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Oppimisverkosto

Open space työskentelyn 
tulokset 
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Hyödyttömissä 
verkostoissa

Hyödyllisissä 
verkostoissa

Kokemuksia verkostoista: olen ollut…

Yllättävä & 
vieras

Tuttu & 
samanmielinen

Kun verkosto on…

… se saa aikaan…
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Esimiestyö 
muutoksessa -

oppimisverkosto

Verkoston tehtävänä on…

Haluaisin puhua näistä teemoista…

Tieto verkostossa kulkee….

Verkoston toimintaa ohjaavat 
nämä periaatteet….

Verkostolle toimivia 
työskentelytapoja ovat…

Verkosto on minulle hyödyllinen, 
koska…

Mitä me tarvitsemme? Mikä olisi meille hyväksi?

Minä olen hyödyllinen 
verkostolle, koska…

Minkälaisen verkoston haluamme rakentaa?

Kohtaamisen paikkoja ovat… 

Tarvitseeko verkosto työnjakoa? 
Minkälaista?

Tehdään tästä oppimisverkostosta hyödyllinen & 
innostava 

Mitä muita kysymyksiä…..
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Esimiestyö 
muutoksessa -

oppimisverkosto

Tutustutaan & jaetaan 
toimivaa
• Tutustutaan hyviin & toimiviin 

käytäntöihin ja jaetaan niitä
• Valtakunnallisen kertyvän 

tiedon hyödyntäminen
• Ajankohtaisia teemoja
• Haluamme rakentaa 

valtakunnallisen, avoimen ja 
virkeän ketterän ja reagoivan 
verkoston

Mitä me tarvitsemme? Mikä olisi meille hyväksi?

Minkälaisen verkoston haluamme rakentaa?

Keskustellaan ja tuetaan toisiamme
• Keskustellaan avoimesti face-to-face, ollaan 

vuorovaikutteisia
• Näkemysten jakaminen ja ajatuksien 

kehittyminen, myös kyseenalaistaminen
• Uusien ajatuksia herättävä
• Eri toimijoiden asiantuntijuus ja monipuolinen 

osaaminen avartavat näkemyksiä verkostossa
• Moniammatillinen ja moniääninen, 

demokraattinen, kaikkia tarvitaan -periaate
• Kollegiaalisuus, osallistujia eri kokoisista 

organisaatioista
Opitaan uutta
• Uusia näkökulmia, avaavia alustuksia
• Verkosto auttaa/tukee kompleksiseen 

maailmaan liittyvien työmenetelmien 
käytössä

• Vertaistuki
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Verkoston tehtävänä on…

Verkoston toimintaa ohjaavat 
nämä periaatteet….

Verkostolle toimivia 
työskentelytapoja ovat…

Tarvitseeko verkosto työnjakoa? 
Minkälaista?

Esimiestyö 
muutoksessa -

oppimisverkostoVerkoston toimintatavat & tehtävä
• Luoda kohtaamisen mahdollisuuksia 

moniääniselle keskustelulle, kokemusten 
vaihdolle, uuden yhteisen ymmärryksen 
luomiselle

• Luennot, ryhmätapaamiset, 
verkkotyöskentely, pienryhmät yhteisen 
teeman puitteissa, työpajat, koulutus, 
verkostotapaamiset

• Seminaaripäivät, asiantuntija-alustukset, 
materiaalien jako (artikkelit, tutkimukset)

• Vapaamuotoinen verkkopaikka 
keskusteluille, esim. Facebook-ryhmä

• Sähköiset tavat pitää yhteyttä yllä, myös 
sähköpostitse/sähköpostiverkosto

• Verkosto tarvitsee koordinoijan, 
mahdollistavia johtajia ja tiedon kokoajia

• Dialoginen työtapa, vastavuoroisuus, hyvin 
käytäntöjen/oivallusten jakaminen

• Lisätä osaamista muutosten 
toteuttamiseen

• Tarvitaan teoriaa käytännön tueksi

• Verkoston tehtävänä on laajentaa 
kompleksisen ajattelun (maailmankuvan) 
tunnettavuutta ja ymmärrystä

• Todellinen verkosto, josta löydetään 
asiasta kiinnostuneet kehittäjäkumppanit

Periaatteet 
• Luovuus, innovaatio, avoimuus, 

moniäänisyys
• Sallivuus, kokeilevuus, 

luottamus/luottamuksellisuus, 
arvostus, innovointi

• Innostaa oppimaan
• Osallisuus ilman asemaa
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Tieto verkostossa kulkee….

Kohtaamisen paikkoja ovat… 

Esimiestyö 
muutoksessa -

oppimisverkosto

Kohtaamisen paikat
• Etätapaamiset esim. 2 krt/vuosi
• Toimiva sähköinen palvelu, josta asiat löytää
• Kunteko2020 sivustolle yhteinen 

keskustelualue?
• Yammer
• Keskustelualusta
• Twitterin yhteinen #, esim. #esimiestyö 

muutoksessa -oppimismverkosto
• Yhteisiä päiviä, myös kasvokkaisia kohtaamisia
• Ympäri maata: Kunteko –sivusto voisi olla 

kokoava paikka
• Voitaisiin tutustua hyviin käytäntöihin -> 

kasvokkain tapaamisia, jotka jaetaan 
virtuaalisesti

• Toivottavasti jotain muutakin osallistumisen 
tapoja kuin Twitter, FB tai vastaavat
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Haluaisin puhua näistä teemoista…

Verkosto on minulle hyödyllinen, 
koska…

Minä olen hyödyllinen 
verkostolle, koska…

Esimiestyö 
muutoksessa -

oppimisverkosto

Hyödyllisyys
• Verkosto on hyödyllinen, 

koska pääsee jakamaan ja 
kuulemaan kokemuksia 
muutokseen liittyvistä 
ilmiöistä, jotka ovat kaikille 
yhteisiä

• Verkostosta saa uudenlaisia 
tapoja johtaa muutosta, 
tukee tulevien muutosten 
johtamista

• Tukea ja hyviä käytäntöjä
• Mahdollisia käytännön 

työkaluja arjessa 
selviämiseen

• Uusia näkökulmia eri alojen 
toimijoilta

• Uusia ideoita, ajatuksia, 
yhteisöllisyyttä

• Tukee esimiestyötä

• Työhyvinvointi muutoksessa
• Työsuhdetaitojen 

kehittäminen, teemaehdotus 
”hankalat työntekijät”

Hyödyllisyys
• Toivon, että verkostoon voi 

osallistua erilaisilla tai 
tilannekohtaisilla 
voimavaroilla. Itse annan 
verkostolle käyttöön oman 
osaamiseni ja kokemukseni 
näissä puitteissa

• Olen esimiehenä oppijana ja 
toisaalta kokemusasian-
tuntijana

• Tarvitsen paikkaa ”ikkunoita 
avaavalle” keskustelulle ja 
ajatusten virittelylle. Muutoin 
arki jumiutuu rutiineihin ja 
ongelmiin

• Haluan uudistua ja kehittää 
uudella tavalla

• Tuen esimiehiä muutoksessa. 
Tarvitsen vertaistukea 
ajatusten kehittymiseen

• Tukee omaa työtehtävää


