Elinvoimaa, innovatiivisuutta ja työllisyyttä
verkostoituen Satakunnassa
Päivän tavoitteena vahvistaa yhteisymmärrystä laadukkaasta verkostotyöstä ja kehittää
konkreettisesti Satakunnan alueen työllisyys-, sote- ja elinvoimapalvelujen verkostotyötä.
Tervetuloa mukaan!

OHJELMA
Aamupäivän tietoisku ja johdon paneelikeskustelu
Teams-työtila aukeaa klo 09.15.
09.30 Aloitus, tutustumista ja virittäytyminen
Avauspuheenvuoro hankepäällikkö Hanna-Riikka Vesterholm, Ohjaamo Satakunta.
Työskentelyä fasilitoi verkostotyön asiantuntija Timo Järvensivu.
09.45 Voimaa verkostotyöhön!
Mitä on laadukas verkostotyö ja kuinka onnistua siinä? Alustus: KTT Timo Järvensivu,
verkostotyön asiantuntija ja kehittäjä
10.15 Johdon paneelikeskustelu: Sektorien rajat ylittävä työllisyyden ja elinvoiman
palveluverkko Satakunnan alueella – miksi, mitä ja miten?
Keskustelua fasilitoi Timo Järvensivu. Panelistit esittäytyvät aluksi lyhyesti ja sen jälkeen
keskustelua. Myös yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Keskustelua käydään muun
muassa seuraavista kysymyksistä:




Mitä on laadukas verkostotyö ja mihin sitä tarvitaan työllisyys-, sote- ja
elinvoimapalveluiden piirissä?
Miten saamme sektorit ylittävän yhteistyön toimimaan?
Miten rakennamme laaja-alaisesti vaikuttavan palveluverkon?

Panelistit:
 Jouko Hautamäki, elinvoimayksikön päällikkö, Porin kaupunki
 Jenni Ketonen, TYP-päällikkö, Porin kaupunki, Satakunnan TYP
 Juha Laine, työllisyyden hoidon päällikkö, Porin kaupunki
 Päivi Laine, palvelujohtaja, Satakunnan TE-toimisto
 Ulla-Mari Piipponen, työhönopastaja, Takaisin työelämään-hanke, Rauman Seudun
Työnhakijat ry
 Hanna-Riikka Vesterholm, hankepäällikkö, Ohjaamo Satakunta, Porin kaupunki
Panelistit: valmistautukaa esittelemään 1) esittelemään itsesi ja 2) oman suhteesi päivän
aiheena olevaan palveluverkkoon. Aikaa esittäytymisille paneelin alkaessa 2-3 min/hlö. Sen
jälkeen keskustellaan Timo Järvensivun fasilitoimana päivän kysymyksistä (ks. ohjelma).
Varautukaa kertomaan erityisesti omia arkisia kokemuksianne hyvästä yhteistyöstä ja myös
epäonnistumisista. Voitte pohtia etukäteen myös omia suosikkivinkkejänne käytännön
työkaluiksi ja toimintatavoiksi yhteistyössä. Osallistutaan videot päällä, mikäli vain
mahdollista.
11.30 Lounastauko

Iltapäivän työpaja palveluverkon kehittämiseksi
12.30 Aloitus ja virittäytyminen iltapäivään
12.40 Verkostotyön keskeiset työkalut ja vaiheet
Alustus: KTT Timo Järvensivu, verkostotyön asiantuntija ja kehittäjä.
13.15 Työpaja – työskentelyä fasilitoi Timo Järvensivu
Työskentelyä pienryhmissä ja yhdessä:





Mitkä ovat työllisyys- ja elinvoimapalveluidemme keskeiset yhteistyön rajapinnat?
Minkälaista yhteistyötä tavoittelemme ja mikä on yhteistyön nykytilanne?
Miten kehitämme yhteisiä palvelupolkuja sekä keskinäistä viestintää ja tiedonkulkua?
Sovitaan konkreettisista kokeiluista, joilla palveluverkkoa ja yhteistyötä kehitetään.
Kokeiluista saatuihin kokemuksiin palataan jatkotyöpajassa 27.10.2020.

Työskentelyn lomassa pidetään lyhyitä taukoja sopivissa väleissä.
15.15 Yhteenveto ja jatkoaskeleista sopiminen
15.45 Työpaja päättyy

