Ketterän kokeilun nimi: Uudenmaan LAPE / Ketterät kokeilut –tuloskortti
Lähiperhehanke_______ Kokeilun toteutusalue (maantieteellinen):Porvoo/Kevätkumpu___ Kokeilun ajanjakso: 5/2017- 5/2018
Päivämäärä:26.6.2017____ Versio: Final_________
Tuloskortin on laatinut: Jaana Dolk MLL ja Eliisa Roine Porvoon Lapsi- ja perhepalvelut, Ennaltaehkäisevät palvelut____________________________
Lyhyt kuvaus kokeilun tarpeen havaitsemisesta ja historiasta: Lähiäiti- hankeen hyvät tulokset alueellisen yhteisöllisyyden ja sosiaalisen verkoston
vahvistamisesta innoittivat laajentamaan toimivaa mallia alueellisesti muualle ja käsittämään koko perhettä. Kevätkumpu on asuinalue, jossa on paljon
lapsiperheitä, joilla ei ole paljon yhteistä toimintaa ja monella sosiaaliset verkostot ovat vähäiset. Alueella on paljon monikulttuurista väestöä.
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Kuva PDCA (Mukaillen Karlöf & Lövingson 2004, 183.)
Demingin ympyrän mallin (plan, act, do, tsheck) ajatuksena on analysoida ja mitata prosesseja ja saada tietoa poikkeamista asiakkaiden
vaatimuksissa (Karlöf & Lövingsson 2004, 183).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kuvatkaa ketterä kokeilu tuloskortille.
Työryhmä itse määrittää sen, montako tarkastuspistettä kokeilulla on ja kuinka monta kertaa tuloskorttia päivitetään.
Tuloskortin päivittämisen yhteydessä tallettakaa uusi versio säilyttäen vanha, jotta prosessi säilyy näkyvissä.
Työryhmän nimi riittää, osallistujia ei tarvitse eritellä.
Lähettäkää tuloskortti hankepäällikölle maikki.arola@lohja.fi
Kokeilun viimeisessä tarkastuspisteessä miettikää, onko kokeilua tarpeen juurruttaa luokaa siinä tapauksessa juurruttamisen
suunnitelma samalla tuloskorttipohjalla.
7. Kokeilun päättyessä suorittakaa arviointi ja lähettäkää se hankepäällikölle maikki.arola@lohja.fi

Uudenmaan LAPE / Ketterät kokeilut –tuloskortti
Päivämäärä: 2.10.2018
Tuloskortin on laatinut: Jaana Dolk
Lyhyt kuvaus kokeilun tarpeen havaitsemisesta ja historiasta: kuvattu ylhäällä
1. Kokeilun sujuminen:

Ketterät kokeilut
vaihe

Lapsivaikutusten arviointi

2. Odotetut ja
odottamattomat
hyödyt:
3. Kokeilun aikana
havaitut haasteet ja
keinot niiden
ratkaisemiseksi:
4. Kokeilun aikana
havaitut esteet ja
ongelmat joita ei
kyetty ratkaisemaan.
5. Kokeilun laajeneminen
/ supistuminen
kokeiluaikana:
6. Asiat joiden koitte
edistävän kokeilua:
7. Asiat joiden koitte
estävän/vaikeuttavan
kokeilua:
8. Kokeilun odotetut
lapsivaikutukset:

Keväällä 2018 kerättiin alueella asuvien perheiden joukosta äitien
porukka, joilla oli kiinnostusta lähteä mukaan kehittämään alueen
yhteisöllistä toimintaa lapsiperheille. Järjestimme yhdessä muutamia
omia tapahtumia ja olimme lisäksi mukana alueen muiden
toimijoiden kanssa järjestämässä kaikille asukkaille yhteisiä
tapahtumia.
Alueella aukesi samana keväänä Kantele- talo ja meidän
hankkeemme oli edesauttamassa lapsiperheitä tutustumaan talon
toimintamahdollisuuksiin.
Vapaaehtoisvoimin toiminta ei lähtenyt toimimaan. Oma
kokemukseni on, että toiminnan jatkuvuus kaipaa jonkun työntekijän
tukea ja ainakin osittain mukana olemista.
Maahanmuuttajaperheiden mukaan tuleminen tapahtumiin ei
onnistunut.
Alueen toimijoiden yhteinen suunnittelu jäi liian vähäiseksi, jolloin
perheiden saattaminen/ohjaaminen toimintaan oli vähäistä.
Yksi kesken kokeilun mukaan tullut äiti käynnisti vielä syksyllä 2018
iltapäiväperhekahvilan Kantele-talolla.
Yhteistyö eri toimijoiden kesken mm.perhetyö.
Tiedottamisen perille meneminen, erityisesti niille perheille, joiden
suomen/ruotsinkielen taito on heikko.
Iltatapahtumiin osallistui koko perheet. Perheiden yhteinen toiminta
vahvistui. Vanhemmat ja lapset verkostoituivat ja saivat
vertaistukea.

9. Kokeilun jatkuminen:
Juurruttamissuunnitelma

Kokeilu jää mahdollisesti elämään pienimuotoisesti osaksi Kantele
talon asukastoimintaa.

Täyttöohje;

1. Kokeilun sujuminen: Kuinka kokeilu sujui? Kuvaile adjektiivein. Kuvaile mitä saatiin aikaan.
2. Odotetut ja odottamattomat hyödyt: Kerro lyhyesti siitä, mitä suoria hyötyjä on havaittavissa. Ennakoi ja oleta, kerro myös millaisia
oletettuja hyötyjä uskotaan kokeilulla olevan havaittavissa myöhemmin. Millaisissa mittareissa ja milloin uskotte hyötyjen näkyvän?
3. Kokeilun aikana havaitut haasteet ja keinot niiden ratkaisemiseksi.
4. Kokeilun aikana havaitut esteet ja ongelmat joita ei kyetty ratkaisemaan. Kuvaile myös mitä olisi pitänyt olla toisin, jotta
ratkaiseminen olisi ollut mahdollista. Esim. oliko raha- tai tahtotila –asia, vai esim. lainsäädännöllinen asia.
5. Kokeilun laajeneminen / supistuminen kokeiluaikana: Laajeniko / supistuiko kokeilu maantieteellisesti tai sisällöllisesti
kokeiluaikana? Miksi?
6. Asiat joiden koitte edistävän kokeilua: Kuvailkaa myös sattumia ja nk. onnenkantamoisia.
7. Asiat joiden koitte estävän/vaikeuttavan kokeilua: Kuvailkaa myös asenteita ja epäselvältäkin tuntuvia asioita, kuten innostuksen
hiipuminen tai hankalat yhteistyösuhteet.
8. Kokeilun odotetut lapsivaikutukset: Kuvailkaa odotettuja lapsivaikutuksia ja indikaattoreita joiden uskotte todentavan vaikutuksia
tulevaisuudessa, milloin?
9. Kokeilun jatkuminen: Onko kokeilun muuttaminen pysyväksi käytänteeksi mahdollista ja järkevää? Miksi? Millaisia kustannuksia
juurruttaminen aiheuttaa? Miten juurruttaminen/vakiinnuttaminen mahdollistuu? Kuka / mikä taho jää kokeilun ”isännäksi”? Vaatiiko
kokeilu jälkiseurantaa? Vaatiiko vakiinnuttaminen päätöksentekoa kunnalta? Vaatiiko vakiinnuttaminen päätöksentekoa
maakunnalta?

