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• Tavoite
• Tunnistaa osallistujan olemassa 

olevat verkostot ja pohtia miten 
niitä voi hyödyntää työnhaun 
tukena. Lisäksi osallistuja voi 
työpajan jälkeen laajentaa 
verkostojaan. 

• Kenelle
• Maahanmuuttajille,  joilla on 

vähintään keskiasteen koulutus. 
• Työpajan kesto

• Noin 2 h riippuen kauanko 
tehtävien tekemiseen ja 
keskusteluun käytetään aikaa.

Verkostotyöpaja
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Työpajan kulku

• Alkulämmittely (20min)
• Lyhyt intro verkostoihin (20min)
• Harjoitus: Verkostokartta (15min)
• Harjoitus: Verkostojen analyysi (15min)
• Keskustelu (30min)
• Yhteenveto ja vinkit (15min)



Lämmittelyä aiheeseen: 
Työelämän kuntotesti

https://kuntotesti.sitra.fi/

Jokainen osallistuja tekee 
työelämän kuntotestin 
itsenäisesti ja tuloksista 
keskustellaan yhdessä.

https://kuntotesti.sitra.fi/


Miten verkostot liittyvät työnhakuun?

• Verkostoitumisen merkitys on 
kasvanut valtavasti

• Noin 70-80 %* työpaikoista 
piilotyöpaikkoja, eivät julkisessa 
haussa

• Verkostojen avulla tapaat ihmisiä eri 
toimialoilta

• Voit löytää uusia uramahdollisuuksia

*Sitra Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään-kyselytutkimuksen 
tuloksia 2016



Mikä on verkosto?

Ihmisten välisiä, 
organisaatioiden 

välisiä tai 
organisaation sisäisiä 

vuorovaikutussuhteita 
tai näiden yhdistelmiä

Ei ole rakentunut 
hierarkkisesti 
eikä säännellä 
hierarkkisesti

Voivat toimia 
paikallisesti, 
alueellisesti, 

kansallisesti tai 
kansainvälisesti

Yhteiskunnan 
rakenteet 

perustuvat 
erilaisiin 

sosiaalisiin 
verkostoihin



Millaisia verkostoja on?

• Ammatilliset verkostot
• Henkilökohtaiset verkostot
• Digitaaliset verkostot



Ammatilliset verkostot

• Keskustele parin kanssa 5 min mitä ammatillisia verkostoja 
tunnistatte.

• Ovatko verkostot digitaalisia vai tavataanko face-to-face?
• Missä ja millä kielellä tunnistamanne verkostot toimivat?
• Mikä verkoston tarkoitus on ja mistä sen löytää? Millaista 

vuorovaikutusta verkostossa on?



Esimerkkejä ammatillisista verkostoista

• Tapahtumat  keskustelua mistä tapahtumia löytää, eri alojen tapahtumat 
jne. 

• Liitot, ammattiyhdistykset
• Järjestöt
• Korkeakoulujen alumnit
• Opiskelukaverit
• Entiset työkaverit
• Työharjoittelupaikat, TET-jaksot
• Mentorointi
• Vertaisryhmät
• Hubit



Henkilökohtaiset verkostot
• Ystävät, tuttavat, naapurit ja heidän verkostot
• Opiskelukaverit
• Entiset työkaverit
• Omat harrastukset
• Lasten harrastukset
• Omat yhteisöt
• Puolison verkostot
• Vapaaehtoistyö, muu aktiivinen toiminta
• … Picture by Daria Shevtsova on Unsplash
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Digitaaliset verkostot

• LinkedIn
• Facebook
• Twitter
• Instagram
• mahdollisten harrastuksien kautta 
esim. peliyhteisöt

Keskustelua, miten sosiaalisen median verkostoja voi hyödyntää 
työnhaussa?
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Harjoitus: Piirrä oma verkosto-karttasi (15 
min)
• Piirretään ”kartta”, jossa kartoitetaan omia

verkostoja ja niiden mahdollisuuksia tarjota
työpaikkoja tai toimia työllistymisen tukena

• Kirjoita keskiympyrään kuka sinä olet ja mikä
on ammattisi

• Kerää keskiympyrää koskettaviin laatikoihin
verkostoosi kuuluvat ihmiset, jotka voisivat
auttaa työllistymisessäsi

• Kirjoita jokaista verkostosi ihmistä koskettavaa
laatikkoon, kuinka he voisivat auttaa tai mikä
heidän roolinsa verkostossasi on

• Suunnittele, miten otat yhteyttä verkostosi
ihmisiin kirjoittamalla se ulommaiseen
laatikkoon

• Toteuta suunnitelmasi!
http://www.oikeitatoita.fi/sites/default/files/LIITE%20T
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http://www.oikeitatoita.fi/sites/default/files/LIITE%20Tyonhaun%20verkostokartta.pdf


Analysoi omia verkostojasi (15 min)
Omat verkostoni
• Minkälaisia rooleja sinulla on verkostoissa?
• Mikä verkoston tarkoitus on, mihin sitä käytetään?
• Ovatko verkostosi säännöllisiä, satunnaisia, 

yksisuuntaisia, vastavuoroisia jne.?
• Ovatko verkostot tietoisesti rakennettuja 

vai itsestään kehittyneitä?
• Mitkä yhteydet toimivat ja miksi?
• Mitkä yhteydet eivät toimi ja miksi?
• Ovatko kaikki vielä osa verkostoasi?
• Mitä pitää tehdä, että suhteet säilyvät?
• Voiko suhteita käynnistää uudelleen? Miten?
• Miten voisit kehittää verkostosuhteitasi?

Puuttuvat verkostot

• Miten tunnistetaan?

• Miten etsitään?

• Miten hyödynnetään?

• Miten osallistutaan?

• Miten perustetaan?

Presenter
Presentation Notes




Keskustelu: Miten verkostot liittyvät työnhakuun
• Miten olemassa olevia verkostoja voi hyödyntää? Esim.

• Tee oma työnhaku näkyväksi
• Ole mukana sosiaalisessa mediassa
• Tee itsestäsi hissipuhe

• Miten madalletaan kynnystä osallistua verkostoihin? Esim.
• Vapaaehtoistyö tapahtumissa ja tilaisuuksissa
• Mitä itse voit tuoda verkostoon, miten hyöty on molemminpuolista
• Sosiaalisessa mediassa osallistumiskynnys on matala, siitä voi olla helppo 

aloittaa
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Vinkkejä verkostoitumiseen 
• Kaikki voivat verkostoitua, ainoana vaatimuksena on valmius ja kiinnostus tavata uusia ihmisiä. 
• Verkostoja tulee ylläpitää, ne eivät yleensä säily itsestään. 
• Sosiaalisen median kautta verkostoja on melko helppo luoda, mutta tärkeimpiä kontakteja ovat 

oikean elämän tutut, ystävät, työkaverit jne. 

• Vinkkejä verkostojen hyödyntämiseen työnhaussa
- Pyydä kommentteja työhakemukseesi ja ansioluetteloosi tutuilta, samalla voit kysyä voivatko he 

suositella sinua uuteen työpaikkaan tai omille kontakteille 
- Tunnista omat tavoitteesi, kiinnostuksen kohteesi ja sinua kiinnostavat alat ja yritykset. Selvitä, 

kenen kautta voisit saada yhteyden kiinnostavaan yritykseen tai alaan tai kuka voisi sinua tässä 
tavoitteessa tukea. 

- Muista, että jokainen kohtaaminen on arvokas, vaikka sillä hetkellä et siitä suoraan hyödy. 
Kontakteista saattaa olla tulevaisuudessa hyötyä. Ylläpidä siis verkostojasi. 

- Ole myös itse valmis auttamaan muita, verkostot eivät ole yksisuuntaisia. 
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Yhteenveto

Käykää yhdessä läpi tärkeimmät 
asiat verkostoista ja työnhausta  ja 
listatkaa ne alle
1)
2)
3)



Yhteystiedot:
Essi Hillgren
essi.hillgren@turkuamk.fi

Jonna Heikkilä
jonna.heikkila@turkuamk.fi
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