Ketterien kokeilujen puinti
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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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Arviointitaulukko: Arvioi oman ketterän kokeilusi osalta, kuinka
seuraavat osa-alueet ovat toteutuneet (kvantitatiivinen)
Ketterän kokeilun nimi: Avoin

kohtaamispaikka Rauhankadun
neuvolassa
1p
2p
3p

4p

5p

1

Lapsi- ja perhelähtöisyys / loppukäyttäjälähtöisyys

x

2

Moniammatillinen toiminta

x

3

Asiakasosallisuus

x

4

Integraation edistäminen

x

5

Kokeilun vaikutusten laajuus

6

Monikulttuurisuuden kartoittaminen / tukeminen

x

7

Ruotsinkielisyys

X

8

Tietoperustaisuus / tiedolla johtaminen

9

Viestintään ja tiedonsiirtoon liittyvät näkökulmat

X

10

Juurrutettavuus

x

11

Juurruttamisen kustannustehokkuus

x

12

Lapsiystävällisyys

x

x

X

Kunkin pystysarakkeen pisteet yhteensä

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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Kaikki yhteensä:

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

1

Lapsi- ja perhelähtöisyys /
loppukäyttäjälähtöisyys

Perheet mukana toteuttamassa ja suunnittelemassa toiminta

2

Moniammatillinen toiminta

Eri työntekijöitä pyydetään mukaan, toimitaan tiiviissä yhteistyössä neuvolan kanssa

3

Asiakasosallisuus

Katso yllä

4

Integraation edistäminen

Monitoimijaista, tukee myös maahanmuuttajien integraatioita

5

Kokeilun vaikutusten
laajuus

Porvoossa yhteensä reilu 100 kävijää, vastaava pilotoitu pks hankkeessa jolloin yhteenlaskettuna on
tavoitettu todella suuri määrä.

6

Monikulttuurisuuden
kartoittaminen / tukeminen

Tukee erilaisia perheitä ja mahdollista kaikkien mukana olemisen

7

Ruotsinkielisyys

Myös ruotsinkielellä

8

Tietoperustaisuus / tiedolla
johtaminen

Toiminta pohjaa tietoon esim vertaistuesta ja vuosrovaikutuksen merkityksestä

9

Viestintään ja tiedonsiirtoon
liittyvät näkökulmat

Monet tahot ja monet kanavat käytössä

10

Juurrutettavuus

On helposti juurrutettavissa, tosin jos palkattu henkilö myös jatkossa, vaati pienen resurssin

11

Juurruttamisen
kustannustehokkuus

On halpaa

12

Lapsiystävällisyys

Lapset ovat keskiössä
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Ketterän kokeilun vastaavuus suhteessa LAPE ydinviesteihin –
ympyröi/värjää tähtiä, mikäli kokeilu vastaa kyseisiin viesteihin
LAPE ydinviesti

Ympyröi/ värjää
tähtiä

1

Monitoimijaisuus
•
Verkostomaisuus
•
Yhteistyö

2

Asiakaslähtöisyys
•
Pois lähettämisen kulttuurista
luopuminen
•
Digitaalisuus
•
Jalkautuvat palvelut
•
Lapsi- ja perhelähtöisyys (tarpeet,
esim. moku)
•
Asiakkaiden tavoittaminen

3

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

4

Integraatio
• Oikea aikaisuus
• Yhteistyö

5

Painopisteen siirtäminen
•
Konsultaatio
•
Jalkautuminen
•
Rakenteelliset muutokset
•
Tietopohjan hyödyntäminen
/kehittäminen
•
Työntekijöiden hyödyntäminen
kokeilun suunnittelussa

Kuvaile lyhyesti, kuinka ydinviesti kokeilussa
näkyy

Mihin LAPE ydinviestiin ketterä kokeilusi vahvasti liittyy?
Ympyröi/värjää tähti siinä ydinviestissä, jota ketterä kokeilu vastaa. Kuvaile lyhyesti sanallisesti vastaavuutta
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