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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



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



Aika

1) Aloitetaan 

keskinäisen 

luottamuksen 

rakentamisesta

2) Yhteisö hahmottaa 

haasteita ja kehittää 

ratkaisuja yhdessä 

toimien
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Verkostoituva kehittämistyön prosessi

Yhteisön 

luottamus 

ratkaisuun

Haaste ja 

sen ratkaisu

Haaste ja 

sen ratkaisu

Haaste ja 

sen ratkaisu





Verkoston toimivuuden avaintekijät

Tieto ja 

ymmärrys 

leviävät ja ne 

omaksutaan 

tehokkaammin

Löydetään yhteiset 

päämäärät. Löydetään 

ratkaisuja ja opitaan yhdessä. 

Innostutaan.

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







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!





Vaihe 2: Yhteisistä tavoitteista ja 

toimintamalleista sopiminen

x

y
z

å
ä

ö

Nämä ovat tavoitteemme 

ja näin me toimimme 

yhdessä!



Yhteistyön ”syvyys” – kaksi näkökulmaa

Koordinoitua 

rinnakkain 

tekemistä

Koordinoitua 

yhdessä 

tekemistä



Yhdessä oppimisen ajattelu- ja toimintamalleja

Opettaminen 
”educating”

Tiedon ja 
osaamisen 
jakaminen 
opettajalta 

opetettaville

Esim. koulutusprosessi, 
jossa asiantuntija jakaa 

tietoaan muille 
luennoiden ja 

keskusteluttaen

Fasilitointi
”facilitating”

Tiedon ja 
osaamisen 

jakaminen ja 
luominen kaikilta 
kaikille ohjatusti

Esim. ohjattu Learning 
cafe, jossa asiantuntijat 

työskentelevät ja 
ideoivat yhdessä

Emännöinti 
”hosting”

Tiedon ja 
osaamisen 

jakaminen ja 
luominen 

kaikilta kaikille 
itseorganisoituen

Esim. fyysinen ja 
henkinen ”tila”, joka 

motivoi asiantuntijoita 
työskentelemään ja 
ideoimaan yhdessä

Johdettu 

verkosto

Ohjattu 

verkosto

Itseohjautuva

verkosto

Järvensivu (2015)





Vaihe 3: Systemaattinen / iteratiivinen 

työskentely (dialogisin menetelmin!)





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





Verkostojohtaminen on verkoston toiminnan 

mahdollistamista ja tukemista

Mitä?

Millä 

resursseilla?

Miten?

1 2

34

Miksi?



Dialogin/yhteistyön syveneminen/avautuminen 

asteittain   (mukaellen William Isaacs, 1999)
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Dialogitaidot

• Pidättely - “Suspending”

➢ “Pysähdy” – älä toimi heti ensimmäisten reaktioidesi pohjalta

➢ Ole tietoinen omista ajatuksistasi ja reaktioistasi. Kysy itseltäsi, mistä 
ajatuksesi ja reaktiosi kumpuavat

➢ Päästä irti oletuksistasi ja (itse)varmuudestasi

• Kuuntelu

➢ Kuuntele, mitä muut sanovat: Sanasta sanaan? Mitä on sanojen takana? Kysy!

➢ Kuuntele omaa sisäistä dialogiasi ja sanoita sitä muille

• Sanoittaminen

➢ Puhu auki omat ajatuksesi, tunteesi ja sisäinen dialogisi

➢ Pyri selkeään ilmaisuun (ilmaise asiasi tiiviisti, mutta kokonaisvaltaisesti)

• Pidä huolta “yhteisestä” - sekä sisällön että prosessin näkökulmasta

➢ Pidättely yhdessä: Puheenvuoron ottaminen ja antaminen

➢ Toisten puheeseen liittyminen: toisten ajatusten huomioiminen, henkilökohtainen
huomioiminen

➢ “Yhteisen” kuuntelu ja esille houkuttelu: Jännitteiden havainnointi ja 
sanoittaminen, piilevien kokemusten ja oletusten löytäminen, yhteisten merkitysten
etsiminen ja asioiden nimeäminen yhdessä
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• Tavoite: harjoitellaan pidättäytymistä sekä kuuntelemisen ja 

puhumisen erottamista

• Mennään kolmen henkilön pienryhmiin

• Aihe dialogiin: Mitkä ovat verkostoni (tai verkostomme) suurimmat ongelmat 

ja miten saisin (saisimme) nämä ongelmat ratkaistua käytännössä? 

• Otetaan käyttöön rauhanpiippu – tarkoitus edistää nopeiden reaktioiden ja 

oletusten/ennakkoluulojen pidättelyä

o Se puhuu, jolla rauhanpiippu on – muut kuuntelevat

o Saa puhua niin kauan kuin haluaa

o Rauhapiippu kulkee ringissä myötäpäivään

o Kun puhut, pyri myös itse kuuntelemaan omia puheitasi/ajatuksiasi ja kerro 

tuntemuksesi auki myös muille – ”mistä tämä oma puheeni oikeastaan 

kumpuaa?”

o Kun kuuntelet, pidättele nopeita reaktioitasi ja oletuksiasi. Pyri rauhassa 

kuuntelemaan sitä, mitä puhuja todella haluaa sanoa

Harjoitus 1: Rauhanpiippudialogi



Hyvän dialogin käytäntöjä
(esim. Schein 2013, Scharmer 2007, Senge 1990, Isaacs 1999)

• Kaikki läsnäolijat ovat dialogissa tasa-arvoisessa asemassa

• Kaikki osallistuvat ”kokonaisina ihmisinä”, eivät esimerkiksi 

oman organisaationsa tai ajattelusuuntauksensa edustajina 

pelkästään

• Etukäteen asetettu tiukka tavoite tai päämäärä estää 

dialogin syvenemisen. Luovat ajatukset kyllä kiteytyvät ennen 

pitkää, kun avoimelle dialogille raivataan tilaa

• Dialogi pohjautuu erityisesti aktiiviseen ja nöyrään 

kuunteluun – aktiivinen puhuminenkin on tärkeää, mutta 

kuuntelu ja kysyminen on tärkeämpää

• Motivaatiota dialogiin voi lisätä se, että keskustelun anti 

kiteytetään ja dokumentoidaan

• Dialogin sisältö ja kulku on luottamuksellinen, ellei toisin 

yhdessä sovita



Kiitos! ☺


