
Työpaja 1. Verkostoista voimaa 
muutokseen ja työssä 

jaksamiseen

www.ttl.fi/combo
#ComboHanke

http://www.ttl.fi/combo


Työpajan tausta ja tavoite
•Erilaiset verkostot ovat keskeinen osa työelämää
•Ammatilliset verkostot sisältävät voimavaroja, 
jotka usein tukevat omaa työtä. 

•Työpajan tavoitteet:
•Tunnistaa omaan työhön liittyviä ja sitä tukevia 
verkostoja

•Tunnistaa keinoja verkostoitumiseen
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Toimintaympäristön muuttuminen
•Vuorovaikutussuhteet työelämään, työpaikkoihin ja 
nuorisoalan toimijoihin kasvattavat rooliaan.

•Yhteistyö- ja kumppanuusverkostot työelämän ja 
ammatillisen koulutuksen rajapinnalla muodostuvat 
keskeisiksi uusiksi ”yhdessä oppimisen ja yhteistyön 
paikoiksi” (Nurminen 2010)

•Myös oppilaitoksen sisäiset verkostot lisäävät 
merkitystään (esim. yhteisten aineiden integrointi 
ammattiaineisiin)

•Kehittyvissä oppimisympäristöissä toiminta vaatii 
opettajalta verkosto-osaamista (Helander 2009)
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•Verkosto on joukko toimijoita (organisaatioita 
tai ihmisiä) ja niiden välisiä suhteita. 

•Verkoston toiminta perustuu yhteisiin 
tavoitteisiin, luottamukseen ja sitoutumiseen

•Verkoston solmukohta on taho, jonka kautta 
kulkee paljon informaatiota eri lähteistä. 
Solmukohdat myös yhdistävät eri toimijoita 
keskenään.
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Määritelmiä



Esimerkki verkostosta
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Ammatilliseen verkostoon liittyviä 
voimavaroja
•Informaation ja kokemustiedon 
leviäminen (esim. ajankohtaiset asiat, työtehtäviä koskevat asiat)

•Osaamisen siirtyminen ja oppiminen 
•Uusien ideoiden syntyminen 
(innovatiivisuus)

•Työn vaikuttavuuden vahvistuminen
•Sosiaalinen tuki
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Näkökulmia verkostoitumiseen

1. Mitkä sidosryhmät ja organisaatiot liittyvät 
työsi tavoitteisiin ja sisältöön? 

2. Mitä osaamista tai tietoa muilla toimijoilla 
on? 

3. Mitä hyötyä verkostoitumisesta olisi omassa 
työssäsi ja verkoston muille osapuolille? 

4. Mitä kautta löydät uudet kontaktit? Voitko 
hyödyntää verkoston solmukohtia tai nykyisiä 
yhteistyötahojasi verkostosi laajentamisessa?
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Yhteistä pohdintaa ja ideointia
1. Rasti. Piirtäkää kartta omaan työhön liittyvästä 

verkostosta. 
• Kirjoittakaa karttaan organisaation sisäisiä mahdollisia yhteistyötahoja 

esim. työnimikkeillä (sisäympyrä)
• Kirjoittakaa karttaan organisaation ulkopuolisia yhteistyötahoja 

(ulkoympyrä), joihin voi kuulua esim. organisaatioita, instituutioita, 
työrooleja, ihmisiä ym.

• Listatkaa verkostoon eri tahoihin liittyviä voimavaroja (tietoa, 
osaamista, tukea)

2. Rasti. Ideoikaa ja listatkaa keinoja:
• Verkostojen laajentamiseen 
• Verkostojen koordinointiin
• Verkostoitumista vaikeuttavien esteiden voittamiseen 
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Lopuksi

•Tarkentakaa omaa 
verkostoitumissuunnitelmaa ”Verkostot 
haltuun oppaan” avulla
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