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Verkostotyötä monella tasolla 
ja monet siilot ylittäen

Asiakasrajapinnassa
Verkostopalaverit yhteisen asiakkaan palvelemiseksi

Strategian kehittämisessä
Yhteiset prosessit tilannekuvan ja strategian muodostamiseksi

Palvelupolun kehittämisessä
Kehittämispalaverit yhteisten palveluprosessien sujuvoittamiseksi

Maailman ymmärtämiseksi
Yhteinen ymmärrystyö, jolla pyritään rakentamaan 
merkityksellistä kuvaa ympäröivästä yhteiskunnasta

Vaikuttamistyössä
Yhteistyö poliittisissa prosesseissa

Julkinen

Yksityinen
3. sektori

Sisäinen 
verkosto

Ulkoinen 
verkosto
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1. Tieto, ymmärrys 
ja osaaminen leviävät
ja ne omaksutaan 
tehokkaammin

Dialogisuus ja yhteiset 
tietoalustat

2. Löydetään yhteiset 
tavoitteet. Ratkaistaan 
ja opitaan yhdessä. 
Me-henki rakentuu.

Yhteisen kehittämistyön 
prosessit

3. Uudet toimijat innostuvat 
ja tuovat mukanaan 
uutta tietoa, ymmärrystä 
ja osaamista

Verkoston avoimuuden 
ja jäsenistön kehittäminen

Tunteminen

SitoutuminenLuottamus
Yhdessä 
oppien
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Koordinointi & 

fasilitointi



Verkostotyön strategisen kehittymisen jatkumo

Miksi?

Mitä?

Kuka? Miten?

Millä 

resursseilla?
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Verkostojen johtamisen ja vaikuttavuuden kokonaisuus

Verkostotyön 

edellytykset

Verkostotyön 

toimivuus

Verkostotyön 

kehittäminen

Verkostotyön 

vaikutukset

• Tunteminen

• Luottamus

• Sitoutuminen

• Avoimuus

• Yhteiset tavoitteet

• Vastavuoroisuus

• Resurssit ja osaaminen

• Verkoston kattavuus

• Osallistujajoukon 

pysyvyys ja uusiutuminen

• Johtajuus

• Verkostotyön 

legitimiteetti

• Tiedonkulku 

• Dialogisuus

• Koordinointi

• Fasilitointi

• Vastuunjako ja roolien 

selkeys

• Vallanjako ja 

päätöksenteko

• Verkostotyön tekeminen 

yhdessä ja erikseen

• 1. kehän oppiminen: 

kyky kehittää toimintaa 

niin, että päästään kohti 

tavoitteita yhä 

tehokkaammin

• 2. kehän oppiminen: 

kyky ”kehittää 

kehittämistä” ja kyky 

kyseenalaistaa 

tavoitteita ja 

toimintatapoja

• Yhteisten tavoitteiden 

saavuttaminen

• Vaikutukset 

verkostotyön 

kohderyhmään

• Verkoston jäsenten 

oman työn ja osaamisen 

kehittyminen

• Verkoston vaikutuspiirin 

laajeneminen

Verkostotyön ympäristö
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Alusta verkoston rakentamiseen ja vahvistamiseen

0/6. Verkoston kehittäminen
Analyysit, suositukset, ehdotukset

Toimijat

Asiakkaat ja tarpeet

Innovaatiot, ratkaisut

1. Tuntemisen 
vahvistaminen

2.  Potentiaalin 
rakentuminen

3.  Yhteisen 
asian löytäminen

5. Yhteinen 
reflektio ja 
oppiminen

Alusta/työkalu verkoston 
vahvistamiseen: 

tukea, tiedonkeruuta, 
analyysejä, vinkkejä

4. Yhteiset 
palvelut ja 
projektit

Kehittyvä verkosto
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• Kerää ja analysoi tietoa ihmisten välisistä 
konkreettisista verkostotapahtumista

• Antaa analyysejä ja vinkkejä verkostojen 
vahvistamiseen

Alusta on verkoston tukena 
verkostoarjen monissa 
kohtaamisissa:

• Tutustutaan
• Keskustellaan vapaamuotoisesti
• Jaetaan ja vaihdetaan tietoa
• Haetaan potentiaalia yhteistyölle
• Hahmotellaan yhteisiä tavoitteita
• Toteutetaan yhteisiä projekteja
• Arvioidaan yhteistä oppimista
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Yhteystiedot

• Timo Järvensivu
• Puhelin: 050-5605487

• Kirja: www.verkostojenjohtaminen.fi

• Verkostotyön tutkija, kehittäjä, kouluttaja ja yrittäjä: timo@jarvensivu.fi

• Uotta Oy: toimitusjohtaja, timo.jarvensivu@uotta.fi

• LinkedIn, Twitter

http://www.verkostojenjohtaminen.fi/
mailto:timo@jarvensivu.fi
mailto:timo.jarvensivu@uotta.fi

