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Odotuksesi?

Timon 

toteutus

Oma 

toteutus

Meidän 

toteutus

Minimiodotukset

Maksimiodotukset



Teema 1: 

Verkostot – mistä 

on kyse ja miksi 

kannattaa 

verkostoitua?



Mikä motivoi verkostotyöhön?

 Asiakkaan laadukas palveleminen? 

 ”yksi luukku” -- ”ei pompotella asiakasta”

 Työnteon sujuvuus ja tehokkuus? 

 ”sujuvat prosessit” -- ”ei hukata resursseja”

 Muut ”ilmiöt” joihin halutaan hakea yhdessä ratkaisuja?

 ”maailma muuttuu – uhka vai mahdollisuus?”

 yksilöistä, työyksiköistä ja yksittäisistä organisaatioista 

riippumattomat taloudelliset, teknologiset ja muut 

toimintaympäristön muutokset, jotka voivat olla uhkia 

tai mahdollisuuksia



Verkostotutkimuksen viidakko – vai ekosysteemi?

Teollisten 

verkostojen tutkimus 

(IMP)

Sosiaalisten 

verkostojen 

tutkimus

Sosiaalinen 

pääoma

Strategiset 

verkostot

Organisaatioiden 

väliset interaktiot

Sosiaalisen 

vaihdannan 

teoria

Transaktio-

kustannusten 

teoria

Innovaatio-

verkostojen 

tutkimus
Yrittäjä-

verkostojen 

tutkimus

Actor-network

theory (ANT)Politiikka-

verkostot

Talousmaantieteellinen 

verkostotutkimus

Strategiset 

kumppanuudet

Tuotantoketjut 

ja -verkostot

Resurssi-

riippuvuusteoria

”Kriittiset 

näkökulmat”

Evoluutioteoriat

Sosiaali-

psykologia

Sopimusteoriat

Institutionaaliset 

teoriat © Timo Järvensivu



Hierarkia: 

syvä tiedonvaihto, 

selkeä työnjako, selvät 

sopimukset, 

auktoriteetti

→ Kun haluat saada 

hoidettua monimutkaisia 

rutiineja tehokkaasti

Verkosto: 

syvä tiedonvaihto, 

joustava työnjako, 

joustavat sitoumukset, 

luottamus

→ Kun haluat lisätä 

joustavuutta, luoda 

jotain uutta tai muuttaa 

olemassa olevaa

Markkinat: kevyt tiedonvaihto, selkeä työnjako, selvät sopimukset

→ Kun haluat hoitaa tehokkaasti suhteellisen yksinkertaiset rutiinit

Esim: Powell (1990)

Organisoitumisen perusmuodot



Toimintaa avoimissa yhteisöissä, joissa…

Toimijat ovat autonomisia (vapaita tekemään 

päätöksiä ja valitsemaan omat toimintatapansa) ja 

joissa…

Yhteistyön jatkuvuus ja onnistuminen perustuu 

ensisijaisesti luottamukseen toimijoiden välillä

Verkostotyö on…

© Timo Järvensivu



Hyvä verkostotyö on avoimen, itseorganisoituvan ja laajenevan 

verkostoitumisen mahdollistamista ja tukemista

Verkoston ”johtaja(t)” 
tai ”koordinaattori(t)”

”Ydin”verkostoa

Paljon erilaisia toimijoita, 

esimerkiksi:

• ”Mikrotasolla”

• Käytännön toimijoita

• Esimiehiä

• Kehittäjiä ja pilotoijia

• Tutkijoita

• …

• ”Mesotasolla”

• Paikallisia päättäjiä

• Johtajia

• Organisaatioita

• Aluetoimijoita

• …

• ”Makrotasolla”

• Kansallisia päättäjiä

• Kirstunvartijoita

• Instituutioita

• Valtakunnallisia 

toimijoita

• …

© Timo Järvensivu



”Vahvat” ja ”heikot” linkit sekä ”aukot”

© Timo Järvensivu



Tavoitteelliset vs. luonnollisesti 

kehittyvät verkostot

• Tavoitteelliset verkostot usein:

– Ovat selkeämmin rajattuja eli 

suljetumpia

– Tarvitsevat ”neutraalia” eli kaikkia 

osapuolia tasapuolisesti tukevaa 

”ylhäältä alas” -johtamista

– Perustuvat useimmin vahvojen 

linkkien hyödyntämiseen, joskus 

myös heikkojen linkkien 

hyödyntämiseen

– Aloittavat ja joskus myös 

lopettavat toimintansa sovitulla 

aikataululla, esimerkiksi 

projektiverkostot

– Koordinointivastuu ja omistajuus 

voi olla sovittua ja selkeää

• Luonnolliset verkostot usein:

– Ovat vaikeasti rajattavissa eli 

avoimempia

– Vaativat toimiakseen 

yhteistyöalustan, jossa on 

”kriittistä massaa”

– Perustuvat sekä vahvojen että 

heikkojen linkkien spontaaneihin 

hyödyntämisiin

– Eivät selkeästi ”aloita 

toimintaansa” tai ”lopeta 

toimintaansa”

– Ei selkeää koordinointivastuuta 

eikä omistajuutta, vaan paljon 

itseohjautuvuutta
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Hierarkian ja verkoston välisestä suhteesta

Tiukemmin johdetut 

strategiset verkostot, 

ylhäältä alas -johtamista

Vapaasti kehittyvät verkostot, 

toiminnan myötä kehittyvät 

yhteiset verkostotyön normit

Yhdessä johdetut verkostot, 

alhaalta ylös -johtamista

Kaoottinen organisoituminen 

autonomisten yksiköiden välillä, 

ei yhdessä sovittua koordinointia

Verkosto toimii 

”vapaasti” sille 

asetetuissa 

raameissa

Verkosto toimii 

”vapaasti” 

yhdessä sovituissa 

raameissa

Vapaata 

verkostoitumista 

normeja löyhästi 

noudattaen

Järvensivu (2017)

Yhteistyötä ja 

kilpailua



Teema 2: Miten 

verkostotyö 

saadaan 

toimimaan?



Aika

Yhteisön 

luottamus 

ratkaisuun

Haaste ja sen 

ratkaisu

1) Haaste ja sen ratkaisu 

tuodaan yhteisölle 

ulkopuolelta

2) On panostettava siihen, 

että ratkaisu saavuttaa 

yhteisön luottamuksen

© Järvensivu, Nykänen, Rajala (2010)

Perinteinen kehittämistyön prosessi



© Järvensivu, Nykänen, Rajala (2010)

Haaste: Miten ylläpidetään jatkuvaa 

kehittämistä tällä tavalla?

Aika

Yhteisön 

luottamus 

ratkaisuun

Haaste ja 

sen ratkaisu

Haaste ja 

sen ratkaisu
Haaste ja 

sen ratkaisu



Aika

1) Aloitetaan 

keskinäisen 

luottamuksen 

rakentamisesta

2) Yhteisö hahmottaa 

haasteita ja kehittää 

ratkaisuja yhdessä 

toimien

© Järvensivu, Nykänen, Rajala (2010)

Verkostoituva kehittämistyön prosessi

Yhteisön 

luottamus 

ratkaisuun

Haaste ja 

sen ratkaisu

Haaste ja 

sen ratkaisu

Haaste ja 

sen ratkaisu



Verkostotyön toimivuuden avaintekijät

Järvensivu, Nykänen, Rajala (2010)

Järvensivu (2015)



Mistä rakentuu…

…tunteminen?

Nimi, kasvot, 

taustaorganisaatio

Osaaminen, kyvyt

Tarpeet, 

odotukset

Yhteinen historia

…luottamus?

Hyväntahtoisuus

Osaaminen, kyvyt

Haavoittuvuus

Johdonmukaisuus

…sitoutuminen?

Halu toimia ja 

tehdä lupauksia

Osaaminen, kyvyt

Tukirakenteet, 

mahdollisuus ja 

vapaus toimia

Lupauksista kiinni 

pitäminen

© Järvensivu 2017



Verkostotyön toimivuuden avaintekijät

Tieto ja 

ymmärrys 

leviävät ja ne 

omaksutaan 

tehokkaammin

Löydetään yhteiset 

päämäärät. Löydetään 

ratkaisuja ja opitaan yhdessä. 

Innostutaan. ”Me-henki”.

Uudet toimijat 

innostuvat ja tuovat 

mukaan uutta tietoa ja 

ymmärrystä

Verkoston avoimuuden ja 

jäsenistön kehittäminen

Järvensivu, Nykänen, Rajala (2010)

Järvensivu (2015)

Dialogisuus ja 

yhteiset tietoalustat

Yhteisen kehittämistyön prosessit

Koordinointi 

ja fasilitointi



Koordinointi ja fasilitointi

 Koordinointi: Sen varmistamista, että oikeat ihmiset, resurssit ja 

tiedot kohtaavat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

 Vuosikello

 Yhteystietolistat

 Ajantasaisuus

 Ennakointi

 Fasilitointi: Sen varmistamista, että kun ihmiset, resurssit ja 

tiedot kohtaavat, niin nämä kohtaamiset ovat laadukkaita

 Varataan riittävästi mutta ei liikaa aikaa kohtaamiseen

 Ennakkovalmistelut ja jälkityöt tärkeitä

 Pysytään tietoisesti merkityksellisten asioiden äärellä: oikea fokus 

tekemiselle, asiakas keskiössä, tavoite/teema selkeä, jne.

 Dialogisuus: pysähtymistä tärkeän äärelle ja yhteistä ajattelua 

avoimesti ja luottamuksella

 Tehokkuus: yhteistä päätöksentekoa ja tunne konkretian edistämisestä

 Palvelumuotoilua, lean-työskentelyä, ”art of hosting”…

© Timo Järvensivu



Yhteistyön ”syvyys” – kaksi näkökulmaa

Koordinoitua 

rinnakkain 

tekemistä. 
Esimiehet ja 

työntekijät. 

Ostaminen ja 

myyminen.

”Informointi.”

Koordinoitua 

yhdessä 

tekemistä.
Luottamukseen 

ja tasa-arvoon 

perustuva 

yhteistyö.



Yhdessä oppimisen ajattelu- ja toimintamalleja

Opettaminen 
”educating”

Tiedon ja 
osaamisen 

välittäminen 
opettajalta 

opetettaville

Esim. koulutusprosessi, 
jossa asiantuntija jakaa 

luennoi ja 
keskusteluttaa

Fasilitointi
”facilitating”

Tiedon ja 
osaamisen 
yhteinen 
luominen 
ohjatusti

Esim. ohjattu Learning 
cafe, jossa asiantuntijat 

työskentelevät ja 
ideoivat yhdessä

Emännöinti 
”hosting”

Tiedon ja 
osaamisen 
yhteinen 
luominen 

itseorganisoituen

Esim. fyysinen ja 
henkinen ”tila”, joka 

motivoi asiantuntijoita 
työskentelemään ja 
ideoimaan yhdessä

Johdettu 

verkosto

Ohjattu 

verkosto

Itseohjautuva

verkosto

Järvensivu (2015)



Teema 3:

Verkostotyön 

kehittyminen 

vaiheittain



Verkostomaisen työskentelyn 

eteneminen vaiheittain

www.verkostojohtaminen.fi 



Vaihe 1: Kehittämishaasteen analyysi sekä tarvittavan 

verkoston koollekutsuminen ja motivointi osallistumaan

• Mikä on haaste? 

• Mitä osaamista 

tarvitaan 

ratkaisuun?

• Keitä verkostossa 

tarvitaan?

• Tulkaa mukaan!

© Timo Järvensivu



Vaihe 2: Yhteisistä tavoitteista ja 

toimintamalleista sopiminen

x

y
z

å
ä

ö

Nämä ovat tavoitteemme 

ja näin me toimimme 

yhdessä!

© Timo Järvensivu



Vaihe 3: Systemaattinen / iteratiivinen 

työskentely (dialogisin menetelmin!)

© Timo Järvensivu



Vaihe 4: Verkoston ja sen tulosten 

levittäminen

Osallistumalla ja osallistamalla
On tärkeää huomata, että tässäkään vaiheessa kyse ei ole valmiin ratkaisun 

jalkauttamisesta sellaisenaan muiden käyttöön, vaan keskeistä on rakentaa 

laajemman verkoston kanssa sellaista keskinäistä luottamusta ja sitoutumista, joka 

edistää ratkaisun luovaa leviämistä
© Timo Järvensivu



Verkostojohtaminen on verkoston toiminnan 

mahdollistamista ja tukemista

Mitä?

Millä 

resursseilla?

Miten?

1 2

34

© Timo Järvensivu

Miksi?



U-teoria: Johtaminen tulevaisuudesta käsin 

samalla kun tulevaisuus muodostuu 
(Scharmer 2007)

Ensimmäinen taso: rutiini
”Näinhän on aina tehty”Nykytila, 

haasteet

Tulevaisuus, 

ratkaisut

© Timo Järvensivu



Toinen taso: avoin mieli
”Toimitaan faktojen pohjalta”

Ensimmäinen taso: rutiini
”Näinhän on aina tehty”

U-teoria: Johtaminen tulevaisuudesta käsin 

samalla kun tulevaisuus muodostuu 
(Scharmer 2007)

Nykytila, 

haasteet

Tulevaisuus, 

ratkaisut
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Toinen taso: avoin mieli
”Toimitaan faktojen pohjalta”

Ensimmäinen taso: rutiini
”Näinhän on aina tehty”

Kolmas taso: avoin sydän
”Kuunnellaan, mitä muut sanovat”

U-teoria: Johtaminen tulevaisuudesta käsin 

samalla kun tulevaisuus muodostuu 
(Scharmer 2007)

Nykytila, 

haasteet

Tulevaisuus, 

ratkaisut
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Toinen taso: avoin mieli
”Toimitaan faktojen pohjalta”

Ensimmäinen taso: rutiini
”Näinhän on aina tehty”

Kolmas taso: avoin sydän
”Kuunnellaan, mitä muut sanovat”

Neljäs taso: avoin tahtotila
”Avaudutaan yhteiselle tahtotilalle”

U-teoria: Johtaminen tulevaisuudesta käsin 

samalla kun tulevaisuus muodostuu 
(Scharmer 2007)

Nykytila, 

haasteet

Tulevaisuus, 

ratkaisut
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Tulevaisuus, 

ratkaisut

Toinen taso: avoin mieli
”Toimitaan faktojen pohjalta”

Ensimmäinen taso: rutiini
”Näinhän on aina tehty”

Kolmas taso: avoin sydän
”Kuunnellaan, mitä muut sanovat”

Neljäs taso: avoin tahtotila
”Avaudutaan yhteiselle tahtotilalle”

Tutkitaan 

faktoja

Luodaan tila 

dialogille

Kootaan 

verkosto

Hiljennytään

”Päästetään irti”

Letting go

”Annetaan tulla”

Letting come

Kirkastetaan 

visiota

Tehdään 

kokeiluja ja 

prototyyppejä

Organisoidutaan

Tuetaan 

laajempaa 

kehitystä

U-teoria: Johtaminen tulevaisuudesta käsin 

samalla kun tulevaisuus muodostuu 
(Scharmer 2007)

Nykytila, 

haasteet
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Kiitos! ☺


