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• Abstrakti määritelmä: verkosto koostuu 
solmukohdista, joiden välillä on yhdyssiteitä 

 

• Mikä tahansa toimijajoukko, organisaatio, hierarkia, markkinat, 
rakenne, prosessi jne. voidaan nähdä tällaisena verkostona 

 

• Määritelmä organisoitumisen yhtenä muotona: 
verkosto on kahden tai useamman autonomisen 
toimijan pitkäaikaisiin, luottamukseen pohjautuviin 
suhteisiin perustuvaa yhteistyötä 

 

• Tämän määritelmän mukaan hierarkia ja markkinat eivät ole 
verkostoja, vaan on kolme erilaista toiminnan muotoa: 
markkinat, hierarkiat ja verkostot 

 

Esim: Podolny and Page (1998) 

Kaksi näkökulmaa verkoston 

määrittelyyn 



Hierarkia: auktoriteetti 

Tehokas rutiiniluonteisiin, 

monimutkaisiin tehtäviin Verkosto: luottamus 

Tehokas joustavuutta 

vaativissa tilanteissa 

Markkinat: ostosopimukset 

Tehokas rutiiniluonteisiin tehtäviin 

Esim: Powell (1990) 



Luottamukseen perustuva 

verkostoituminen mahdollisuutena 

Hyvä verkostoituminen mahdollistaa samanaikaisesti: 

• Perinteistä tuote- tai palvelukehitystä 
radikaalimman innovatiivisuuden 

• Innovaatioiden nopeamman leviämisen 



Aika 

Toimijajoukon 

luottamus 

ratkaisuun 

Hierarkkisen kehittämistyön prosessi 

Ratkaisu 

Ratkaisu tuodaan 

toimijoille 

ulkopuolelta 

On panostettava siihen, 

että ratkaisu saavuttaa 

toimijoiden 

luottamuksen 
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Aika 

Haaste: 

Miten ylläpidetään jatkuvaa kehittämistä, jos 

toimijoiden luottamus pitää rakentaa aina uudestaan? 

Toimijajoukon 

luottamus 

ratkaisuun 

Ratkaisu Ratkaisu Ratkaisu 
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Aika 

Verkostoituneen kehittämisen prosessi 

Ratkaisu 

Aloitetaan 

toimijoiden 

keskinäisen 

luottamuksen 

rakentamisesta 

Toimijat kehittävät ja 

hyödyntävät ratkaisuja 

yhdessä toimien 

Toimijajoukon 

luottamus 

ratkaisuun 

Ratkaisu 

Ratkaisu 
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Jatkuvan innovoinnin mahdollisuus! 



Verkoston paine 

johtajille:  

Verkostomainen 

päätöksenteko 

 

 

 

 
Hyvää:  

Luottamus ja sitoutuminen 

tukevat innovointia ja 

innovaatioiden leviämistä. 

Päätökset nousevat yhteisestä 

ymmärryksestä. 

 

Haasteellista:  
Vie aikaa. 

Epävarma päätöksen 

lopputuloksen suhteen. 

Miten ne, jotka eivät ole olleet 

mukana verkostossa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehdään keskustelun 

pohjalta ne päätökset, jotka 

aidosti kyetään tekemään 

yhdessä 

 

Vaikeammista kohdista 

keskustellaan edelleen, 

pyrkien kohti 

päätöksentekoa 

Hierarkkinen paine 

johtajille: 

Hierarkkinen 

päätöksenteko 
 

 

 

 

 

 

 

Hyvää:  
Nopeaa ja selkeää 

päätöksentekoa. 
 

 

Haasteellista: 
Luottamus ja sitoutuminen 

päätöksiin pitää rakentaa 

jälkikäteen. 

Vaikka päätös olisi selkeä,  

siihen ei välttämättä ole  

yhteistä tahtotilaa. 

Hierarkkinen vs. verkostomainen päätöksenteko 

Verkostomainen 

päätöksenteko 

hierarkkisessa 

kontekstissa 
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Esim: David Albury (2012) 

Miten innovaatiot leviävät? 

Organisaatio A Organisaatio B 

Verkosto A Verkosto B 

Valtavirran käsitys: ratkaisu kehitetään ensin organisaatiossa A ja 

sitten se levitetään organisaatioon B 

Todellisuus: verkosto A kehittää ratkaisun ensin ja sitten verkoston B 

toimijat innostuvat verkostosta A ja omaksuvat sen ratkaisumallit 

Ratkaisu Ratkaisu 

Ratkaisu 



Verkostoituneen 

kehittämistyön haasteet ja  

eteneminen käytännössä 

Lisätietoja: www.verkostojohtaminen.fi 



Yhteistyön toimivuuden avaintekijät 

Mitä toiveita, 

tarpeita ja 

osaamista toisilla 

on?  

Jos autan toisia, 

auttavatko toiset 

minua? 



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! 



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 

3 4 



Lähtökohtana avoin verkostoituminen  

(verkostot ”ovat” – niitä ei ”luoda”)  

Verkoston ”johtaja” 
tai koordinaattori 

”Ydinverkostoa” 



• Avoimet innovaatioverkostot ”ovat”, niitä ei ”luoda” 

• Verkostojen johtaminen ei ole päätöksentekoa 

verkostojen puolesta, vaan verkoston oman 

päätöksenteon tukemista ja mahdollistamista 

• Verkoston johtaminen alkaa (ydin)verkoston 

luottamuspääoman rakentamisesta (tunteminen, 

luottamus, sitoutuminen) 

• Ratkaisujen syntyminen, leviäminen ja juurtuminen 

rakentuvat (ydin)verkoston luottamuspääoman 

varaan 

Yhteenvetoa 


