1.2.2018–31.12.2019

Arvosana

Verkostovaikuttaminen

Ylitämme organisaatiorajat. Ylitämme itsemme.

Olen mukana jossain suuressa

 Tulokset ja suurin hyöty

Yhteiskehittämisessä kaikki pääsevät mukaan.
Etsimme ja löydämme yhteisen tavoitteen kaikkia
kuuntelemalla. Lennätämme ideoita ja kokeilemme
niitä positiivisessa hengessä. Yhdessä pienin askelin
yllämme suuriin tuloksiin!

”Projekti on osaltaan
lisännyt verkostotyön ja
yhteiskehittämisen
merkityksen tunnistamista.”

 Osallistujat ja tavoitteet

”Tavoitteena oli lisätä osallistujien taitoja
toimia vaikuttavasti ja rakentavasti
moniammatillisessa, monien toimijoiden
ja sidosryhmien yhteistyössä ja
yhteiskehittämisen hankkeissa.”

+

 Rahoitus ja suunnittelu

+

5,5/6

 Palaute

+

”Hyvään verkostotyöhön kuuluu
toiminnan yhteiskehittäminen
yhteisen arvioinnin perusteella. Tätä
on toteutettu olennaisena osana
valmennusta...”

+

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ:

IPA-RAHOITUS:

Jouni Toikkanen,
KEHA-keskus,
Toiminnan
kehittämisyksikkö

50 000 €

 Kehitysideat tulevaisuuteen
”Yhteiskehittämällä voidaan
toimia tehokkaasti yhtä aikaa
valtakunnallisesti ja alueellisesti,
jakaa hyviä käytäntöjä ja tukea niiden
soveltamista alueellisesti.”

+
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•Kolme
muutososaamisen
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• Uutta tietoa ja osaamista yhteiskehittämisessä, verkostomaisessa
palvelutuotannossa, osallistamisesta sekä monen toimijan yhteisistä
työpaikoista.
 Rahoitus ja suunnittelu

+

 Kehitysideat tulevaisuuteen

• Paransi osallistujien mielestä heidän ammattitaitoaan toimia
verkostoissa.
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 Tulokset
Palaute ja suurin hyöty

Yhteiskehittämisessä kaikki pääsevät mukaan.
Etsimme ja löydämme yhteisen tavoitteen kaikkia
kuuntelemalla. Lennätämme ideoita ja kokeilemme
niitä positiivisessa hengessä. Yhdessä pienin askelin
yllämme suuriin tuloksiin!

”Hyvään verkostotyöhön kuuluu
”Projekti on osaltaan
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palaute valmennuksesta. Kahden päättyneen valmennuksen osalta
tulokset olivat erinomaisia.”
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• Osallistujien jälkikäteispalautteen mukaan heidän
”Yhteiskehittämällä voidaan
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ:
IPA-RAHOITUS:
ammattitaitonsa toimia
verkostoissa parantui.

toimia tehokkaasti yhtä aikaa
Jouni Toikkanen,
50 000 €
• Kahden jo päättyneen valmennuksen palautteiden
kokonaiskeskiarvo
valtakunnallisesti
ja alueellisesti,
KEHA-keskus,
jakaa hyviä käytäntöjä ja tukea niiden
asteikolla 1–6 5,5
Toiminnan
soveltamista alueellisesti.”
kehittämisyksikkö

• Osallistujien kokemus valmennuksen kautta saamastaan uudesta
osaamisesta jota he voivat hyödyntää työssään: 5,6.

+
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Rahoitusjajasuurin
suunnittelu
 Tulokset
hyöty

Yhteiskehittämisessä kaikki pääsevät mukaan.
Etsimme ja löydämme yhteisen tavoitteen kaikkia
kuuntelemalla. Lennätämme ideoita ja kokeilemme
niitä positiivisessa hengessä. Yhdessä pienin askelin
yllämme suuriin tuloksiin!

”Hyvään verkostotyöhön kuuluu
”Projekti on osaltaan
”Valmennukset
ainakaan tässä
toiminnan yhteiskehittäminen
lisännyt verkostotyön jaeivät olisi toteutuneet
yhteisen arvioinnin perusteella. Tätä
yhteiskehittämisen
laajuudessa ilman IPA-rahoitusta.”
on toteutettu olennaisena osana
merkityksen tunnistamista.”

 Osallistujat ja tavoitteet

”Tavoitteena oli lisätä osallistujien taitoja
toimia vaikuttavasti ja rakentavasti
moniammatillisessa, monien toimijoiden
ja sidosryhmien yhteistyössä ja
yhteiskehittämisen hankkeissa.”

 Palaute

Projekti ideoitiin IPA-ohjelman työpajassa.

+

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
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Jouni Toikkanen, KEHA-keskus,
Toiminnan kehittämisyksikkö
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 Kehitysideat
Tulokset ja suurin
tulevaisuuteen
hyöty

Yhteiskehittämisessä kaikki pääsevät mukaan.
Etsimme ja löydämme yhteisen tavoitteen kaikkia
kuuntelemalla. Lennätämme ideoita ja kokeilemme
niitä positiivisessa hengessä. Yhdessä pienin askelin
yllämme suuriin tuloksiin!

”Hyvään verkostotyöhön kuuluu
”Projekti on osaltaan
”Yhteiskehittämällä
voidaan toimia
tehokkaasti
yhtä
toiminnan
yhteiskehittäminen
lisännyt verkostotyön ja
yhteisen arvioinnin perusteella. Tätä
yhteiskehittämisen
aikaa valtakunnallisesti ja alueellisesti,
jakaa hyviä
on toteutettu olennaisena osana
merkityksen tunnistamista.”

 Osallistujat ja tavoitteet

”Tavoitteena oli lisätä osallistujien taitoja
toimia vaikuttavasti ja rakentavasti
moniammatillisessa, monien toimijoiden
ja sidosryhmien yhteistyössä ja
yhteiskehittämisen hankkeissa.”
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käytäntöjä ja tukea niiden soveltamista
alueellisesti.”

+

• Valmennukset parantavat tuloksellisuutta, kun osuvat aitoihin
kehittämistarpeisiin.
Rahoitus ja suunnittelu
 Kehitysideat tulevaisuuteen

+

• Siksi kannattaisi luoda alueiden ohjaama kehittämisohjelma,
”Yhteiskehittämällä voidaan
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ:
IPA-RAHOITUS:
jolla oma rahoitus.
Jouni Toikkanen,
KEHA-keskus,
Toiminnan
kehittämisyksikkö

50 000 €

toimia tehokkaasti yhtä aikaa
valtakunnallisesti ja alueellisesti,
jakaa hyviä käytäntöjä ja tukea niiden
soveltamista alueellisesti.”

+

