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Nostot webinaareista 1/3: Miksi sapluuna?

Verkostoanalyysien tekeminen on lähtenyt hyvin käyntiin ja niiden tekeminen koetaan sinänsä 
hyödylliseksi mm. strategian kannalta. Samalla heräsi ja on herännyt kysymyksiä

• Kenelle ja miksi analyysi tehdään? 

• Ensisijaisesti Leader-ryhmän työn ja alueen kehittämisen tueksi sekä strategian tueksi.

• Onko sapluunan täyttäminen "vaatimus" vai työtä helpottava työkalu? 

• Sapluuna on ennen kaikkea ajattelun apuväline. Tarkoitus ei ole tuottaa raporttia "joitain muita 
varten" vaan oman työn tueksi ja apuvälineeksi. 

• Sapluunan käyttöarvo selviää vasta sitten, kun sitä käytämme.

• Excel-muotoista sapluunaa ei tarvitse sellaisenaan täyttää tai käyttää, jos sitä ei koeta tarpeelliseksi.

• Mikä on verkostoanalyysin suhde strategiaan, laatukäsikirjaan jne? 

• Tähän saadaan tänään vastauksia

• Kuinka analyysit pisteytetään vai pisteytetäänkö niitä? 

• Tähän saadaan tänään vastauksia



Nostot 
webinaareista 2/3: 

Minkälainen 
tuotos?

Kuinka syvällinen tai raskas analyysi tarvitaan?

• Analyysien tekemiseen ei ole rajattomasti resursseja. 
Leader-ryhmien on hyvä tehdä perusteltuja priorisointeja 
ja rajauksia analyysin tekemiseen.

Mitkä kaikki verkostot kannattaa kuvata, kun Leader-
verkostot ovat "verkostojen verkostoja"? 

• Verkostot ovat valtavan laajat, eikä kaikkea voida kuvata

• Tehtävä tarvittaessa strategista valintaa: jotkut verkostot 
kuvataan tarkemmin, toiset vähemmän tarkasti, jotkut 
jätetään kuvaamatta

Miten tämän monitahoisen asian saisi esitettyä 
yksinkertaisesti, ymmärrettävästi ja maanläheisesti? 
Visuaalinen vai kirjallinen tuotos? 

• Olennaista on tuottaa tiivis ja kirkas analyysi, joka tukee 
Leader-ryhmän työtä ja kertoo ytimekkäästi tärkeimmät



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 verk<ostot Luonnollisesti kehittyvät
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Erilaisia verkostoja

Systemaattisemmin kuvattavissa Tarpeen hyödyntää luovia kuvaustapoja



Nostot 
webinaareista 3/3: 

Mitä 
dynaamisuus 

tarkoittaa?

• Ohjaako sapluuna stabiiliin verkostokuvaukseen, 
vaikka tavoitteena on nimenomaan dynaaminen 
analyysi? 

• Analyysi ei ole koskaan valmis, sillä verkostot 
kehittyvät jatkuvasti. Tärkeää on lähteä liikkeelle ja 
sitten kehittää analyysiä aina tarpeen mukaan

• Kumppanuudet, tavoitteet ja työtavat ovat 
käytännössä jatkuvasti muuttuvia, jolloin myös 
verkostojen analysointi on jatkuvasti kehittyvää –
halusimme tai emme

• Erityisesti sapluunan kohdan 4 tavoitteena on 
kuvata ne toimintatavat, joilla verkostotyö pysyy 
ajassa elävänä

• Kuinka sapluunaa jatkokehitetään? 

• Tänään jatkokehitetään – ja kehittäminen jatkuu 
varmasti niin kauan, kuin Leader-verkostoja on 
olemassa



Verkostotyö ja siksi myös verkostoanalyysi on jatkuvaa 
yhteisen ymmärryksen ”avaamista” ja päätöksenteon 
kautta tapahtuvaa ”sulkemista”



Tuplatimantti-
malli

Kehittäjä: British Design Council v. 2005

https://en.wikipedia.org/wiki/Double_Diamond_(design_process_model)

https://en.wikipedia.org/wiki/Double_Diamond_(design_process_model)


Törrönen, Kreapal: https://www.kreapal.fi/blogi/mihin-liiketoimintamuotoilua-voidaan-hyodyntaa-millaista-osaamista-se-vaatii/

https://www.kreapal.fi/blogi/mihin-liiketoimintamuotoilua-voidaan-hyodyntaa-millaista-osaamista-se-vaatii/


Onko 
dynaamisuudella 
suuntaa? 

”Paras suunta” ei 
varmastikaan ole 
vakio

Verkosto voi tarpeen mukaan:

• Laajentua tai supistua

• Vahvistua tai haurastua

• Selkiytyä tai sumentua

• Edetä tehokkaasti tai pysähtyä uudistumaan

• Jne.

Dynaamisella analyysillä pysytään 
mukana tässä muutoksessa ennakoivasti 
ja strategisesti. Näin voidaan edistää 
niitä verkostotyön piirteitä, jotka ovat 
kulloinkin tarpeen
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Alustus ja keskustelua



Oppiva 
yhteisö

Verkosto-

tapaaminen: 

herättely

Työpaja 1

Työpaja 2

Kokeilut 1

Kokeilut 2

Verkostotapaaminen: 

arviointi

Juurruttamista

Levittämistä

Kokemusten ja aiemman 

tietämyksen aktivointi

Uuden tiedon ja parhaiden 

käytäntöjen kokoaminen

Opitun kriittinen 

arviointi
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Verkostotyön jatkuva dynaaminen syklisyys

Miksi?

Mitä?

Kuka? Miten?

Millä 

resursseilla?
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Sapluunan 1. kysymykset Sapluunan 2. kysymykset

Sapluunan 3. kysymyksetSapluunan 4. kysymykset


