Psykiatrinen sairaanhoitaja
osana hyvinvointineuvolan
arkea
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KETTERIEN KOKEILUJEN PUIMINEN JA PRIORISOIMINEN
Kärkikohtainen työskentely:
1.

Täytä väliarviointi ennen puimalaa

2.

Pisteytä ketterät kokeilut asteikolla 1-5 12 arviointikriteerin
mukaan (max pistemäärä 60p)
•
Kannattaa myös kuvailla sanallisesti miksi annoit tietyn
pistemäärän
•
Aseta kokeilu janalle 0-60p

3.

Suhteuta kokeilu LAPE-ydinviesteihin
•
Anna kokeilulle tähtiä 1-5 riippuen siitä, kuinka hyvin se
vastaa LAPE-ydinviesteihin

4.

Analysoi kokeilua nelikentässä
•
Implementoinnin helppous vs. saavutettavat hyödyt

Ketterien kokeilujen jäsentäminen ja priorisointi
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Ketterien kokeilujen puimala

Arviointitaulukko: Arvioi oman ketterän kokeilusi osalta, kuinka
seuraavat osa-alueet ovat toteutuneet (kvantitatiivinen)
1

2

3

4

5

1

Lapsi- ja perhelähtöisyys / loppukäyttäjälähtöisyys

x

2

Moniammatillinen toiminta

x

3

Asiakasosallisuus

4

Integraation edistäminen

x

5

Kokeilun vaikutusten laajuus

x

6

Monikulttuurisuuden kartoittaminen / tukeminen

7

Ruotsinkielisyys

8

Tietoperustaisuus / tiedolla johtaminen

x

9

Viestintään ja tiedonsiirtoon liittyvät näkökulmat

x

10

Juurrutettavuus

x

11

Juurruttamisen kustannustehokkuus

x

12

Lapsiystävällisyys

x

X

X
x

Arvioi oman ketterän kokeilusi osalta, kuinka seuraavat osa-alueet ovat toteutuneet
0 = ei toteutunut
1 = välttävästi toteutunut
2 = tyydyttävästi toteutunut
3 = hyvin toteutunut
4 = kiitettäväsi toteutunut
5 = erinomaisesti toteutunut
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Ketterien kokeilujen puimala

Arviointitaulukko: Arvioi oman ketterän kokeilusi osalta, kuinka
seuraavat osa-alueet ovat toteutuneet (kvalitatiivinen)
Voit kuvata lyhyesti sanallisesti antamaasi numeerista arvoa

perhelähtöisyys /
ttäjälähtöisyys

Aikusiten psykososiaalisten palvelujen osaaminen osaksi lapsiperheiden palveluverkostoa
lähelle käyttäjiä, tavoitettavuus, helppo saavutettavuus

atillinen toiminta

Moniammatillinen verkosto kootaan tarvittaessa helposti, yhdessä tekemisen toimintamalli
(lastenhoito järjestetty lisäksi vastaanoton aikana hyvinvointineuvolassa=)

sallisuus

Asiakaspalaute muovaa toimintaa, asiakastarpeet keskiössä

on edistäminen

Hyvnvointineuvolan ja aikuisten psykososiaalisen yksikön kesken monitoimijaista
yhteistyötä edistetty paljon

vaikutusten

Esim. äidin synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistaminen helpottuu, varhainen tuki

uurisuuden
minen / tukeminen

elisyys

Rakenne mahdollistaa monikulttuurisuuden huomioimisen
Ei ole ollut tarvetta

staisuus / tiedolla
en

Äidin varhaisen masennuksen tunnistaminen, varhainen tuki, kiintymissuhde- ja
vuorovaikutussuhdeperusteinen tuki

än ja tiedonsiirtoon
äkökulmat

Psykiatrinen sairaanhoitaja vastaanotto neuvolan tiloissa mahdollistaa sujuvan
tiedonsiirron, yhteisvastaanoton, verkostot…

avuus

On hyvin juurruttavissa

misen
stehokkuus

Toimittu olemassa olevilla resursseilla

vällisyys

Aikuisten palveluissa lapsen puheeksi otto luonnollinen osa, vanhemman hyvinvoinnin
merkitys lasten hyvinvoinnille, varhainen tunnistaminen ja tuki (
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Ketterien kokeilujen puimala

Ketterän kokeilun vastaavuus suhteessa LAPE ydinviesteihin –
ympyröi tähtiä, mikäli kokeilu vastaa kyseisiin viesteihin
LAPE ydinviesti

Ympyröi tähtiä

Kuvaile lyhyesti, kuinka ydinviesti kokeilussa
näkyy

1

Monitoimijaisuus
•
Verkostomaisuus
•
Yhteistyö

•

Kriteerit täyttyvät

2

Asiakaslähtöisyys
•
Pois lähettämisen kulttuurista
luopuminen
•
Digitaalisuus
•
Jalkautuvat palvelut
•
Lapsi- ja perhelähtöisyys
Asiakkaiden tavoittaminen

•

Asiakkuus alkaa aikuisten
mielenterveyspalveluissa joustavasti osana
hyvinvointineuvolan palvelua
Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto
universaaleissa palveluissa mahdollistaa myös
konsultaatiot, osaamisen vahvistamisen esim.
äidin masennuksen tunnistamisessa
On syntynyt uusia asiakkuuksia, tarve
lisääntynut, on annettu lisäpäiviä
Lastenhoito järjestetty

•

•
•
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Yhteisöllisyyden tukeminen
• Turvallisten ihmissuhteiden tuki
• Perheen ja vanhemmuuden tuki
• Osallisuus
• Oppimisen tukeminen

•
•

Tarvittaessa moniammatillinen tiimi
Psykiatrinen sairaanhoitaja osana
hyvinvointineuvolan yhteisöä, helposti
asiakkaiden tavoitettavissa osana
terveydenhoitajan vastaanottoa
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Integraatio
• Oikea aikaisuus
• Yhteistyö

•

Pyritty palvelun nopeaan saatavuuteen ja
oikeanlaisen avun tarjoamiseen

5

Painopisteen siirtäminen
•
Konsultaatio
•
Jalkautuminen
•
Rakenteelliset muutokset
•
Tietopohjan hyödyntäminen
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/kehittäminen

•
•
•

Koettu vaikuttavaksi, tarve lisääntynyt
Keskinäinen konsultaatio lisääntynyt
Yhteinen työ

Ketterien kokeilujen puimala

Kokeilujen asettaminen janalle ja vertautuvuus toisiinsa
Aseta kokeilu karkealla tasolla pistemäärän mukaan oikeaan kuvaajan kohtaan x-akselilla
Oletettu määrä kokeiluja
(havainnollistava)

51

Valtaosa arvioitavista kokeiluista
asettunee karkeasti tälle pistemäärälle

x

Kokeilu vaatinee vielä paljon
työstämistä ja arviointia
juurrutettavaksi toimintamalliksi
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Kokeilu vaatinee vielä iterointia,
työstämistä ja arviointia
juurrutettavaksi toimintamalliksi
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Ketterien kokeilujen puimala
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Kokeilu voi soveltua jo sellaisenaan
maakuntaan, oman kuntaan tai
verrokkikuntaan vietäväksi
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Nelikenttäanalyysi:
implementoinnin helppous vs. saavutettavat hyödyt
Aseta kokeilu kokonaisarvioinnin mukaan nelikenttään

Saavutettava
hyöty

Eteneminen vaatii panostuksia
ilman hankkeen tukea

Systemaattinen eteneminen
hankeaikana

Kokeilu vaatinee vielä iterointia,
työstämistä ja arviointia
juurrutettavaksi toimintamalliksi

Kokeilu voi soveltua jo sellaisenaan
maakuntaan, oman kuntaan tai
verrokkikuntaan vietäväksi

Onnistuu sellaisenaan

Pienin panostuksin eteenpäin
esim. verkkosivujen / padletin
kautta
Kokeilu vaatinee vielä iterointia,
työstämistä ja arviointia
juurrutettavaksi toimintamalliksi

Kokeilu vaatinee vielä paljon
työstämistä ja arviointia
juurrutettavaksi toimintamalliksi
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Ketterien kokeilujen puimala

Implementoinnin
helppous

Muistiinpanoja

Kiitos osallistumisestasi!
Mielellään otamme vastaan palautetta työskentelyn rakenteesta

Hanketoimiston väki
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Ketterien kokeilujen puimala

