Näin se tehdään!
NOPEAT KOKEILUT
VAUHDITTAVAT RATKAISUJEN
KEHITYSTÄ
Ilmastokaduille hankittiin nopeita muutaman
kuukauden kestäviä kokeiluja, joissa tuotiin innovatiivisia ilmastonmuutosta hillitseviä palveluja ja
ratkaisuja asukkaiden ja yritysten käyttöön.
Nopeat kokeilut auttavat kokeilun toteuttajia
kehittämään palveluita ja konsepteja eteenpäin ja
antavat intoa. Ilmastokatu-hanke auttoi kokeiluja
tekeviä yrityksiä muotoilemaan kokeilut alueen

tarpeeseen sopivaksi ja löytämään yhteistyökumppaneita
ja asiakkaita kokeiluille. Ilmastokatu maksoi kustakin
kokeilusta 4000-7000 euroa. Nopeilla kokeiluilla on
mahdollista vauhdittaa pienellä investoinnilla uusia
innovaatioita, tuotteita ja palveluita.
Nopeiden kokeiluiden ohjelma on alunperin kehitetty
Fiksu Kalasatama -hankkeessa.

Päätä kokeilun teema ja hanki
yhteistyökumppanit. Laadi kokeilujen
valintaa varten arviointikriteerit, kuten
innovatiivisuus, käyttäjälähtöisyys,
merkittävyys isommassa mittakaavassa ja toteuttajien osaaminen ja
resurssit.

Tee kokeiluista avoin tarjouskierros. Markkinoi hakua aktiivisesti kohderyhmille esim.
sosiaalisessa mediassa. Hausta on myös
mahdollista laittaa tarjouspyyntö julkisten
hankintojen ilmoitusjärjestelmä Hilmaan.
Kokoa arviointiraati sopivista asiantuntijoista
ja valitkaa tarjouksista ohjelmaan mukaan
otettavat kokeilut.

Kokeiluprosessi
Tee sopimukset kokeilijoiden kanssa.
Järjestä kokeilujen yhteinen Kick off-tilaisuus,
jossa perehdytään kokeilukulttuuriin ja kerrotaan,
millainen on hyvä kokeilu.
Järjestä jokaisen kokeilijan kanssa aloitustapaaminen, jossa autetaan kokeilun tavoitteiden ja
käytännön toteutuksen muotoilussa, sovitaan
kokeilun aikataulu ja toimintasuunnitelma sekä
kirkastetaan, mitä halutaan oppia ja mihin pyritään
jatkossa.
Etsi käyttäjät, kohteet tai asiakkaat kokeiluille.
Käyttäjiä kokeilulle voi tavoittaa esimerkiksi
paikallisten yhteisöjen, harrastusryhmien tai
sosiaalisen median kautta.
Seuraa kokeilujen edistymistä ja pyydä kokeilijoilta väliraportti. Kannusta kokeilijoita ketteryyteen ja
muuttamaan suunnitelmia tarvittaessa.

Järjestä rento tilaisuus esim. aamukahvit,
jossa kokeilijat saavat jakaa kokemuksiaan
keskenään. Tilaisuuteen kannattaa kutsua
myös teeman asiantuntijoita, mahdollisia
asiakkaita tai muita kokeilijoille mahdollisesti
hyödyllisiä henkilöitä.
Järjestä kokeilun lopussa yhteiskehitys
työpaja. Kokoa kokeilun teemaan liittyvät eri
toimijat yhteen pohtimaan, miten yleisiä
kompastuskiviä voidaan ylittää ja miten
kokeiluista tulisi jokapäiväistä liiketoimintaa.
Kerää palautetta kokeilujen käyttäjiltä ja
kohteista. Kokeilijayrityksen kannattaa
kerätä käyttäjäkokemuksia jatkuvasti
kokeilun edetessä, mutta myös kokeilujen
tilaajan on hyvä lähettää käyttäjille sähköinen kysely.
Kerää loppuraporttiin kokemukset ja
opit kokeilusta.

Arvioi kokeilut ja kokeiluohjelma: Mitä kokeiluista opittiin?
Miten asiat sujuivat? Ilmastokadun Nopeiden kokeilujen
ohjelmassa arvioinnista on vastannut ulkopuolinen toimija.

