista valita 
teema/teemat, joita 
julkaisusi koskee. 
Mikäli jätät teeman 
valitsematta, 
julkaisusi tulee 
yleisenä  

Voit antaa palautetta 
tai pyytää apua  



Contact: 
 
Katariina Mäkelä 
katariina.makela@solved.fi 
+358 (0)50 5647697 
 

www.solved.fi 
 

Santtu Hulkkonen 
santtu.hulkkonen@solved.fi 

+358 (0)50 3732895 
 


