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Mikä valokuva 
kuvaa parhaiten 
odotuksiasi 
päivään? 

Kirjoita chattiin 
valitsemasi kuvan 
numero ja lisäksi 
muutama sana 
odotuksistasi.

Tässä ei ole 
oikeita tai vääriä 
vastauksia ☺



Mitä on hyvä verkostoituminen ja 
yhdessä oppiminen verkostoissa? 



Mitä on verkostotyö?

Verkostotyö on 
omaehtoisten toimijoiden

vastavuoroista, pitkään jatkuvaa ja
luottamukseen perustuvaa

yhteistyötä



Tutkimus
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Hierarkia Auktoriteetti

Esimiehet ja alaiset

Syvä tiedonvaihto

Selkeä työnjako

Selvät sopimukset

Hyvä kun haluat 

hoitaa tehokkaasti 

suhteellisen 

monimutkaisia 

rutiineja

Markkina

Verkosto
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Kilpailu

Ostajat, myyjät ja kilpailijat

Kevyt tiedonvaihto

Selkeä työnjako

Selvät sopimukset

Luottamus

Kumppanit

Syvä tiedonvaihto

Joustava työnjako

Joustavat sitoumukset

Hyvä kun haluat 

lisätä joustavuutta, 

luoda jotain uutta 

tai muuttaa 

olemassa olevaa

Hyvä kun haluat 

hoitaa tehokkaasti 

suhteellisen 

yksinkertaisia 

rutiineja



Hierarkkisesti johdetut 

strategiset verkostot

Yhteistyön raamit

ja pelisäännöt 

on määritelty 

ylhäältä alas. 

Verkostolla on 

johtoryhmä tai 

ohjausryhmä.

Yhdessä johdetut 

strategiset verkostot

Yhteistyön raamit

ja pelisäännöt 

on määritelty 

alhaalta ylös 

yhdessä. Verkostolla 

on tukiryhmä tai 

koordinoiva ryhmä.

Vapaasti kehittyvät 

verkostot

Yhteistyöllä on jaetut 

mutta implisiittiset 

normit, jotka kehittyvät 

ajan ja toiminnan 

myötä. Verkosto 

organisoituu vapaasti 

ilman selkeää 

koordinointia.

Kaoottinen 

organisoituminen

Yhteistyöllä ei ole 

jaettuja normeja. 

Jokainen toimija 

toimii oman sisäisen 

logiikkansa 

perusteella.

Tavoitteelliset verkostot Luonnollisesti kehittyvät
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Erilaisia verkostoja



Uudistuva ja etenevä verkosto

Vahvoja 

yhteyksiä

Heikkoja 

yhteyksiä

Aukko 

verkostossa
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Aika

Yhteisön 

luottamus

Haaste

ja sen ratkaisu

Vaihe 1:

Haaste ja ratkaisu tuodaan 

yhteisölle ulkopuolelta

Vaihe 2:

Rakennetaan yhteisön 

luottamusta haasteeseen

ja ratkaisuunKehittäminen 
toisten puolesta
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Toisten puolesta kehittämisen noidankehä
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Aika

Yhteisön 

luottamus Haaste

ja sen ratkaisu

Vaihe 1:

Aloitetaan yhteisön 

keskinäisen luottamuksen 

rakentamisesta

Vaihe 2:

Ymmärretään haasteita 

ja kehitetään niihin 

ratkaisuja yhdessä

Haaste

ja sen ratkaisu

Haaste

ja sen 

ratkaisuYhdessä 
kehittäen
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Verkostotyön ydin
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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



Ohjeistus ryhmätyöskentelyyn

Teemat keskusteluun:

• Minkälaisia hyviä käytännön esimerkkejä teillä on Leader-verkoston arkeen? 

• Miten olette laajentaneet verkostoa ja millä keinoille olette saaneet eri toimijoita 
mukaan verkostoon?

Valitkaa puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtaja pitää huolen, että pysytte aikataulussa ja 
kaikilla on mahdollisuus puhua. Sihteeri pitää huolen muistiinpanoista Mentimeteriin. 

Kirjatkaa ylös yksi kiinnostava Leader-verkostotyön arjen esimerkki Mentimeteriin. 
Mene osoitteeseen www.menti.com ja lisää koodi: 79 66 74

Aikaa klo 10.20 asti

Jaamme kaikki automaattisesti sekaryhmiin ja kutsumme teidät takaisin, kun aika on kulunut. 
Kierrämme ryhmissä kuulemassa keskustelua. Jos teille tulee ongelma pienryhmässä, kutsukaa 
apua ”Ask for help” toiminnolla tai palatkaa tähän päähuoneeseen, jossa joku päivystää koko ajan. 

http://www.menti.com/


Miten verkostotyö kasvaa 
strategiseksi vaiheittain?



– 1 –
Verkoston kokoaminen
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– 2 –
Tavoitteiden ja

toimintatapojen sopiminen

?
?!

!

A

B

X

Y

Z

Nämä ovat 

tavoitteemme ja 

näin me toimimme 

yhdessä!
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Koordinointia ja fasilitointia

Koordinointi: oikeat toimijat ja resurssit kohtaavat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

• Vuosikello

• Yhteystietolistat

• Ajantasaisuus

• Ennakointi

• …

Fasilitointi: laadukkaat kohtaamiset

• Varataan riittävästi mutta ei liikaa aikaa kohtaamiseen

• Dialogisuus: pysähtymistä tärkeän äärelle ja yhteistä ajattelua avoimesti ja luottamuksella

• Tehokkuus: yhteistä päätöksentekoa ja tunne konkretian edistämisestä

• Palvelumuotoilua, lean-työskentelyä, ”art of  hosting”…
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Yhdessä oppimista eri tavoin
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Opettaminen Fasilitointi Emännöinti

Tiedon ja osaamisen luominen yhdessä 

itseohjautuen

Emäntä kutsuu oppijat oppimaan 

yhdessä yhteiseen oppimistilaan

Emäntä huolehtii siitä, että oppijoiden 

tarpeet tulevat huomioiduksi 

Esimerkiksi open space, jonne emäntä 

kutsuu asiantuntijoita 

työskentelemään yhdessä 

itseorganisoituvasti

Opettaminen Fasilitointi Emännöinti

Tiedon ja osaamisen luominen yhdessä 

ohjatusti

Fasilitoija valmistelee oppimista 

edistävät kysymykset ja työtavat

Fasilitoija huolehtii siitä, että kaikki 

pysyvät mukana oppimisprosessissa

Esimerkiksi learning café, jossa 

fasilitoija ohjaa asiantuntijoita 

työskentelemään yhdessä 

oppimispöydissä kiertäen

Opettaminen Fasilitointi EmännöintiOpettaminen Fasilitointi Emännöinti

Tiedon ja osaamisen välittäminen 

opettajalta opetettavalle

Opetuksen koordinoija määrittelee 

oppimisprosessissa opittavat asiat 

Opetuksen koordinoija huolehtii siitä, 

että opetuksen sisältö on laadukasta

Esimerkiksi asiantuntijaluento, jossa 

asiantuntija pitää alustuksen ja 

keskusteluttaa oppijoita



Yhteisesti sovittavia toimintatapoja

• Miten toimintaa koordinoidaan ja 
fasilitoidaan?

• Miten rakennetaan tuntemista, 
luottamusta ja sitoutumista?

• Miten ja kuinka usein järjestetään 
verkostotapaamisia ja muita 
yhteisiä kohtaamisia? 

• Minkälaista toimintaa järjestetään: 
tiedonvälitystä, keskusteluja, 
foorumeita, vapaata vai 
tavoitteellista yhdessä oppimista, 
yhteisiä hankkeita vai jotain 
muuta?

• Miten verkoston jäsenet viestivät 
keskenään, käyvät dialogia ja 
käsittelevät tietoa yhdessä? 

• Miten verkostossa tehdään 
päätöksiä?

• Miten verkoston jäsenistöä 
kehitetään ja miten uudet toimijat 
saatetaan mukaan verkostoon?

• Minkälaisia rooleja toimijat voivat 
ottaa? 

• Minkälaista sitoutumista 
odotetaan? 

• Minkälaisia resursseja osallistujien 
toivotaan panostavan 
verkostotyöhön?

• Miten huomioidaan tai otetaan 
mukaan erilaisia kohderyhmiä, 
joilla on erilaisia tarpeita?

• Miten huomioidaan ja 
informoidaan verkoston 
osallistujien taustaorganisaatiot ja 
muut sidosryhmät?

• Miten toimintaa rahoitetaan ja 
resursoidaan?

• Miten verkoston toimintaa ja 
tuloksia seurataan ja arvioidaan 
yhdessä?

• Miten toimintaa kehitetään ja 
uudistetaan yhdessä?
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Yhdessä eteneminen

Suunnitellaan

Arvioidaan
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Vaikutusten 
arviointi ja 

levittäminen

Ympärillä avoin, 

tuntematon verkosto

Sisäisesti 

vahva verkosto
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Verkostotyön jatkuva syklisyys

Miksi?

Mitä?

Kuka? Miten?

Millä 

resursseilla?
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Case: 

Liikkumisen edistäminen 

varhaiskasvatuksessa



Alkutilanne vuonna 2011

• 2 työntekijän pari Nuoressa Suomessa

• Missiona liikunnan edistäminen mm. varhaiskasvatuksessa

• Tahtotila tehdä verkostoyhteistyötä entistä vaikuttavammin: 
kampanjoista yhteistyöhön

• Vahva brändi: Nuori Suomi

• Ensimmäinen haaste: Miten lähteä liikkeelle?



Verkostotyön 1. sykli

• Vuosi 2012: 35 asiantuntijasta noin 80 asiantuntijan verkostoksi
• Asiantuntijahaastattelut: kuinka saamme lapset liikkumaan 

varhaiskasvatuksessa? Keitä tarvitsemme mukaan?

• Verkostojen piirtämistä, yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen 
hahmottamista

• Verkoston nimi: ”Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen liikkumisen 
käytäntöihin”

• Tavoite: sitoutuminen yhteiseen kansalliseen kehittämiseen

• Koordinoiva organisaatio: Nuori Suomi (2 henkilöä työparina)



Verkoston 
piirtämistä 
(v. 2012)



www.nuorisuomi.fi

Ensimmäinen avoin seminaari 27.1.2012: 

”Tarvitaanko tätä verkostoa?”  ”Kyllä!”



Verkoston rakenne (2012 alkaen vuoteen 2014)



Verkostotyön 1. sykli

• Haaste tämän työvaiheen jälkeen: tarve päästä 
asiantuntijatyöstä käytännön kehittämiseen



Verkostotyön 2. sykli

•Vuosina 2013-2014 pilotointia
• Tavoitteena 20 pilottipäiväkotia, mukaan saatiin 70 innostunutta 

päiväkotia
• Kokeiluja varhaiskasvatuksessa:

• Arjen liikkumista päiväkodeissa

• Johtamiskokeiluja päiväkodeissa

• Kuntatason varhaiskasvatuksen organisoitumista

• ”Messut”, joissa hyviä käytäntöjä kehiteltiin ja jaettiin
• Tuloksena raportti kokeiluista

•Haaste tämän työvaiheen jälkeen: piloteista 
levittämistyöhön



Verkostotyön 3. sykli (…oikeastaan useita syklejä…)

• Vuodet 2014 – 2019: Toiminnan systematisointia eri tasoilla
• Tukipaketti varhaiskasvatukseen työntekijöille, johdolle ja kunnille

• Valtakunnallinen ohjelma-asiakirja ja tieteelliset suositukset

• Vaikuttaminen Varhaiskasvatuslakiin

• Koordinoivan organisaation vaihdokset: 

• Nuori Suomi (2 hlöä) →

• Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo (1,5 hlöä) →

• Olympiakomitea (1,5 hlöä) →

• Opetushallitus (nykyinen kotipesä, 1 hlö)



Useita tasoja verkostoitumisessa (esimerkki vuodelta 2014)
Avoimia seminaareja ja pääsuunnitteluryhmän tapaamisia

Teemaryhmiä

Ohjelmadokumentin kirjoittamisryhmä

Pilotointia varhaiskasvatusyksiköissä

Muita 
tapahtumia

7.2.14 
verkoston 

työseminaari

3.6.14
pääsuunnitteluryhmä

4.-6.10.14
Laivaseminaari & 

pääsuunnitteluryhmä

4.12.2014
Verkoston yhteinen

työseminaari ja
pilotoinnin

Esittelyseminaari
Valo-talo

Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen

5.5.14

Lapsuus-,
Varhaiskasvatus- ja
Johtajuustyöryhmät

22.5.14

Osaamis-
työryhmä

2.6.14

Starttiseminaari 
uudet tahot

16.1.14
Työseminaari
jatkavat pilotit

4.2.14

Esittelyseminaari  & messut 
+ rinnakkaisseminaari

kuntatasoisille toimijoille
13.5.14

Starttiseminaari 
uudet tahot

28.8.14

Työseminaari
kunnat
16.9.14

Työseminaari
jatkavat pilotit

4.9.14

21.3 16.5 5.9

Kuntakäynnit
Rovaniemi & Oulu

9.-10.9.14Seminaari 
OKM & AVI

20.8.14
AVI + 

Alueet
19.11.14

14.11 4.12

Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen

6.10.14

17.107.2

Lausunto raporttiin
Varhaiskasvatuslakia 

valmistelevalle ryhmälle 
15.5.14

TELI-ohjausryhmä
STM&OKM

30.10.14

5.10

Lastensuojelun KL
Leikin talo-materiaali 

20.11.14





Työkirjoja ohjelman toteuttamisen tueksi

Kunnille

Päiväkotien johtajille

Varhaiskasvattajille



Ohjelma-asiakirja ja pienten askeleiden 

kehittämisopas



Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä:
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset, 
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21

Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen 
aktiivisuuden suosituksille 2016. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:22

+



Extranet-työkalu: www.ilokasvaaliikkuen.fi

http://www.ilokasvaaliikkuen.fi/


Paljon luentoja, seminaareja, konferensseja…



Missä nyt ollaan ja mitä seuraavaksi?

• Tilanne 2018-2020: Mukaan saatu yli puolet Suomen 
varhaiskasvatuksesta

• Nykyinen haaste: käytännön juurruttamistyön jatkaminen ja 
uudistuminen yhtä aikaa



Verkostotyön jatkuva syklisyys

Miksi?

Mitä?

Kuka? Miten?

Millä 

resursseilla?
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Ohjeistus ryhmätyöskentelyyn

Teemat keskusteluun:

• Minkälaisia jumeja olette kohdanneet ja miten ne on ylitetty Leader-ryhmän työllä? 

• Minkälaisia jumeja näette edessä seuraavaksi ja miten ennakoitte niitä 
ryhmässänne?

Valitkaa puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtaja pitää huolen, että pysytte aikataulussa ja kaikilla 
on mahdollisuus puhua. Sihteeri pitää huolen muistiinpanoista Mentimeteriin. 

Kirjatkaa ylös yksi kiinnostava esimerkki Leader-verkostotyön jumista ja sen ylittämisestä. 
Mene osoitteeseen www.menti.com ja lisää koodi: 28 60 09

Aikaa klo 11.30 asti

Jaamme kaikki automaattisesti sekaryhmiin ja kutsumme teidät takaisin, kun aika on kulunut. 
Kierrämme ryhmissä kuulemassa keskustelua. Jos teille tulee ongelma pienryhmässä, kutsukaa apua 
”Ask for help” toiminnolla tai palatkaa tähän päähuoneeseen, jossa joku päivystää koko ajan. 

http://www.menti.com/


Kiitos! ☺

www.verkostojenjohtaminen.fi


