
 

 
 
 
 

TUKEA! 
LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN UUSI ANATOMIA  

7.2.2019 Tampere, Original Sokos Hotel Ilves  
 

 
Tervetuloa VIP-verkoston TAYS- ja TYKS- toiminta-alueiden yhteiseen johtajatapaamiseen, joka on 
suunnattu erityisesti sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden johtavalle henkilöstölle.  
 
Näkökulmina ovat monialaista tukea tarvitsevat lapset, nuoret ja heidän perheensä sekä tarvittavien 
palveluiden 

 monialainen yhteistyö kunnan sisällä ja kuntien välillä 

 verkostoyhteistyön johtaminen 

 kasvukeskusten ja kutistuvien kuntien haasteiden ja mahdollisuuksien huomioiminen 

 kuntaesimerkkejä yhteensovittavasta johtamisesta 
 
Lisäksi tutustutaan ja suunnitellaan vaativan erityisen tuen kehittämistoimintaa. Kehittämistoiminnassa 
tavoitellaan tehokasta monialaista yhteistyötä, varhaista puuttumista ja oikea-aikaisia palveluita kaikkien 
oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin varmistamiseksi.  
 
 
 
 
9.00    Aamukahvia ja ilmoittautuminen. Tervetuloa! 
 
9.30    Kohtaaminen ei ole kallista -  

selviytymisiä kaduilta, kujilta ja sosiaalisesta sirkuksesta  
Kaisa Kortesoja, oman elämänsä kokemuksia hyödyntävä  
Sirkus Fokuksen tirehtööri ja Sirkus Jokeri (kokemusasiantuntija) 

 
10.00    VIP–kehittämistoiminnan ajankohtaiskatsaus  

VIP-yhteyshenkilöt Maria Samskär, Johanna Sergejeff ja Merja Koivisto 
 

10.30    Verkostot, johtaminen ja vaativa erityinen tuki – Yhteistyö moniammatillisissa 
verkostoissa 
Työpajan sisältönä ovat seuraavat kysymykset: 

 Mitä verkostot ja verkostojen johtaminen ovat?  
Mihin verkostotyötä ja sen johtamista tarvitaan? 

 Mitkä ovat verkostotyön ja verkostojen johtamisen onnistumisen edellytykset ja 
keskeiset vaiheet? 

 
Yhteistä työskentelyä: 
Millainen on vaativan erityisen tuen muodostama verkostokokonaisuus?  
Miten kokonaisuutta voisi kehittää?  
 
*Timo Järvensivu, KTT, kouluttaja, Pauliina Helle 
 

https://vip-verkosto.fi/
https://vip-verkosto.fi/toiminta-alueet/tays/
https://vip-verkosto.fi/toiminta-alueet/tyks/


 

 
 
 

12.15    Kommenttipuheenvuoro opiskeluhuollon johtamisen näkökulmasta 
Esko Lukkarinen, opetus- ja kulttuuritoimen johtaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto,  
VIP-verkoston TYKS-alueen ydinryhmän ja Opiskeluhuollon ohjausryhmäpilotoinnin 
työryhmän jäsen  
 

12.30   Lounas 
 
13.30   Kasvukeskusten ja kutistuvien kuntien haasteet ja mahdollisuudet  
 Irmeli Myllymäki, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto  

 
14.00   Terveiset kunnista: yhteensovittavan johtamisen malleja  

Janakkala 
Jaana Koski, perhekeskuksen toiminnanjohtaja 
Uusikaupunki 
Sari Rantanen, sosiaali- ja terveysjohtaja ja Arja Kitola, opetustoimenjohtaja 
 

15.00   Yhteenveto  
 TAYS- ja TYKS-alueiden VIP-ydinryhmien puheenjohtajat Mari Luosa ja Suvi Sankinen 
 
15.15 Loppukahvit, hyvää kotimatkaa! 
 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 
 

*Timo Järvensivu on tutkinut ja kehittänyt verkostotyötä ja verkostojen johtamista järjestö- ja julkisella sektorilla yli 
15 vuoden ajan, erityisesti sosiaali-, terveys-, opetus- ja hyvinvointipalvelujen verkostoissa. Järvensivu on väitellyt 
Helsingin kauppakorkeakoulusta v. 2007 ja on toiminut verkostotyön tutkijana Aalto-yliopistossa. Hän on tällä hetkellä 
päätoiminen yrittäjä: kouluttaja, valmentaja ja konsultti. Järvensivu on juuri julkaissut tutkittuun tietoon ja käytännön 
vinkkeihin perustuvan kirjan "Verkostojen johtaminen - Opi ja etene yhdessä" (Books on Demand, 2019, 
www.verkostojenjohtaminen.fi). 

 
TAUSTAMATERIAALEJA ja linkkejä:  
 
Järvensivu, T. 2019. Verkostojen johtaminen. https://www.verkostojenjohtaminen.fi/ 
 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161513/VNK_12_19_Verkostojohtamisen_opas.
pdf 
 
https://www.vip-verkosto.fi 
 
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma-kayntiin-
nyt-panostetaan-peruspalveluihin- 
 
Osaamis- ja tukikeskukset: 
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lapsi-ja-perhepalveluiden-
muutosohjelma-lape-/erityis-ja-vaativan-tason-palvelut/osaamis-ja-tukikeskukset-ot- 
 

http://www.verkostojenjohtaminen.fi/
https://www.verkostojenjohtaminen.fi/
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161513/VNK_12_19_Verkostojohtamisen_opas.pdf
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https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma-kayntiin-nyt-panostetaan-peruspalveluihin-
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma-kayntiin-nyt-panostetaan-peruspalveluihin-
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