
 

KUTSU VIP-TILAISUUTEEN! 
 

TARJOTTIMELLA TIETOA JA TAITOA 
JOHTAJILLE, PÄÄTÖKSENTEKIJÖILLE ja verkostotoimijoille,  

13.2.2020  
 

 Kuopio, Hotelli Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16 
 

Tule mukaan vaativan erityisen tuen VIP-verkoston järjestämään johtajatapaamiseen, jossa tutustutaan 
neljän vaativan erityisen tuen toimijan “vaatuun”, jonka kehittämistoiminnan tavoitteena on voimat 
yhdistäen synergisesti vahvistaa vaativan erityisen tuen oppilaiden koulunkäynnin ja oppimisen 
onnistuminen ilman katkoja, väliinputoamisia tai keskeytyksiä. 
 
Tapaaminen sisältää esityksiä ja ohjattua työpajatyöskentelyä, jonka tavoitteena on vahvistua siinä, miten 
verkostojohtaminen onnistuisi parhaiten moniammatillisessa yhteistyössä erityisesti vaativan erityisen tuen 
näkökulmasta tarkasteltuna. Tarkoituksena on myös linkittää ja verkostoittaa vaativan erityisen tuen 
toimijoita toisiinsa. Ilmoittautuminen 29.1.2020 mennessä: Ilmoittautumislinkki 
 
 
Ennakkotehtävä vaativan erityisen tuen verkoston kuvaamiseksi osallistujan oman työn näkökulmasta:  
Kuvaa yhdellä kuvalla: Miltä vaativan erityisen tuen verkosto näyttää kokonaisuutena oman työsi ja 
toimenkuvasi näkökulmasta? Miten oma linjaorganisaatiosi on yhteydessä tähän kokonaisuuteen? Piirrä 
mukaan kaikki toimijat ja yhteydet, joiden näet liittyvän vaativan erityisen tuen työhön. Piirrä mukaan myös 
VIP-verkosto ja esimerkiksi sairaalaopetuksen, valtion koulukotien, Elmeri-koulujen ja Valterin yhteistyö. 
Piirtämäsi yhteydet voivat olla vahvoja tai löyhempiä kytköksiä. Ota kuva mukaasi A4-paperille piirrettynä tai 
tulostettuna. Kuvaukset jaetaan ja niistä keskustellaan pienryhmissä.  
  
Ennakkotehtävien pohjalta ja alustusten avittamana pienryhmätöissä kehitetään VIP-verkoston ja vaativan 
erityisen tuen verkostokokonaisuutta. 
 
10.00    Kahvia ja ilmoittautuminen.   
 
10.30    Tervetuloa!  

KYS-alueen VIP-yhdyshenkilö Inkeri Kekäläinen 
 

11.00  Verkostot, johtaminen ja vaativa erityinen tuki? Verkostotyöskentely moniammatillisissa 
verkostoissa 

 KTT, tutkimuspäällikkö, kouluttaja Timo Järvensivu (* 

 
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? 

https://www.lyyti.in/verkostojohtamisen_infopaiva_VIP_KYS


 Minkälainen on vaativan erityisen tuen muodostama verkostokokonaisuus? Miten tätä 
kokonaisuutta voisi kehittää? (Yhteistä työskentelyä) 

 
 

12.30  Lounas 
 
13.30  VIP - Vaatutoiminta  - ”Mitä tutkimusperustaisuus tarkoittaa vaativan erityisen tuen 

kontekstissa ja miten tuen järjestämistä voitaisiin johtaa ja ohjata niin, että se tukisi sekä 
opettajan työtä ja oppilaiden tuen saantia” 
Erityispedagogiikan professori Eija Kärnä,  Itä-Suomen yliopisto  

 
Perhekeskus – tulevaisuuden taitava toiminta ja johtaminen   
Palvelupäällikkö Iija Den Herder, Lapsiperheiden ennalta ehkäisevät palvelut, Siunsote   

 
15.00  Kahvit  

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- 
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