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ITSEN JA TOISTEN HUOMIOIMINEN KANTAA VERKOSTOSSA
Tee nopea verkostoanalyysi: 
Piirrä kuvaan viivat ja kirjoita nimet, muutama ensimmäinen viiva  on jo valmiina.

Sijoita kuvaan oman verkostosi kaikki tärkeimmät henkilöt, kaikki aina asiakkaisiin ja ulkopuolisiin kumppaneihin saakka. Ketkä vaikuttavat
sinun työhösi ja kenen työhön sinä vaikutat? Keitä he ovat? Mikä on heidän päätehtävänsä? Tiedätkö heidät kaikki?

Analysoi. Mikä reitti vaikuttaa mihin ja keneen? Missä menevät tuloksellisuuden polut? Ovatko ne samat kuin aidosti uuden oppimisen polut?
Kenen kanssa tätä kannattaisi pohtia?

• Miten autan verkoston henkilöiden työtä onnistumaan?

• Miten he voivat auttaa minun työtäni onnistumaan?

• Entä miten minä tai he autamme välillisesti 
verkostossa edellisten tai seuraavien työtä?

Tee tämä myös työporukassasi. Pohtikaa yhdessä erityisesti vahvuuksianne.

Kartoita työverkostotaitosi:
Pohdi kuvassa olevaa verkostoasi.

• Miten kerron tarpeistani verkostoni henkilöille?

• Millaisia tunnetiloja verkostossani liikkuu? 

• Mikä osuus minulla on tunnetiloihin? 

• Miten luomme yhteistä ymmärrystä tavoitteista?

• Mitä asiakas hyötyy siitä, että huomioimme 
verkostossa kaikki toisemme? 

• Miten teemme sen parhaiten?

*

*

*
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MIKÄ OHJAA TOIMINTAANI TÄNÄÄN? MINKÄ PITÄISI?
Tee rehellinen testi. Rastita ensin, mitkä asiat ovat eniten johtaneet omaa toimintaasi tänään, lisää, jos jokin puuttuu. 

Alleviivaa tai ympyröi sitten ne, joiden mielestäsi pitäisi johtaa toimintaasi. Pitäisikö niiden? Mitä näet kuviostasi? Millainen kuvio olisi paras? 
Miten muita ohjaavat asiat vaikuttavat sinuun? Miten itse vaikutat näillä muihin? Mikä muu olisi tärkeää oman toimintani ja itseni johtamisessa?

Yhteisesti sovitut prioriteetit        Luottamus                      Menestymisen halu

Valinnan vaikeus ja ryntäily        Oppimisen halu     Strategia          Ideat ja luovuus             Kateus

Kosto         Työkaverit tai verkosto      Sovitut työtehtävät       Uteliaisuus            Halu päästä helpolla

Pakko     Tunnollisuus             Arvostus         Tehtävän merkityksellisyys   Hyvin tekemisen tarve            Vallan halu

Loukkaukset        Kokoukset        Esimies            Tekemisen ilo          Työpaikan arvot            Oma pinttynyt vakiorooli

Mukavuudenhalu    Deadlinet             Innostus                Asiakkaat         Missio               Tilat tai työympäristö             Keskeytykset

Vaikeiden asioiden siirtäminen          Rohkeus            Motivaatio            Kehityskeskustelun sopimukset       Ahneus

Hyväksytyksi tulemisen tarve              Kokeilunhalu       Yhteiset tavoitteet                  Kotiasiat             Pelko

Näin on aina ennenkin tehty          Ratkaisujen etsiminen yhdessä           Tehtävälistat            Muiden voittaminen

Huono omatunto        Prosessit          Toisten huomioiminen               Saatu palaute            Omat kiinnostukset              Viha

Sähköposti, puhelin ja muut huomionvaatijat                Auttamisen halu        Uudistushalu                 Ohjeet ja säännöt         Laiskuus

Kontrolli ja valvonta        Mieliala          Omat vahvuudet             Vuosikello              Palkka               Statuksen vaaliminen

Pätevältä näyttämisen tarve                      Tietojärjestelmät tai toiminnanohjaus                  Kyllästyminen

Tehkää tämä myös omalla työporukallanne, keskustelkaa yhdessä, mitä huomasitte.

*

*
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”Systeemisyyden ja
verkostomaisuuden

ymmärtäminen ja hyö
dyntäminen auttavat

meitä navigoimaan nyt ja
tulevassa, onnistuneesti ja kil

pailuetua tuottaen.”

Jouni Toikkanen
Asiantuntijaosuuskunta Polkuverkosto
Organisaatioiden ja johtamisen kehittämisen 
asiantuntija – uudistumisen ja dialogin 
ymmärryksellä verkostojen onnistumisia 
rakentamassa

”Läsnäolo, pysähty
minen ja kuuntelun
taito tekevät meistä

vahvoja. Kyvykkyy
temme ja muutoskestävyy

temme kasvaa kohtaamaan 
ennakoimattomatkin haasteet.”

Olli Viljanen, Presdom Oy
Kehittämiskonsultti, pedagogi ja fasilitoija 

– ajattelun avartuminen, yhdessä 
oppiminen ja tietoinen työ fokuksessa

”Ihmisen kohtaaminen, käyttöliittymissä
tai kasvokkain, on verkostoituneen työ
elämän metataito. Sen avulla johdamme 
ja pystymme tuottamaan asiakkaillemme
merkityksellistä lisäarvoa.”

Tuija Tähtinen 
Valmennuksen Vire Oy

Metsänhoitaja, viestinnän
asiantuntija ja valmentaja.

Missiona löytää
olennainen – saada
paras esille

”Kokonaisuuksien näkeminen ja 
yhteisen osaamisen ja ymmärryksen 

rakentaminen vievät meitä eteenpäin, 
kestävästi ja tuottavasti.”

Marja Viluksela, Ajatuspari
Uudistuvan työn ja johtamisen 
valmentaja, ennakoija ja 

sparrauspari – tietoista 
onnistumista, uskallusta ja

oivalluksia edistämässä
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Onnistunut toiminta on monimutkaisen yksinkertaistamista.

Elämme aina jonkin murroksen keskellä ja vanhat toimintatavat ovat aina väistymässä. Olemme
jatkuvalla matkalla. Murros haastaa meitä uudistumaan nyt voimakkaammin kuin vuosikymmeniin,
ja tulevaisuudessa ehkä vieläkin enemmän.

Murros ja muutos vaativat meitä etsimään viitteitä uudesta ajasta ja uusista mahdollisuuksista 
– ja samalla kiinnittämään huomiota eri asioihin kuin ennen. Tämä työkirja tarjoaa apua
pysähtyä huomioimaan ja edistämään johtamiseen ja verkostoissa toimimiseen liittyviä asioita
ja ilmiöitä tietoisesti, motivoituneen, ketterän ja oppivan ihmisten toiminnan näkökulmasta. 

Uudet näköalat, ihmisiin ja ihmisyyteen huomion kiinnittäminen johtamisessa auttaa Sinua
pääsemään helpommalla. Onnistunut ja uudistumiskykyinen arjen toiminta hyödyttää kaikkia:
Minua, meitä, verkostoani, asiakkaitamme.

Työkirja kertoo tiivistetysti ihmisten johtamisessa merkityksellisistä näkökulmista. Tiedon
rinnalla jokaisella aukeamalla on pohdittavaa, tehtäviä ja harjoituksia, joiden avulla voit sparrata
itseäsi, ryhmääsi, työyhteisöäsi, johtoryhmääsi, verkostoasi tai muita omalle työllesi ja johtamisel
lesi tärkeitä kohteita:

● ALOITA onnistuneesti pienin askelin
● TUNNISTA murros, joka vaatii kaikilta uudenlaista ajattelutapaa ja otetta
● VAHVISTA pysymään mukana työn tekemisen ja johtamisen muutoksessa
● INNOSTA navigoimaan muutoksessa innostumisen, sisäisen motivaation ja ratkaisuihin suuntaamisen avulla
● SOVELLA oman ajattelusi vahvistamiseen ja yhdessä etenemiseen

Lämmin kiitos Metsämiesten Säätiölle tämän kirjan mahdollistamisesta.
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