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Tämä tutkimus tarkastelee Etelä-Pohjanmaalla kulttuurin kehittämistyössä toteutet-
tua verkostomaista toimintatapaa sekä sen vaikutuksia osana maakunnallista kult-
tuuristrategiatyötä. Opinnäytetyö on toteutettu osana Etelä-Pohjanmaan liiton kult-
tuurin kehittämistyötä ja sen tarkoituksena on löytää kehittämiskohtia sekä uusia 
näkökulmia verkostomaiseen toimintaan. Opinnäytetyön aihe on jalostunut kiinnos-
tuksesta verkostomaista kehittämistyötä kohtaan, mutta yhtä lailla myös kulttuurin 
kehittämistyön tarpeesta tarkastella nykyisten verkostojen toimintaa sekä niiden 
merkitystä.   

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jossa tapaustutkimuksen 
kautta tarkastellaan kulttuurin kehittämistyön verkostoja, verkostotyön antia sen jä-
senille sekä alueelliselle kulttuurin kehittämistyölle. Tutkimuksessa pohditaan myös 
verkostotyön ja strategiatyön yhteyttä. Osana tutkimusta on haastateltu alueen kult-
tuuritoimijoita, jotka ovat mukana kulttuurin kehittämistyön verkostoissa sekä tutus-
tuttu huolellisesti kulttuurin kehittämistä ohjaaviin kulttuuriohjelmaan sekä  
-strategioihin, jotka on tehty maakunnallisen kulttuurin kehittämistyön tueksi.  

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kulttuurin kehittämistyössä verkosto-
mainen toimintatapa on tarpeellinen sekä Etelä-Pohjanmaan liiton, että alueen kult-
tuuritoimijoiden näkökulmasta. Verkostotyö mahdollistaa moniäänisen vuoropuhe-
lun kulttuuritoimijoiden välillä, toimijoiden välisen sparrauksen sekä lisää toimijoiden 
välistä yhteistyötä.  

Kulttuurin eri verkostojen toimintaa ja vaikuttavuutta voitaisiin kehittää verkostojoh-
tamista terävöittämällä. Lisäksi kulttuurin vaikuttavuutta voidaan nostaa panosta-
malla kulttuurin ammattitaidon ja tuottamisen parantamiseen. Tulevaisuudessa voi-
taisiin yhdistää verkostomainen työskentelytapa osaksi kulttuuristrategian jalkau-
tusta, toteutusta ja seurantaa.  

Avainsanat: kulttuuri, strategia, verkosto, johtaminen, tutkimus, merkitys 
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This study examines the networking of South Ostrobothnia culture development and 
implications for regional cultural strategy work. Thesis has been implemented as a 
part of culture development work in Regional Council of South Ostrobothnia. The 
purpose of the work is to find development points and new perspectives for network-
ing activities. The subject of the thesis comes from my own interest in networking 
cooperation but also the demand to look at the existing of networks and their im-
portance. 

The thesis is a qualitative research in which the research method is a case study. 
The research examines networks of cultural development work and the importance 
of networking for participants and development work. The study also discusses the 
link between networking and strategy work. As part of the research some of the 
cultural actors who are involved in network collaboration have been interviewed. 
The thesis is a qualitative study that examines the networks of cultural development 
work, the contribution of networking work to its members and regional cultural de-
velopment work examined through the case study. 

The findings indicate that a network-like way of working is necessary for both the 
Regional Council of Southern Ostrobothnia and the cultural actors in the region. 
Networking enables multiple dialogue, sparring and increased collaboration be-
tween cultural actors. 

Cultural networks and their effectiveness can develop by network management. In 
addition, the impact of culture can be enhanced by investing in the expertise of cul-
tural operators. In the future, networking could also be integrated into the implemen-
tation and monitoring of the cultural strategy. 

Keywords: culture, strategy, network, leadership, research, significance 
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1 JOHDANTO 

Tämä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on toteutettu osana 

Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurin tehtäväalueen toimintaa. Selvityksessä tarkastel-

laan kulttuurin tehtäväalueen olemassa olevien verkostojen toimintaa sekä merki-

tystä kulttuuristrategian suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Etelä-Pohjanmaan liitto on lakisääteinen kuntayhtymä, jossa on 17 jäsenkuntaa. Lii-

ton toiminta perustuu alueelliseen yhteiskehittämiseen, jota rahoittavat kuntayhty-

män kaikki kunnat yhteisesti. Etelä-Pohjanmaan liitto toimii maakunnan aluekehitys-

viranomaisena ja edunvalvojana. Valtuustokausittain valmisteltava maakuntaoh-

jelma näyttää suuntaa liiton toiminnalle. Aluekehittämiseen alueella käytetään maa-

kunnallista, kansallista ja Euroopan unionin rahoitusta. Liitossa valmistellaan Euroo-

pan aluekehitysrahaston (EAKR) kehittämishankkeiden sekä kansallisten maakun-

nan kehittämisrahan rahoituspäätökset. Aluekehittämisen lisäksi Etelä-Pohjanmaan 

liitossa ohjataan maakuntakaavoituksella maakunnan alueiden käytön suunnittelua 

ja luodaan linjauksia maankäytölle sekä edistetään maakunnan kansainvälisty-

mistä. (E-P liitto, [viitattu 7.5.2019].) 

Kulttuurin tehtäväalueen pääasiallinen toimintakenttä on laaja; yhteistyötä tehdään 

kuntien kulttuuritoimijoiden kanssa, alueen valtionosuutta saavien laitosten osalta 

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon, Aluetaidemuseo, Nelimarkka-museon sekä 

Lapuan taidemuseon kanssa, alueen taiteen perusopetuksen toimijoiden kanssa, 

taiteilijoiden, kulttuuritoimijoiden sekä yhdistysten kanssa. Etelä-Pohjanmaan liiton 

oma kulttuurilautakunta tuo poliittisen kehyksen toiminnalle. Maakuntaliiton poliitti-

sesta johtamisesta vastaavat myös maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus. Kulttuu-

rin kehittämisen osalta maakuntien liitoilla on vastuu kulttuuria koskevien suunnitel-

mien sekä kehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta osana maakuntaohjelmia 

sekä kulttuurin edistäminen (E-P liitto 2001). 

Julkisella sektorilla on edessä monenlaisia haasteita yhteiskunnan rakentamisessa 

kuten talouskasvun hidastunut kehitys, velkaantuminen sekä väestön ikääntyminen. 

Edellä mainitut haasteet edellyttävät myös julkisilta toimijoita entistä tehokkaam-

paan toimintaa sekä muuttamaan perinteinen staattinen johtamisjärjestelmä dynaa-

miseksi ja innovatiiviseksi.  (Sydänmaanlakka 2015.) Verkostomaisen toimintavan 
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kehittäminen voi toimia yhtenä vastauksena julkisen sektorin paineisiin sekä toimin-

nan tehostamiseen.  

Sydänmaanlakka (2015) on rohkeasti kuvannut, että poliittinen johtaminen on mo-

nella tavalla kriisissä. Julkisen sektorin uudistamisessa strategisen ajattelun kehit-

tämisellä laajasti on tärkeä rooli. Tarvitaan uudenlaista tahtotilaa, arvoja sekä visi-

oita, mutta yhtä lailla toimintakulttuuria, joka perustuu laaja-alaiseen yhteistyöhön. 

Verkostomaisen toimintatavan lisäksi tarvitaan verkostojohtamisen parempaa hal-

lintaa sekä ponnistelua pois hierarkioista.  

Verkostoituminen on myös laajemmin kasvava ilmiö koko yhteiskunnassa, mutta se 

ei kuitenkaan ole mikään uusi ilmiö. Sitä edeltäväksi toiminnaksi voidaan lukea mm. 

erilaiset yhdistykset tai osuustoiminta. (Saarnilehto, Vesalainen & Annola 2013, 

245.) Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurin tehtäväalueella on rakennettu verkosto-

maista toimintatapaa kehittämistoiminnan aloittamisesta saakka, eli vuodesta 1997. 

Verkostojen syntyminen on lähtenyt tarpeesta, jossa alueellisen kehittämisorgani-

saation tavoitteena oli hahmottaa kuntien kulttuuritoiminnan tilanne sekä siihen liit-

tyviä haasteita verkostomaisessa yhteistyössä. Liitossa tehdyn verkostoyhteistyön 

ohessa on 90-luvun lopulta lähtien toteutettu alueellisia kulttuuriohjelmia sekä kult-

tuuristrategioita, joiden tavoitteena on ollut ohjata alueellista kulttuurin kehittämis-

työtä.  

Voidaankin sanoa, että Etelä-Pohjanmaan liitto on toiminut kulttuurin kehittämisen 

eri verkostoissa eräänlaisen verkostoveturin roolissa. Niemelä (2002, 46) kuvaa ver-

kostoveturin roolia verkoston koordinoijaksi ja kehittäjäksi. Verkostomaista toimin-

tatapaa on toteutettu kulttuurin kehittämistyössä nyt yli kaksikymmentä vuotta. Ver-

kostotyö kaipaa toiminnan kehittämistä, kuten kaikki muukin toiminta, jotta sillä voi-

daan vastata alati muuttuviin haasteisiin.  

Tässä tutkimuksessa keskityn tutkimaan Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurin tehtävä-

alueen verkostoja, niiden merkitystä sekä toimintaa kulttuurin kehittämistyössä. Tut-

kimuskysymykseni on: Mikä on kulttuurin tehtäväalueen verkostojen merkitys tai yh-

teys maakunnalliseen kulttuuristrategiaan. 

Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa pureudun julkisen johtamisen haasteisiin 

verkostojohtamisessa ja tutkimusmenetelmänä käytetään tapaustutkimusta. Pyrin 
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luomaan tarkan kuvauksen Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurintehtäväalueen verkos-

toista ja niiden toiminnasta sekä yhteydestä kulttuuristrategiaan. Tutkimusaineisto 

koostuu kulttuurin verkostojäsenille tekemistäni haastatteluista sekä maakunnalli-

sista kulttuurin kehittämisen ohjelmista sekä sitä seuranneista maakunnallisista kult-

tuuristrategioista. Minulla on ollut myös mahdollisuus tutkia verkostojen toimintaa 

niiden sisältä käsin omakohtaisen kokemuksen kautta, sillä olen ollut osana verkos-

tojen toimintaa vuosien 2015-2019 aikana. 

Tutkimukseni pohjaksi tutustuin kulttuurin kehittämisohjelmaan sekä sitä seurannei-

siin kulttuuristrategioihin. Tarkastellessani kulttuuriohjelman sekä -strategioiden si-

sältöjä huomasin, että kulttuuriohjelmassa ja -strategioissa on aika paljon samoja 

tavoitteita sekä yhtäläisyyksiä. Osittain tähän vaikuttavat tietysti aluekehittämistä 

määrittävät muut asiakirjat, mutta yhtä paljon myös se, että strategian sisältö on 

toteutettu hyvin laajasti kaikkia alueen kulttuuritoimijoita palvelemaan ja yhdessä 

näiden toimijoiden kanssa. (E-P liitto 1999; 2004; 2010; 2014.) 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on tuoda kulttuurin kehittämistyöhön verkostoyhteis-

työtä, verkostojohtamisen näkökulmia hyödyntäen, uusia ideoita ja malleja ver-

kosto- sekä strategiatyöhön sekä nostaa kehittämisehdotuksia strategian jalkautta-

miseen ja tavoitteiden toteutumiseen.  
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2 KULTTUURIN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET 

Julkisten toimijoiden alalla koetaan usein painetta tuottaa mahdollisimman kattavia 

palveluita. Usein tämä johtaa tilanteeseen, jossa pyritään tekemään ”kaikkea kai-

kille”. Kohdentamattomat tai liian laajat tavoitteet aiheuttavat helposti sen, ettei nä-

kyviä kehittämisaskelia oteta, vaikka kehittämistahto onkin vahvaa. Mitä voitaisiin 

tehdä, jotta kulttuurin kehittämisen strategiat jalostuisivat käytäntöön entistä parem-

min?  

Kulttuurin kehittämistyötä on tehty Etelä-Pohjanmaan liitossa suunnitelmallisesti ja 

pitkäjänteisesti vuodesta 1997 lähtien. Reilun 20 vuoden aikana resurssit ovat li-

sääntyneet yhdestä henkilötyövuodesta 2,5 henkilötyövuoteen ja sitä myöten toi-

minta on kehittynyt eteenpäin sekä laajentunut. Kehittämistyön tukena ovat olleet 

lähes toiminnan alusta saakka maakunnalliset kulttuuriohjelmat tai -strategiat, jotka 

ovat ohjanneet toimintaa, kuten ohjaavat edelleenkin. Kehittämistyötä ohjaavat työ-

kirjat ovat rakentuneet vuorovaikutteisesti alueen kulttuuritoimijoiden kanssa. 

Kulttuurin kehittämistyön työkaluna on toiminut vuodesta 1999 saakka alueellinen 

kulttuurin kehittämisohjelma tai strategia. Etelä-Pohjanmaan kulttuurin kehittämis-

ohjelma vuosille 1999–2006 oli ohjelmista ensimmäinen. Tätä ensimmäistä ohjel-

maa taustoitti myös Kimmo Kainulaisen tekemä tutkimus Kulttuuripoliittiset arvos-

tukset Etelä-Pohjanmaalla – Näköaloja ohjelmatyöhön. Etelä-Pohjanmaalla työoh-

jelman tarkoitus oli luoda ohjelmatyölle kehys sekä määritellä yhteistyömuodot. Yksi 

keskeinen tavoite oli myös hankkeistaa ohjelmassa olevat ideat kehittämishank-

keiksi ja löytää hankkeille toteuttajat, mutta yhtä lailla pystyä rakentamaan pysyviä 

rakenteita kulttuurin kehittämistyölle. (E-P liitto 1999, 4–6.)  

Oleellisessa osassa kulttuurin kehittämistyötä on ollut myös Etelä-Pohjanmaan liiton 

toteuttamat alueelliset kehittämishankkeet reilun 20 vuoden aikana. Hankkeita on 

toteutettu mm. taiteen perusopetuksen, kulttuurihyvinvoinnin, ruokakulttuurin ja mo-

nien muiden hankkeiden myötä. Parhaillaan käynnissä on kaksi kansainvälistä ke-

hittämishanketta keramiikan ja kulttuuriperinnön edistämiseksi sekä kulttuurihyvin-

voinnin edistämiseen liittyvä usean maakunnan yhteishanke.   
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Tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan kulttuurin kehittämistä ohjaa-

vien ohjelmien sisältöjä sekä painopisteitä. Toisessa alaluvussa keskitytään Etelä-

Pohjanmaan liiton nykyisen kulttuuristrategian Etelä-Pohjanmaa – Jotakin parem-

paa, kulttuuristrategian 2015–2020 tavoitteisiin. Kolmanteen alalukuun on koottu 

vielä yhteistyön ja verkostoitumisen näkymistä kulttuurin kehittämistä ohjaavissa oh-

jelmissa. 

2.1 Aikaisempien ohjelmien painopisteet  

Kulttuurin kehittämisen verkostoitumisen tarve tunnistettiin jo ensimmäisessä kult-

tuuriohjelmassa. Kulttuuripoliittisen ohjelman painopistealueet olivat verkottuminen 

ja kulttuuriyhteistyön kehittäminen, kulttuurin toimintaedellytysten turvaaminen, kou-

lutus ja taidekasvatus, kulttuurituotanto, kulttuuriteollisuus ja työllistäminen, kan-

sainvälistyminen, kulttuuri vetovoimatekijänä, kulttuuriperinnön vaaliminen ja kult-

tuuriperinnön hoito sekä kulttuurin ja elinkeinoelämän välisen vuorovaikutuksen ke-

hittäminen. (E-P liitto 1999, 13–18.)  

Rakennerahaston silloinen ohjelmakausi mahdollisti myös erilaisten kulttuurihank-

keiden rahoittamisen, mikä tuki loistavasti ensimmäisen kulttuuriohjelman painopis-

tealueiden toteutumista. Sittemmin mahdollisuudet näiden rahoitusten hyödyntämi-

seen kulttuurin kehittämistyössä ovat tuntuvasti heikentyneet muuttuneiden rahoi-

tusmäärittelyiden kautta.  

Kulttuuripoliittista ohjelmaa seurasi vuonna 2004 Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrate-

gia, joka kantoi nimeä Etelä-Pohjanmaa – Kulttuurimaakunta, joka ulottui vuosille 

2005–2013. Kulttuuristrategian tarkoitukseksi on strategian tiivistelmässä kuvattu 

”kulttuurin kehittämistarpeiden tunnistaminen ja tulevaisuuden kehittämistyön jänte-

vöittäminen”. Kulttuuristrategian aikajänne ulottui myös koko silloisen EU:n ohjelma-

kauden yli. (E-P liitto 2004, 6–7.) 

Ensimmäisen kulttuuristrategian visio oli ”Kulttuurisesti kilpailukykyinen ja hyvin-

voiva Etelä-Pohjanmaa”. Tuolloin kulttuurin kehittämisen päälinjoiksi nousivat Kult-

tuurinen hyvinvointi, kulttuurista elinkeinoja ja kulttuurista vetovoimaa. (E-P liitto 

2004, 7.) 
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Kulttuurisesti kilpailukykyinen ja hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa, Kulttuuristrategia 

vuosille 2010-2013 -päivitys käynnistettiin keväällä 2009. Tuolloin kulttuuristrategi-

aan hahmoteltiin toimintalinjoja, joiden pyrkimyksenä oli vaikuttaa laajasti ja positii-

visesti koko maakunnan kehitykseen. Kulttuurin kehittämisen kulmakiviksi nostettiin 

Kattavien kulttuuripalveluiden maakunta, Hyvinvoivien yksilöiden ja yhteisöjen maa-

kunta, Luovien alojen yrittäjyysmaakunta ja eurooppalainen kulttuurimaakunta. (E-

P liitto 2009,15–33.) 

2.2 Tämänhetkiset strategiatavoitteet 

Etelä-Pohjanmaa – Jotakin parempaa, kulttuuristrategia 2015–2020 valmistui 

vuonna 2014. Strategian visiona on ”meitä ittiä ja muuta maailmaa innostava kult-

tuurimaakunta”. Voimassaolevan kulttuuristrategiaan on tavoitteet kirjattu kulttuurin 

kehittämisen kulmakivien alle, jotka ovat: yhteistyö, hyvinvointi, liiketoiminta ja kan-

sainvälisyys.  Kulmakivet on muodostettu kuvaamaan kulttuurin kehittämistyön koh-

teita tuleville vuosille.  

Yhteistyön edistämistä on avattu kolmen teeman alle, joihin sisältyvät: uudet yhteis-

työn mallit ja tavat osaksi arkea, innovatiiviset oppimis-, yritys-, ja yhteistyöympäris-

töt ja yhteistyön kehittäminen resursseissa. Kulttuurihyvinvoinnin strategiset tavoit-

teet ovat kuvattuna neljään eri teemaan: uudet kulttuurilähtöiset sote-innovaatiot, 

saavutettavuus, uusien mahdollisuuksien kartoittaminen ja hyödyntäminen sekä 

kulttuuri- ja taidekasvatuksen lisääminen eri oppilaitoksissa. Liiketoiminnan kehittä-

misteemat ovat: yrittäjyyden edistäminen sekä kulttuuriammattilaisuuden edistämi-

nen. Kansainvälisyyden kehittämisessä teemoja ovat: kulttuurimatkailun edistämi-

nen, kulttuurin viennin ja tuonnin tehostaminen sekä alueen vetovoiman lisääminen 

kulttuurin avulla. (E-P liitto 2014, 25-27.) 

Nykyisen 2014 valmistuneen kulttuuristrategian päivitys on parhaillaan käynnissä ja 

syksyn 2019 aikana julkaistaan jo viides Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurin kehittä-

mistyötä ohjaava työkalu seuraaville vuosille. Parhaillaan meneillään oleva kulttuu-

ristrategian päivitys seuraa yleisraameiltaan vahvasti edeltäjiään. Sisältö kuitenkin 

on tiivistynyt ja laajoista kokonaisuuksista on tultu lähemmäs konkreettisia toimen-
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piteitä tai tavoitteita. Kehittämisen kulmakivissä säilyvät päivitystä edeltäneen kult-

tuuristrategian teemat: yhteistyö, hyvinvointi, kansainvälisyys ja liiketoiminta.  Kult-

tuuristrategian päivitystä varten järjestetyissä strategiatyöpajoissa nousi voimak-

kaasti esiin kestävän kehityksen huomioiminen kulttuurin kehittämistyössä.  Kes-

tävä kehitys onkin nostettu strategiaan läpileikkaavaksi teemaksi.  

Alueellista kulttuurityötä ohjaavat työkalut ovat rakentuneet heti ensimmäisestä oh-

jelmasta saakka vuorovaikutteisesti maakunnan kulttuuritoimijoiden kanssa. Tärkeä 

osa kulttuurin kehittämistyötä onkin ollut monipuolinen kulttuurikentän ääni, jota on 

pyritty herkällä korvalla kuuntelemaan sekä aistimaan. Erilaisia osallistamisen muo-

toja ohjelma- ja strategiatyössä ovat vuosien varrella olleet mm. haastattelut, kyselyt 

sekä erilaiset työpajat. Kulttuuristrategiasta kuullaan myös kuntien mielipiteitä lau-

suntokierroksella, joka mahdollisesti voi vielä vaikuttaa strategian lopulliseen muo-

toon. Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta myös ottaa kantaa kulttuuristrate-

gian sisältöihin strategiaprosessin aikana.  

Voi siis todeta, että verkostomainen toimintatapa on ollut osa kulttuurin kehittämis-

työtä sen alusta saakka. Verkostojen määrä on kasvanut kulttuurin kehittämistoi-

minnan kehittyessä pikkuhiljaa tarpeen mukaan ja näin vahvistanut alueellista ke-

hittämistyötä eri kulttuurin osa-alueilla sen myötä. 

2.3 Verkostot osana strategioita  

Verkostoitumisen tärkeys näkyy myös Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurin kehittämi-

sen ohjelmissa, sillä niissä kaikissa mainitaan kulttuurialojen yhteistyö ja sen edis-

tämisen tarve. Verkostomainen toimintatapa on lähtenyt tarpeesta ja tarve on myös 

kirjattu toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin. Seuraavaksi kerron, miten verkostoyhteis-

työn tavoitteet on määritelty kulttuuriohjelmaan ja -strategioihin. 

 

Ensimmäinen kulttuurin kehittämisohjelma nosti verkottumisen ja kulttuuriyhteistyön 

kehittämisen ohjelman tärkeimmäksi painopisteeksi. Yhteistyön avulla tavoiteltiin 

mm. taloudellisia säästöjä, henkisiä voimavaroja, resurssien jakamista, erikoistu-

mista toimijoiden omiin vahvuusalueisiin ja uusia innovaatioita. Toimijoiden välinen 
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verkottuminen oli vähäistä ja oli tunnistettu, että kulttuurityötä tehdään pääasialli-

sesti oman kunnan alueella. Maakunnassa yhteistyösuhteiden luominen oli koettu 

haasteelliseksi. Jo tuolloin tunnistettiin myös, että kulttuurilla olisi annettavaa muil-

lekin aloille. (E-P liitto 1999,13.) 

 

Seuraavassa kulttuuriohjelmaa seuranneessa kulttuuristrategiassa yhteistyö ei nä-

kynyt suoranaisesti kulttuurin kehittämisen päälinjauksissa, mutta on mainittu kehit-

tämisen strategisissa linjauksissa ja keinoissa. Aikeina oli kehittää seutuyhteistyötä 

ja kulttuurin seutuverkostoa sekä vahvistaa seudullisia kulttuuripolitiikan foorumeita. 

Lisäksi strategiassa tuotiin esiin tarve vahvistaa kulttuurin yhteyttä sosiaali- ja ter-

veysalaan sekä kehittää kulttuurisia hyvinvointipalveluita ja -tuotteita. Tarve monia-

laiseen yhteistyöhön on mainittu myös esiin. (E-P liitto 2014, 20–23.)  

 

Kolmannen kulttuurin kehittämisen työkirjan, Kulttuurisesti kilpailukykyinen ja hyvin-

voiva Etelä-Pohjanmaa, kulttuurin kehittämisen kulmakivissä on mainittu kulttuuri-

palveluiden maakunnallisen verkoston vahvistaminen. Strategian mukaan yhtenä 

Etelä-Pohjanmaan liiton keskeisenä tulevaisuuden tavoitteena on maakunnallisen 

yhteistoiminnan lisääminen ja että kulttuurin kehittämisen ytimenä olisi yhteistyöver-

kosto, joka toimisi osana alueen innovaatioympäristöä. Lisäksi strategia ohjasi ta-

voittelemaan kokonaisvaltaista maakunnallista kulttuuripolitiikkaa, mikä tarkoitti 

vuoropuhelun lisäämistä eri kulttuuritoimijoiden ja taidetoimikuntalaitoksen välille. 

Strategiassa oli myös mainittu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välisen yh-

teistyön edistäminen. Tavoitteena oli edistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sek-

torin välistä yhteistyötä sekä lisäksi edistää maakunnallisen kulttuuripalveluverkos-

ton kehittymistä. (E-P liitto 2010, 15–16.) 

 

Yhteistyö on yksi kulttuurin kehittämisen kulmakivistä vielä voimassa olevassa stra-

tegiassakin. Tavoitteena on, että maakunnassa tehdään jatkuvaa yhteistyötä ja ris-

tiinpölytystä eri toimijoiden ja alojen välillä. Alueelle halutaan syntyvän lukuisia luo-

vien alojen verkostoja ja kulttuuriyhteisöjä. Strategiassa myös mainitaan tarve luoda 

ennakkoluulottomasti eri toimialoja ylittäviä verkostoja. Maakunnassa on useita toi-

mivia toimialakohtaisia verkostoja, jotka ovat hyviä malleja ja joiden toimintaa kehi-

tämme edelleen. (E-P liitto 2015, 25–27.) 
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3 VERKOSTOT VOIMAVARANA 

Verkostot määrittävät nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän jokaisen henkilökohtai-

siakin edellytyksiä työelämässä. Sydänmaalakka (2012) kuvaakin, että monitasoi-

sen verkostotyön hyödyntäminen on avain menestymiselle. Verkostyötä on tehty 

”verkostotyön” nimellä Suomessa jo 1980-luvun lopulta lähtien. Ja vaikka moniam-

matillisissa verkostoissa on tehty töitä jo vuosia, verkostotyö ei ole itsestäänselvyys, 

eikä välttämättä toimi toivotulla tavalla. (Seikkula & Arnkil 2009, 11.)  

Kun puhutaan verkostoista, puhutaan yleensä organisaatioiden ja niissä toimivien 

ihmisten yhteyksistä muihin toimijoihin (Haasio 2012, 7). On hyvin tyypillistä, että 

keskusteluun osallistuvilla henkilöillä on ajatus hieman erilaisesta verkostosta. Kä-

sitteen ongelma on termien ja lähestymistapojen rönsyily niiden puuttumisen sijaan. 

(Hakanen, Heinonen & Sipilä 2007, 43.) Verkostojen haasteelliseksi koettu määrit-

tely johtuu osittain myös siitä, että verkostoja on hyvin monenlaisia ja verkostot muo-

toutuvat tilanteen sekä tarpeen mukaan. Verkostoille on myös ominaista, että ne 

muuttuvat ympäristön mukana. (Niemelä 2002, 18.)  

Verkostot voidaan karkeasti jaotella horisontaaliseen ja vertikaaliseen verkostoon. 

Horisontaalinen verkosto yhdistää rinnakkaisia ja erilaisia toimijoita, palveluita tai 

tuotteita. Näissä voivat yhdistyä esimerkiksi tutkimuslaitokset, osaajat sekä rahoit-

tajat. Vertikaalinen verkosto taas tuottaa yhdessä palveluita, jossa jokainen toimija 

tekee oman osuutensa palveluketjusta. Vertikaalisessa verkostossa voi olla myös 

horisontaalisen verkoston piirteitä. (Niemelä, 2002, 19–20.)  

Horisontaalinen verkosto koostuu kahden tai useamman toimijan yhteistyöstä, jossa 

yhteiset asiakas- tai toimittaja suhteet eivät määritä toiminnan perustaa. Yritysten 

välisissä horisontaalisissa verkostoissa on kuvattu, että yhteisiä asiakkaita tai toi-

mittajia voi olla, mutta yhteistyö pohjaa johonkin muuhun. (Saarnilehto ym. 2013, 

31.) Kulttuurin kehittämistyön verkostoja voidaankin kuvata näin ollen ennemmin 

horisontaalisiksi verkostoiksi, jossa verkoston yhteinen tavoite on yhteinen kehittä-

mistyö tiettyjen teemojen alla. 
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Monialaiset verkostot ja yhteistyö ovat kulttuurityössä arkipäivää. Pienten kuntien 

resurssit ovat usein niukkoja, mikä ajaa kulttuurityön usein osaksi monialaisia työn-

kuvia, joissa kulttuuri on nimellinen osa kirjasto tai vapaa-aikatoimen tehtäviä. 

Taide- ja kulttuuripalveluita järjestetään myös kuntien yhteistyönä ja joissain kun-

nissa kulttuuripalveluita on tuotettu myös yhdistyksen kautta. (OKM, Taide ja kult-

tuuri 2018, 33.)  

Verkostomaista yhteistyötä kulttuurin parissa kunnissa tehdään mm. kulttuurikasva-

tussuunnitelmien parissa, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä julkisessa 

rakentamishankkeissa prosenttiperiaatteen edistämisessä. (OKM, Taide ja kulttuuri 

2018, 33.)  

Verkostojen toimintaa voidaan miettiä myös yksilön, tiimin tai koko organisaation nä-

kökulmasta. Tässä opinnäytetyössä verkostojen merkityksiä tarkastellaan verkos-

ton jäsenten, maakunnallisen kehittämisorganisaation sekä maakunnallisen kulttuu-

ristrategian kautta. Työssä keskitytään verkostoihin, jotka ovat selkeästi nimettyjä ja 

joiden yhteiset tavoitteet ovat olleet tiedossa. Kulttuurin kehittämisen verkostotyön 

tavoitteena on Etelä-Pohjanmaalla ollut verkoston toimijoiden toimintaedellytysten 

kehittäminen ja yhtä lailla verkoston keskinäinen vuorovaikutus. 

3.1 Verkostoituminen  

Verkostoituminen alkaa verkoston kokoamisesta ja luottamuksen rakentamisesta. 

Olennainen osa kehittämisprosessia on verkoston visio, jossa verkoston on oltava 

mukana. Verkostossa olisi tärkeä olla mukana myös erilaisia toimijoita, jotta asian 

kehittämisen kannalta pystymään näkemään asiat eri tulokulmista. (Nykänen & Ra-

jala 2010, 8–12.)  

Verkostoitumista voidaan kuvata prosessina, missä mahdollistuu tiedon, osaamisen 

ja arvon yhdistämisellä lisäarvoa synnyttävä toiminta. Liike-elämän puolella yritykset 

verkostoituvat tarpeesta. Kiihtyvässä talouselämän kehityksessä parhaiten menes-

tyvät toimijat, jotka oppivat ja uudistuvat muita nopeammin. Myös kilpailukyky mää-

rittyy osaamisen ja tiedon lisäksi yhä enemmän toimijoiden yhteistyötaidoista ja ver-

kosto-osaamisesta. (Hakanen, Heinonen & Sipilä 2007, 24–44.)  
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Sydänmaalakka (2012) kuvaa verkostoitumista monitasoiseksi ilmiöksi, mikä olen-

naisesti vaikuttaa sekä haastaa verkoston hahmotettavuuteen sekä hallittavuuteen. 

Verkostot voidaan määrittää monella tasolla. Voidaan puhua verkostoista, jotka ta-

paavat tietyn teeman tai toiminnan äärellä tai yhtä lailla voidaan puhua myös ver-

kostoitumisen myötä karttuneesta suhteista, joita voidaan hyödyntää avoimesti puo-

lin ja toisin. Kaikki verkostot tulee rakentaa tapauskohtaisesti vastaamaan tarpeita. 

(Niemelä 2002, 25.)  

Verkostoituminen on harvoin sattumanvaraista ja usein sillä tavoitellaan jotain. Mo-

net pyrkivät tietoisesti luomaan itseään palvelevia verkostoja työssä sekä vapaa-

ajalla. Verkostoituminen onkin usein suunniteltu, tavoitteellisesti toteutettu prosessi. 

(Harisalo & Miettinen 2010, 129.)   

3.2 Verkostot ja niiden toiminta   

Mitä verkostomaisella toiminnalla sitten pyritään tavoittelemaan? Verkostotoimin-

nalla pyritään yleisesti tiedon, osaamisen ja arvojen yhdistämisellä löytämään lisä-

arvoa tai toimintaa. Verkostomainen toiminta voi olla kahden tai useamman toimijan 

välistä yhteistyötä, jossa yhteistoiminta on joko operatiivista tai strategista. (Saarni-

lehto ym. 2013, 246.)   

Nykäsen ja Rajalan (2010,5) mukaan Podolny & Page (1999) ovat kuvanneet, että 

ihmisten ja organisaatioiden välistä toimintaa voidaan toteuttaa eri tavoin: muodos-

tamalla hierarkioita, markkinoita tai verkostoja. Verkostotyön motiiveina voidaan 

nähdä verkostopääoman, kumppanuuspääoman sekä arvon kasvattaminen. (Haka-

nen ym. 2007, 25.)   

Verkostoissa tärkeää on kaikkien osallistuminen ja kuuleminen ja erityisesti verkos-

ton toimintaan sitoutuminen. Verkoston toiminta haavoittuu, mikäli toimijoiden tavoit-

teet eivät ole yhtenevät. On myös tärkeä miettiä, ovatko kaikki osallistujat innostu-

neita toiminnasta ja mitä se heille antaa. Mikäli verkosto ei itse usko tavoitteisiin, 

niitä on mahdotonta toteuttaa. Parhaimmillaan moniammatillinen verkostokoko-

naisuus on passiivisaktiivinen verkosto, jossa verkoston jäsenet tietävät mistä voivat 
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tarvittaessa saada täydentävää asiantuntemusta (Seikkula & Arnkil 2009, 14). Tee-

malliset verkostot voivat tukea passiivisaktiivisten verkostojen muodostumista, sillä 

ne ovat osittain voineet edistää niiden verkostojen syntymistä.   

Verkostossa vuorovaikutuksen tulee olla henkilökohtaisesti vakuuttavaa osallistu-

jalle, jonka tavoitteena on ratkoa ammatillisia ongelmia (Seikkula & Arnkil 2009, 

175). Käytännössä kulttuurin kehittämistyön verkostotoiminnankin tulisi tarjota ver-

koston yhteisten tavoitteiden lisäksi jotain lisäarvoa myös verkoston jäsenille. Seik-

kula & Arnkil (2009, 12) kuvaavatkin, että verkostotyötä on laajemminkin tehty eri 

muodoissaan jo useampi vuosikymmen, mutta sitä on kuvattu ja analysoitu vielä 

varsin vähäisesti.  

Pohjoismainen ministerineuvosto on julkaissut keväällä 2019 englanninkielisen jul-

kaisun, jossa on tutkittu kulttuurin pohjoismaisen verkostorahoituksen vaikutuksia. 

Verkostorahoitus on osa Pohjoismaiden ja Baltian kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa, 

jonka tavoitteena on edistää yhteistyötä Pohjoismaiden sekä Viron, Latvian ja Liet-

tuan välillä taiteen ja kulttuurin alalla sekä vahvistaa ammattilaisten ja kulttuurien 

välistä yhteyttä. Tutkimuksessa todettiin, että verkostoituminen on tärkeää myös tai-

teen ja kulttuurin kannalta uusien ilmaisumuotojen löytämiseksi. Kaikkea hyvää mi-

hin taide- ja kulttuurihankkeet johtavat, ei voida mitata tieteellisesti ja objektiivisesti. 

Välittömien tulosten tarve ei ole yhteensopiva kulttuurialan kanssa; pitkän aikavälin 

luovuuden mahdollisuuden luominen on yhtä tärkeää. Verkostojen vaikutukset al-

kavat usein näkyä vasta hankkeiden toteutuksen jälkeen. (Paoli & Foss 2019, 7.) 

Suomessa toimii myös useita valtakunnallisia kulttuuriin liittyviä verkostoja. Näistä 

esimerkkinä voidaan mainita maakuntien, ELY-keskusten ylläpitämiä alueellisia tai 

maakunnallisia verkostoja tai foorumeita, jotka ovat teemallisia ja keskittyneitä esi-

merkiksi luovien alojen edistymiseen tai laajempaan kulttuurin edistämiseen. Ver-

kostojen tehtävänä voi olla esimerkiksi strategian valmistelu, rahoitushakemusten 

käsittely tai muiden kulttuurin liittyvien kehittämistoimenpiteiden valmistelu. (Taide 

ja kulttuuri osana 2018, 34.) 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2018, 11-14) julkaisussa ”Taide ja kulttuuri osana 

alueiden kehitystä näkymiä vuoteen 2025” nostetaan yhdeksi tavoitteeksi taiteen ja 

kulttuurin sisältyminen paremmin alueellisiin strategia-asiakirjoihin ja ohjelmiin sekä 
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niiden toimeenpanoon. Tavoitteena on laajat taiteen ja kulttuurin vaikutukset aluei-

den ja kuntien kehittymiseen ja ihmisten elämään. Tämän tavoitteen toteutumista 

voitaisiin edistää ainakin sillä, että myös kulttuuritoimijat kutsutaan osallistumaan 

näiden alueellisten ohjelmien ja asiakirjojen työstämiseen. Opetus- ja kulttuuriminis-

teriön julkaisussa nousee esiin myös ministeriön tahtotila tukea alueiden toimintaa 

pysyvyyteen tähtäävillä sekä laaja-alaisilla yhteistyömalleilla. Voidaankin todeta, 

että tuki verkostomaiselle kulttuurin kehittämistyölle alueellisesti saa myös ministe-

riön tuen.  

3.3 Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurin kehittämistyön verkostot 

Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurin tehtäväalueen verkostotyö on lähtenyt kulttuurin 

kehittämistyön tarpeesta vuonna 1997 ja verkostojen määrä on lisääntynyt vastaa-

maan kehittämistyön tarpeisiin. Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurin tehtäväalueen 

alla toimii useita verkostoja. Säännöllisesti tapaavat kuntien kulttuurivastaavat, tai-

teen perusopetuksen verkosto, kuvataideverkosto sekä maakunnallisista luottamus-

henkilöistä koostuva kulttuurilautakunta. Kulttuurin kehittämistyön verkostot tapaa-

vat vuosittain kolmesta neljään kertaa vuodessa verkoston tarpeista riippuen. Ver-

kostot ovat olennainen osa kulttuurin kehittämistyötä ja niissä käsitellään ja kuullaan 

kulttuurin sekä alueen toimijoiden ajankohtaisia kuulumisia. Näiden jo vakiintunei-

den verkostojen lisäksi on aika-ajoin tarpeelliseksi muodostuneita verkostoja eri tee-

mojen tai hankkeiden yhteydessä. 

Niemelä (2002, 25) nostaa esiin, että verkostoitumisen myötä kasvukeskusten ulko-

puolinen ja maaseudun osaaminenkin voi löytää kilpailukykyisen tavan toimia mark-

kinoilla. Verkostomainen toimintamuoto kulttuurin kehittämisessä on vaikuttanut 

oleellisesti kulttuurin tehtäväalueen tämänhetkiseen erottumiseen muista maakun-

nista edukseen.   

3.3.1 Kuntien kulttuurivastaavien verkosto  

Kuntien kulttuurivastaavien verkosto on toiminut kulttuurin kehittämistyön alkumet-

reiltä saakka. Kuntien kulttuurivastaavien verkostossa on mukana jokaisen kunnan 
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kulttuurityöstä vastaava henkilö tai muutamista isommista kunnista myös kaksi osal-

listujaa. Pienemmissä kunnissa kulttuurityötä tehdään yksin kulttuuritoimen ainoana 

resurssina tai esimerkiksi osa-aikaisesti vapaa-aikatoimen tai kirjaston tehtävien 

ohessa. Osa verkoston jäsenistä on myös koko vapaa-aikakentän työntekijöitä, joko 

esimiehenä tai ainoana vapaa-aikatoimen työntekijänä tai vaihtoehtoisesti tekevät 

suuremman osan työajasta töitä kirjastossa. Kuntien kulttuurivastaavien verkoston 

jäsenet ovat eri aikaa kulttuurityötä tehneitä, eri ikäisiä ja miehiä sekä naisia. Ver-

kosto kokoontuu vuosittain 3–4 kertaa ja lisäksi vuosittain järjestetään opintomatka.  

3.3.2 Taiteen perusopetuksen verkosto 

Taiteen perusopetuksen verkosto on syntynyt vuonna 2012 osana Etelä-Pohjan-

maan liiton taiteen perusopetuksen selvitystä, jossa tutkittiin maakunnan taiteen pe-

rusopetuksen tilaa. Selvitys kokosi taiteen perusopetuksen alakohtaisen tarjonnan 

Etelä-Pohjanmaalla.  Samassa yhteydessä alkoivat taiteen perusopetuksen verkos-

ton tapaamiset, selvityksen laatiminen ja taiteen perusopetuksen toimijoiden yhtei-

set vuosittain järjestettävät tapahtumakuukaudet.  

Taiteen perusopetuksen verkostossa ovat mukana alueen musiikkiopistojen rehto-

rit, taiteen perusopetuksen eri taideaineiden opettajia sekä kunnissa taiteen perus-

opetuksen toiminnasta vastaavia henkilöitä sekä taidekoulujen rehtoreita. Etelä-

Pohjanmaalla taiteen perusopetusta on tällä hetkellä saatavilla musiikissa, kuvatai-

teessa, tanssissa, teatteritaiteessa, sirkustaiteessa sekä käsityössä. Verkosto tapaa 

vuosittain 3–4 kertaa ja on järjestänyt yhteistä taiteen perusopetuksen kuukautta jo 

vuodesta 2012. 

3.3.3 Kuvataideverkosto 

Kuvataideverkosto on kulttuurin kehittämisen verkostoista tuorein ja se on lähtenyt 

rakentumaan visuaalisten taiteiden alueellisesta kehittämistarpeesta. Verkoston toi-

minta on saanut alkunsa Vuoden nuori Etelä-Pohjalainen kuvataiteilija -kilpailun 

synnyttämisellä, jonka tavoitteena on ollut nostaa kuvataiteen asemaa maakun-
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nassa. Kilpailu on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 2015 ja on edelleen kes-

keinen osa verkoston toimintaa. Kuvataideverkostossa ovat nimellisesti mukana 

alueen visuaalisten taiteiden toimijat. Aktiiviset verkostotoimijat ovat ammatillisesti 

kuvataidenäyttelyitä toteuttavat tahot.  

3.3.4 Etelä-Pohjanmaan liiton verkostojen toiminta 

Verkostotoiminnalla pitää olla kirkas yhteinen visio, mihin toiminnalla pyritään. Yh-

teisellä visiolla huolehditaan, että toiminnalla on yhteinen suunta ja kaikki toimijat 

tavoittelevat samaa lopputulosta. Vision huolelliseen työstämiseen kannattaa uhrata 

aikaa. Tähän vision rakentamiseen ja yhteiseen ymmärrykseen rakentumiseen tar-

vitaan paljon vuoropuhelua ja yhteistä keskustelua. Mitä selvemmäksi tavoite kir-

kastuu, sitä nopeammin siihen päästään. (Niemelä 2002, 32.) 

Tällä hetkellä kulttuurin kehittämisen verkostojen toiminta on vahvasti Etelä-Pohjan-

mana liiton tuoman tiedon varassa. Liitto huolehtii verkostojen koollekutsumisesta 

sekä verkoston tapaamisissa esille nostettavista asioista. Yhtenä haasteena on 

myös, että verkoston jäsenet eivät välttämättä tunnista verkoston tehtäviä tai mah-

dollisuuksia.  

Vaikka verkostot tarvitsevat monenlaisia näkökulmia sekä jäseniä, voi toimijoiden 

erilaisuus myös muodostua verkoston haasteeksi. Yhtä lailla haasteena on toimijoi-

den erilaiset resurssit talouden ja henkilöstön osalta. Esimerkiksi osa taiteen perus-

opetuksen toimijoista saa toiminnan rahoitukseen valtionosuutta, toiset toimivat 

kansalaisopiston alla ja osa toimijoista on täysin yksityisiä ja rahoittavat toiminnan 

pääasiallisesti lukukausimaksuilla.   

Kuvataideverkoston tämänhetkinen toiminta keskittyy pitkälti Vuoden nuori etelä-

pohjalainen kuvataitelija -kilpailun järjestämiseen. Yhteisen kilpailun järjestäminen 

on varmasti tarjonnut verkostolle hyvän tavan käynnistyä, mutta nostetta kuvatai-

teelle maakunnassa voitaisiin edistää myös monin muihin tavoin.  

Verkostoissa tekijöiden väliset suhteet pohjautuvat luottamukseen ja sitoutumiseen, 

jossa jokainen toimija on vapaa tekemään itsenäisiä päätöksiä (Nykänen & Rajala 

2010, 6). Näin on myös kulttuurin kehittämistyön verkostoissa. Verkoston toiminta 
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ei sido toimijoita vaan enemmänkin tarjoaa mahdollisuuden yhteistyöhön. Verkos-

totoiminta ei kuitenkaan rakennu näennäisen yhteistyön varaan. Edellytys toimivalle 

verkostolle on verkostotyöhön sitoutuminen; pelkkä verkostokokoukseen osallistu-

minen ei ole tae tästä. Verkostoissa toiset toimijat voidaan nähdä myös uhkana, 

mikä vaikuttaa verkoston avoimuuden ja luottamuksen rakentumiseen.  

Toimijoiden yhteinen motivaatio synnyttää verkostoon sen käyttövoiman. Kukaan 

toimija ei voi saavuttaa kaikkia tavoitteitaan ilman, että voimavaroja laajennetaan 

verkostojen avulla. (Harisalo & Miettinen 2010, 42.) Tästä hyvä esimerkki Etelä-

Pohjanmaalla on rytmimusiikkiverkoston voimannäyte Rytmikorjaamon syntyminen. 

Kukaan rytmimusiikin toimijoista ei olisi yksin pystynyt täyttämään vanhan postiau-

tovarikon tiloja, mutta useiden eri toimijoiden tarve ja tahto mahdollistivat Rytmikor-

jaamon syntymisen.  

Tällä hetkellä palveluiden pirstaloituminen sekä toimijoiden erikoistuminen luovat 

myös uudenlaisia paineita verkostomaisten toimintatapojen kehittämiselle (Harisalo  

& Miettinen 2010, 70). Onnistuminen vaatii laajaa ja monitasoista yhteistyötä, mitä 

voidaan toteuttaa verkostomaisessa yhteistyössä.  

Myös verkostojen rakentamisessa toimii tuttu käsite ”henkilökemia” joka toimii yhtä 

lailla myös toimijoiden välisissä suhteissa (Saarnilehto ym. 2013, 42). Yhdessä toi-

mimista voidaan myös opetella kuten kaikkea muutakin. Avoimuuden ja luottamuk-

sen rakentamiseen tarvitaan avoimuutta ja luottamusta. Niemelä 2002, 84) onkin 

kiteyttänyt hyvin ”Viisas verkostorakentaja ei pety edes silloin kun luottamus pete-

tään.”  Avain luottamuksen rakentamiseen on avoimuuden kehittyminen vähä ker-

rallaan. Kun verkoston mahdollisuudet kuvataan riittävän houkutteleviksi, on toimi-

joiden yhteistyötahto ja kyky sitä tehokkaampi. Ja paras yhteistyö aukeaa yleensä 

vasta ensimmäisten haasteiden voittamisen jälkeen. (Niemelä 2002, 72.) 

Pentti Sydänmaanlakka (2012) kuvaa kirjassaan Älykäs johtaminen 7.0 tämänhet-

kistä aikaa verkostotaloudeksi, jossa keskeisenä menestymisen edellytyksenä on 

organisaation kyky toimia osana verkostoa sekä luoda omia verkostoja. Etelä-Poh-

janmaalta on hyviä osoituksia sekä verkoston luomisesta, että myös verkostossa 

toimimisessa. Erittäin tärkeää on osata arvioida verkostoja sekä erilaisia verkosto-
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roolien tarjoamia mahdollisuuksia. Näiden kautta voidaan ymmärtää toimintaa ver-

kostoissa sekä myös hyödyntää verkostoroolien tarjoamia mahdollisuuksia. Tule-

vaisuudessa Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurin kehittämisen tehtäväalue voisi roh-

keasti ottaa roolia myös valtakunnallisissa verkostoissa aikaisempaa enemmän tai 

miettiä alueellisia verkostoja, jossa haluaisivat olla mukana. Eri alojen ristipölyttämi-

sen kannalta olisi hyvä verkostoitua myös odottamattomien tai yllättävien toimijoi-

den kanssa.  

Onnistuneen verkostotyön edellytyksiä ovat verkoston jäsenten välinen luottamus, 

verkoston yhteiset tavoitteet sekä käytettävissä olevat resurssit sekä osaaminen. 

Verkostojen toimintaan vaikuttavat tiedon kulku ja dialogi, roolien selkeys, yhdessä 

tekeminen sekä verkoston koordinointi. (Tartu verkkoon 2019.) Verkostotyön tasa-

painoilu tulevaisuudessa koostuukin myös siitä, että mitä verkostoja nykyisillä re-

sursseilla voidaan ylläpitää verkostoveturin roolissa, missä halutaan olla mukana ja 

halutaanko verkostomahdollisuuksia haistella verkostokutojan roolissa.  

3.4 Verkostojohtaminen  

Tälle ajalle ominaista ovat nopea teknologinen kehittyminen, tietomäärän lisäänty-

minen ja muutosvauhdin kiihtyminen. Nämä toiminnan muutokset ovat tehneet toi-

mintaympäristöstä epävakaamman, epävarmemman, monimutkaisemman ja moni-

selitteisemmän. Toimintaympäristön suuret muutokset vaikuttavat oleellisesti myös 

organisoitumiseen sekä johtamiseen, koska lineaariset ja hierarkkiset toimintatavat 

eivät kykene mukautumaan toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin. Tämän vuoksi 

tarvitaan uusia ja ketterämpiä tapoja toimia. (Verkostojohtamisen opas 2019, 11.)  

Julkisella sektorilla on kasvava paine tuottavuuden ja palvelun laadun parantami-

sessa. Resurssien tehokas käyttö pakottaa myös tarkastelemaan kriittisesti perus-

tehtävää ja sen ulkopuolista osaaminen hankintaan yhteistyössä muiden toimijoiden 

kanssa. (Verkostojohtamisen opas 2019, 12.) Sydänmaanlakka (2015) tarjoaa jäh-

meään julkisen sektorin uudistamiseen työkaluksi riittävän nopeaa ja ennakkoluulo-

tonta toimintatapaa. Hän nostaa esiin myös ihmisten johtamisen olevan uudistuksen 
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tarpeessa ja toteaa, että nykyään tulisi korostaa jaettuun ja kollektiiviseen johtami-

seen perustuvaa mallia, jossa mennään kohti kolmen I:n johtamista: innostu, innosta 

ja innovoi. Jaetussa johtajuudessa johtajan rooli on enemmän mahdollistamisessa.  

Julkisen sektorin verkostojohtaminen voi yhtä lailla tarkoittaa erilaisten verkostojen 

mahdollistamista, siten, että keskiössä ovat yhdessä innostuminen, innostaminen 

sekä innovointi. Verkostot voivat täydentää julkishallinnon perinteisiä organisoitu-

mistapoja ja tarjota ketteriä tapoja eri hallinnonalojen yhteisiin haasteisiin, joiden 

ratkaisemiseksi tarvitaan moninäkökulmaisuutta. (Verkostojohtamisen opas 2019, 

12.) 

3.4.1 Verkostojohtamisen tavoitteet 

Uudistumisen tarve sekä strateginen ajattelu ovat verkostojohtamisessa entistä tär-

keämpää, kuten yhtä lailla monimuotoisuuden ymmärtäminen ja kunnioittaminen. 

Tässä ajassa toimintaa ohjaavat mm. avoimuus, nopeus, yhteistoiminta sekä tiedon 

jakaminen. (Sydänmaanlakka 2015.) Toiminnan avoimuus tarkoittaa mm., että ver-

kostoa koskevia päätöksiä tehdään verkoston kanssa yhdessä.  

Verkostot, uudenlainen yhteistoiminta, läpinäkyvyys, kokonaisvaltainen ihmiskäsi-

tys, kollektiivinen johtajuus ja monitasoinen johtajuus ovat älykkään johtamisen kul-

makiviä. Verkostoituminen on avannut suljetut ekosysteemit kohti avointa systeemiä 

ja kun yhteistyötä tekee useampi verkko, muodostuu kokonaisuudesta verkosto. 

(Sydänmaanlakka 2015.) 

Verkostojohtamisessa päämääränä on saada eri organisaatioiden tiimit puhalta-

maan yhteen hiileen ja tekemään yhdessä hyvää yhteistyötä (Sydänmaanlakka 

2015). Verkostojohtamisessa tärkeintä on tukea verkoston toimivuutta ja yhtä lailla 

myös arvioida verkoston toimintaa tästä näkökulmasta (Verkostojohtamisen opas, 

16, 2019). Koska verkostot ovat erilaisia, tulee myös verkostojohtamisen tavoissa 

olla eroavaisuuksia. Kehittämisverkostojen tarkoitus on kehittää uusia tai olemassa 

olevia palveluita tai innovaatioita. (Nykänen & Rajala 2010, 11.) Tärkeä lähtökohta 

verkostojen innostamiseen ja verkostojohtamiseen lähtee myös luontaisesta ha-

lusta toimijoiden innostamiseen. 
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3.4.2 Verkostojohtamisen keinoja  

Verkostojohtamisen tärkein tehtävä on luottamisen ja sitoutumisen mahdollistami-

nen verkostossa. Keskeistä verkostojohtamisessa on mahdollistamisperiaatteen 

omaksuminen, koska verkoston päätöksenteon ja toiminnan mahdollistaminen voi-

mistavat verkostoa. (Mayer ym. 1995, Nykäsen & Rajalan mukaan 2010, 15–16.)  

Verkostojohtamisessa voidaan suosia myös jaettua johtajuutta. Yksi voi huolehtia 

verkoston koordinoinnista, toinen verkostonvälisestä tiedonvaihdosta, kolmas vas-

taa verkoston yhteishengen luomisesta ja neljännellä on taito hyödyntää luovia me-

netelmiä. Verkostojohtamisen rooleja sekä vastuita voidaan myös muuttaa verkos-

toitumisprosessin aikana. (Nykänen & Rajala 2010, 17.) Jaettua johtamisen mallia 

voidaan hyödyntää myös rajallisten resurssien vuoksi, jolloin vastuut verkoston toi-

minnan ylläpitämisestä vaihtelevat. 

Verkostojen kehittämisen näkökulmasta verkostossa tulee huomioida seuraavia asi-

oita: tavoitteiden ja toiminnan arviointi, yhdessä oppiminen, toimintatapojen uudis-

taminen ja kokeilut. (Tartu verkkoon 2019.) On hyvä myös miettiä lähdetäänkö te-

kemään niitä asioita, missä omat vahvuudet tai mielenkiinto on, vai mietitäänkö, mitä 

tai millaisia kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia on. 

Verkostomaisessa toimintatavassa voidaan huomioida myös osaamisen kehittämi-

nen, jossa hankitaan vision toteuttamisen kannalta oleellinen osaaminen. Osaa-

mista voidaan pyrkiä kehittämään verkostojen sisällä tai etsimällä verkostoon uusia 

toimijoita, joilta tarvittava osaaminen löytyy. (Niemelä 2002, 88.) Kuten kuvio 1 osoit-

taa, verkostojohtamisessa olennaista on kaikkien toimijoiden hyötyminen verkosto-

työstä, resurssit ja osaaminen, verkoston toimintamallit ja työkalut sekä uudistami-

nen ja kokonaisuuden ohjaus.  
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Kuvio 1.Verkostojohtamisen viitekehys (Tartu verkkoon 2014, 13). 

 

Verkostot rakentuvat suhteiden kautta. Verkostojohtamisen kohteiksi muodostuvat-

kin toimijoiden väliset suhteet. Verkottunut toimintamalli ei kuitenkaan aina ole vält-

tämättä paras ja verkostoitumista tulee lähestyä ensisijaisesti organisaation omista 

tarpeista käsin. (Saarnilehto ym. 2013, 40–41.) Kulttuurin kehittämisen osalta voi-

daan nähdä, että toiminnan tavoitteet, eli strategiset painopisteet ohjaavat verkos-

tojen toimintaa verkostotoimijoiden omien tarpeiden lisäksi. Tällä tarkoitetaan, että 

verkostotoiminta saataisiin näin tukemaan myös strategiatyötä. 

Verkoston toimintaan vaikuttavat myös toimijoiden keskinäiset henkilökemiat. Edel-

lytykset yhteistyölle ja toiminnalle ovat hyvät, mikäli henkilöiden välinen kemia toimii. 

(Niemelä 2002, 71.) Verkoston onnistuessa ja saavuttaessa tavoitteet, vaikutukset 

ja tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä kentälle ja niistä voidaan saada yhteis-

kunnallista vaikuttavuutta (Tartu verkkoon 2019).  
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Erittäin tärkeää verkostomaisessa toiminnassa on johtaminen ilman hierarkkisen 

auktoriteettiaseman tuomaa muodollista valtaa. Luottamuksen ja sosiaalisen pää-

oman huolellinen rakentaminen ja ylläpito ovat erittäin tärkeitä. (Rintamäki &Tien-

haara 2014, 79.) Muutos aikaisempaan johtamiseen on nimenomaan tasavertai-

suus ja luottamus toimijoiden välillä.  

Verkoston rakentaminen voi olla helpompaa, kun toiminnalle on valmis veturi, joka 

on yhteydessä toimijoihin ja suuntautuu markkinointiin sekä kehittää saamansa tie-

don pohjalta tuotteita tai palveluita. Verkostomainen toiminta vaatii myös panostuk-

sia ja resursseja tärkeisiin suhteisiin. Suhteiden hoitamiseen on hyvä nimetä orga-

nisaatiosta henkilöt, mitä kautta suhteet nousevat toiminnan keskiöön ja niiden ke-

hittyminen mahdollistetaan. (Saarnilehti ym. 2013, 41.) 

3.4.3 Verkostojohtaminen Etelä-Pohjanmaan liiton näkökulmasta 

Verkoston johtamisessa olennaista on miettiä verkostojen keskittämistä sekä ha-

jauttamista samanaikaisesti. Verkoston keskittäminen voi tuoda jossain tapauksissa 

tehokkuutta toimintaan. Verkostojen johtamiseen tarvitaan myös monenlaisia oh-

jaus ja johtamismekanismeja. Tarvitaan perinteisempiä sääntöjä ja sopimuksia 

mutta yhtä lailla myös sosiaalista ohjausta luottamuksen rakentamiseen. Erityisesti 

verkostot tarvitsevat yhteisen vision, strategian tai arvot.  (Sydänmaanlakka 2012.)  

Verkostojohtamisessa korostuu seitsemän ydinasiaa: Selkeä ja innostava sekä 

konkreettinen yhteinen visio, yhteiset tavoitteet, yhteiset arvot ja kulttuuri, yhteisesti 

sovittu johtamismalli, selkeät toimintaperiaatteet, avoimuus, läpinäkyvyys ja luotta-

mus sekä hyvät verkostotyökalut tiedon jakamiseen sekä yhteisen toiminnan ohjaa-

miseen. (Sydänmaanlakka 2012.)  

Kulttuurin kehittämistyön näkökulmasta seitsemästä ydinasiasta tärkeimmäksi nos-

taisin tarpeeksi konkreettisen ja innostavan yhteisen vision. Kulttuurin tehtäväalu-

een verkostoilla on selkeät kehittämisteemat: Kuntien kulttuurivastaavien verkos-

tossa pureudutaan ja kehitetään kuntien kulttuuritoimintaa, taiteen perusopetuksen 

verkosto kehittää yhteistyötä ja toiminnan sisältöä yhtä lailla kuin kuvataideverkosto 

pureutuu visuaalisten taiteiden kehittämiskohteisiin. Kehittämisteemojen ympärillä 
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olisi kuitenkin hyvä vielä miettiä konkreettisia tavoitteita sekä yhteisiä kehittämisvi-

sioita, näin verkostot voisivat selkeämmin myös seurata tavoitteiden toteutumista ja 

onnistumista. Wendelin (2013) on kuvannut oivallisesti tavoitteiden merkitystä: ”Ih-

misen mieli on kuin tavoitehakuinen raketti. Se hakeutuu vääjäämättä kohti asetet-

tua tavoitetta, kunhan tavoite on tarpeeksi selkeä ja sille on olemassa tiekartta.”. 

Verkostoissa voidaan muodostaa tavoitteita lyhyelle ja pidemmälle aikavälille. 

Sydänmaanlakan (2012) mainitsemat verkostojohtamisen seitsemän ydinasiaa ovat 

kaikki yhtä lailla tärkeitä myös kulttuurin kehittämistyön verkostotyössä, mutta visio 

sekä konkreettinen tavoite voisivat olla ensimmäisiä kehittämistoimenpiteitä verkos-

tojohtamisen kehittämiseksi ja verkostojen elinvoiman lisäämiseksi. Verkostoitu-

mista voidaan parhaiten edistää työpajamuotoisella työskentelyllä, jossa verkoston 

jäsenet saavat työskennellä yhdessä. Työpajoissa on tärkeä huolehtia hyvästä ja 

sallivasta ilmapiiristä sekä toimijoiden tutustumisesta toisiinsa. Yhtä lailla täytyy 

myös muistaa motivoida osallistujat yhteiseen työskentelyyn ja avata tavoitteet sekä 

esitellä aiheeseen liittyvät faktat. (Nykänen & Rajala 2010, 49–50.) 

Kulttuurin kehittämistyössä on Etelä-Pohjanmaan liitossa vuosia mahdollistettu toi-

mijoiden verkostoimainen yhteistyö. Harisalo-Miettisen (2010, 70) ajatus kulttuurin 

kehittämistyössä voisi tarkoittaa verkostojen sitouttamista vahvasti strategiseen työ-

hön, mikä tekisi verkostolle myös selkeän kehittämistehtävän ja tukisi kulttuurin ke-

hittämistyötä. Hänen mukaansa verkoston johtamisessa kyse on ennen kaikkea 

”hallinnan hallinnasta” eli toimijoiden yhteen saattamisesta ja toiminnan ohjaami-

sesta verkoston johtajan strategian suuntaiseksi.  

Pureuduttaessa verkostojohtamiseen Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurin tehtäväalu-

een näkökulmasta on havaittavissa, että verkostojen tämänhetkinen rooli on vuoro-

puhelun sekä yhteistyön mahdollistaminen. Kulttuurin tehtäväalueen toive on kuulla 

kentän tarpeita ja pyrkiä löytämään verkostojen kanssa näihin haasteisiin ratkaisuja. 

Verkostoissa voitaisiin yhä enemmän pohtia kulttuurin kehittämistarpeita sekä konk-

reettisia keinoja ongelmien ja haasteiden ratkaisemiseksi. Tämä vaatii verkostolta 

entistä parempaa sitoutumista ja valmiutta oman työn avaamiseen sekä jakami-

seen.  
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Tänä päivänä verkostot ovat avainasemassa tehokkuuden parantamisessa sekä 

uusien toimintamallien löytämisessä. Organisaation johdon tärkeää osaamista on 

olla tietoinen verkostoista, niiden toiminnasta sekä tarjoamista hyödyistä. (Sydän-

maanlakka, 2012.) Etelä-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisessä verkostomuotoista 

toimintaa on tehty jo pitkään. Nyt on hyvä hetki miettiä myös verkostotyöhön mah-

dollisia uusia toimintamalleja tai kokonaan uusia verkostoja viemään kulttuurin ke-

hittämistyötä entistä tehokkaammin eteenpäin. 

Etelä-Pohjanmaan liiton verkostotoimintaa ja -johtamista voitaisiin myös kehittää 

tästä näkökulmasta, jossa avataan rohkeasti verkostoja kaikille niistä kehittämistee-

moista kiinnostuneille ja mietitään verkostojen johtamista avoimesti verkostossa. 

Tämä tarkoittaa hallinnan ja ennustettavuuden vaikeutumista, mutta voi myös tuoda 

uusia näkemyksiä sekä toimijoita mukaan kehittämistyöhön.  

Toiminnan muuttuessa suljetusta toiminnasta kohti avoimempaa yhteistoimintaa 

myös johtamisesta tulee entistä haasteellisempaa sen muuttaessa muotoaan. Ver-

kostossa toimijat ovat tasa-arvoisia, jolloin perinteinen johtajuus ei toimi. (Sydän-

maanlakka 2015.) On myös hyvä muistaa, että verkostojohtaminen tapahtuu yhteis-

työssä muiden toimijoiden kanssa (Saarnilehti ym. 2013, 41). 

3.5 Tulevaisuuden verkostot  

Edellisissä alaluvuissa on kuvattu verkostoja ja verkostojen johtamista, mutta yhtä 

tärkeää on löytää ne oleelliset verkostot, joissa toimitaan ja joiden kautta toimintaa 

pyritään kehittämään. Verkoston kehittämistä auttaa toimijoiden huolellinen kartoit-

taminen. 

 Verkosto tarvitsee ainakin seuraavia elementtejä: toimijoita, osaamista, yhteistoi-

mintaperinnettä sekä rahoitusta ja muita sidosryhmiä (Niemelä 2002, 34–37). Ver-

kostojen rakentamiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan jatkuvia panostuksia. Yksikin 

verkoston jäsen voi saada paljon haittaa aikaiseksi, ellei hän ole sisäistänyt verkos-

ton tavoitteita. (Niemelä 2002, 78.)   
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Sydänmaanlakka (2012) on todennut, että mitä ammattimaisemmasta verkostosta 

on kyse, sitä paremmin se kykenee reagoimaan ja uudistumaan muuttuviin tarpei-

siin. Haasteet ja muuttuvat tarpeet tulee selkeästi sanoittaa, mutta niihin tulee miet-

tiä myös yhdessä selkeitä ratkaisuehdotuksia. Toisinaan verkoston kehitys ei ta-

pahdu yhtäaikaisesti vaan osa verkoston toimijoista olisi jo valmis siirtymään yhteis-

toiminnasta luomaan yhteisesti jotain toimintaa, kun taas muut toimijat eivät ole vielä 

huomanneet verkoston eri mahdollisuuksia. Verkoston siirtyessä yhdessä luomisen 

tasolle sen toiminta ruokkii itse itseään. 

Tällä hetkellä kulttuurin kehittämistyötä tehdään Etelä-Pohjanmaalla pääasiallisesti 

kiinteissä verkostoissa, joissa toimijat ja osallistujat ovat vakiintuneita. Tämä toimin-

tatapa pitää verkostot helposti hallittavissa ja yhteisen tavoitteen määrittämisen koh-

tuullisen helppona. Haasteena kuitenkin on, huolehtia siitä, että kaikki oleelliset toi-

mijat ovat mukana verkostoissa tai ylipäätään tietoisia verkostojen olemassaolosta. 

Kulttuurin kehittämistyön näkökulmasta olisi hyvä pohtia myös verkostoja kehittämi-

sen kulmakivien teemojen alle, joko vaihtoehtoisesti nykyisten verkostojen rinnalle 

tai kokonaan korvaamaan nykymuotoinen verkostotyö. Tällä tavoin jokainen toimija 

voisi valita itselleen tärkeät kehittämisfokukset ja myös strategisten tavoitteiden to-

teutuminen voisi ainakin osittain onnistua myös verkostomaisen toiminnan kautta.  

Yksi tämän tutkimuksen myötä herännyt kysymys on, onko kulttuurin kehittämis-

työssä tärkeämpää mahdollistaa toimijoiden kohtaaminen ja verkostoituminen vaiko 

työstää selkeästi jotain yhteisiä teemoja. Teemat löytyisivät luontevasti maakunnal-

lisesta kulttuuristrategiasta, joka asettaisi verkostolle selkeät tavoitteet. Verkostojen 

sitouttamisella strategiatyöhön voitaisiin lisätä myös seurantaa strategian toteutumi-

sesta.  

Tämän verkostoja ja verkostojohtamista avanneen katsauksen jälkeen siirrytään 

tarkastelemaan verkostotoimijoiden näkökulmia kulttuurin kehittämistyön verkos-

toista ja niiden toiminnasta.  
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4 HAASTATTELUT  

Tässä luvussa esitellään tapaustutkimus tutkimuksellisena lähestymistapana ja pe-

rustellaan sen käyttöä. Toisessa alaluvussa kerrotaan tutkimusaineiston keräämi-

sestä sekä tutkimusprosessin vaiheista sekä tutkimuksen keskeisistä tekijöistä. Ala-

luvut käsittelevät myös haastatteluissa esiin nousseita teemoja kuten resursseja, 

hyvää verkostoa ja palautetta verkoston toiminnasta. Viimeiseen alalukuun on 

koottu haastateltavien esiin tuomia verkostotoiminnan kehittämistarpeita.  

Opinnäytetyön kehittämistehtävää miettiessäni maakuntauudistus oli juuri käynnis-

tynyt. Ajatuksena oli lähteä tutkimaan kulttuurin kehittämistä uudessa maakun-

nassa, sillä alkuperäisen maakuntauudistuksen aikataulun mukaan opinnäytetyö 

olisi ajoittunut juuri sopivasti uudistuksen nivelvaiheeseen. Tilanteen epävarmuuden 

vuoksi päädyin kuitenkin tutkimusaiheeseen, joka tukisi kulttuurin kehittämistyötä 

nykyisessä ja tulevassa organisaatiossa. Opinnäytetyötä toukokuussa viimeistelles-

säni maakuntauudistuksen valmistelu on päätetty lopettaa (keväällä 2019), ja maa-

kuntauudistuksen valmistelua ollaan ajamassa alas. Suomen historian suurin hal-

lintouudistus jäi odottamaan tulemistaan tai ehkä se lähtee toteutumaan pienempinä 

paloina. 

Opinnäytetyön aihetta etsiessäni oli muodostunut selkeä ajatus tarkastella kulttuurin 

kehittämisen tehtäväalueen toimintaa. Erinäisten vaihtoehtoisten opinnäytetyön ai-

heiden jälkeen päädyin tarkastelemaan kulttuurin tehtäväalueen verkostojohtamista 

sekä verkostojen yhteyttä kulttuuristrategiaan. Aihe valikoitui, koska kulttuurin kehit-

tämistyön verkostot tarjosivat mahdollisuuden moniääniseen näkökulmaan maa-

kunnan kulttuuritoimijoilta, jotka ovat verkostotoiminnan kautta mukana Etelä-Poh-

janmaan liiton kulttuurin kehittämistyössä. 

4.1 Tapaustutkimus 

Laadullista tutkimusta kuvaillaan monin eri tavoin kirjallisuudessa (Tuomi & Sara-

järvi 2018). Laadullinen tutkimus pitää sisällään useita lähestymistapoja ihmisen ja 

hänen elämän tutkimiseksi (KvaliMOTV [viitattu 13. 5. 2019]). Tutkimuksen koh-
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teena on merkitysten maailma, joka on ihmisten välinen ja sosiaalinen. Nämä mer-

kityskokonaisuudet kuvaavat ihmistä lähtöisin olevaa toimintaa, ajattelua tai tavoit-

teita. (Vilkka 2015.) 

Usein laadulliset tutkimukset koostuvat aiheesta tehdyistä aikaisemmista tutkimuk-

sista, empiirisestä tutkimuksesta sekä tutkijan omasta ajattelusta ja päättelystä. 

Laadullinen tutkimus pitää sisällään useita lähestymistapoja. Laadulliselle tutkimuk-

selle tyypillisiä piirteitä ovat aineistonkeruumenetelmänä haastattelut, havainnointi, 

elämänkerrat tms. ja tutkimuksessa käytetään suhteellisen pieniä aineistomääriä. 

Laadullisessa tutkimuksessa ei ennakoida tutkimustuloksia ja pyritä hypoteesin vah-

vistamiseen vaan paremminkin löytämään niitä. Tyypillistä laadulliselle tutkimuk-

selle on myös kerronnallisuus. (KvaliMOTV [viitattu 13.5.2019]) Laadullisen tutki-

muksen tarkoitus ei ole totuuden löytämistä tutkittavasta asiasta vaan ihmisten omat 

kuvaukset koetusta tilanteesta (Vilkka 2015). 

Kiinnostus jotakin ilmiötä tai tapausta kohtaan voi toimija tutkimuksen lähtökohtana 

(Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 26). Päädyin tarkastelemaan kulttuurin tehtävä-

alueen verkostoja sekä niiden suhdetta maakunnalliseen kulttuuristrategiaan ta-

paustutkimuksen näkökulmasta, koska verkostomaisen toiminnan kehittäminen ko-

ettiin kiinnostavaksi. Kulttuurin tehtäväalueen verkostojen tarpeellisuudesta on 

myös aika ajoin keskusteltu ja tämä tutkimus voi toimia pohjana keskustelulle ver-

kostojen tulevaisuudesta.  

Tapaustutkimusta kuvaillaan tarkkapiirteiseksi kuvaukseksi, jossa tutkimuksen koh-

teena on pieni joukko tapauksia tai vain yksi tietty tapaus (Laine ym. 2007, 9). Tässä 

tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan kulttuurin tehtäväalueen verkostoja sekä 

niiden yhteyttä maakunnalliseen kulttuuristrategiaan. Iiris Aaltion (1999) mukaan ta-

paustutkimusta on käytetty menetelmänä tutkittaessa liiketaloustieteen yrityksiä ja 

organisaatioita, mutta yhtä lailla tapaustutkimuksen kohteena ovat myös julkishal-

linnolliset organisaatiot. Yleisesti tapaustutkimuksessa tarkastellaan yhtä tai useam-

paa ”tapausta”. 

Tarkoitus on luoda kulttuurin kehittämisen verkostoista tarkka kuvaus verkoston toi-

mijoiden näkökulmasta yhdistettynä omiin havaintoihin, jota olen verkoston osana 

voinut tehdä vuosien 2016-2019 aikana. 
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Johtolankana tapauksen ratkaisemisessa toimii tutkimuskysymys, joka tässä opin-

näytetyössä voidaan määrittää näin: Mikä on kulttuurin tehtäväalueen verkostojen 

merkitys tai yhteys maakunnalliseen kulttuuristrategiaan. (Erikson & Koistinen 2014, 

23.) 

Erikson ja Koistinen (2014, 22) ovat kuvanneet, että tapaustutkimukset voidaan ja-

kaa intensiivisiin ja ekstensiivisiin tutkimuksiin. Heidän mukaan intensiivisessä ta-

paustutkimuksessa tavoitteena on erityisen ja juuri tästä syystä mielenkiintoinen tii-

vis kuvaus tapauksesta sekä sen laajempi tulkinta ja ymmärtäminen. Tutkimukseni 

pyrkii työstämään kulttuurin tehtäväalueen verkostoista intensiivisen kuvauksen 

sekä selvittää verkostojen yhteyttä maakunnalliseen strategiaan.   

Tapaustutkimus on usein lähestymistavaltaan kontekstuaalista. Tämä tarkoittaa, 

että tutkittavaa tapausta halutaan erityisesti ymmärtää osana tiettyä ympäristöä. 

(Eriksson & Koistinen 2014, 7.) Tässä tutkimuksessa, jossa tutkin kulttuurin kehittä-

misen tehtäväalueen verkostoja osana kulttuurin kehittämistyötä ja suhteessa kult-

tuuristrategian toteutumiseen, pyrin kuvaamaan kulttuurin kehittämisen verkostojen 

merkitystä maaseutumaisessa ja harvaan asutussa maakunnassa, joissa kulttuuri-

toimijat tekevät usein työtään yksin, esimerkiksi kunnan ainoana kulttuurityönteki-

jänä. 

Keräsin aineiston haastattelemalla, mikä on tavallisimmin tapaustutkimuksen ai-

neiston keruun muotona. Tapaustutkimuksessa suositaan myös erityisesti teema-

haastatteluita. Tutkimuksen haastateltava kohdejoukko valitaan huolellisesti vastaa-

maan tarpeita ja tutkittavia tapauksia käsitellään ainutlaatuisina sekä tulkitaan ai-

neistoa sen mukaisesti. (Aaltio 1999.)  

Eriksson ja Koistinen (2014, 22) ovat kuvanneet tapaustutkimuksen keskeiset työ-

vaiheet seuraavasti: tutkimuskysymysten muotoileminen, tutkimusasetelman jäsen-

täminen, tapausten määrittely ja valinta. Lisäksi on tärkeä huomioida käytettävien 

teoreettisten näkökulmien ja teoreettisten käsitteiden määrittely sekä aineiston ja 

tutkimuskysymysten välisen vuoropuhelun logiikan selvittäminen ja yhtä lailla koko 

aineiston analyysitapojen ja tulkintasääntöjen päättäminen sekä raportointitavan 

päättäminen.  
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Tutkimusperusteiselle tapaustutkimukselle tärkeitä ovat teoriakehys, tutkimusase-

malliset kysymykset sekä johtopäätelmien tekeminen (Aaltio 1999). Teoriakehys 

tässä opinnäytetyössä rakentuu useamman käsiteltävän teeman ympärille, joita 

ovat verkosto, verkostojohtaminen, mutta yhtä lailla myös kulttuurin kehittämistyön 

todellisuus maaseudulla.  

4.2 Haastattelut tutkimusaineistona 

Kuten yleistä, tein tutkimushaastattelut yksilöhaastatteluina (Vilkka 2015). Haastat-

telin opinnäytetyötäni varten maakunnasta kymmentä eri kulttuuritoimijaa, jotka ovat 

mukana Etelä-Pohjanmaan liiton yhdessä tai useammassa kulttuurin kehittämistyön 

verkostossa. Tunnistettuja ja nimettyjä verkostoja kulttuurin tehtäväalueella ovat 

kuntien kulttuurivastaavat, taiteen perusopetuksen toimijat, kuvataideverkosto sekä 

kulttuurin tehtäväalueen poliittisesta ohjauksesta vastaava Etelä-Pohjanmaan liiton 

kulttuurilautakunta.  

Halusin toteuttaa tutkimukseeni liittyvät haastattelut nimettömänä, jotta haastatte-

luun vastaaminen säilyisi mahdollisimman avoimena. Haastateltavat henkilöt vali-

koin eri teemaverkostoista. Osallistujien maantieteellisellä sijainnilla ei ollut tutki-

muksellista merkitystä, mutta pyrin siitä huolimatta haastattelemaan toimijoita eri 

puolilta maakuntaa. Huomioin valintaa tehdessä myös, että osa haastateltavista on 

toiminut verkostoissa pidempään ja osa vähän vähemmän aikaa, näin näkökulma 

verkoston toiminnasta voi olla myös erilainen.  

Olen pääsääntöisesti käynyt haastattelemassa haastateltavat heidän omalla työpai-

kallaan. Muutama haastattelu toteutettiin Etelä-Pohjanmaan liiton tiloissa johtuen 

haastateltavien aikatauluista, tilanpuutteesta haastateltavan työpaikalla tai jostain 

muusta seikasta. Haastattelut olen toteuttanut maalis-huhtikuun (2019) aikana. 

Haastattelutilanteet nauhoitin sanelimilla ja litteroin ne haastattelutilanteiden jälkeen 

kirjalliseen muotoon. Haastatteluiden kautta pääsin myös maakuntamatkalle ympäri 

maakuntaa ja todellisuus pitkistä välimatkoista myös verkostotyön näkökulmasta to-

teutui ihan konkreettisesti. Haastattelujen pohjana on käytetty yhtenäistä haastatte-
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lurunkoa, joka löytyy tutkielman liitteistä. Kysymykset liittyvät verkostojen toimin-

taan, verkostojen sitoutumiseen sekä toimijoiden tarttumapintaan ja ajatuksiin stra-

tegiassa.  

Tutkimusprosessi on lähtenyt liikkeelle verkostokirjallisuuteen sekä verkostojohta-

miseen tutustumalla. Seuraavaksi hahmottui kysymysrunko haastatteluille ja sovit-

tiin haastatteluajankohdat haastateltavien kanssa. Kysymyksiä haastateltavat eivät 

saaneet etukäteen, mutta haastattelun teemat avattiin heille ja kerrottiin, ettei haas-

tattelu vaadi erityistä valmistautumista. 

Litteroin haastatteluja aineiston koonnin aikana kahdesta syystä: saatoin tarkastella 

saatua haastatteluaineistoa ja jotta työ saattaisi edetä heti haastatteluaineiston ke-

räämisen päätyttyä. Haastatteluaineistojen litteroinnin jälkeen olen ryhmitellyt ai-

neistoa eri teemojen alle taulukoiksi ja lähtenyt sitä kautta hahmottamaan tutkimuk-

seni kokonaisuutta. Keskeisimmät haastatteluista esiin nousseet teemat löytyvät 

haastatteluaineistoa avaavasta luvusta. Haastatteluiden lisäksi olen käynyt lävitse 

kulttuurin kehittämistyötä ohjaavat työkirjat kulttuurin kehittämistyön historian aikana 

sekä tutkinut muita aihetta tukevia julkaisuja.  

Tutkimuksen haastattelut jakautuivat kysymysten pohjalta kahteen pääteemaan, 

joista toisessa osassa pohdittiin enemmän verkostomaista työtapaa, verkostotyön 

mielekkyyttä, verkostojen merkityksiä, tehtäviä ja antia kulttuurin kehittämistyölle ja 

jälkimmäisessä syvennyttiin keskustelemaan kulttuuristrategian merkityksistä, stra-

tegiatyön osallistumisesta ja sen vaikutuksista verkostoitumiseen. 

Verkostotyön tarpeellisuus kulttuurin kehittämistyössä nousi esiin haastattelusta toi-

seen. Etelä-Pohjanmaa on harvaan asuttua maaseutua ja pienissä kunnissa työn-

tekijät ovat usein kulttuuritehtävien äärellä yksin. Maakunnan kunnista vain neljässä 

on kulttuuritoimen resurssit enemmän kuin yksi henkilötyövuosi, eli useissa kun-

nissa kulttuuritehtäviä hoidetaan multivirkojen tai -toimien kautta. Tämä tarkoittaa, 

että kulttuurityö on prosentuaalinen osa esimerkiksi kirjastotyöntekijän työstä tai sa-

maan toimenkuvaan on yhdistetty koko vapaa-aikakenttä: kulttuuri, liikunta ja nuo-

riso. 
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4.3 Teemat haastatteluissa 

Haastatteluaineistoa analysoidessa erotin siitä seuraavat teemat lähempään tarkas-

teluun: resurssit, verkoston toiminnan kehittäminen, hyvä verkosto, palaute verkos-

totoiminnasta, verkostotoiminnan mielekkyys, verkostot osana strategiatyötä ja ke-

hittämisideoita strategiatyöhön (Kuvio 3.) 

 

 

Kuvio 2. Haastatteluissa esiin nousseita teemoja. 

4.4 Hyvä verkosto 

Tässä alaluvussa on nostettu esiin haastateltavien ajatuksia hyvästä verkostosta, ja 

siitä, mitä se haastateltavien mielestä vaatii. Hyvä verkosto on enemmän kuin 

osiensa summa ja koostuu monista eri tekijöistä. On siis ehkä mahdotonta sanoa, 

mikä olisi yleispätevä ja hyvä verkosto kaikissa tilanteissa. Ominaisuuksia hyvälle 

verkostolle kuitenkin voidaan miettiä yleisellä tasolla. Verkoston hyödyt tulee olla 

selkeästi osoitettavissa sen jäsenille ja siinä tunnetaan toiset riittävän hyvin, jotta 
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päästään keskustelemaan oikeista asioista. Luottamuksen rakentaminen vaatii ver-

kostossakin aikaa ja sen vaiheen ohittaminen voi verottaa verkoston toimintaa myö-

hemmin tulevaisuudessa.  

Hyvä verkosto toimii vastavuoroisesti ja tasa-arvoisesti eikä toimijoiden välillä ole 

kilpailuasetelmaa. Jokainen verkoston jäsen kokee saavansa verkostosta jotain ja 

on myös valmis laittamaan oman panoksensa yhteisen verkoston eteen. Toimijat 

eivät myöskään hyvässä verkostossa kilpaile keskenään vaan enemmänkin pyrkivät 

löytämään kaikille yhteisiä haasteita, joihin yhteisesti lähdetään rakentamaan rat-

kaisuja.  

Verkosto voi myös elää ja muuttua matkan varrella ja yksi haastateltava kuvasikin 

sitä näin: ”Hyvä verkosto on myös muuttuva, jossa myös osallistujat muuttuvat, elää 

ja muuttuu ja tavoittaa uusia nurkkia ja muuttaa muotoaa.” (Haastateltava 4.) Elävä 

ja muuttuva verkosto voitaisiin kuvata ehkä myös dynaamiseksi ja nopeasti muutok-

siin reagoivaksi verkostoksi.  

Verkoston laaja-alaisuus tai monialaisuus tuovat verkostolle syvyyttä.  

”Eli synergiaedut pitää olla osoitettavissa siinä. Kyllä sen tietää, että jos kuuluu 
johonkin verkostoon, kun on ollut tapana. Mutta mistä asioista se synergia muo-
dostuu? On riittävästi yhteisiä tavoitteita ja nimittäjiä, jotain sellaisia pitää löytyä. 
Toimijoiden ei tarvitse olla kauheen saman kaltaisia, mutta yhteisiä asioita, että  

Haastatteluissa nousi esiin myös verkostojen osallistujat. Verkostoissa kannetaan 

huolta myös kulttuurin kehittämisen ammattilaisten äänen kuulumisesta verkos-

toissa.  

”Olis kauhean tärkeää, että erityisesti jatkossa taiteen ja kulttuurin ammattilai-
set, jotka päivittäin tekee sitä työtä, olis tärkeää, että ne olis teidän verkostoissa. 
Toisaalta mä luulen, että näihin verkostoihin on kutsuttukin näitä, mutta ovatko 
tulleet sitten.” (Haastateltava 6.)  

Parasta on kun: ”Hyvä verkosto kannattelee itseään ja saa voimansa sisältäpäin.” 

(Haastateltava 1.) 
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4.5 Resurssit   

Lähtökohtaisesti kulttuuritoimijoilla on maakunnassa aika pienet resurssit. Työtä 

tehdään pääsääntöisesti yksin tai pienessä työyhteisössä. Verkostomainen toiminta 

antaa toimijoille mahdollisuuden keskustella työnsä sisällöistä samojen asioiden pa-

rissa työskentelevien kanssa ja sitä kautta se koetaan tärkeäksi ja tarpeelliseksi. 

Kulttuurin tehtäväalueen verkostoissa ei kuitenkaan välttämättä olla vielä täysin 

hyödynnetty verkostoresurssia täysimittaisesti. Verkoston voima on niiden valta-

vassa osaamispääomassa. Resurssi, jota kukaan toimija ei saa ilman muita toimi-

joita. 

Muutamissa haastatteluissa esiin nousi verkostotoimintaan liittyvät resurssit. Puhut-

tiin olemassa olevien resurssien suuntaamisesta tai niiden hyödyntämisestä. Jos-

sain kunnassa osallistumista verkostoihin on pitänyt jopa perustella. Ajankäytölli-

sesti verkostotyö syö myös resursseja eikä vähiten siksi, että maaseudulla toimijoi-

den välimatkat ovat pitkät. Yksi verkoston jäsen kuitenkin kuvasi juuri verkostota-

paamisten paluumatkojen olevan antoisia: ” Tosi usein ne matkat niihin kokoukseen 

on tosi hedelmällisiä ja varsinkin paluumatkat”. (Haastateltava 5.) Verkostotapaa-

misten anti ruokkii peilaamaan muiden tekemistä myös omaan tekemiseen. 

Mikäli verkostossa työstetään tarpeeksi konkreettisia tavoitteita ja niiden toteutumi-

nen nähdään itseä tai omaa organisaatiota hyödyntävinä, verkostomaisessa toimin-

nassa kohdataan verkostotoiminnan imua, joka vie mennessään. Esiin ei kuiten-

kaan noussut verkostomaisen toiminnan yhteisresurssi, joka voisi synnyttää uutta 

toimintaa. Sitä vastoin verkoston yhteinen resurssitarve nousi esiin kuvataidever-

koston konkreettisena tarpeena liittyen esimerkiksi konservointiin. 

Verkostotoimijoiden arkisten asioiden jakaminen ja keskustelu voisi tuoda myös sel-

keitä eroavaisuuksia toimijoiden välille. Tämän ajatuksen takana on pystyä luomaan 

myös toisistaan erottuvaa toimintaa. Kaikkien kuntien ei välttämättä ole mielekästä 

lähteä tekemään samoja asioita, jos voidaan myös hyvällä yhteistyöllä laajentaa esi-

merkiksi kulttuurin tarjontaa maakunnassa ja mahdollistaa toimijoiden erikoistumi-

nen.  



38 

 

Verkoston jäsenistä osa toimii aktiivisesti myös muissa alueellisissa sekä valtakun-

nallisissa verkostoissa. Isommissa kunnissa on myös kulttuuritoimen sisäisiä ver-

kostoja, mitkä vaikuttavat maakunnallisen verkoston antiin. Toki isommissakaan 

kunnissa ei välttämättä ole esimerkiksi kovin monia visuaalisia toimijoita tai taiteen 

perusopetuksessakaan saman taidealan toimijaa.    

4.6 Verkostomaisen toimintatavan antia kehittämistyölle  

Vuoropuhelu alueen kuntiin on ollut ensiarvoisen tärkeää kulttuurin kehittämistyölle 

sen toiminnan käynnistämisestä saakka. Verkostoissa on päästy kuulemaan kun-

tien kulttuuritoimen tilannetta ja myös pyritty vastaamaan heidän kehittämistarpei-

siin. Kulttuurin kehittämistyön nykyisistä tehtävistä osa on noussut myös selkeästi 

verkoston tarpeesta. Kehittämistyön tueksi on verkoston toiveesta lähdetty teke-

mään kulttuurin uutiskirjettä, jossa viestitään kulttuurin ajankohtaisista asioista. 

Hanke- ja rahoitusneuvontaa lähdettiin toteuttamaan alueen kuntien tarpeesta ja 

vaikka hanketoiminta on jo muodostunut toimijoille tutuksi, sitä tehdään edelleen.  

Haastattelujen perusteella tutkimuksestani voin todeta, että verkostojen merkitykset 

vaihtelevat verkoston toimijoiden välillä. Pienissä kunnissa kulttuurityötä tehdään 

yksin ja vertaistuki, tiedon vaihto ja verkoston kautta oppiminen koetaan tärkeäksi 

osaksi verkostomaista työtapaa. Yksi verkoston jäsen on kuvannut verkostojen mer-

kitystä näin: ”Kun täällä on niin yksin täällä syrjäseudulla, niin sitte siitä saa tosi 

paljon sitä tukea.” (Haastateltava 3.) Osana kulttuurin kehittämistyötä verkostomai-

nen toimintatapa on lisännyt yhteistyötä kuntien välillä sekä liiton ja kuntien välillä. 

Näin kulttuuri on myös saanut enemmän painoarvoa ja näkyvyyttä. (Maakuntauu-

distus ja hyvinvoivat 2018, 41.) 

Kulttuurin tehtäväalueen verkostojen merkitys Etelä-Pohjanmaan liitolle ja sen kult-

tuurin kehittämiselle on verkostoista riippuen muuttuva. Kuntien kulttuurivastaavien 

verkoston kautta liitossa kuullaan ja jaetaan kuntien kulttuuritoimintaan liittyviä 

haasteita sekä kuulumisia. Kulttuurin alueellinen kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla 

pohjautuu myös vahvasti kuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kuntien kulttuuri-

vastaavien verkoston kautta mahdollistetaan myös alueen kulttuurityöntekijöiden 
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tunteminen. Verkostot voivat toimia liitolle myös eräänlaisena tunnustelualustana 

erilaisille ideoille ja pilottihankkeille. 

Kulttuurityöntekijöiden henkinen voimaantuminen koetaan myös tärkeäksi osaksi 

kulttuurin kehittämistyön verkostomaista toimintatapaa. (Maakuntauudistus ja muut-

tuvat 2018, 38.) Kun kulttuurityötä tehdään useamman kuin yhden tai kahden hen-

kilön kulttuuriyhteisöissä verkostoituminen tarjoaa erilaisia asioita kuin yksin töitä 

tekeville. Verkosto nähdään näissäkin tapauksissa kuitenkin useimmiten mahdolli-

suutena. Arkipäiväiset työn tekemisen tavat, toimenpiteet tai esimerkiksi viestinnäl-

liset yhteisponnistukset nousevat esiin toimijoiden haastatteluissa.  

”Joo, on se mielekästä koska, mehän tehään kukin vähä eri tyylillä hommia, 
mutta mä oon ite semmonen verkostoihminen. Mulle on tärkeää luoda verkos-
toja, haluan olla tekemisissä ja haluan vähintään löyhät kontaktit alan toimijoi-
hin, että tietää ja voi ottaa yhteyttä. Ainut tulee vaan, että minkälaisia asioita ja 
ajankäyttö. Kokouksia on ihan hirveästi.” (Haastateltava 6.) 

Haastatteluissa esiin nousseet asiat koetaan tärkeiksi kulttuurin kehittämistyön kan-

nalta. Haastatteluissa esiin tuli selkeästi myös verkostotyön syklisyys, toiminnan in-

tensiteetin ja innostuksen vaihtelut sekä ajoittaisesta turhautumisesta myös verkos-

totyön antamaan intoon ja aitoon toiminnan kehittämiseen.  

Etelä-Pohjanmaan kulttuurin ohjelman sekä kulttuuristrategioiden näkökulmasta 

avoimet verkostot, sekä kiinteät ja vakiintuneet verkostot, jota tässä opinnäyte-

työssä on keskitytty tutkimaan, ovat tärkeitä. Maakunnallista kulttuurin kehittämisen 

suuntaa on työstetty aina myös maakunnan toimijoiden äänellä sekä heidän tar-

peilla. Ensimmäisen kulttuurin kehittämisohjelmassa on todettu, että kulttuuritoimi-

joiden yhteistyö on ollut vähäistä (E-P liitto 1999,13). Verkostomaisella toimintata-

valla on pystytty tavoitteellisesti lisäämään alueen toimijoiden keskinäistä verkostoi-

tumista sekä yhteistyötä. Sekä yhtä lailla lisäämään yhteistyötä kuntien ja Etelä-

Pohjanmaan liiton välillä.  

Kulttuuriohjelmassa tavoitteeksi asetettiin kulttuuriyhteistyön ja verkostoitumisen 

kehittäminen laajasti eri kulttuurialoilla ja tasoilla. Esiin nostettiin myös eri kulttuu-

rialojen välisen yhteistyön kehittäminen, mikä voitaisiin huomioida kulttuurin kehit-

tämistyössä ja yhteistyön kehittämisessä edelleen. Ohjelma on nostanut esiin myös 

maakuntien välisen yhteistyön. (E-P liitto 1999,13.) Maakuntien kulttuuritoimijoiden 
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tapaamiset ovat olleet keskusteluissa jälleen viimevuosina, eli tämäkin on ajankoh-

tainen asia edelleen. 

Verkostotyö koetaan tarpeelliseksi tutkimukseni mukaan joko siitä näkökulmasta, 

että sillä saadaan keskusteluyhteys muihin samaa työtä tekeviin tai sitten siitä nä-

kökulmasta, että verkostossa voitaisiin yhdessä kehittää ja viedä verkostolle tärkeitä 

asioita eteenpäin. Toimijoiden keskinäinen näkeminen myös nousi esiin tärkeäksi 

osaksi verkostojen toimintaa. Yhteisen keskustelun ja vuoropuhelun koettiin myös 

vahvistavan omia ajatuksia, lisäävän oman työn prosessointia sekä tuottavan uusia 

ideoita. Eli vaikka kohtaamiset vaativat verkoston jäseniltä myös priorisointia työ-

ajan käytön suhteen, ne koetaan tärkeäksi osaksi omaa työtä.  

Haastatteluissa nousi esiin myös kiitollisuus verkoston monipuolisuudesta. Yksi 

haastateltava kuvasi hyvää verkostoa näin:  

”Siinä on laaja-alaisesti edustettuna erilaisia ihmisiä. Kulttuurivastaavien ryh-
mässä on eri ikäisiä osallistujia, eri aikaa kulttuurialalla toimineita työntekijöitä. 
Jossain verkostoissa sitten taas monialaisuus tuo syvyyttä verkostoon, esimer-
kiksi nämä HYTE- hankkeiden ryhmät.” (Haastateltava 5.) 

Esiin nousivat myös verkostossa olemisen ja osallistumisen erot. Verkoston toimin-

nalle voitiin kokea rasitteena myös nimelliset osallistujat. Tällä tarkoitettiin verkoston 

jäseniä, jotka eivät millään tavalla osallistu verkoston toimintaan, mutta ovat kuiten-

kin nimellisesti siinä mukana. Jossain määrin myös toimijoiden liian suuret eroavai-

suudet keskenään koettiin haasteelliseksi, sillä yhteisten tavoitteiden määrittäminen 

koetaan haasteelliseksi. On myös tilanteita, joissa maakunnalliset kulttuurin tehtä-

väalueen verkostot eivät tarjoa kaikille verkoston jäsenille lisäarvoa. Syitä tähän voi-

vat olla verkoston toimintatapa, verkoston muiden toimijoiden erilaisuus tai luotta-

muksen puute verkostoa kohtaan. On huomioitavaa myös, että pienempien kuntien 

verkoston toimijoilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia irrottautua työstä verkoston 

tapaamisiin. (Maakuntauudistus ja vahvistuvat 2018, 37.) 

Vaikka verkostoja voi toisinaan olla haastava määrittää ja rajata, kaikki haastatelta-

vat tunnistivat itsensä osaksi kulttuurin tehtäväalueen verkostoja. Esiin nousivat 

vahvasti myös teemakohtaiset verkostot, jotka voivat olla enemmänkin henkisiä ver-

kostoja ilman selkeitä yhteisiä tapaamisia ns. ammatilliset hiljaiset verkostot. Kysy-

essäni, miten verkoston toimintaan osallistuminen näkyy omassa työssäsi yksi 
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haastateltava kuvasi sen näin; ” No kyllä näkyy, se on semmonen asia ei voi mitään 

yksittäistä asiaa yksilöidä.. mutta tottakai, se että tällä lailla voi työssään onnistua 

on ilo että siihen liittyy verkostoituminen. ” (Haastateltava 6). 

Verkostoissa toimiminen koetaan yleisesti mielekkääksi. Vastauksista nousi vah-

vasti myös opinnäytetyön teoriaosassa esiin nousseita asioita. Näistä tärkeäksi ko-

ettiin mm. tasavertainen toimijuus kaikkien verkoston jäsenten kesken, kaikkia ver-

koston jäseniä koskevat sisällöt ja toimijoiden sitoutuminen. Verkosto myös ruokkii 

itsenään ja tätä on yksi haastateltava kuvannut näin: ”Kun saa sen nosteen päälle, 

se antaa potkua ja pistää ajatuksia kulkemaan” (Haastateltava 1.) 

Verkostoista koettiin olevan hyötyä maakunnalliselle kulttuurin kehittämistyölle. Ver-

koston hyötyjä kuvattiin mm. näin: ”Mun mielestä sillä yhteistyöllä tehdään kulttuuria 

näkyväksi ja yks tärkeä tehtävä on tuoda sitä kulttuuria kaikille. Ja arkipäiväistää 

sitä kulttuuria, semmoisena niinkö rikkautena nähdä se kulttuuri” (Haastatetava 2). 

Toimijasta riippuen liiton ylläpitämissä verkostoissa tutustutaan myös uusiin toimi-

joihin ”Niin siinä mä oon ainakin tutustunut uusiin toimijoihin, joita ei olis varmaan 

muuten tavannut” (Haastateltava 1.) 

Yksi haastateltavista on kiteyttänyt asian näin ”Kauhian tärkeää olisi myös toimeen-

pano, pitäisi myös käyttää yhtä paljon paukkuja siihen toimeenpanoon ja miten ne 

asiat tapahtuu.” (Haastateltava 6.) Ei siis ole yhdentekevää, miten strategian julkai-

sun jälkeen toimintoja ohjataan.  

Haastateltavien ajatuksen myös tulevaisuudesta tuli esiin. Yksi haastateltavista 

nosti asian esiin näin  

”Sen jos maakuntauudistus toteutuu, että toivoisin, että verkostot ainakin yhtä 
tiiviisti toimis ja nousis uusiakin verkostoja, että ainakin kuntien toimijoiden ver-
kosto säilyis entisellään. Verkostot nousis, kehittyis ja säilyis!” (Haastateltava 
5.) 

4.7 Verkostot osana strategiatyötä  

Kulttuurin kehittämistyössä keskeistä on saada strategiat jalostumaan myös pape-

rilta käytäntöön tai maakunnallisesta suunnitelmasta kuntien omiin suunnitelmiin ja 
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siitä jälleen toimenpiteisiin. Tähän tutkimustulosten viimeiseen osaan olen koonnut 

yhteen haastatteluaineistosta verkostojen sekä kulttuuristrategian välistä suhdetta 

ja vuorovaikutusta. Nämä teemat olen erotellut toistaan kolmen teeman alle: strate-

giatyöhön osallistumiseen, strategian merkitys verkostoitumiseen sekä strategian 

entistä tehokkaampi toteuttaminen.  

4.7.1 Strategiatyöhön osallistuminen  

Kysyin haastateltaviltani, kokevatko he voineensa vaikuttaa kulttuuristrategian sisäl-

töön. Heistä kaikki strategiatyöpajoihin osallistuneet olivat kokeneet pystyneensä 

vaikuttaa strategian sisältöön ainakin jossain määrin. Eräs haastateltavista tunnus-

tautuu käyttävänsä haastatteluissa hanakasti puheenvuoroja ja kommentoi kysy-

mystäni mielestäni oivallisesti: ”No kyllä jossaki määrin, joo… mulla on vähä sitä 

vikaa, että mä pakkaan olla äänessä, mutta ehkä tuommosessa tapauksessa on 

hyvä, että vetää vähä överiksi, kun siitä virkamiestyö yleensä riisuu rönsyt.” (Haas-

tateltava 6.) 

Strategiatyöhön ei voi vaikuttaa, ellei osallistu ja mikäli kulttuuristrategiatyöhön osal-

listuu on myös vahvasti uskottava vaikuttamisen mahdollisuuteen. Myös työpajoissa 

osallistujien omalla aktiivisuudella on merkitystä, koska niihin on mahdollista osal-

listua aktiivisesti tai passiivisesti. Strategiatyön eri osallistamismenetelmät ovat var-

masti tukeneet vaikuttamismahdollisuuden tunnetta osallistujissa. Nämä herättivät 

myös vastakohtaisia reaktioita. Yksi haastateltava koki että; ” Yhteiset miettimiset 

on parempia kuin sähköiset kyselyt. Yhdessä kun pohditaan, niin tulee.. Omassa 

komerossa kommentointi on yhden näkökulman esiintuomista, eikä siinä itse opi 

mitään” (Haastateltava 2). Toinen taas halusi nostaa esiin toisen puolen; ”Ja on ollut 

kiva, että palautetta on ollut mahdollista antaa monessakin kohtaa ja anonyymistikin 

siinä verkkokyselyssä.” (Haastateltava 5.) 

Työpajamainen työskentely strategiatyöpajoissa on myös useimpien strategiatyö-

hön osallistuneiden haastateltavien mielestä tukenut kulttuurin verkostoitumista. 

”Joo, silleen kun on niitä ryhmätöitä, niin siinä tutustuu samalla aina uusiin ihmisiin. 

Sitä työpajamaista toimintatapaa vois hyödyntää muutenkin verkostotyössä.” 

(Haastateltava 7). Mutta yhtä lailla toinen haastateltavista nosti esiin sen että, että 
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”jossaki määrin on kokenut verkostoituja, mutta ehkä se ei ole tuonut mitään uutta 

mun tapauksessa, mutta tukenut sitä olemassa olevaa.” (Haastateltava 6.) 

4.7.2 Srategian merkitys verkostotoimijoille 

Kulttuuristrategian kulmakivet ovat verkostotoimijoille tuttuja, henkisesti, etäisesti, 

tai taustalla. Haastateltavat haluavat uskoa, että ne ovat tuttuja, mutta eivät pysty 

luettelemaan niitä ulkomuistista. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että kulttuuristra-

tegian ja verkostotoimijoiden yhteys ei ainakaan ole ollut kovin tiivis eikä strategiatyö 

ole ollut ilmeinen osa kulttuurin tehtäväalueen verkostotyötä.  

Kulttuurin kulmakivien teemat ovat kyllä voineet olla mukana verkoston toiminnassa, 

mutta jotta ne tunnistettaisiin entistä paremmin, ne voitaisiin myös sanoittaa selke-

ästi strategiseksi työksi. Kulmakiviä tulisi pitää esillä ”kyllästymiseen asti”, jotta viesti 

niiden takana kirkastuisi.  

Verkoston jäsenet ovat käyttäneet maakunnallista strategia-asiakirjaa oman työnsä 

tukena lähinnä omien hankkeiden tai toimenpidesuunnitelmien laatimiseen. Verkos-

tot ovat hyödyntäneet ja kokeneet maakunnallisen strategian hyödylliseksi ja käyt-

täneet sitä esimerkiksi perusteluna jollekin omalle toiminnalleen.  

Kulttuuristrategian sisällöt ja suuret linjaukset ovat hyvin linjassa haastateltujen ver-

kostotoimijoiden omassakin työssä. Haasteellisena painopisteenä koetaan kuiten-

kin luova talous. Yksi haastateltavista on kuvannut tilannetta heillä näin:  

”No ehkä ainoastaan yrittäjyyspuoli on semmoinen hankala. Meillä on tosi vä-
hän kulttuurialan yrittäjyyttä, ihan kevytyrittäjyydestä lähtien. Se on semmoinen 
isoin haaste, että miten voitaisiin sitä tänne houkutella, että siellä on ihan toimi-
tila varausta, että se on koko kunnan haaste, että saadaan niitä tänne.” (Haas-
tateltava 5.) 

4.7.3 Strategian jalkautuksen ja toteutuksen kehittäminen  

Usein todetaan, että ”verkostossa on voimaa”! Tiivistetty ja yhteinen ajattelukyky 

tuottaa myös enemmän ajatuksia kuin yksikään yksinäinen verkoston jäsen. Kysyin 
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haastateltavilta, miten maakunnallisen kulttuuristrategian tavoitteita voitaisiin edis-

tää entistä paremmin.  

Kulttuurin kuntakierros koettiin tosi tärkeäksi osaksi kulttuuristrategiatyötä. Kulttuu-

rin kuntakierroksella keskusteltiin kulttuuristrategiasta ja kuntien erityispiirteistä yh-

dessä kulttuurivastaavan, kunnanjohtajan, sivistystoimenjohtajan sekä Etelä-Poh-

janmaan liiton kulttuurin työntekijöiden kanssa. Se mahdollisti keskustelun, kokosi 

oleelliset toimijat saman pöydän ääreen ja nosti kulttuurille tärkeät asiat esiin kun-

nassa. Kunnanjohtaja saadaan kunnissa harvoin saman pöydän ääreen keskuste-

lemaan kulttuurin liittyvistä asioista.  

Kulttuuristrategian seurannalla voitaisiin lisätä myös strategian toteutumista. Yksi 

haastateltavista nosti asian esiin seuraavasti: ”Tavallaan mä koen tuon seurannan 

hirveen hyödylliseksi, että tavallaan siinä käy hyvin kriittisesti sitä omaa toimintaa 

läpi. Se on hirveen työlästä, mutta myöskin palkitsevaa.” (Haastateltava 3.) Kulttuu-

rin seurantaa tehdään nyt eri lomakkeiden ja kyselyiden kautta ja tulevaisuudessa 

tähän tiedon keruuseen myös tulisi kiinnittää huomiota. Voidaanko se tehdä keski-

tetysti kerran vuodessa samanaikaisesti eri toimijoille? Vai onko todella tarpeen 

tehdä sitä useita kertoja vuodessa eri toimijoille?  

Tarvitaan myös kohtaamisia ilman tavoitteita: ”Luomalla ihmistenvälisiä kohtaamis-

paikkoja ja tekemispaikkoja. Viisautta löytyy myös muualta kuin maakunnan sisältä. 

Maakuntatasolla täytyy myös tietää mitä muualla tehdään ja missä siellä mennään.” 

(Haastateltava 2.) 

Haastateltavat ovat yksimielisiä sitä, että maakunnallinen, yhdessä työstetty kulttuu-

ristrategia on meidän kaikkien yhteisellä vastuulla. Strategia täytyy pitää hengissä, 

elävänä, mielessä ja muuttaa tavoitteet paperilta todeksi. Alueen kulttuuritoimijat 

tarvitsevat sellaisen paperin ja se paperi tarvitsee alueen toimijoita. ” Strategian pai-

nolasti on siinä nimessä.” (Haastateltava 5.) Mielenkiintoiset asiat strategiapaperin 

sisällä voivat jäädä pimentoon, ellei niitä tuoda esiin monin eri tavoin. Strategian 

viestintään tuleekin panostaa kohderyhmälähtöisellä viestinnällä.     
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4.8 Verkostotoiminnan kehittämistarpeet 

Yksi haastateltavista kuvasi verkostotoiminnan kehittämistarpeita näin:  

”Mun mielestä verkostotoimintaakin pitää kehittää jatkuvasti, koska maailma 
muuttuu jatkuvasti. Sykli on lyhyt ja nopea. Vaikka toki se kulttuurityö on siellä 
pysyvää, mutta se toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Kyllä me kehittämistä 
tarvitaan näissä omissa toimintaympäristöissä, kun itse asioissakin.” (Haasta-
teltava 8.) 

Verkoston kehittämistarpeet tunnistetaan sekä Etelä-Pohjanmaan liitossa, että ver-

koston toimijoiden tasolla. Se on yksi syy tämän tutkimuksen toteuttamiseen. Ver-

kostomainen toimintatapa koetaan hyväksi ja sillä koetaan olevan edellytyksiä myös 

entistä parempiin tuloksiin. Seuraavaksi avaan, mitä verkostoissa haastateltavien 

mukaan voitaisiin kehittää. 

4.8.1 Verkoston toimintaan liittyvät kehittämistarpeet 

Verkoston toimintaa voitaisiin viedä entistä osallistavampaan muotoon, missä jokai-

nen verkoston jäsen myös antaa verkostoon jotain myös itsestään. Vuorovaikutuk-

sen sanotaan olevan parhaimmillaan, kun osapuolet ovat valmiita jakamaan osaa-

mistaan ja yhtä lailla myös arvostamaan toistensa osaamista (Verkostojohtamisen 

opas 2019, 20). 

Verkoston toimijat tuntevat tarvetta tutustua yhä paremmin muihin verkostotoimijoi-

hin, heidän työtapoihinsa sekä strategioihin.   

”Vierailtaisiin toisten verkoston jäsenten luona ihan rauhassa, ja olis vaikka aika 
samanlaiset asiat, jotka käytäisiin läpi just näistä, aika tämmösistä arjen työta-
poihin liittyvistä asioista, ja sitten toisaalta siitä minkälaisia suunnitelmia kenel-
läkin on. Ja vaikka miten näyttelyohjelmat rakennetaan, minkälaisia linjoja 
niissä on ja miten niitä aiotaan muuttaa.” (Haastateltava 7.) 

Yhteisten kehittämistarpeiden löytyminen on helpompaa, jos tunnistetaan omat tar-

peet, mutta yhtä lailla myös muiden verkostotoimijoiden tarpeet. Tämä voisi edistää 

myös toimijoiden erottautumista toisistaan, mikäli se koetaan mielekkääksi tai tar-

peelliseksi.  
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Erilaiset verkoston toimintatavat nousivat esiin myös useammassa haastatteluista. 

Puhuttiin verkostojen yhteisistä työalustoista tai sosiaalisen median tai muusta vas-

taavasta ryhmästä, jossa ajatustenvaihtoa ja ideointia voitaisiin tehdä myös verkos-

totapaamisten välissä. Välillä kollegiaalinen tuki ja mielipide jostain asiasta olisi 

helppoa kysyä yhteisessä suljetussa keskusteluympäristössä. Joku haastateltavista 

pohti myös verkoston työtapojen tarkistamista.  

”Työtavat on tietysti yksi, niinkö tarkotan ihan, että tavataanko kasvotusten ja 
miten viestitellään. Olis syytä kiinnittää huomiota, että olis näppärät työskente-
lyalustat. Ei oo aina tarpeen tavata livenä, mutta sähköpostikin on aika kankea, 
se oi oo oikein toimiva. Aina kun jotain verkostoa lähdetään perustamaan, niin 
mietitään myös sille verkostolle sopivia toimintatapoja.” (Haastateltava 7.) 

Myös tarve aitoon vuoropuheluun ja sisältölähtöiseen keskusteluun nousi esiin. 

”Tykkäisin, jos sitä kehitettäisiin siihen suuntaan, että siinä olisi enemmän sitä am-

matillista keskustelua työn sisällöistä” (Haastateltava 7). Yksi haastateltavista toivoi, 

että kulttuurin tekemisen tasoa ja laatua pystyttäisiin nostamaan maakunnassa ta-

voitteellisesti. Verkoston sisällä on tärkeä käydä keskustelua yhteisesti toimijoiden 

tilanteesta ja tarpeista sekä sen pohjalta lähteä rakentamaan verkoston toimintaa 

palvelemaan sen kaikkia toimijoita. Paras lisäarvo verkostotyölle saavutetaan, kun 

työskentely on moniäänistä ja vuorovaikutuksessa edelleen kehittyvää (Verkosto-

johtamisen opas 2019, 18). 

4.8.2 Verkoston rakenteeseen liittyvät kehitystarpeet 

Tähän alalukuun olen koonnut haastateltavien ajatuksia verkostojen rakenteesta, 

eli verkoston osallistujista tai eri verkostojen olemassaolosta. Yksi ajankohtainen 

kulttuuritoimijoitakin koskettava asia on kulttuurin ja soten yhteistyön jatkuminen 

maakuntauudistuksen kaaduttua. Valmistelun aikana syntyneistä kontakteista ja yh-

teistyön avauksista ei kannata eikä saa luopua nyt, vaan ennemminkin vahvistaa 

niitä. 

Oleellinen osa verkoston toimintaa on myös verkoston jäsenet. Yksi haastateltavista 

kommentoi verkoston osallistujista näin:  
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”Yksi lisäys vielä siihen, että se verkosto ei ole kauheen toimiva, kun siihen 
kuulu myös sellaisia toimijoita, jotka eivät ole ympärivuotisesti auki, sellaisten 
toimijoiden roikottaminen on siinä turhaa.” (Haastateltava 7.)  

Tällä hän tarkoitti, että jos halutaan kehittää ammatillista toimintaa, on se haastavaa, 

jos mukana on eritasoisia toimijoita ja kovin erilaisia tarpeita. Toinen haasteltava 

taas näki mahdollisuutena, että verkoston osallistujia voitaisiin laajentaa toimijoiden 

kiinnostuksen mukaan: ” Että saisko siihen, vaikka innokkaita opettajia mukaan?” 

(Haastateltava 1.)  

Koska näissä tilanteissa puhutaan eri verkostojen näkökulmasta, on hyvin ymmär-

rettävää, että näkemykset ovat erilaisia. Tämä kuvastaa myös hyvin sitä, miten jo-

kainen verkosto on erilainen ja sillä on erilaiset tarpeet. Ei voida yleisesti pyrkiä löy-

tämään verkostotoimintaa määrittäviä tekijöitä vaan ne täytyy lähteä verkoston si-

sältä käsin. Verkosto tarvitsee toimiakseen kuitenkin jäsentensä panoksen ja ellei 

sitä ole, verkoston lisäarvoa ei synny (Verkostojohtamisen opas 2019, 18). Tästä 

näkökulmasta on tärkeää, että verkoston toiminnassa ovat mukana ne toimijat, jotka 

ovat valmiita sitoutumaan ja panostamaan verkoston toimintaan. Eri verkostoissa 

se voi tarkoittaa erilaisia ratkaisuja. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Mitä tästä tutkimuksesta voidaan päätellä tai pitäisi ottaa opiksi? Mitä tutkimuksessa 

esiin nousseista asioista olisi mahdollista tuoda osaksi kulttuurin tehtäväalueen toi-

mintaa?  

Verkostomaisen toiminnan säilyttäminen on harvaan asutulla maaseudulla ensiar-

voisen tärkeää. Verkostot mahdollistavat vuoropuhelun toimijoiden välillä, kokoavat 

samojen asioiden äärellä toimivat ihmiset yhteen ja mahdollistavat myös yhdessä 

tekemisen. Toimijoiden yhteydessä ja verkostoissa on voimaa, jota meidän tulee 

tulevaisuudessa entistä paremmin ja määrätietoisemmin pyrkiä hyödyntämään, niin 

tuloksellisuuden, kuin innostamisen ja innostumisen näkökulmasta käsin.  

Olen vahvasti kokenut tämän tutkimuksen tekemisen ja alueen verkostotoimijoiden 

kuulemisen myös tukevan ja vahvistavan verkostoitumista. Kuten aikaisemmin olen 

jo tutkimuksessani todennut verkostot ovat myös henkilökohtaisia ja perustuvat hen-

kilökemioihin ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen toimimiseen. On erittäin tärkeää 

myös kohdata alueen toimijoita, kysyä mitä kuuluu ja miten heillä menee. Vaivautua 

maakunnan äärestä toiseen ja tiedostaa se vaiva, minkä jokainen verkoston jäsen 

näkee tullakseen verkostotapaamisiin maakuntakeskukseen paikalle.  

Koin myös, että tämän tutkimuksen osana toteutetut haastattelut toimivat osana ny-

kyisen kulttuuristrategian jalkautusta, sillä keskustelimme myös kulttuuristrategian 

vaikuttavuudesta. Haastatteluissa pysähdyttiin pohtimaan kulttuuristrategiaa eri ta-

valla ja ehkä eri kulmalta, mitä toimijoiden arjessa tavanomaisesti. Lisäksi toivon, 

että haastattelut toivat haastateltaville ajatuksia verkostomaisen toiminnan vielä 

hyödyntämättömistä mahdollisuuksista ja herättelee pohtimaan haastateltavien 

omaa roolia sekä myös koko verkoston roolia oman työn näkökulmasta.  

5.1 Mitä tulevaisuudessa voitaisiin tehdä toisin  

Mitä konkreettisia toimia tulisi tehdä, jotta kulttuurin kehittämistyön verkostotoiminta 

etenisi toiminnassaan seuraavalle tasolle? Tulokset osoittavat, että kulttuuristrate-
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gian jalkauttamiseksi kulttuurin kehittämistyön verkostotoimijoiden sekä kulttuu-

ristrategian välistä yhteyttä tulisi vahvistaa. Verkostotoiminnan tavoitteet ja visiot 

kannattaisi pohtia huolellisesti analysoiden. Mitä tavoitteita Etelä-Pohjanmaan lii-

tolla on päivitetyssä kulttuuristrategiassa ja mitä näistä tavoitteista voitaisiin edistää 

verkostomaisella toimintatavalla. Mahdollisesti myös olemassa olevia verkostoja 

voitaisiin hyödyntää näiden toimenpiteiden edistämisessä tai vaihtoehtoisesti har-

kita myös uusien verkostojen tarvetta. Uusista verkostoista esiin haastatteluissa 

nousi ainakin kulttuurin kansainvälisten toimijoiden verkosto sekä kulttuurin ja sosi-

aali- ja terveydenhuollon yhteistyöhön liittyvä verkosto.  

Kuvio 2 osoittaa, että tutkimukseni keskeiset tekijät ovat Kulttuurin kehittämistyö 

Etelä-Pohjanmaan liitossa, Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategia sekä verkostotoimi-

jat kulttuurin kehittämisen verkostoissa. Kuvassa on myös nähtävillä näiden tekijöi-

den keskinäinen suhde.  

 

 

Kuvio 3. Tutkimukseni keskeiset tekijät sekä niiden välinen suhde.  

Nämä kolme tekijää ovat kulttuurin kehittämisen verkostotyön keskiössä. Kehittä-

mistoiminnan ytimessä ovat toiminnan alusta saakka olleet mukana maakunnallinen 

Kulttuurin 
kehittäminen Etelä-
Pohjanmaan liitossa 

Etelä-Pohjanmaan 
kulttuuristrategia

Verkostotoimijat 
kulttuurin kehittämisen 

verkostoissa
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kulttuuristrategia sekä kulttuuritoimijoiden verkostot. Näiden toimijoiden välistä suh-

detta voitaisiin syventää entisestään tukemaan toisiaan, jotta kulttuurin kehittämis-

työn tulokset olisivat entistä yhtenäisempiä ja selkeämmin osoitettavissa.  

Näiden kuviossa 3 esitettyjen tekijöiden suhdetta voidaan lähteä rakentamaan uu-

den kulttuuristrategian julkaisun jälkeen syksyllä 2019. Verkostoissa tulisi tarkastella 

kulttuuristrategian tavoitteita ja pohtia verkoston roolia suhteessa strategian tavoit-

teisiin sekä toimenpiteisiin. Verkostoissa voitaisiin lisäksi keskustella mihin asioihin 

verkostotoimijat haluaisivat erityisesti tarttua, ja miten näitä asioita voitaisiin verkos-

tona edistää. Olisi myös hyvä tarkastella tarvitaanko vielä uusia verkostoja strate-

gian näkökulmasta tukemaan ja edistämään tavoitteiden toteutumista.  

Kulttuuristrategian julkaisun jälkeen syksyllä 2019 voidaan kehittää kulttuuristrate-

gian seurantaan indikaattoreita sekä asettaa näille indikaattoreille tarkasteluaika-

taulu vuosittain tai puolivuosittain. Tarkastelua strategian toteutukseen on kyllä tehty 

aikaisemminkin, mutta oman tarkastelun lisäksi voitaisiin luoda alueen kulttuuritoi-

mijoille kyselyitä strategian toteutukseen ja tavoitteisiin liittyen. Tämä mahdollistaisi 

Etelä-Pohjanmaan liitolle aikaisempaa paremman tiedon strategian vaikutuksista 

alueen toimijoihin sekä tiedon toteutuneista toimenpiteistä. Kyselyt tukevat myös 

osaltaan strategian jalkautusta muistutuksena maakunnallisen kulttuuristrategian 

olemassaolosta ja sen kulmakivistä, tavoitteista sekä toimenpiteistä.  

Kulttuurin kehittämistyössä verkostomainen toimintatapa on todistetusti toimiva. 

Valtioneuvoston kanslian julkaisu Maakuntauudistus ja vahvistuvat yhteistyöraken-

teet sivistyksessä ja hyvinvoinnissa (HYVINSIVI) on yhtenä hyvänä esimerkkinä 

nostettu esiin Etelä-Pohjanmaalla tehty kulttuurin kehittämistyö sekä kuvattu kult-

tuurin kehittämistyön yhdyspintoja. (Maakuntauudistus ja vahvistuvat 2018, 37.)  

Toimivuuden ja kehityksen vuoksi on kuitenkin syytä tarkastella sitä toimintatapaa 

myös kriittisesti sekä miettiä tarpeellisia kehittämistoimenpiteitä. Verkostotoimin-

nalle tulisi asettaa tavoitteita ja seurata niiden toteutumista. Etelä-Pohjanmaan liiton 

verkostoissa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota verkostotoiminnan päämää-

riin ja saavutuksiin. Sydänmaanlakka (2015) nostaakin asian esiin koko julkisen sek-

torin osalta, jossa tulisi tarkastella organisaation aikaansaannoksia suhteutettuna 

budjettiinsa.  
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Verkostotoimijoiden tutustumista toisiinsa ja toistensa toimintaan tulisi edistää en-

tistä paremmin esimerkiksi vierailemalla toimijoiden toimipaikoilla ja käymällä lävitse 

kaikkien toimijoiden osalta samoja asioita. Verkostojohtamisen oppaaseen (2019, 

27) on koottu hyviä apukysymyksiä verkoston toimijoiden keskinäiseen tutustumi-

seen. On hyvä tutustua toisten osaamiseen, odotuksiin sekä toisiinsa. Keskustelua 

tulisi käydä myös verkoston tarpeista ja riittävistä tuloksista suhteessa siihen käy-

tettyyn aikaan. Myös verkostotoimintaan liittyvät huolet on hyvä jakaa.  

Verkostotoiminnassa parhainta antia saadaan, kun pystytään yhdistämään osaa-

mista, resursseja ja ratkaisuja yli hallinnonalojen ja niiden ulkopuolelle. (Verkosto-

johtamisen opas 2019, 12.) Uudenlaisten ja ennakkoluulottomien ideoiden synnyt-

tämiseksi ja mahdollistamiseksi tulisi Etelä-Pohjanmaan liitossa myös miettiä entistä 

laaja-alaisempia verkostoja, jossa eri toimijoiden vahvuudet tukevat toisiaan. Mitä 

moniäänisempää ja moninaisempaa verkoston työ on, sitä parempiin tuloksiin ver-

koston toiminnalla päästään. Tästä syystä myös Etelä-Pohjanmaan liiton verkosto-

jen moniäänisyyteen tulisi kiinnittää huomiota. (Verkostojohtamisen opas 2019, 18.) 

Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurin kehittämisen rooli voisi tulevaisuudessa olla niin 

kutsuttu verkostonkutojan rooli. Verkostonkutojan roolissa Niemelän (2002, 108) 

mukaan tarvitaan mahdollisuuksien tunnistamista ja yhtä lailla vaikutteiden hake-

mista sekä ottamista muualta maailmalta.   

Etelä-Pohjanmaan liitossa on hyvä miettiä keinoja verkostomaisen toiminnan mah-

dollisuuksista kulttuuristrategian jalkautukseen. Kulttuuristrategiaa voitaisiin tulevai-

suudessa myös työstää eri verkostoissa entistä enemmän, yhtenä esimerkkinä jo 

aikaisemmin mainitsemani verkostojen tarpeiden ja tahtotilan tunnistaminen sekä 

verkostojen mahdollisuudet näiden strategisten tavoitteiden toteuttamiseen. Tällä 

voitaisiin lisätä verkostotoimijoiden sitoutumista työskentelyyn ja tätä kautta myös 

strategian toteuttamiseen.  

Haastatteluissa peräänkuulutettiin edellisen strategiaprosessin aikaan syntynyttä 

ydinnyrkkiä, jonka toiminta päättyi strategiavalmistelun jälkeen. Ryhmä koettiin juuri 

tarpeeksi monialaiseksi, moniääniseksi sekä kulttuurin kehittämistyön kannalta mie-

lenkiintoiseksi ajatustentörmäyttäjäksi. Voitaisiinkohan vastaavan ryhmän tarvetta 
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puntaroida vielä uudelleen ja miettiä sen tarjoamaa hyötyä kulttuurin kehittämis-

työlle?  

Yksi hyvä kiteytys johtopäätöksiin löytyy suoraan haastateltavan suulla näin; ”Vii-

sautta löytyy myös muualta kuin maakunnan sisältä. Maakunta tasolla täytyy myös 

tietää mitä muualla tehdään ja missä siellä mennään.” (Haastateltava 2.) Valtakun-

nallisten ja kansainvälisten verkostoitumismahdollisuuksien osalta täytyy olla he-

reillä ja aktiivinen kaiken aikaa. Tämä vaatii myös aktiivista hakeutumista ja osallis-

tumista kulttuurin eri strategisesti tärkeiden teemojen ympärillä.  

Tutkimuksen työstäminen on herättänyt ajatuksia myös julkisten organisaatioiden 

tapaa toimia verkostoissa, johtaa verkostoja tai ylipäätään toimia. Julkista johta-

mista kuvaillaan turvallisuushakuiseksi sekä hitaaksi. Voisiko kulttuuri olla tässä 

suunnanmuuttuja ja edelläkävijä. Voisiko kulttuuri olla nopeiden kokeilujen ja kette-

rämmän kehittämisen pioneeri?  

Eräs haastateltava nosti esiin myös virkamiesmäisen toimintatavan ja pohdittavaksi 

mieleeni jäi, miksi virkamiestyö tosiaan riisuu rönsyt strategiatyöstä? Ja onko se 

oikeastaan hyvä vai huono asia?  

On myös tarpeen miettiä verkostotyötä paikallisten ja valtakunnallisten verkostojen 

kautta. Missä haluamme olla mukana ja miten pääsemme mukaan? Löytyykö pai-

kallisia, kansallisia tai kansainvälisiä verkostoja, jossa voisimme myös vahvistaa 

kulttuurin kehittämisen osaamista? Tai voisiko jonkun valtakunnallisen verkoston ra-

kentaminen edistää myös meille tärkeiden asioiden etenemistä ja kehittymistä niin 

paljon, että se koettaisiin tarpeelliseksi?  

Pohdittavaksi verkostotyön kehittämisen osalta tulee pohtia kulttuurin kehittämis-

työn tärkeimmät tehtävät ja näitä tehtäviä tukevat verkostot. Verkostotoimijoiden 

kanssa tulee rakentaa verkostoille visiot, jotka määrittävät verkoston toimintaa sekä 

tavoitteita. Pohdittavana on myös, voitaisiinko verkostotoimintaa hyödyntää kulttuu-

ristrategian toteutuksessa ja seurannassa ja miten se olisi järkevää toteuttaa.    

Verkostotoimijoiden sitouttaminen verkostotyöhön on ensiarvoisen tärkeää. Tulee 

miettiä mitä lisäarvoa verkostoihin osallistumisesta verkoston jäsenille voidaan tar-

jota. Vaikka kulttuuritoimijat ovat Etelä-Pohjanmaalla vahvasti verkostoituneet ja 
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heillä on aidosti yhteisiä päämääriä sekä tavoitteita, ei kulttuurin ääni kuitenkaan 

jostain syystä ole vielä kovin kuuluva. Kulttuurin roolia usein väheksytään tai ei ai-

nakaan muisteta kuulla, kun uusia kehittämistoimia suunnitellaan.  

Verkoston toimintaa voidaan arvioida eri näkökulmista: verkoston synnyttämä sy-

nergia ja sen tuottama lisäarvo, rakenteiden kyky auttaa pääsemään haluttuun lop-

putulokseen, yhteistyön toimivuus ja vuorovaikutuksen laatu sekä verkostojäsenten 

sitoutuneisuus ja itseohjautuvuus. Verkoston toimivuuden fasilitointi voidaan myös 

ulkoistaa, mikäli verkoston työskentely sitä edellyttää. (Verkostojohtamisen opas 

2019, 16.) Nämä toiminnan arvioinnin näkökulmat voisivat toimia myös kulttuurin 

kehittämisen verkostojen arvioinnissa. Tärkeää olisi myös pohtia millä aikavälillä 

verkostojen toimintaa arvioidaan. 

On tärkeä luoda tarpeeksi konkreettiset tavoitteet sille mitä halutaan tulevaisuu-

dessa olla, jotta se voidaan saavuttaa. Alueellista kehittämistyötä, kuten kulttuurin 

kehittämistyötäkin tulisi ohjata ajatus, että miten pystymme tekemään tulevaisuu-

desta hyvän paikan elää. Visiona arvokas ja hyvä elämä. Tulevaisuuden uhat voi-

daan kääntää myös mahdollisuuksiksi. (Sydänmaanlakka 2015.) 

5.2 Opinnäytetyön tavoitteiden toteutuminen 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kulttuurin tehtäväalueen verkostoja, niiden yh-

teyttä maakunnalliseen kulttuuristrategiaan sekä näiden suhdetta Etelä-Pohjan-

maan liittoon, sekä luoda tarkka kuvaus Etelä-Pohjanaan liiton kulttuurin tehtävä-

alueen verkostoista. Tavoitteena oli löytää verkostojohtamisen keinoja vaikutta-

maan verkostotoiminnan kehittämiseen sekä vaikuttavuuden lisäämiseen.  

Opinnäytetyössä on avattu kulttuurin kehittämistyön verkostojen tämänhetkistä ti-

lannetta, toimintaa, taustoja sekä verkostotyön antia kulttuurin kehittämistyön sekä 

verkoston jäsenten näkökulmasta. Uskon, että tämän työn tuloksia ja tässä esiin 

nostettuja verkostojohtamisen keinoja voidaan hyödyntää osana kulttuurin kehittä-

mistyötä tulevaisuudessa.  
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Tampereen kaupungin Kulttuuri- ja Vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari on jossain 

tilaisuudessa todennut, että pitää päättää mitä tehdään, niin se voidaan tehdä hy-

vin. Mielestäni tässä on hyvä ohjenuora meille kaikille itse toiminnan rajaamisesta 

olemassa olevien resurssien kanssa samalle tasolle.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

 



 

 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

 

VERKOSTO 

1) Kerro lyhyesti kuka olet ja millä kulttuurin osa-alueella toimit.   

 

2) Mikä on koulutuksesi?  

 

3) Oletko mukana Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurin kehittämisen tehtäväalu-

een verkostoissa? Ja jos kyllä, niin missä?  

 

4) Millaisena näet maakunnallisen yhteistyön/verkostojen merkityksen (kult-

tuurin kehittämisessä)?  

 

5) Oletko sinä/organisaatiosi sitoutunut verkoston toimintaan ja tavoitteisiin ja 

miten se näkyy työssänne?   

 

6) Miten verkoston tai verkostojen toimintaa voitaisiin kehittä, jotta organisaa-

tionne hyötyisi siitä enemmän?  

 

7) Millaiset verkostot edesauttaisivat maakunnallista kulttuurin kehittä-

mistä/kehittymistä/edistymistä? (Sinua omassa työssäsi tai laajemmin kult-

tuurin ammattilaisia?)  

 



 

 

STRATEGIA 

 

8) Oletko osallistuneet Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuristrategian työstämi-

seen?  

 

9) Millä tavalla olette olleet strategiatyössä mukana?  

 

10)  Koetko, että osallistumisellasi strategiatyöhön olet voinut vaikuttaa sen si-

sältöön ja toimenpiteisiin?  

 

11)  Onko strategiatyöhön osallistumiseen ollut esteitä? Jos vastaus kyllä, jat-

kokysymyksenä; Miten esteitä osallistumiseen voitaisiin poistaa tai vähen-

tää?  

 

12)  Onko nykyinen Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuristrategia sekä sen keskei-

set tavoitteet/kulmakivet tuttuja?  

 

13)  Miten Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuristrategia näkyy tai mitä se tarkoit-

taa sinun (haastateltavan) työskentelyssä? (Entä oman kuntasi toimin-

nassa?)  

 

14)  Mikä merkitys maakunnallisella kulttuuristrategialla on?  

 

15)  Kenellä on mielestäsi vastuu maakunnallisen kulttuuristrategian toteutumi-

sesta?  



 

 

16)  Millä keinoilla maakunnallisen kulttuuristrategian tavoitteiden toteutumista 

voitaisiin edistää entistä paremmin? 

 

17)  Mikä saisi organisaatiosi sitoutumaan kulttuuristrategian tavoitteisiin ja toi-

menpiteisiin entistä paremmin?
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