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kunnan verkostomaisesti organisoidussa ympäristöjohtamisessa verrattuna ei-ver-

kostomaiseen toteutukseen. Työssä selvitettiin myös millaiset verkostojohtamisen 

mallit ovat tehokkaita ja mitkä ovat verkoston osapuolten odotukset kunnan ympä-

ristöjohtamisen verkostolle. Tutkielman lopputuloksena oli ympäristöjohtamisen ver-
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toista asiantuntijatyöryhmän jäsentä yksilö-, pari- ja ryhmähaastatteluin.  
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1 JOHDANTO 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään laadullisena tapaustutkimuksena millai-

nen on hyvä verkostojohtamisen malli kunnan ympäristöjohtamisessa. Tutkiel-

massa selvitetään kunnan verkostomaisesti organisoidun ympäristöjohtamisen 

etuja ja haittoja verrattuna ei-verkostomaisesti organisoituun ympäristöjohtamiseen. 

Lisäksi tarkastellaan, mitä eri vaihtoehtoja on hallita ja johtaa kunnan ympäristöjoh-

tamisen verkostoa. Työssä selvitetään myös, mitkä verkostojohtamisen mallit ovat 

tehokkaita ja mitä verkoston osapuolet odottavat kunnan ympäristöjohtamisen ver-

kostolta. 

 

Verkostoja on kirjallisuudessa tarkasteltu runsaasti sosiaalisen verkostoanalyysin 

keinoin. Tässä työssä on toinen näkökulma kirjallisuudessa esiintyneeseen jul-

kishallinnon verkostotutkimukseen. Verkoston tarkastelun lähtökohtana Kenis & 

Provan (2007) julkishallinnon verkoston hallintamalli ja tarkastelun kohteena on 

koko verkosto, jolloin siirrytään tarkastelemaan verkoston osapuolten välisistä suh-

teista verkostoa kokonaisuutena. Kokonaisuutena tarkasteltaessa voidaan parem-

min ymmärtää, miksi verkostot kehittyvät, miten niitä hallitaan ja miten verkostot 

tuottavat kollektiivisia tuloksia. Tällä tarkastelukulmalla on myös merkittäviä seu-

rauksia niille verkoston yksittäisille jäsenille tai jäsenorganisaatioille, jotka eivät 

aiemmin ole olleet kiinnostuneita verkoston kehittymisestä. Esimerkiksi verkoston 

kehitysasteella voi olla merkitystä sille, millainen verkoston rakenne tukee parhaiten 

yksittäisten verkoston jäsenten päämäärien saavuttamista (Provan ym. 2007, 480.) 

Koko verkoston tarkastelukulma on tuonut tutkimukseen myös verkoston hallinnan 

näkökulman. Verkoston hallinnan kautta tarkasteltaessa huomio kiinnittyy siihen, 

millaista hallintamallia käytetään verkoston hallinnassa ja/tai johtamisessa. (Provan 

ym. 2007, 485.) 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Julkishallinnon akateeminen verkostotutkimus on alkanut 1970-luvun loppupuolella. 

Tutkimus keskittyi jo olemassa olevien rakenteiden tutkimiseen, kuten monimutkais-
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ten eri osapuolten välisiin sopimusratkaisujen rakenteisiin. Näitä olivat puolustuste-

ollisuuden alan ja sosiaalipalveluiden verkostot sekä alueelliset, usean toimialan 

kattavat ympäristöjohtamisen verkostot. Verkostotutkimus pyrki vastaamaan uuteen 

hallinnolliseen todellisuuteen, jota ohjaisivat sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset 

voimat. Julkishallinnon verkostotutkimus on keskittynyt tietyn hallinnollisen tahon 

toimesta muodostettuihin muodollisiin verkostoihin. (Isett ym. 2011, 159–161.)  

 

Vuonna 1997 O’Toole esitti, että tämän päivän ongelmat ja haasteet ovat monisyi-

siä, joihin yksi organisaatio ei yksin löydä ratkaisua. Haasteiden ja ongelmien rat-

kaisuun tarvitaan moniammatillisia taitoja ja osaamista. Julkishallinnon organisaa-

tiot ovat perinteisesti hierarkkisia linjaorganisaatioita. Verkostot ovat mahdollisuus 

haasteiden ja ongelmien ratkaisuun yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Jul-

kishallintoon verkostot tarjoavat linjaorganisaatioiden tueksi poikkihallinnollisen yh-

teistyöverkoston. Julkishallinnossa käsiteltävät ja esiintyvät ongelmat ovat luonteel-

taan laajoja ja haasteellisia (wicked problems). Verkostot ovat rakenteellinen vas-

taus näihin monimutkaisiin ongelmiin (O’Toole, 1997, 46.) Suomessa julkishallinnon 

verkostojohtaminen ei ole vielä saanut suurta jalansijaa, ja julkishallinnossa johta-

minen on keskittynyt yksittäisiin organisaatioihin (Haveri, 2011, 162). 

 

 

Ympäristöongelmat ovat sekä paikallisia että globaaleja ongelmia. Ympäristökysy-

mykset eivät tunne viranomais- eikä vastuurajoja (Stubbs & Lemon, 2001, 322). 

Pohjoismaissa ja Euroopassa kunnilla on ollut merkittävä rooli ja kiinnostus paikal-

lisen ja alueellisen hyvinvoinnin kehittäjänä. Kuntien keskeisenä tehtävänä 1990-

luvun puolivälistä lähtien on ollut ihmisten ja ympäristön terveellisyyden edistämi-

nen, haitallisten terveys- ja ympäristövaikutuksen torjunta ja ehkäisy. Kuntien vas-

tuu ympäristöasioiden johtamisessa on lisääntynyt huomattavasti. Kunnilla on sekä 

suoria että epäsuoria ympäristövastuita liittyen teknisten palveluiden ja sosiaalipal-

veluiden tuottamiseen, kunnan infrastruktuurin, kiinteistöjen ja tilojen ylläpitämi-

sessä sekä hallinnassa, tuotteiden ja palveluiden hankinnassa, henkilökunnan työl-

listämisessä, paikallisen yhteiskunnan suunnittelussa ja kehittämisessä, paikallisen 

viranomaisten velvollisuuksien suorittamisessa sekä informaation tuottamisessa 

kuntalaisille ja muille asiasta kiinnostuneille. (Burström & Korhonen, 2001, 37).   
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Julkishallinnon tuottamien palveluiden aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat suu-

ria (Reinikainen, 2010, 7). Ympäristöjohtamisen järjestelmien avulla julkishallinnon 

organisaatiot voivat vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksia. Näiden ympäristö-

vaikutusten vähentäminen edesauttaa saavuttamaan kestäviä taloudellisia hyötyjä. 

Näitä hyötyjä saadaan aikaiseksi työtapoja muuttamalla sekä investoinneilla. Ym-

päristöjohtaminen ja ympäristöjärjestelmien käyttöönotto on vapaaehtoista. Julki-

selta hallinnolta odotetaan kuitenkin edelläkävijyyttä ympäristöasioiden hallinnassa. 

Valtioneuvosto teki vuonna 2009 periaatepäätöksen valtionhallinnon ja kuntien kan-

nustamisesta kestäviin hankintoihin. (Reinikainen, 2010, 17.) 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite, rajaukset ja tutkimusongelma 

 

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, millainen on hyvä verkostojohtamisen malli 

kunnan ympäristöjohtamisessa. Tutkielmassa selvitetään kunnan verkostomaisesti 

organisoidun ympäristöjohtamisen etuja ja haittoja verrattuna ei-verkostomaisesti 

organisoituun ympäristöjohtamiseen. Lisäksi tarkastellaan, mitä eri vaihtoehtoja on 

hallita ja johtaa kunnan ympäristöjohtamisen verkostoa. Työssä selvitetään myös, 

mitkä verkostojohtamisen mallit ovat tehokkaita ja mitä verkoston osapuolet odotta-

vat kunnan ympäristöjohtamisen verkostolta. 

 

Verkostomallia tutkitaan kahden teoriasta nousevan hallintamallin avulla: johtavan 

organisaation toimesta hallittu malli (Lead-malli) ja verkostoa hallinnoivan organi-

saation toimesta hallittu malli (NAO-malli). Verkostojohtamista tutkitaan verkosto-

johtamisen neljän toiminnon avulla. Näitä toimintoja ovat rakentaminen, aktivointi, 

mobilisointi ja syntetisointi. Ympäristöjohtamista tarkastellaan ISO-14001:2004-

ympäristöjärjestelmän tehtäväkokonaisuuksien kautta. Tehokkuuden tarkastelun 

kohteena ovat verkostojohtamisen ja ympäristöjohtamisen prosessin näkökulmasta 

nousevat alaluokat: verkoston hallintamalli, verkostojohtaminen, osaaminen, valta, 

oikeutus, sitoutuminen ja integrointi.  

 

Tutkielma on laadullinen tapaustutkimus. Tapauksena tutkittiin Helsingin kaupungin 

ympäristöjohtamisen verkostoa ja verkostoa edustaa ympäristöjohtamisen asian-

tuntijatyöryhmä. Tutkimusaineisto koostui aihepiiriä käsittelevästä kirjallisuudesta ja 
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aiemmin tehdyistä tutkimuksista sekä Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisen 

asiantuntijatyöryhmän jäsenten haastatteluista. 

 

Tutkielman keskeiset teoreettiset käsitteet ovat julkihallinnon verkostomallit, verkos-

tojohtaminen, ympäristöjohtaminen ja verkostojen tehokkuus. 

 

Tutkielman pääkysymys on ”Millainen on hyvä ympäristöjohtamisen verkosto-

malli kunnalle?”  

 

Päätutkimuskysymyksen ratkaisemiseksi esitettiin seuraavia alatutkimuskysymyk-

siä: 

 

1. Mitä etuja ja haittoja on kunnan verkostomaisesti organisoidun ympäristöjohta-

misen toteutuksessa verrattuna ei-verkostomaisesti organisoituun ympäristöjoh-

tamiseen? 

2. Mitä eri vaihtoehtoja on hallita ja johtaa kunnan ympäristöjohtamisen verkostoa?  

3. Mitkä verkostojohtamisen mallit ovat tehokkaita kunnan ympäristöjohtamisessa? 

4. Mitkä verkoston osapuolet odottavat kunnan ympäristöjohtamisen verkostolta? 

 

Tutkimuskysymyksiin haettiin vastausta perehtymällä aihepiirin aiempiin tutkimuk-

siin perustuvan teoreettisen kirjallisuuskatsauksen avulla ja Helsingin kaupungin 

ympäristöjohtamisen asiantuntijatyöryhmän jäsenten haastatteluihin pohjautuvan 

haastatteluaineiston avulla.  

 

Haastatteluiden pohjana olivat puolistrukturoidut teemahaastattelut. Haastattelut to-

teutettiin yksilö- sekä ryhmähaastatteluina. Haastatteluaineiston analysoinnissa 

käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysia. Teorialähtöinen analyysi perustuu teori-

aan tai malliin. Tutkielman käsitteet kuvaillaan mallin ja/tai teorian mukaisesti. Näin 

ollen tutkimuksen kohteen määrittely tehdään perustuen olemassa olevaan tietoon 

(Tuomi & Sarajärvi, 2013, 97.) Taulukkoon 1 on koottu tutkimuskysymykset ja haas-

tatteluaineiston tiedonkeruu teemoittain ja kysymyksittäin. 

 

Tutkimuskysymys ja teema Tiedonkeruukysymykset 
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Millainen on hyvä ympäristöjohtamisen verkostomalli kunnalle? 

Verkostomalli 

- Mitä etuja ja haittoja on kunnan 
verkostomaisesti organisoidun ym-
päristöjohtamisen toteutuksessa 
verrattuna ei-verkostomaisesti or-
ganisoituun ympäristö-johtami-
seen? 

 

- Kartoittava kysymys: Millainen on 
ympäristöjohtamisen verkosto-
malli? 

- Mitkä ovat verkostomallien hyvät ja 
huonot puolet? 

- Mitkä ovat verkostossa toimimisen 
hyödyt ja haitat? 

Verkoston hallintamalli malli ja verkos-
tojohtaminen 

- Mitä eri vaihtoehtoja on hallita ja 
johtaa kunnan ympäristöjohtami-
sen verkostoa? 

- Kartoittava kysymys: Mitä tehtäviä 
ja toimintoja ympäristöjohtamisen 
verkostojohtamiseen liittyy? 

- Miten muuttaisit nykyistä ympäris-
töjohtamisen organisointitapaa? 

- Millä tavoin ympäristöjohtamisen 
verkosto saa käyttöönsä henkilöre-
sursseja ja taloudellisia resurs-
seja? Onko verkostoa mahdollista 
hyödyntää resurssien saamiseksi? 

- Mitkä asiat aiheuttavat ristiriitatilan-
teita verkoston osapuolien kesken?  

- Kohdistuuko verkostoon ulkopuoli-
sia jännitteitä? 

- Ovatko asiantuntijatyöryhmän jäse-
net vaihtuneet sinun aikanasi? 

Tehokkuus 

- Mitä verkoston osapuolet odottavat 
kunnan ympäristöjohtamisen ver-
kostolta? 

- Millaiset verkostojohtamisen mallit 
ovat tehokkaita kunnan ympäristö-
johtamisessa? 

 

- Mitkä ovat osallistujien odotuksen 
ympäristöjohtamisen verkostolle? 

 

- Mitkä tekijät vaikuttavat ympäristö-
johtamisen verkoston tehokkuu-
teen?  

- Mitkä tekijät edistävät tai estävät 
tavoitteiden saavuttamista? 

- Millaisilla kannustimilla voitaisiin 
edistää tavoitteiden saavuttamista? 

- Millaisilla asioilla ympäristöjohtami-
sen verkosto voi edistää tavoittei-
den saavuttamista? 

Taulukko 1. Tutkielman tutkimuskysymykset ja haastatteluaineiston tiedonkeruu teemoittain ja kysy-
myksittäin. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

  

Tämän tutkielman tutkimusstrategiaksi valittiin laadullinen eli kvalitatiivinen tapaus-

tutkimus. Tapaustutkimus on yksi yleisin liiketaloustieteiden tutkimuksen tutkimus-
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menetelmistä. Tapaustutkimuksessa valitaan yleensä yksi tai muutama tarkoituk-

sella valittu tapaus. Tapaus voi olla yksittäinen organisaatio, organisaation osasto 

tai muu organisaation rakenteellinen kokonaisuus. Toiminnallista kokonaisuutta ku-

ten prosessia voidaan myös käsitellä tapauksena. (Koskinen ym., 2007, 154.) Tämä 

tutkielma perustuu julkishallinnon verkostoja, julkishallinnon verkoston hallintamal-

leja, julkishallinnon verkostojohtamista, ympäristöjohtamista ja verkostojen tehok-

kuutta käsittelevään kirjallisuuteen. 

 

Tapaustutkimusta voidaan käyttää tilanteissa, jolloin tutkittavasta ilmiöstä on tavoit-

teena saada kattava ja tarkka kuvaus sekä ymmärtää että lisätä ymmärrystä tutkit-

tavasta tapauksesta. (Laine ym., 2007, 10). Tämän työn tutkimusstrategiaksi valittiin 

tapaustutkimus, koska tavoitteena on saada kuva ja hyvä ymmärrys siitä, millainen 

on hyvä kunnan verkostojohtamisen malli ympäristöjohtamisen kontekstissa ja mitä 

etuja ja haittoja on kunnan verkostomaisesti organisoidun ympäristöjohtamisen to-

teuttamistavassa verrattuna ei-verkostomaisesti organisoituun ympäristöjohtami-

seen. Työn tavoitteena oli myös selvittää eri vaihtoehtoja kunnan ympäristöjohtami-

sen verkoston hallintaan ja johtamiseen sekä verkostojohtamisen mallien ominais-

piirteitä, jotka ovat tehokkaita kunnan ympäristöjohtamisessa. Lisäksi tarkasteltiin, 

mitä verkoston osapuolet odottavat kunnan ympäristöjohtamisen verkostolta. 

 

Laadullisen tutkimuksen erilaisia haastattelun muotoja ovat lomakehaastattelu, tee-

mahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu ja syvähaastattelu. Teemahaastattelu 

perustuu ennalta valittuihin teemoihin, jotka pohjautuvat tutkimuksen viitekehyk-

seen. Teemahaastattelun kysymysten muoto ja kysymysten järjestys voi vaihdella 

eri tutkimuksissa avoimen haastattelun kaltaisesta haastattelusta strukturoituun 

haastatteluun. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 71;73–75). Haastattelut voidaan tehdä yk-

silö-, pari-, ja ryhmähaastatteluina. Parihaastattelu luokitellaan myös ryhmähaastat-

teluksi (Hirsjärvi, 2001, 197).  

 

Käytettäessä sekä ryhmä- että yksilöhaastatteluita voidaan saada aikaiseksi ai-

neisto, joka auttaa tutkijaa havaitsemaan ja ymmärtämään tutkittavaa kohdetta mo-

lempien näkemysten kautta ja näin on mahdollista saada uusia näkemyksiä aineis-

toon. Vertailemalla aineistoja keskenään on myös mahdollista välttää tutkijan ohjaus 
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aineiston tulkitsemiseen tutkijan halun mukaan. (Pietilä, 2010, 238.) Tässä tutkiel-

massa aineiston tiedonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaas-

tattelua. Haastatteluja toteutettiin yhteensä 13 henkilölle sekä yksilö-, pari- että ryh-

mähaastatteluina.  

 

1.4 Keskeiset käsitteet 

 

Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat: julkishallinnon verkostomalli, verkostojohta-

minen, ympäristöjohtaminen ja verkostojen tehokkuus. Kuvassa 1 esitetään tutkiel-

man keskeiset käsitteet. 

 

 

Kuva 1. Tutkielman keskeiset käsitteet 

 

Julkishallinnon verkostomalli käsittää verkoston rakenteen ja hallintamallin. Ver-

koston hallinta käsittää verkoston määräysvallan verkoston osallistujien ja rakentei-

den osalta, resurssien kohdentamisen sekä yhteistyön koordinoimisen verkostossa. 

Verkoston hallintamalleja ovat: jaetusti hallittuverkosto, johtavan organisaation toi-

mesta hallittuverkosto (Lead-malli) ja verkostoa hallinnoivan organisaation toimesta 

hallittu (NAO-malli). Verkoston hallinta voi olla brokeroitu tai ei. Jaetusti hallittu ver-

kosto on ei-brokeroitu verkosto ja rakenteen kannalta tiivis ja hajautunut. Lead-malli 

ja NAO-malli ovat hallintamalliltaan brokertoituja verkostoja ja molemmat ovat ra-

kenteeltaan keskittyneitä. (Provan & Kenis, 2007, 233–234; Kenis & Provan, 2009, 

446.)  

 

Julkishallinnon 
verkostomalli

Verkostojohtaminen

Ympäristöjohtaminen

Verkostojen tehokkuus
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Verkostojohtaminen on verkoston ohjaamista ja luotsaamista kohti verkoston ta-

voitteita ja päämääriä. Verkostojohtamisen tehtävänä on verkoston toiminnan kehit-

täminen, verkoston rajojen luominen, yhteisen ymmärryksen luominen verkoston 

päämääristä ja verkostoon kohdistuvien sisäisen ja ulkopuolisen jännitteiden hal-

linta (Järvensivu ym. 2010, 3–4). Verkostojohtaminen on välttämätöntä johtuen ver-

koston monimutkaisuudesta ja verkostojohtamista tarvitaan, jotta verkosto onnistuu 

tehtävässään (Kling ym. 2010, 1067). 

 

Agranoff & McGuire (2001, 298-300) esittävät aikaisempaan kirjallisuuteen perus-

tuen neljä verkostojohtamisen toimintoa: rakentaminen, aktivointi, mobilisointi ja 

syntetisointi. Rakentaminen on verkostojohtamisen toiminto, jonka avulla luodaan 

järjestäen ja yhteen sovittamalla verkoston rakenne sekä yhteisymmärrys verkoston 

osapuolten rooleista, säännöistä, arvoista (McGuire, 2002, 603) ja verkoston jäsen-

ten välinen vuorovaikutus (Agranoff & McGuire, 2001, 299). Aktivointi on verkos-

tossa tarvittavien verkoston jäsenten ja resurssien tunnistamista ja yhteen kokoa-

mista, jotta verkosto voi saavuttaa sille asetetut päämäärät (McGuire 2006, 37; Jär-

vensivu & Nykänen, 2008, 153; Järvensivu & Möller, 2009, 658). 

 

Mobilisointi on verkostojohtamisen toiminto, jolloin luodaan verkoston osapuolten 

sitoutuminen verkoston yhteiseen tehtävään päämäärien saavuttamiseksi (Agranoff 

& McGuire, 2001, 300; McGuire, 2002, 603; Järvensivu & Nykänen 2008, 153; Jär-

vensivu & Möller, 2009, 658). Syntetisointi on verkostojohtamisen toiminto, jolloin 

luodaan ympäristö ja mahdollisuudet otolliselle ja tuottavalle vuorovaikutukselle ver-

koston osapuolien kesken. Verkostojohtamisen tehtävänä on rakentaa yhteydet ja 

vuorovaikutus, joilla voidaan saavuttaa verkostolle asetettu tarkoitus ja edistää tie-

don vaihtoa. (McGuire, 2002, 603; McGuire 2006, 37)  

 

Ympäristöjohtaminen on jatkuva prosessi, jonka avulla kehitetään organisaatioi-

den ja yhteisöjen toimintatapoja sekä ohjelmia ottaen huomioon kestävän kehityk-

sen periaatteita noudattaen ympäristön säätely, tekninen ja tieteellinen kehitys 

(Gupta, 1995, 50).  

 



 18 

Verkostojen tehokkuus on ne verkostotason saavutetut positiiviset lopputulokset, 

joita yksi verkoston osapuoli ei voi saavuttaa toimiessaan itsenäisesti (Provan & 

Kenis, 2007, 230).  

 

1.5 Tutkielman rakenne 

 

Tutkielma käsittää kuusi lukua. Luvussa Johdanto kuvataan tutkimuksen tausta, tut-

kimusongelma, tutkimuksen tavoitteet, tutkimusmenetelmät, määritelmät ja rajauk-

set ja tutkielman rakenne. Luvussa kaksi on tutkielman teoreettinen kirjallisuuskat-

saus ja luvussa kuvataan myös tutkielman teoreettinen viitekehys. Luvussa kolme 

esitetään tutkielman empiirinen osio. Luvussa kolme kohdassa 3.1 kuvataan tutki-

muksen tutkimusote ja lähestymistapa, kohdassa 3.2 esitellään tutkittava kohde ja 

tiedonhankinta. Aineiston analyysi esitetään luvun kolme kohdassa 3.4 ja tutkimuk-

sen luotettavuus kohdassa 3.5. Luku neljä käsittää tutkielman tulokset. Luvussa viisi 

Pohdinta yhdistetään tutkimuksen tuloksia ja teoriaa. Luvussa kuusi esitetään tut-

kielman johtopäätökset sisältäen teoreettiset johtopäätökset, käytännön suosituk-

set, tutkimuksen arvioinnin ja jatkotutkimusehdotukset. Kuvassa 2 esitetään tutkiel-

man rakenne.  

 

 

Kuva 2. Tutkielman rakenne 

 

1
•Johdanto

2
•Kirjallisuuskatsaus

3
•Tutkimusmenetelmät

4
•Tulokset

5
•Pohdinta

6
•Johtopäätökset



 19 

 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

Tämä luku käsittää katsauksen työn kannalta keskeiseen tieteelliseen kirjallisuu-

teen. Luvussa luodaan katsaus julkishallinnon verkostoihin ja käsitellään sekä ku-

vataan työn keskeiset käsitteet ja niiden tarkastelukulmat.  

 

Luku koostuu neljästä alaluvusta. Luvussa 2.1 käsitellään aiempaan kirjallisuuteen 

perusten julkishallinnon verkostoja ja verkostomalleja. Luvussa 2.2 selvitetään mitä 

ja millaista verkostojohtaminen sekä ympäristöjohtaminen ovat, ja lopussa kootaan 

yhteen verkostojohtamisen toiminnot ja ympäristöjohtamisen tehtävät. Luvussa 2.3 

käsitellään verkostojen ja ympäristöjohtamisen tehokkuutta, miten verkoston eri ta-

sot vaikuttavat verkoston tehokkuuteen ja miten verkoston tehokkuutta voidaan ar-

vioida. Luvussa 2.4 esitetään tutkielman teoreettinen viitekehys. 
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2.1 Julkishallinnon verkostot 

 

Tässä luvussa esitetään tutkielman verkoston määritelmä ja käsitellään mitä jul-

kishallinnon verkosto ovat luodaan ja millaisia verkostotyyppejä on. Luvussa tar-

kastellaan myös julkishallinnon verkostomalleja verkoston hallinta- ja vuorovaiku-

tusmallien avulla. 

 

2.1.1 Julkishallinnon verkostojen määrittelyä 

 

Julkishallinnon verkosto on moniulotteinen ja monimerkityksellinen käsite, ja tätä il-

miötä on tutkittu laajasti. Yksi tutkimusta leimaava piirre on ollut se, että käytän-

nössä verkostotutkimuksessa tutkijat ovat yhdistäneet eri näkökulmia ja lähestymis-

tapoja omaksuen erilaisia elementtejä eri lähestymistavoista. (Klinj, 2008, 122). Kä-

sitettä verkosto on käytetty julkishallinnon verkostotutkimuksessa varsin löyhästi ja 

se voi viitata moneen eri asiaan sisältäen toimijoiden eritasoiset yhteenliittymät (Isett 

ym. 2011, 160; Provan ym., 2007, 480). Verkostosta saatetaan käyttää myös rin-

nakkaisia termejä, kuten kumppanuus, organisaation väliset suhteet, koalitio, yh-

teistyö (Provan ym. 2007, 480; Cropper ym., 2008, 5), koordinointi (Isett ym. 2011, 

162) tai yhdessä hallitseminen (Provan & Lemaire, 2012, 639). Tässä työssä käyte-

tään käsitettä verkosto. 

 

O’Toole (1997) määrittelee verkoston keskinäisen riippuvuussuhteen rakenteeksi, 

joka koostuu useasta organisaatiosta tai organisaatioiden osista. Tässä raken-

teessa verkoston yksiköt eivät ole pelkästään toistensa muodollisia alaisia suurem-

massa hierarkkisessa järjestelyssä. Verkostot ilmentävät rakenteellista pysyvyyttä, 

mutta ne ulottuvat muodollisesti vakiintuneiden yhteyksien ja poliittisesti oikeutettu-

jen siteiden yli. Verkoston siteiden liimana voi olla auktoriteetti, toimi- tai määräys-

valta tai verkoston jäsenten keskinäiset vaihtamisen suhteet ja yhteistyön peruste. 

Yhteistyön peruste on yhteinen mielenkiinto verkoston tehtävää kohtaan. (O’Toole, 

1997, 45).  
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McGuire (2002) käyttää käsitettä verkosto kielikuvana verkostomaisessa hallinnolli-

sessa rakenteessa, joka koostuu useasta organisaatiosta ja organisaatioiden väli-

sistä yhteyksistä. Verkosto on rakenne, jonka kautta suunnitellaan, tuotetaan ja toi-

mitetaan julkisia hyödykkeitä ja palveluita. Verkosto käsittää myös yhteistyötilanteet, 

joissa yksi tai useampi organisaatio on riippuvainen tehtävän suorittamisesta. 

(McGuire, 2002, 600.) Keast ym. (2004) määrittelevät verkoston prosessina. Ver-

kosto syntyy, kun useamman organisaation tai yksilön väliset yhteydet tulevat viral-

lisiksi (Keast ym., 2004, 364). 

 

Provan & Lemaire (2012) ja Provan ym. (2007) lähenevät tämän tutkimuksen kan-

nalta keskeistä verkoston määritelmää: verkosto on kolmen tai useamman organi-

saation ryhmä, joiden väliset yhteydet fasilitoivat yhteisen päämäärän saavuttamista 

(Provan & Lemaire, 2012, 639; Provan ym. 2007, 482). Provan & Kenis (2007) täs-

mentävät verkoston kolmen tai useamman itsenäisen organisaation ryhmäksi, jotka 

työskentelevät yhdessä saavuttaakseen ei ainoastaan omat päämääränsä vaan 

myös yhteisen päämäärän. Verkostot voivat olla verkoston jäsenten itse oma-aloit-

teisesti muodostamia tai perustua toimeksiantoon tai sopimukseen. Verkostot ovat 

päämäärähakuisia ja perustettu tiettyä tarkoitusta varten. (Provan & Kenis, 2007, 

231.) Informaatio, palvelut, sosiaalinen tuki, rahoitus tai aineelliset hyödykkeet voi-

vat toimia verkoston jäseniä yhdistävinä tekijöinä (Provan ym. 2007, 482).  

 

Tässä tutkielmassa verkosto on rakenteellinen järjestelmä, kolmen tai useamman 

itsenäisen organisaation tai organisaation osien ryhmä, jossa osapuolet työskente-

levät yhdessä saavuttaakseen omat päämääränsä ja myös yhteisen päämäärän. 

Verkoston jäsenten yhdistävänä tekijänä on ympäristöjohtaminen. Verkosto perus-

tuu toimeksiantoon ja se on perustettu tiettyä tarkoitusta varten. 

 

Kirjallisuudessa julkishallinnon verkostotutkimus on painottunut verkostoihin, jotka 

käsittävät monen eri sektorin osapuolien yhteenliittymät verkoston toiminta-alueella. 

Verkoston jäseninä ovat olleet julkishallinnon johtajat ja muut hallinnon virkamiehet 

saman hallinnon alueelta, jotka edustavat eri virastoja myös mukaan lukien voittoa 

tuottavat ja ei-voittoa tavoittelevat organisaatiot (Agranoff & McGuire (1999); Klinj 

ym. (2010)). Lisäksi palveluja tuottavissa verkostoissa jäseninä ovat olleet myös 
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verkoston vaikutuspiirissä olevat asiakkaat (Provan & Milward (2001). O’Toole & 

Meier (2004) ja McGuire (2006) ovat kohdentaneet tarkastelunsa verkostoihin, jotka 

koostuvat julkishallinnon johtajista. Agranoff & McGuire (2001) puolestaan esittävät, 

että ominaista julkishallinnon verkostoille on se, että verkoston johtajana on tai ver-

kosto on johdettu julkishallinnon edustajan toimesta sekä verkoston osapuolet ovat 

julkishallinnon organisaatioita (Agranoff & McGuire, 2001, 296). Tässä työssä ver-

kosto on jäseniltään rajatumpi: kaikki verkoston jäsenet edustavat yhden kuntaor-

ganisaation virastojen ja liikelaitosten edustajia verkoston toiminta-alueella. Organi-

saatioitaan edustavat verkoston jäsenet ovat johtajia, päälliköitä tai alansa asian-

tuntijoita.  

 

Verkostossa keskeisessä roolissa ovat organisaatioiden edustajat, jotka toimivat or-

ganisaatioiden rajojen yli (Agranoff, 2006, 56) ja oman organisaationsa puolesta 

(Provan ym., 2007, 481). Verkoston jäsenten väliset riippuvuussuhteet eivät välttä-

mättä ole tasa-arvoisia verkoston eri osapuolien välillä (Kling ym. 2010, 1064). Ver-

kostossa jäsenet ovat tasavertaisia keskenään horisontaalisessa kumppanuussuh-

teessa ja toimivat keskinäisessä riippuvuussuhteessa. Tällä jäsenten välisellä kes-

kinäisellä riippuvuudella Keast ym. (2004) tarkoittavat sitä, että yksittäinen jäsen nä-

kee itsensä osana suurempaa kokonaisuutta. (Keast ym., 2004, 367–369.) Verkos-

ton jäsenet ovat myös keskinäisessä vuorovaikutussuhteessa, josta tässä työssä 

tarkemmin luvussa 2.1.2 Julkishallinnon verkostomallit. 

 

Verkoston osapuolien työskenneltävä tiivisti yhdessä yhteisen päämäärän eteen. 

Verkostossa osapuolet muuntuvat uudeksi kokonaisuudeksi, joka pitää sisällään 

laajan tehtäväkentän, joka ulottuu samanaikaisesti yksittäisissä organisaatioissa ta-

pahtuviin toimenpiteisiin (Keast ym. 2004, 364.) Verkoston rakenne muotoutuu, kun 

verkoston jäsenet ja edustamansa organisaatiot ymmärtävät olevansa osa suurem-

paa kokonaisuutta. Tämän suuren kuvan aikaansaamiseksi verkoston osapuolten 

on tunnistettava, että verkoston yhteiset päämäärät saavutetaan ainoastaan aktiivi-

sella yhteistyöllä. (Keast ym. 2004, 364.) Toisin kuin hierarkiassa, jossa jokainen 

alayksikkö kiinnittää huomion itseensä ja lähellä työskenteleviin naapureihin jättäen 

huomioimatta muun maailman ja jopa muun organisaation (O’Toole, 1997, 46).  
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Verkoston yhteinen tehtävä ja verkoston ainutlaatuinen verkostolle ominainen ra-

kenteellinen järjestely ovat myös verkoston rakenteellisia ominaisuuksia. Verkoston 

yhteinen tehtävä muodostuu verkoston eri osapuolien yksilöllisten näkemysten yh-

distämisestä verkoston yhteiseksi päämääräksi. Verkoston rakenteellinen järjestely 

käsittää monet erilaiset yksiköiden edustajat, jotka ovat tasavertaisia keskenään ja 

verkostossa toiminnot tapahtuvat horisontaalisessa kumppanuussuhteessa. (Keast 

ym., 2004, 367–369). Klijn ym. (2010) lisäävät, että verkoston rakenne käsittää 

säännöt, toimijoiden aseman verkostossa ja resurssien jakamisen (Klijn ym. 2010, 

1065). Näin ajatellen verkoston rakenne käsittäisi myös verkostojohtamiseen liitty-

viä tehtäviä. 

 

Keskeistä verkostorakenteessa on verkoston osapuolien välinen yhteistyö (Provan 

ym. 2007, 482.) Yhteistyö on verkoston osapuolien yhdessä työskentelemistä on-

gelmien ratkaisemiseksi verkoston toimialan alueella. Yhteistyö voi olla satunnaista 

tai säännöllistä, organisaatioiden välistä taikka organisaatioiden keskinäistä yh-

dessä työskentelemistä tai organisaatioiden rajojen ulkopuolella tapahtuvaa yhteis-

työtä. (Agranoff, 2006, 56.) Verkoston jäsenten välinen yhteinen toiminta edellyttää 

verkoston jäseniltä joustavuutta ja kompromisseja. Yhteinen toiminta on myös läh-

tökohta verkoston organisaatioiden välisille suhteille. (Keast & Mandell, 2013, 29.) 

Verkostot eivät ole pelkkiä yhteistyömekanismeja tai yhteisen toiminnan mekanis-

meja. Verkostojen tehtävänä on myös sosiaalisen vaihdon mahdollistaminen, työ-

ryhmän jäsenten välisten yhteistyösuhteiden transaktiokustannusten vähentäminen 

(Isett ym. 2011, 162.) ja verkoston yhteisen päämäärän saavuttaminen (Provan ym. 

(2007, 482). Verkostojen tehtävät eroavatkin verkoston tehtävän ja verkoston pää-

määrän mukaan.  

 

Agranoff (2003) jakaa verkostot tutkimukseensa perustuen neljään erilaiseen ver-

kostotyyppiin verkoston tehtävien mukaan: informaatioverkostot, kehittämisverkos-

tot, kontaktiverkostot ja toimintaverkostot. Informaatioverkostojen keskeinen teh-

tävä on tiedon vaihtaminen ja ratkaisujen etsiminen julkishallinnon eri toimialoilla 

esiintyviin ongelmiin. Informaatioverkostoille on ominaista, että verkoston osapuolet 

kokoontuvat yhteen tiedon vaihtamista varten ja käsitelläkseen yhteisiä verkoston 

aihepiiriin liittyviä ongelmia sekä löytääkseen toimenpiteitä, joilla näitä ongelmia 
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mahdollisesti voitaisiin ratkaista. Julkishallinnon kehittämisverkostojen keskeisim-

mät tehtävät ovat tiedonvaihto ja koulutus, jotka lisäävät verkoston jäsenten osaa-

mista löydettyjen ratkaisujen käyttöönotossa kotiorganisaatioissa. Kontaktiverkos-

tojen tehtävänä on tiedonvaihdon lisäksi muun muassa strategisten ohjelmien luo-

minen asiakkaille. Toimintaverkostojen tarkoitus on yhtenäistää verkoston osapuo-

lien toimintatapoja palvelujen tuottamisessa. (Agranoff, 2003, 10–11.)  

 

Isett ym. (2011) jakavat verkostot päämäärän mukaan poliittisiin verkostoihin, yh-

teistyö- ja hallintoverkostoihin. Alkuperäinen poliittisten verkostojen näkökanta kä-

sittää päätökset julkisten resurssien kohdentamista. Poliittisissa verkostoissa ver-

koston osapuolet ovat kiinnostuneita tietyn poliittisen alueen julkisista päätöksistä. 

Yhteistyöverkostoissa verkoston osapuolet työskentelevät yhdessä saavuttaakseen 

yhteistä hyvää, palveluja tai arvoa, tilanteessa, jossa yksi julkishallinnon virasto tai 

laitos ei yksin kykene tuottamaan hyödykkeitä tai palveluita yksin tai yksityinen sek-

tori ei kykene tai on haluton tuottamaan hyödykkeitä tai palveluita toivotussa määrin 

(Agranoff & McGuire 2001). Yhteistyöverkostot toteuttavat tehtäviä julkisen hallin-

non puolesta. Yhteistyöverkostot voivat olla muodollisia ja johdettuja johtajan toi-

mesta tai ne voivat olla uusia, kasvavia, itseohjautuvia ja ad hoc -tyyppisiä verkos-

toja. Hallintoverkostot ovat kokonaisuuksia, jotka yhdistävät yhteistyössä tehdyt jul-

kiset hyödykkeet ja palvelutuotannon yhteisellä päätöksenteolla, esimerkiksi koulu-

tukseen, terveydenhuoltoon, asumiseen tai ympäristöön liittyvien ympäristönsuoje-

lun kysymyksien osalta (Bogason & Musso, 2006, 11). Hallintoverkostojen keskeisin 

tehtävä on koordinoida verkoston eri organisaatioita ensisijaisesti yhteisen päämää-

rän eteen kuin verkoston mahdollisesti tuottamiin toimintatapoihin tai tuotteisiin. 

(Isett ym. 2011, 158.) Verkoston rakenne käsittää myös vahvan sitoutumisen monen 

organisaation yhteisiin päämääriin (McGuire, 2006, 35–36.) 

 

Agranoff (2006) jatkaa, että verkostot ovat yksi yhteistyön mahdollisuus monien jou-

kossa. Verkostot ovat tärkeitä yhteisiä resurssipooleja yhteisessä tutkimuksessa ja 

tiedon luomisessa. Verkostot avaavat uusia mahdollisuuksia tilanteissa, jotka ovat 

yhdelle organisaatiolle vaikeasti saavutettavissa. Työskennellessä yhdessä useam-
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man osapuolen kanssa uudet mahdollisuudet ovat saavutettavissa. Verkostojen yh-

teiset päätökset ja sopimukset ovat yhteisen oppimisen ja muutoksen tulos. Verkos-

tot ovat myös julkishallinnon tietojohtamista. (Agranoff, 2006, 57, 59–60.) 

 

2.1.2 Julkishallinnon verkostomallit  

 

Kirjallisuudessa selkeitä verkostomalleja on käsitelty niukasti. Verkostomalleina voi-

daan mainita vuorovaikutusmallit Keast & Mandell (2013) ja verkoston hallintamallit 

(Provan & Kenis, 2007). Verkoston vuorovaikutusmalli perustuu siihen, millainen on 

verkoston vuorovaikutussuhteiden integraatio verkoston toiminnan kannalta. (Keast 

& Mandell, 2013, 29). Verkoston integraation taustalla on tutkimukset palveluja tuot-

tavien verkostojen alueella, joiden tarkoitus on integroida palveluja, jotta verkoston 

osapuolet tuottaisivat asiakkaille hyötyjä päällekkäisen työn karsimisella (Peters, 

1998, 303), paremmalla koordinoinnilla ja verkoston tehokkuudella (Provan & Mil-

ward, 1995, 2).  

 

Keast & Mandell (2007) jakavat verkostojen horisontaalisen integraation kolmeen 

eri tasoon: yhteistoiminta (cooperation), koordinaatio (coordination) ja yhteistyö (col-

laboration) (Keast & Mandell, 2007, 12). Keast & Mandell (2007) esittävätkin, että 

näitä verkoston integraation käsitteitä on käytetty kirjallisuudessa toistensa syno-

nyymeina huomaamatta kuitenkaan käsitteiden eri merkityksiä. Verkoston integraa-

tion kannalta tällöin ei voida erottaa miten ja millä keinoin verkoston päämäärät ja 

tavoitteet saavutetaan (ibid. 13). Voidaan ajatella, että verkoston toiminnassa ja 

vuorovaikutussuhteissa korostuva piirre vuorovaikutusmallin kannalta ovat yhteis-

työ, koordinointi tai yhdessä työskenteleminen. 

 

Keast & Mandell (2013) johtavatkin verkoston integraation tasoista kolme eri vuoro-

vaikutusmallia: yhteistoimintaverkostot (cooperative networks), koordinoivat verkos-

tot (koordinative networks) ja yhteistyöverkostot (collaborative networks). Yhteistoi-

mintaverkostoissa verkoston osapuolet voivat säilyttää oman itsenäisyytensä ja ot-

taa huomioon toisten organisaatioiden päämäärät ja tulla toimeen keskenään siten, 

että kaikki osapuolet voivat saavuttaa omat tavoitteensa. Yhteistoiminnassa on kyse 
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kompromisseista ja joustavuudesta (Keast & Mandell, 2013, 29.) Yhteistoiminta voi-

daan nähdä myös organisaatioiden välisten suhteiden lähtökohtana ja askeleena 

kohti koordinoivaa verkostoa (Keast & Mandell, 2007, 17). 

 

Yhteistoimintaverkostot ovat peruslähtökohta organisaatioiden välisille suhteille. 

Yhteistoiminta ei edellytä verkoston jäseniltä suuria ponnistuksia tai itsenäisyyden 

menetystä. Yhteistoimintaverkostoissa riittää, että jäsenet ottavat toisensa päämää-

rät huomioon, yrittävät mukautua näihin päämääriin ja verkoston osapuolet keskit-

tyvät tiedon jakamiseen. (Keast ym. 2007, 17; 25.) Näissä verkostoissa valta ja re-

surssit sekä sitoutuminen ja vastuu jäävät verkoston jäsenorganisaatioon. Yhteis-

toimintaverkostot ovat yleensä lyhyttä työskentelyä varten. (Keast & Mandell, 2013, 

31.) Yhteistoiminta luo mahdollisuuksia koordinoinnille (Keast ym. 2007, 17).  

 

Koordinoivissa verkostoissa koordinoinnin tehtävänä on organisoida verkoston jä-

seniä, tehtäviä ja resursseja tavoitteiden sekä päämäärien saavuttamiseksi (Keast 

& Mandell, 2013, 30). Koordinoivissa verkostoissa verkoston osapuolet toimivat ul-

kopuolelta asetettujen päämäärien eteen, ja koordinaatio on vahvasti tehtäväkes-

keistä ja toimintaa ohjaavaa. Koordinointi ei edellytä osapuolten itsenäisyyden me-

nettämistä. Yhteistyö vastaavasti voidaan nähdä keinona löytää parempi tapa yh-

dessä toimimiselle ja koordinoinnille. Yhteistyö edellyttää organisaatioilta läheisim-

piä suhteita ja yhteyksiä kuin yhdessä työskenteleminen tai koordinaatio sekä re-

surssien vaihtoa ja jopa organisaatioiden välisten rajojen hämärtymistä. Yhteistyö 

edellyttää myös enemmän panostusta ja sitoutumista yhdessä työskentelemiseen 

ja yhteisen ymmärryksen saavuttamista verkoston päämääristä. Yhteistyössä ver-

koston jäsenet näkevät itsensä toisistaan riippuvaisina. (Keast & Mandell, 2007, 17–

19; 25.) 

 

Verkoston vuorovaikutusmallin etuna on se, että malli auttaa ymmärtämään, miten 

ja millaisen vuorovaikutuksen avulla erilaiset verkostot toimivat ja miten verkostot 

saavuttavat tavoitteensa: millainen on verkoston toimintamekanismi kulloisessakin 

tilanteessa, verkostolle ominaisessa rakenteellisessa järjestelyssä.  
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Verkoston hallintamallissa verkoston hallinta nähdään koordinointimekanismina, ja 

mallissa tarkastelun kohteena ovat myös verkoston erilaiset rakenteelliset ominai-

suudet (Provan & Kenis, 2007, 229; 232). Verkostonäkökulmasta käsite hallitsemi-

nen (governance) eroaa perinteistä hallitsemisen käsitteestä, jossa keskustellaan 

muodollisista viranomaisista ja heidän monopolistaan vallan käyttöön (Stoker, 1998, 

17). Verkostoissa hallitseminen käsittää koordinoinnin lisäksi hallinnan prosessin, 

verkoston rakenteen (Bogason & Musso, 2006, 4-5), resurssien kohdentamisen ja 

kontrollin (Rhodes, 1996, 652; Provan & Kenis, 2007, 231). Hallitseminen voidaan 

nähdä myös verkoston hallinnan (govern) menetelmänä (Rhodes, 1996, 652), jonka 

avulla luodaan verkoston toiminnan edellytykset: yhteiset säännöt, yhteinen ymmär-

rys ja jaettu näkemys (Stoker, 1998, 17). Provan & Kenis (2007) lisäävät, että ver-

koston hallitseminen käsittää määräysvallan verkoston eri osapuolten, rakenteiden 

ja koko verkoston osalta. Päämäärähakuisissa verkostoissa hallitsemisen tehtä-

vänä on varmistaa, että verkoston osapuolet sitoutuvat yhteiseen ja vastavuoroi-

seen toimintaan. (Provan & Kenis, 2007, 231.)  

 

Robins ym. (2010) kiteyttävät tämän työn kannalta keskeisen ajatuksen verkoston 

hallinnasta: Verkoston hallinnan tarkoitus on antaa verkostolle yhdenmukainen jär-

jestely ja suunta, jonka avulla voidaan muodostaa erilaisten toimijoiden, kuten orga-

nisaatiot, ryhmät, instituutiot ja yksilöt, välinen yhteys. Näillä hallinnollisilla järjeste-

lyillä saadaan aikaan verkostorakenne, joka tukee verkoston koordinointia, yhteistä 

ymmärrystä päämääristä ja verkoston toiminnasta. (Robins ym., 2010, 1296).  

 

Verkoston hallinta voi olla brokeroitu tai ei. Lisäksi verkosto voi olla hallittu täysin 

jäsenten, verkoston muodostavien organisaatioiden, toimesta tai verkoston hallinta 

toteutetaan verkoston ulkopuolisen organisaation toimesta. Ei-brokeroidussa ver-

kostossa verkoston jäsenet hallitsevat verkoston yhdessä ja kaikki jäsenet toimivat 

keskinäisessä vuorovaikutussuhteessa. Tällöin verkosto on hallintamalliltaan hyvin 

tiivis ja hajautunut. (Provan & Kenis, 2007, 233–234.) 

 

Vaihtoehtoisesti verkosto voi olla rakenteeltaan ja hallintamalliltaan hyvin keskittynyt 

ja brokeroitu. Keskittyneessä verkostossa yhteydet ovat suoria organisaatiosta toi-

seen esiintyviä vuorovaikutussuhteita ja organisaatiosta toiseen välisiä yhteyksiä on 
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muutamia. Nämä keskinäiset suhteet voivat koskea toiminnallisia asioita kuten in-

formaatiota, palveluita, liiketoimintaan ja verkoston toimialaan liittyviä asioita. Kes-

kittyneessä verkostossa yksi verkoston jäsen organisaatio voi ottaa roolikseen hal-

linnoida verkoston ja toimia näin verkostoa johtavana organisaationa ja verkoston 

brokerina. Vaihtoehtoisesti rakenteeltaan keskittynyttä verkostoa voi hallita verkos-

toa hallinnoiva organisaatio. Verkostoa hallinnoiva organisaatio voidaan muodostaa 

vapaaehtoisista verkoston jäsenistä tai verkostoa voi hallita kokonaan verkoston ul-

kopuolinen johtava organisaatio. (Provan & Kenis, 2007, 233–234.) 

 

Jokaisella näistä verkoston hallitsemisen muodoista on erilainen rakenne ja jokai-

sella eri muodolla on erilaiset käyttötarkoitukset ja vahvuudet sekä heikkoudet. (Pro-

van & Kenis, 2007, 233–234.) Kuva 3. esittää verkoston hallitsemisen muotoja, jotka 

ovat jaetusti hallittu verkosto, johtavan organisaation toimesta hallittu verkosto 

(Lead-malli) ja verkostoa hallinnoivan organisaation toimesta hallittu verkosto 

(NAO-malli).  

 

 
 

 

a. jaetusti hallittu verkosto b. johtavan organisaation toimesta 
hallittu verkosto (Lead-malli) 

c. verkostoa hallinnoivan organi-
saation toimesta hallittu verkosto 
(NAO-malli) 

Kuva 3. Verkoston hallitsemisen muodot. Mukailen Provan & Kenis, 2009, 447. 

 

Jaetusti hallittu verkosto (kuva 3. kohta a.) on verkostomalleista yksinkertaisin. Ver-

kosto on usean organisaation yhteenliittymä, jossa verkoston osapuolet työskente-

levät yhdessä. Verkoston osallistujien kesken jaetusti hallitussa verkostossa verkos-

ton jäsenet jakavat yhteisesti verkoston hallinnan ja päätöksenteon, verkostolla ei 

ole erillistä hallinnollista elintä. Verkoston hallinta voidaan toteuttaa muodollisesti 

säännöllisin kokouksin tai epämuodollisesti aktiivisten verkoston jäsenten toimesta. 
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Verkoston elinehto on jäsenten osallistuminen ja sitoutuminen verkoston toimintaan. 

(Provan & Kenis, 2007, 233–234; Kenis & Provan, 2009, 446.) 

 

Johtavan organisaation toimesta hallittu verkosto (kuva 3., kohta b.) on verkosto, 

jota hallinnoi yksi johtava organisaatio (Lead-malli). Lead-mallissa verkostotason 

tehtävät ja päätökset koordinoi verkostoa johtava organisaatio. Lead-mallin raken-

teessa verkoston jäsenillä on jossain määrin yhteinen ymmärrys verkoston päämää-

ristä ja jäsenet ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja työskentelevät yhdessä. 

Verkostoa johtaa yleensä organisaatio, jolla on tehtävän edellyttämät resurssit ja 

oikeutus toimia verkoston johtajana. Myös horisontaalisissa, monen eri organisaa-

tion käsittävissä, verkostoissa voi olla rakenteeltaan johtavan organisaation toi-

mesta hallittuja verkostoja tapauksissa, jolloin yhdellä organisaatiolla on riittävät re-

surssit ja oikeutus toimia johtavassa roolissa. (Provan & Kenis, 2007, 235–234; Ke-

nis & Provan, 2009, 446–448.) 

 

 

Johtavan organisaation tehtävänä on tukea verkoston jäseniä verkoston päämää-

rien saavuttamisessa. Johtavan organisaation toimesta hallittu verkosto on hyvin 

keskitetysti hallittu ja brokeroitu. Verkostomallissa haittana voi olla päätösvallan 

epäsymmetrisyys päätösvallan keskittyessä verkostoa johtavalle organisaatiolle ja 

verkoston päämäärät ja tavoitteet voivat olla hyvin lähellä johtavan organisaation 

päämääriä. Haittapuolena voi olla myös se, että verkostoa johtavalla organisaatiolla 

voi olla oma asialista tai ohjelma ajettavanaan sekä johtava organisaatio voi helposti 

dominoida verkostossa. (Provan & Kenis, 2007, 235–234; Kenis & Provan, 2009, 

446–448.) 

 

Vastauksena jaetusti hallitun verkoston ja johtavan organisaation toimesta hallitun 

verkoston (Lead-malli) haittapuoliin on malli, jossa verkoston keskeisessä roolissa 

on verkostoa hallinnoiva organisaatio (NAO-malli), (kuva 3, kohta c.). Mallin ideana 

on, että NAO on erillinen hallinnollinen kokonaisuus, joka on perustettu varta vasten 

johtamaan ja koordinoimaan verkostoa sekä verkoston tehtäviä. NAO tekee myös 

verkostoa koskevat toiminnalliset päätökset. NAO-mallin mukainen verkosto on kes-
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kittynyt verkosto ja NAO toimii verkoston brokerina. NAO voi olla jopa yksi yksittäi-

nen henkilö tai vaihtoehtoisesti muodollinen organisaatio henkilökuntineen. (Provan 

& Kenis, 2007, 236; Kenis & Provan, 2009, 448–449.) 

 

NAO voi olla perustettu myös organisaatiomuodoltaan erilaisesta organisaatiosta 

kuin verkosto. Tällöin voittoa tavoittelevien organisaatioiden verkoston NAO voi olla 

ei-voittoa tavoitteleva organisaatio (kts. Human & Provan, 2000). Palveluja tuotta-

vissa verkostoissa ero johtavan organisaation toimesta hallittuun verkostoon on se, 

että NAO ei osallistu palvelujen tuottamiseen. NAO ei ole yksi verkoston jäsenistä. 

NAO on yleensä muodostettu verkoston perustamisen yhteydessä, toimii mandaa-

tilla ja varmistaa, että verkosto saavuttaa sille asetetut tavoitteet. (Provan & Kenis, 

2007, 236; Kenis & Provan, 2009, 448–449.) 

 

Tässä tutkielmassa on keskeistä tarkastella kohteen verkostomallia Provan & Keni-

sin (2007) esittämän julkishallinnon verkostojen hallintamallien kautta keskittymällä 

erityisesti Lead- ja NAO-malliin, koska voidaan olettaa, että tässä tapauksessa ym-

päristöjohtamisen verkoston hallintamallina ei ole verkoston osapuolten toimesta 

jaetusti hallittu verkosto.  

 

2.2 Verkostojohtaminen ja ympäristöjohtaminen  

 

Tässä luvussa verkostojohtamista tarkastellaan verkostojohtamisen toimintojen 

avulla tavoitteena luoda kuva siitä, mitä ja millaista verkostojohtaminen on. Lisäksi 

luvussa tarkastellaan, mitä ympäristöjohtaminen on ja mitä käsitetään kunnallisella 

ympäristöjohtamisella. Luvussa luodaan myös katsaus ympäristöjohtamisen työka-

luihin, ympäristöjärjestelmiin. Luvun lopussa kootaan yhteen verkostojohtamisen 

toiminnot ja ympäristöjohtamisen tehtävät. 

 

2.2.1 Verkostojohtaminen 

 

Kirjallisuudessa verkostojohtamista on tarkasteltu laajasti ja erilaisista näkökul-

mista. Käsitteenä ja laajasti ajatelleen McGuire (2002) määrittelee verkostojohtami-

sen verkoston hallintaa ohjaavana toimintona, jossa verkoston johtajan tehtävänä 
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on vastata verkoston tehtävien suorittamisesta, jotta verkosto saavuttaa päämää-

ränsä (McGuire, 2002, 600.) Verkostojohtaminen on verkoston kyvykkyyden paran-

tamista, jotta verkosto saavuttaa päämääränsä tai keinoja, joilla verkoston jäsenet 

vaikuttavat toisiinsa tai verkostoon kokonaisuutena, parantaakseen verkoston yh-

teistyötä (Järvensivu & Nykänen, 2008, 153).  

 

Verkostojohtamisessa on kaikkia edellä mainittuja piirteitä riippuen verkoston tar-

kastelukulmasta. Kuten edellä on mainittu, tässä työssä tarkastelukulmana on koko 

verkosto. Tämän työn kannalta verkostojohtaminen antaa verkoston hallinnalle 

suunnan, koska verkoston hallinnalle ja verkostojohtamisen välille ei voi vetää yksi-

selitteistä rajaa. Verkoston hallinta ja verkostojohtaminen ovat limittäisiä toimintoja. 

Lisäksi verkostojohtaminen on verkoston ohjaamista ja luotsaamista kohti verkoston 

tavoitteita ja päämääriä. Verkostojohtamisen tehtävänä on verkoston toiminnan ke-

hittäminen, verkoston rajojen ja yhteisen ymmärryksen luominen verkoston pää-

määristä ja verkostoon kohdistuvien sisäisen ja ulkopuolisen jännitteiden hallinta. 

(Järvensivu ym. 2010, 3–4.) 

 

Verkostojohtaminen on välttämätöntä johtuen verkoston monimutkaisuudesta ja 

verkostojohtamista tarvitaan, jotta verkosto onnistuu tehtävässään (Kling ym. 2010, 

1067). Järvensivu & Möller (2009) toteavat, että verkostojohtajien olisi havaittava, 

että organisaatioiden ja verkostojen johtamisella on samat lähtökohdat. Verkosto-

johtamisessa tarvitaan suunnittelua, organisointia, ohjaamista ja kontrollia kuten 

hierarkioiden johtamisessakin, joten on tärkeää ottaa nämä tehtävät verkostolle. 

(Järvensivu & Nykänen, 2009, 659.) Siirtyminen yksittäisen organisaation johtami-

sesta verkostojohtamiseen ei tarkoita pelkästään perinteisten tekniikoiden ja menet-

telytapojen soveltamista uudessa ympäristössä, verkostossa, vaan enemmänkin 

sitä, että vaaditaan kokonaan uuden johtamisymmärryksen kehittämistä (Provan & 

Lemaire, 2012, 638).  

 

Olennaisin ero hierarkioiden ja verkostojen johtamisessa on se, että verkostojohta-

minen sisältää jatkuvia neuvotteluita ja uudelleen neuvotteluita verkoston jäsenten 

kesken, kun taas hierarkiat ovat suorempia ja perustuvat auktoriteetteihin. Verkos-
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tojohtaminen on jatkuvaa vuorovaikutusta ja sopeuttamista itsehallinnollisten toimi-

joiden, verkoston jäsenten, välillä. (Järvensivu & Nykänen, 2009, 659.) Sopeuttami-

sen voidaan nähdä pitävän sisällään McGuiren (2002) kuvauksen verkostojohtami-

sen luonteesta: verkostojohtaminen käsittää läheisesti toisiinsa liittyviä peräkkäisiä 

toimintoja ja vastavetoja sekä muutoksia ja muutosten muuttamista, tekemistä ja 

tekemättä jättämistä (McGuire, 2002, 602).  

 

Agranoff & McGuire (2001) ovat koonneet aikaisemmasta kirjallisuudesta verkosto-

johtamisen neljä toimintoa: rakentaminen, aktivointi, mobilisointi ja syntetisointi. 

Näitä toimintoja ovat myös käsitelleet McGuire (2002) ja McGuire (2006) sekä edel-

leen kehittäneet Rethemeyer & Hatmaker (2007), Järvensivu & Nykänen (2008) ja 

Järvensivu & Möller (2009). Toimintojen termit kuvaavat sitä, että verkostojohtami-

nen on laadultaan erilaista kuin perinteinen, yksittäisen organisaation johtaminen. 

Verkostojohtamisen toiminnot ovat yleistettävissä erilaisiin verkostoihin (Järvensivu 

& Möller, 2009, 658) ja näin ollen ne eivät ole sidonnaisia verkostotyyppiin tai ver-

koston toimialaan. 

 

Rakentaminen on verkostojohtamisen toiminto, jonka avulla luodaan järjestäen ja 

yhteen sovittamalla verkoston rakenne sekä yhteisymmärrys verkoston osapuolten 

rooleista, säännöistä, arvoista (McGuire, 2002, 603) ja verkoston jäsenten välinen 

vuorovaikutus (Agranoff & McGuire, 2001, 299). Verkostojohtamisen tehtävänä on 

myös huolehtia verkoston jäsenten liittämisestä yhteentoimivaksi verkostoksi. Yh-

teenliittämisen välineitä ovat muodolliset viestintäkanavat, epämuodolliset kasvok-

kain tapahtuvat vuorovaikutustilanteet, verkoston toimintojen ja tehtävien koordi-

nointi verkoston jäsenten välillä sekä tiedon jakamisen mahdollistaminen rakenta-

malla verkoston jäsenten välisiä yhteyksiä. (McGuire, 2006, 38.)  

 

Rakentamisen yhteydessä verkoston johtaja voi ehdottaa tarkastelemaan verkoston 

aihepiiriin kuuluvaa ongelmaa toiselta näkökannalta tai esittää vaihtoehtoisia pää-

töksenteko mekanismeja (Agranoff & McGuire, 2001, 299). Myös verkoston pää-

määrien asettaminen on rakentamisen tehtävä (Järvensivu & Möller, 2009, 658). 

Rakentaminen on rinnastettavissa hierarkioiden suunnittelutehtävään (Järvensivu & 

Nykänen 2008, 153). Rakentaminen ja aktivointi ovat toimintoja, joita käytetään 
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sekä verkoston muodostamisen yhteydessä että tilanteissa, jolloin verkoston tehok-

kuus vähenee tai tehokkuus ei ole optimaalista (Agranoff & McGuire, 2001, 299; 

McGuire, 2002, 603).  

 

Aktivointi käsittää verkostossa tarvittavien verkoston jäsenten ja resurssien tunnis-

tamisen ja kokoamisen yhteen, jotta verkosto voi saavuttaa sille asetetut päämäärät 

(McGuire 2006, 37; Järvensivu & Nykänen, 2008, 153; Järvensivu & Möller, 2009, 

658). Aktivointi on verkostojohtamisen keskeinen tehtävä taloudellisten resurssien, 

henkilöresurssien, tietämyksen, informaation ja asiantuntemuksen hankkimiseksi 

verkostolle. Yksi tärkeä näkökanta resurssien hankkimisessa on se, että verkoston 

jäsenillä on tarjota resursseja, jotka muilta puuttuvat (McGuire, 2006, 37). Aktivointi 

pitää sisällään verkoston jäsenten välisen vuorovaikutuksen ja keskinäiset neuvot-

telut verkoston arvonluomiseen tarvittavien resurssien osalta. Aktivoinnilla on näin 

ollen keskeinen merkitys verkoston tehokkuudelle.  

 

Aktivoinnin käytännön toimenpiteenä verkoston vuorovaikutussuhteiden kartoittami-

sessa voidaan hyödyntää vuorovaikutussuhteiden karttaa. Verkostokartta auttaa 

tunnistamaan verkoston nykytilan ja vertaamaan kuvausta haluttuun tilanteeseen 

verkoston yhteistyön ja jäsenistön osalta. Verkoston kuvausta voidaan hyödyntää 

verkoston strategisessa suunnitelmassa verkoston jäsenten välisen yhteistyön tii-

vistämiseksi. (Milward & Provan, 2006, 17.) Aktivointi vastaakin organisointia arvoa 

luovien systeemien johtamisessa (Järvensivu & Nykänen 2008, 153–154) ja on rin-

nastettavissa yksittäisten organisaatioiden rekrytointiin (McGuire, 2002, 602). Akti-

voinnin vastakkainen toiminto deaktivointi on myös tärkeä verkostojohtamisen toi-

minto. Deaktivoinnissa verkoston rakenne voidaan muodostaa uudelleen, mikäli 

verkoston suorituskyky ei vastaa tavoiteltua. (Agranoff & McGuire, 2001, 299.) 

 

Mobilisointi on verkostojohtamisen toiminto, jolloin luodaan verkoston osapuolten 

sitoutuminen verkoston yhteiseen tehtävään päämäärien saavuttamiseksi (Agranoff 

& McGuire, 2001, 300; McGuire, 2002, 603; Järvensivu & Nykänen 2008, 153; Jär-

vensivu & Möller, 2009, 658). Mobilisointi pitää sisällään myös verkoston jäsenten 

motivoinnin ja innoittamisen (Agranoff & McGuire, 2001, 300). Mobilisointivaiheen 

tehtävänä on myös tukea verkoston tehtävän toteuttamista sitouttamalla verkoston 
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jäsenten lisäksi muita verkoston ulkopuolisia tahoja, jotka vaikuttavat verkoston toi-

mintaan. Verkoston johtajan tehtävänä on toimia yhteistyössä kaikkien verkoston 

osapuolten kanssa (McGuire, 2002, 603) sekä esimerkiksi niiden tahojen kanssa, 

joilla on verkoston tarvitsemia resursseja (Agranoff & McGuire, 1999, 24). Verkoston 

tehokkuuden kannalta mobilisointi on verkoston osapuolten yhteinen ja jatkuva teh-

tävä (McGuire, 2002, 603). Siinä missä aktivointivaiheessa rakennetaan verkoston 

rakenne, mobilisointivaiheessa varmistetaan osapuolten sitoutuminen verkoston ra-

kenteen hyödyntämiseen. Tämä on rinnastettavissa hierarkioiden johtamiseen (Jär-

vensivu & Nykänen 2008, 154).  

 

Syntetisointi on verkostojohtamisen toiminto, jolloin luodaan ympäristö ja mahdolli-

suudet otolliselle ja tuottavalle vuorovaikutukselle verkoston osapuolien kesken. 

Verkostojohtamisen tehtävänä on rakentaa yhteydet ja vuorovaikutus, joilla voidaan 

saavuttaa verkostolle asetettu tarkoitus ja edistää tiedon vaihtoa. (McGuire, 2002, 

603; McGuire 2006, 37)  

 

Verkostojohtajan on löydettävä keinot, joilla sekoittaa ja yhdistää verkoston eri osa-

puolet siten, että verkoston strateginen tarkoitus saavutetaan. Keinona on esimer-

kiksi vastakkain asettelu tilanteessa, jossa kohtaavat erilaiset arvot, käsitykset tai 

ristiriitaiset tavoitteet. Verkostojohtaja pyrkii edistämään osapuolten välistä yhteis-

työtä ehkäisemällä, estämällä tai poistamalla yhteistyön esteitä (Agranoff & 

McGuire, 2001, 300; Järvensivu & Möller, 2009, 658). Syntetisoinnin tavoitteena on 

myös alentaa vuorovaikutuksen kustannuksia. (Agranoff & McGuire, 2001, 301.)  

 

Verkoston toiminnan kannalta otollinen ja tuottava ympäristö käsittää myös verkos-

ton osapuolten lisäksi verkoston vuorovaikutuksen mallit, toiminnot ja muut resurs-

sit. Syntetisointi pitää sisällään onnistumisen seurannan verkoston arvonluomi-

sessa ja seurannan kautta nousseiden korjaavien toimenpiteiden tekemisen. Syn-

tetisointi on rinnastettavissa hierarkioiden organisointiin ja kontrolliin hierarkioissa. 

(Järvensivu & Nykänen 2008, 154; Järvensivu & Möller, 2009, 658.) Taulukossa 2 

esitetään yhteenveto edellä esitetyistä verkostojohtamisen toiminnoista. 
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Rakentaminen Aktivointi Mobilisointi Syntetisointi 

Verkoston rakenteen 
luominen  
 
 
Verkoston jäsenten 
yhteen liittäminen 
 
 
 
Yhteisymmärrys, roo-
lit, säännöt, arvot ja 
päämäärät 

Jäsenten ja resurs-
sien tunnistaminen ja 
hankkiminen 
 
Jäsenten välisen vuo-
rovaikutuksen ja ver-
koston rakenteen yllä-
pitäminen sekä kehit-
täminen 
 

Sitoutuminen verkos-
ton päämääriin 
 
 
Verkoston jäsenten ja 
verkoston ulkopuolis-
ten tahojen sitouttami-
nen 
 
 
Verkoston rakenteen 
hyödyntäminen 

Verkoston vuorovai-
kutuksellisen ympäris-
tön luominen 
 
Ristiriitatilanteiden 
hallinta, yhteistyön 
edistäminen, vuoro-
vaikutuskustannusten 
alentaminen 
 
Seuranta ja kehittämi-
nen 

Taulukko 2. Verkostojohtamisen toiminnot 

 

Yksittäisten organisaatioiden johtamisessa kohti organisaation päämäärää johtaja 

ohjaa, suunnittelee ja organisoi. Myös verkostojohtamisessa käytetään hyväksi 

useita eri toimintoja. Syntetisointia ja aktivointia käytetään usein rinnakkain. Esimer-

kiksi verkoston osapuolen poistaminen verkostosta voi johtaa lukuisiin vaikutuksiin 

verkostolle. Vaihtoehtoisesti, jos joidenkin osapuolien asenteet taikka käyttäytymi-

nen ja toiminta vähentävät verkoston tuottavaa vuorovaikusta, verkoston johtaja voi 

edistää vuorovaikutusta luomalla vuorovaikutukselle otollisemman ympäristön kan-

nustamalla osallistumiseen tai vaihtaa verkoston jäsenten rooleja. Vastaavasti syn-

tetisointi ja uudelleen rakentaminen ovat rinnakkaisia toimintoja tilanteissa, jolloin 

tietoisesti yritetään muuttaa verkoston jäsenten käsitystä vuorovaikutuksen muutok-

sesta. Deaktivoinnin tai uudelleen rakentamisen jälkeen tai aikana verkoston johta-

jan on mobilisoitava tukea muutoksille ja luotava uudelleen verkoston tarkoitus ja 

varmistettava, että kaikki osapuolet ovat mukana muutoksissa ja verkoston toimin-

nassa. (Agranoff & McGuire, 2001, 301.) 

 

Tässä tutkielmassa on olennaista tarkastella verkostojohtamista verkostojohtami-

sen neljän eri toiminnon (aktivointi, rakentaminen, mobilisointi ja syntetisointi) 

avulla. Verkostojohtamisen toiminnot ovat kaikkien verkostojen johtamisen kriittisiä 

peruselementtejä ja yhteisiä toimintoja kaikille arvoa luoville verkostoille. Se, miten 

nämä toiminnot ilmenevät johtamisen tehtävinä kussakin verkostossa, perustuu 

kunkin verkoston ominaispiirteisiin. (Järvensivu & Möller, 658.)  
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2.2.2 Ympäristöjohtaminen 

 

Ympäristöjohtamiselle ei ole kirjallisuudessa määritelty yhtä yksiselitteistä määritel-

mää ja lähestymistapoja on monia. Perinteisessä ympäristöjohtamisessa ympäristö 

on nähty ihmisten hyödynnettävissä olevana laadullisena ja määrällisenä resurssina 

sekä asiana, jota ihminen voi ohjata (Gupta, 1994, 36; Kapoor, 2001, 2).  

 

Monimuotoinen ympäristö koostuu vedestä, ilmasta, maisemasta ja ilmakehästä. 

Metsien ja biologisen monimuotoisuuden väheneminen, myrkky- ja jätepäästöt, ve-

sien sekä ilman saastuminen heikentävät ympäristön laatua ja vähentävät ympäris-

töresurssien määrää. Tämä ympäristön pilaantuminen ja taloudellisen kasvun ta-

voittelu ovat johtaneet kestävän kehityksen periaatteeseen, ympäristöjohtamiseen, 

joka tasapainoilee taloudellisen kasvun ja ympäristönsuojelullisen suorituskyvyn pa-

rantamiseksi. (Gupta, 1994, 37)  

 

Pohjola (2003) esittää, että yleensä ympäristöjohtamisella tarkoitetaan ympäristö-

asioiden integrointia organisaation tuotannolliseen toimintaan, hallintaan ja kehittä-

miseen. Pohjola (2003) toteaa myös, että termi ympäristöjohtaminen johtaa hieman 

harhaan, koska ympäristö ei ole johdettavissa. Ilmaisu ympäristöasioiden johtami-

nen kuvaa paremmin sitä mistä ympäristöjohtamisessa on kyse (Pohjola, 2003, 

116.)  

 

Gupta (1994) tarkastelee ympäristöjohtamista vastuullisena yritystoimintana, jolloin 

ympäristöjohtaminen on jatkuva prosessi, joka parantaa organisaatioiden ympäris-

töasioihin liittyviä toimintatapoja ottaen huomioon ympäristöön liittyvän sääntelyn ja 

määräykset sekä teknisen ja tieteellisen kehityksen (Gupta, 1995, 50). Ennakoiva 

ympäristöjohtaminen vastaa haasteeseen, kuinka organisaatiot voivat toimia joh-

taakseen ympäristövaikutuksiaan tehokkaasti ja toteuttaa käytännön ympäristöjoh-

tamista siten, että ympäristöjohtaminen ei kohdistu vain organisaation selviytymi-

seen tapahtuneista ympäristöön kohdistuneista kriiseistä tai ympäristösäädösten ja 

-määräysten mukanaan tuomista kustannusten minimoimisesta (Berry & Rondinelli, 

1998, 38-39). Christmannin (2000) näkemys ympäristöjohtamisesta organisaation 

täydentävänä resurssina pohjautuu ympäristöjohtamisen parhaisiin käytäntöihin, 
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joiden avulla organisaatiot saavuttavat kustannussäästöjä käyttöönottamalla saas-

tumista estävää teknologiaa ja ennakoivia ympäristöstrategioita (Christmann, 2000, 

674).  

 

Burström & Korhonen (2001) tarkastelevat kunnallista ympäristöjohtamista teollisen 

ekologian käsitteen näkökulmasta ja esittävät, että kohdennettaessa ympäristöjoh-

tamisessa tarkastelu materiaali- ja energiavirtoihin, ympäristöjohtamisella ja teolli-

sella ekologialla on keskinäistä yhtymäpintaa (Burström & Korhonen, 2001, 39). Te-

ollisen ekologian (industrial ecology, IE) käsite on noussutkin yhdeksi kestävän ke-

hityksen teorian ja käytännön merkittävämmäksi lähestymistavaksi (Korhonen ym. 

2004, 289).  

 

Teollinen ekologia on metafora, joka kuvaa ja muuntaa ympäristöä kuluttavan teol-

lisen systeemin kestäväksi luonnon ekosysteemiksi. (Korhonen ym. 2004, 289). Te-

ollisen ekologian lähestymistapa pohjautuu systeemiteoriaan (Esty & Porter, 1998, 

35; Korhonen ym., 2004, 293; Opoku, 2004, 321). Teollinen ekologia on myös ana-

logia: termit ekologia ja ekosysteemi ovat lainattuja biologisesta ekosysteemistä, 

koska teollisessa ja luonnon ekosysteemissä on useita samankaltaisuuksia (Sin-

ding, 2000, 84). Jotta tuotannolliset systeemit voisivat jäljitellä luonnon ekosystee-

miä, tuotannon energian tarvetta olisi vähennettävä, samoin jätteiden tuottamista ja 

niukkojen resurssien kulutusta. Teolliset ja tuotannon jätteet sekä hylätyt tuotteet 

olisi hyödynnettävä tuotannollisen prosessin panoksina samoin kuin luonto kierrät-

tää ravintoaineita ravintoverkossaan. (Forsch & Gallopoulos, 1989, 144.) Näin ollen 

ympäristöön kohdistuvat hyödyt teollisen ekologian kannalta ovat luonnosta peräisin 

olevien raaka-aineiden ja energian määrien väheneminen tuotannon panoksina. 

Tämä vähentää raaka-aine- ja energiakustannuksista, pienentää jätteiden ja saas-

tepäästöjen määrää, mikä vastaavasti vähentää jätteenkäsittelyn kustannuksia 

sekä kustannuksia, jotka seuraavat ympäristönsuojelun lainsäädännöstä. Kustan-

nusten väheneminen mahdollistaa organisaatioille taloudellisten saavutusten synty-

misen, ympäristömyönteisen imagon parantumisen ja virheiden markkinoiden mah-

dollisuutta. (Burström & Korhonen, 2001, 39.) Lisäksi systeemin pitäisi olla moni-

puolinen ja joustava, jotta se voisi elpyä odottamattomista iskuista. (Frosch & Gal-

lopoulos, 1989, 144–145.)  
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Ideaalitapauksessa teollinen ekosysteemi toimisi kuten vertauskuvana oleva biolo-

ginen ekosysteemi. Tätä ihanteellista tilannetta käytännössä ei todennäköisesti kos-

kaan tulla saavuttamaan, mutta sekä tuottajien että kuluttajien olisi muutettava toi-

mintatapojaan, jotta teollinen ekosysteemi voisi kehittyä suljetummaksi ja kestäväm-

mäksi systeemiksi huolimatta raaka-aineiden vähenemisestä ja kulutukseen ja 

saastumiseen liittyvien ongelmien lisääntymisestä. (Frosch & Gallopoulos, 1989, 

144–145.)  

 

Teollisessa ekosysteemissä, jossa yhteisöt edustavat eläviä organismeja, saata-

vissa oleva energia tai käytettävissä oleva materia ei mene hukkaan (Frosch, 1992, 

800). Kuva 4 esittää teollisen ekosysteemin perusajatuksen, jossa teollisia systee-

mejä kannustetaan kohti vuorovaikutteista luonnon ekosysteemiä (Burström & Kor-

honen, 2001, 39). Teollisuuden ekologia näin ymmärrettynä tarkoittaa järjestelmäl-

listä pyrkimystä vähentämään ja poistamaan jätteitä sen kaikissa muodoissa (Sin-

ding, 2000, 84).  

 

 

Kuva 4. Teollisen ekologian systeemi. Mukailen Burström & Korhonen, 2001, 39. 

 

Teollisen ekologian analogia on kunnianhimoinen ja Burström & Korhonen (2001) 

toteavatkin, että teolliset, taloudelliset ja sosiaaliset toiminnot, eivät voi täysin omak-

sua luonnon ekosysteemin periaatteita. Teollisen ekologian haasteina ovat kalliit 

ympäristönsuojelulliset sijoitukset ja monessa kohdin epätäydellinen lainsäädäntö. 

Lisäksimonissa ympäristönsuojelullisissa innovaatioissa saattaa joutua tekemään 
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enemmän mitä pitää ja kilpailijat tai vapaa ratsastajat voivat saavuttaa markki-

nahyötyjä. Teollinen ekologia keskittyy materiaali- ja energiavirtojen panoksiin ja 

tuotoksiin. Teollisuuden ekologian käsitettä voidaan tarkastella yhteisenä toimintana 

toimijoiden verkostossa, jonka tavoitteena on vähentää yhteiskunnan materiaali- ja 

energiavirtoja. (Burström & Korhonen, 2001, 42.) 

 

Teollisuuden ekosysteemejä on kirjallisuudessa tarkasteltu eri tavoin: yksittäisen or-

ganisaation näkökulmasta, jolloin käsitettä on käytetty analyyttisenä välineenä (Esty 

& Porter, 1998, 36) ja kunnallisena ympäristöjohtamisena (Burström & Korhonen, 

2001). Teollisuuden ekologiassa näkökulma on enemmänkin painottunut yritysryh-

mien ekologisten vaikutuksien määrittämiseen ja vähentämiseen kuin yksityisten 

yritysten teollinen ekologia keskittyy organisaatioiden muodostaman ryhmän ja si-

dosryhmien vuorovaikutuksen avulla saavutettavaan kestävään kehitykseen (Boons 

& Berends, 2001, 115).  

 

Kunnilla on monia erilaisia tehtäviä. Lakisääteisiä tehtäviä ovat sosiaali- ja tervey-

denhuollosta sekä peruskoulutuksesta huolehtiminen kunnan alueella. Kunnat ovat 

myös julkisen vallan käyttäjiä ympäristönsuojelussa, kaavoituksessa ja rakentami-

sessa. (Husa & Pohjolainen, 2014, 225, 278–282.) Kunnilla on suoria sekä epäsuo-

ria vastuita ympäristöön liittyviin kysymyksiin: teknisten palveluiden ja sosiaalipalve-

luiden toimittaminen, kunnallisen infrastruktuurin, kiinteistöjen, laitosten ja muiden 

palveluiden tuottaminen sekä hallinta, tuotteiden ja hyödykkeiden hankinta sekä 

työntekijöiden rekrytointi, koko kuntayhteisön suunnittelu ja virkamiesten velvolli-

suudet sekä informaation toimittaminen kuntalaisille ja muille asiasta kiinnostuneille 

(Burström & Korhonen, 2001, 37).  

 

Burström & Korhonen (2001) jakavat kunnallisen ympäristöjohtamiseen (MEM) 

kolme eri näkökulmaan: 1) hallinnollinen kunnallinen ympäristöjohtaminen, 2) alu-

eellinen ympäristöjohtaminen ja 3) poliittinen kunnallinen ympäristöjohtaminen. Hal-

linnollinen ympäristöjohtaminen käsittää kunnan lautakuntien, johtokuntien, hallin-

tokuntien ja kunnallisten osakeyhtiöiden ympäristökyvykkään suorituskyvyn kunnan 

organisaatioissa ja ympäristöjohtamisen toimenpiteet. Käytännössä tämä tarkoittaa 
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kunnan palvelujen tuottamista pienillä ympäristövaikutuksilla. (Burström & Korho-

nen, 2001, 37). Hallinnollinen ympäristöjohtaminen käsittää ne ympäristönsuojelul-

liset ja ympäristönäkökohdat huomioivat toimenpiteet, esimerkiksi lämmön- ja säh-

köntuotannon, polttoaineen kulutuksesta aiheutuvan hiilidioksidipäästöjen vähentä-

minen tai paperinkulutuksesta tai muiden palvelutuotannossa tarvittavien luon-

nonresurssien käytön vähentämisen sekä jätteiden käsittelyn toimenpiteet siten, 

että ympäristöön kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat mahdollisimman pienet 

(Ibid.). 

 

Alueellinen ympäristöjohtaminen kattaa alueellisen luonnonvarojen, kuten maa- ja 

vesivarat, suunnittelun ja johtamisen kunnan alueella. Alueellisen ympäristöjohta-

misen voidaan katsoa pitävän sisällään esimerkiksi kunnan alueella olevien vesis-

töjen suojelun, maiden saastumisen ehkäisyn ja kunnostuksen suunnittelun ja joh-

tamisen, esimerkiksi kaavoituksen ja erilaisten ympäristölupien avulla. Poliittinen 

kunnallinen ympäristöjohtaminen käsittää poliittisen kunnallisen organisaation pyr-

kimyksen ympäristön pysyvyyteen ja vakauteen. Tällöin keskeisenä kysymyksenä 

on laatia kaiken kattava ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikka sisältää ympäristö-

johtamisen päämäärät, suunnittelun ja yhteistyön sekä tasapainottaa ja priorisoi eri 

kunnalliset aloitteet, toimenpiteet sekä seuraa ja tarkastelee toteutettuja tehtäviä 

kokonaisuudessaan kunnallisen näkökulman kautta. (Burström & Korhonen, 2001, 

37–38).  

 

Kunnan ylimmän johdon tehtävänä on määritellä ja toteuttaa ympäristöpolitiikka, 

joka kohtaa kunnan tuote- ja palvelutuotannon sekä toimintojen ympäristövaikutuk-

set, sitouttaa kunnan organisaatiot jatkuvaan ympäristöasioiden hallinnan paranta-

miseen ja saastumisen ehkäisyyn sekä varmistaa sitoutumisen ympäristölainsää-

däntöön ja -säännöksiin (Euroopan komissio, 2004, 18; ISO14001:2004, 4). Ympä-

ristöpolitiikka on sekä hallinnollisen että alueellisen ympäristöjohtamisen strategi-

nen ohjelma. Kokonaisvaltainen kunnallinen ympäristöjohtaminen kattaa kaikki 

edellä mainitut kolme eri ympäristöjohtamisen näkökulmaa (Burström & Korhonen, 

2001, 38). 
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Burström & Korhonen (2001) jatkavat, että kunnallisen ympäristöjohtamisen haas-

teena ovat monitahoiset ympäristökysymykset ja perinteiset ympäristöä kontrolloi-

vat menettelytavat. Saavuttaakseen ympäristöön liittyvää vakautta, pysyvyyttä ja 

kestävyyttä, kunnalta edellytetään strategista ja integroituvaa lähestymistapaa ym-

päristöjohtamiseen, joka sisältää ympäristönäkökohtalähtöisen kehityksen suunnit-

telun. Kuntayhteisön eri toimijoiden on tehtävä keskenään yhteistyötä. Raaka-ainei-

den kulutuksen ja saastumisen vähentämiseksi eri toimijoiden on työskenneltävä 

lähekkäin joko alueellisesti tai palveluiden ja tuotteiden toimituksen osalta. (Bur-

ström & Korhonen, 2001, 38.) Kaiken kattava kunnallinen ympäristöstrategia toimii 

siltana olemassa olevien kunnallisten toimijoiden välillä ja koordinoi eri osapuolien 

välisiä toimenpiteitä kunnassa (Burström von Malmborg, 2002, 315). 

 

Ympäristöjohtamisen kattavuuteen ja organisaation vastuullisuuteen ympäristöasi-

oissa vaikuttaa se, millä tasolla tarkastellaan toiminnan aiheuttamia ympäristövai-

kutuksia: tarkastellaanko ympäristövaikutuksia yksittäisen organisaation, projektin 

tai tuotteen näkökulmasta vai ympäristövaikutuksia eri toimijoiden verkoston tasolla. 

Yksittäisen organisaation näkökulmasta ympäristövaikutukset kohdentuvat yksittäi-

seen organisaatioon ja välttämättä ei huomata mahdollisesti oman toiminnan vaiku-

tusta muiden organisaatioiden toimintaan. Esimerkiksi jakeluyritys vähentää omia 

haitallisia ympäristövaikutuksiaan pienentämällä omaa tavaroiden jakelureittiään, 

jolloin tavaran vastaanottajat joutuvat vastaavasti noutamaan tavarat pidemmän 

ajomatkan päästä. Organisaatioiden ympäristövaikutukset ja sosiaalinen vastuu 

ympäristöstä olisi nähtävä organisaation rajojen ulkopuolisina tekijöinä ja ympäris-

töjohtaminen kokonaisvaltaisena johtamisena; kuinka muut organisaatiot vastaavat 

haasteisiin, ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja suunnittelevat ratkaisuja, jotka 

vähentävät ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. (Öberg ym., 2012, 253–

254.) 

 

Tässä työssä tarkastellaan ympäristöjohtamista kunnallisena ympäristöjohtamisena 

ja teollisen ekologian metaforana ja analogisena mallina. Teollisen ekologian vah-

vuudet ovat käsitteen ohjeellisessa kontekstissa ja sen mahdollisuudesta muokata 

käytännön ajattelua (Ehrenfeld, 2000, 238). 
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Ympäristöjärjestelmät ovat ympäristöjohtamisen työvälineitä. ISO 14001 - ja EMAS 

-järjestelmät (The Eco-Management and Audit Scheme) ovat kansainvälisesti käy-

tetyimmät ympäristöjohtamisen järjestelmät. Kansainvälinen ISO 14001 -järjestelmä 

on standardoitu ja EMAS-järjestelmä perustuu EU-asetukseen. EMAS -järjestelmä 

käsittää ISO 14001 -standardin ja ympäristöselonteon. (Lovio, 2004, 123.) Molem-

mat ympäristöjärjestelmät ovat sovellettavissa sekä julkishallinnon organisaatioihin 

että yrityksiin. Järjestelmät ovat myös toimiala riippumattomia. (Lovio, 2004, 123.) 

Muita ympäristöjärjestelmiä ovat niin sanotut epäviralliset järjestelmät, joita ovat esi-

merkiksi toimistoympäristöjen Green Office sekä päiväkotien, koulujen ja oppilaitos-

ten järjestelmä Vihreä lippu. (Ympäristöministeriö, 2010, 11–13.). Tässä työssä kes-

kitytään ISO 14001 -ympäristöjärjestelmään ympäristöjohtamisen välineenä.  

 

Ympäristöjärjestelmät ovat myös osa organisaation tai organisaation yksittäisen toi-

mipaikan yleistä johtamisjärjestelmää (EUVL L 76, 2013, 5, 12). Gupta (1995) esit-

tää, että ympäristöjohtamisen järjestelmien tehtävänä on estää haitallisia ympäris-

tövaikutuksia ja parantaa ympäristökysymyksiin liittyvää suorituskykyä hyödyntä-

mällä erilaisia ympäristöohjelmia ja käytäntöjä. Ympäristöjärjestelmien avulla voi-

daan kehittää ympäristöjohtamiseen liittyviä suorituskykymittareita, ympäristöystä-

vällisiä teknologioita, prosesseja ja palveluita. (Gupta, 1995, 35.) Burström von 

Malmborg (2002) jatkaa, että ympäristöjärjestelmät auttavat organisaatioita määrit-

tämään ympäristövaikutuksiaan ja järjestämään, systematisoimaan ja priorisoimaan 

yrityksen ympäristöjohtamisen tehtäviä (Burström von Malmborg, 2002, 313). Ym-

päristöjohtamisen järjestelmät eivät ole pelkästään teknisiä johtamisen välineitä 

vaan niiden olisi myös toimittava osana yrityksen johtamisjärjestelmää, joka sisältää 

organisaation rakenteet, suunnittelutoimenpiteet, vastuut, käytännöt, prosessit ja re-

surssit, joilla kehitetään, otetaan käyttöön, katselmoidaan ja ylläpidetään. Kuvassa 

5 esitetään standardoidun ISO 14001:2004 -järjestelmän mukainen ympäristöjohta-

misen malli. (SFS-EN ISO 14001:2004, 8.) 

 



 43 

 

Kuva 5. ISO 14001:2000 -ympäristöjärestelmän malli (SFS-EN ISO 14001:2004. 

 

ISO 14001:2004 -ympäristöjärjestelmän mukaan ympäristöjohtamisen ja järjestel-

män käyttöönottoa sekä suunnittelua ohjaa organisaation ympäristöpolitiikka. Suun-

nittelu lähtee organisaation ympäristönsuojelullisten näkökulmien tunnistamisesta 

ja painoarvoltaan merkityksellisten näkökohtien priorisoinnista organisaation ympä-

ristöjohtamisen järjestelmän kannalta. Ympäristönsuojelullisten näkökohtien osalta 

on tarkasteltava sekä tarkoituksellisia, että ei tarkoituksellisia panoksia ja tuotoksia, 

jotka liittyvät organisaation nykyisiin tai suunnitteluasteella oleviin toimintoihin, tuot-

teisiin ja palveluihin sekä kehittämistoimenpiteisiin. Suunnittelussa on myös huomi-

oitava mahdolliset toiminnalliset poikkeustilanteet ja hätätilanteet sekä lainsäädän-

nön ja säädösten vaatimukset. Suunnitteluvaiheessa määritellään myös ympäristö-

johtamisen tavoitteet ja mittarit. (ISO 14001:2004, 11–13.)  

 

Ympäristöjohtamisen järjestelmän suunnitteluvaiheessa suunnitellaan organisaa-

tion ympäristöjohtaminen kiinnittämällä huomio ympäristöjohtamisen kattavuuteen 

ennakoiden myös mahdolliset tulevat toiminnot, tuotteet ja palvelut. Lisäksi kartoi-

tetaan myös mahdolliset organisaation toimintaan liittyvät ympäristöriskit ja riskien 

hallinta. Toteuttaminen on suunnitelmassa laadittujen prosessien käyttöönottamista 

ja toteuttamista. (ISO 14001:2004, 14.) 
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Onnistunut ympäristöjärjestelmän käyttöönotto ja toteutuksen onnistuminen edellyt-

tää organisaation henkilökunnalta ja erityisesti ylimmältä johdolta sitoutumista ym-

päristöjärjestelmän käyttöönottoon. Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto, ylläpito ja 

jatkuva kehittäminen edellyttävät myös organisaation henkilökunnalta ympäristöky-

vykkyyttä, tietoisuutta ja kouluttautumista. Toteuttamisen osalta myös viestinnän 

menettelyt tulisi toteuttaa ja ylläpitää. Viestintä käsittää sekä sisäisen että ulkoisen 

viestinnän. Viestinnän avulla lisätään sitoutumista ja tietoisuutta organisaation ym-

päristöasioiden hallinnasta. (ISO 14001:2004, 14.) Jotta ympäristöjärjestelmän 

käyttöönotto ja toteuttaminen onnistuu ISO 14001:2004 -standardin mukaisesti, 

edellyttää se organisaation johdolta määrätietoista johtamista ja sitoutumista. (SFS-

EN ISO, 2004, 16-24.) 

 

Arviointi sisältää ympäristöpolitiikan tavoitteiden, vaatimusten ja tulosten seuran-

nan, mittaamisen sekä sisäiset ympäristöjärjestelmän auditoinnit. Toimiminen on 

toimenpiteitä, joiden avulla tähdätään jatkuvaan ympäristöjohtamisen järjestelmän 

suorituskyvyn parantamiseen. Tämä toteutetaan ylimmän johdon katselmoinnissa, 

jossa kartoitetaan mahdollisuudet ympäristöjohtamisen parantamiseen, ympäristö-

johtamisen järjestelmässä tarvittavat muutokset, myös mahdolliset muutokset ym-

päristöpolitiikkaan, huomioitaviin ympäristönäkökohtiin ja ympäristöjohtamisen ta-

voitteisiin. (SFS-EN ISO, 2004, 16-24.) Ympäristöjohtaminen ja ympäristöjohtami-

sen jatkuva parantaminen on prosessijohtamista. Prosessien johtaminen kattaa or-

ganisaation toimintaan liittyvien prosessien, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen 

liittyvien prosessien johtamisen ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Jotta ISO 

14001:2004 standardin mukaisesti ympäristöjärjestelmän käyttöönotto ja toteutta-

minen onnistuu, edellyttää se organisaation johdolta määrätietoista johtamista ja si-

toutumista (SFS-EN ISO, 2004, 6). 

 

Ympäristöjärjestelmät edesauttavat toimijoita hahmottamaan paremmin ympäristö-

johtamisen moninaisen rakenteen ja sen, että ympäristönäkökohdat liittyvät enem-

män tai vähemmän kokonaisuudessaan paikallisten viranomaisten toimintaan ja liit-

tämään ympäristöasiat organisaation ydintoimintaan. Esimerkiksi Västeråsissa hal-

linnollisen ympäristöjohtamisen järjestelmän käyttöönottoprojekti tarjosi kunnalli-
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sissa organisaatioissa tiedollisen, rakenteellisen ja menettelytavat sisältävän aree-

nan ympäristöasioiden keskustelulle eri kunnallisten yksiköiden välillä (Burström 

von Malmborg, 2002, 315). Burström (2002) toteaa, että ympäristöjohtamisen jär-

jestelmät voidaan nähdä yhtenä välineenä ja polkuna viestinnälliseen koordinoituun 

yhteistyöhön kunnallisessa ympäristöjohtamisessa ja että samanlainen ympäristö-

johtamisen järjestelmä edistää kunnallisten toimijoiden välistä yhteistyötä (Bur-

ström, 2002, 316-317). 

 

Ympäristöjärjestelmiä on kritisoitu siitä, että ne ovat byrokraattisia ja tehottomia. Li-

säksi ne koetaan tehottomana näennäistoimintana. Ympäristöjärjestelmät nähdään 

huonosti organisaatioiden johtamiseen integroituna systeemeinä. Kuitenkin johta-

misen työkaluina ympäristöjärjestelmät nähdään oivallisina systemaattisina väli-

neinä sekä riskien kartoituksen apuvälineinä. (Lovio, 2004, 126–134.) 

 

Ympäristöjohtamisen verkostoja ovat tutkineet Stubbs & Lemon (2001) ja Öberg ym. 

(2011). Stubbs & Lemon (2001) laajentavat mukautuvan johtamisen oppimisverkos-

toihin kehittäessään ilmanlaadun hallintaa Englannissa. Keskeisenä kysymyksenä 

on ollut, miten hallita ilmiöitä, jotka ulottuvat organisaatioiden rajojen yli ja löytää ja 

rakentaa ilmiöiden hallintaan soveltuva organisaatiomuoto. Tutkijat näkevät verkos-

tot olennaisena mekanismina koordinoitaessa organisaatioiden ja osastojen välisiä 

raja-aitoja. Verkoston toimintaedellytykset rakennettiin työpajoissa, joiden tavoit-

teena oli mm. osallistujien voimauttaminen, tavoitteiden määrittely ja yhteisen ym-

märryksen luominen. (Stubbs & Lemon, 2001, 322–328.) 

 

2.2.3 Verkostojohtaminen ja ympäristöjohtamisen tehtävät 

 

Edellä mainitut verkostojohtamisen toiminnot olivat: rakentaminen, aktivointi, syn-

tetisointi ja mobilisointi. Verkostojohtamisen toiminnot ovat yhteisiä toimintoja kai-

kille arvoa luoville verkostoille ja miten ne ilmenevät johtamisen tehtävinä eri ver-

kostoissa, perustuu verkoston ominaispiirteisiin. (Järvensivu & Möller, 658.) Myös 

verkostojohtamisen tehtävät eroavat verkostotyypin mukaan (Järvensivu & Nykä-

nen, 2009, 659). Tärkeintä on sovittaa tehtävät verkostolle soveltuviksi. (Järven-

sivu & Möller, 2009, 657–659.)  
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Ympäristöjohtamisen verkostojohtaminen käsittää edellä mainittujen verkostojohta-

misen tehtävien lisäksi verkostojohtamisen toiminnot ja ympäristöjohtamisen tehtä-

vät. Taulukkoon 3 on koottu yhteen ympäristöjohtamisen tehtävät ja verkostojohta-

misen toiminnot: rakentaminen, aktivointi, mobilisointi ja syntetisointi. Kooste on 

tehty perehtymällä ympäristöjohtamisen tehtäviin SFS-EN ISO 14004:2004 -stan-

dardin avulla ja sijoittamalla tehtävät verkostojohtamisen toimintoihin. Kooste on 

esimerkinomainen ja idea koosteelle pohjautuu Timo Järvensivun ja Katri Nykäsen 

laatimalle esimerkille (Järvensivu & Nykänen, 2009, 156). 

 

Taulukko 3. Ympäristöjohtamisen tehtävät ja verkostojohtamisen toiminnot 

Ympäristöjohtamisen tehtävät (SFS-EN ISO 14004:2004, 20) 

 Raken-

taminen 

Akti-

vointi 

Mobili-

sointi 

Synteti-

sointi 

Ympäristökatselmukset X  X  

Ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden suunnittelu X    

Resurssien, roolien, vastuiden ja valtuuksien suunnittelu X X   

Ympäristöohjelman suunnittelu  X  X 

Osaaminen: pätevyyden, koulutuksen ja tietoisuuden 

tunnistaminen ja ylläpitäminen 

X    

Viestintä: sisäinen ja ulkoinen viestintä  X  X X 

Arviointi: sisäiset auditoinnit     X 

Johdon katselmukset    X 

 

 

Verkostossa toimimisen hyödyt ja haitat 

Verkostoissa hyödyt voidaan nähdä verkoston tuottamina arvoina verkoston osa-

puolille (Järvensivu & Möller, 2009, 657). Agranoff (2006) esittää, että julkishallinnon 

verkostoilla ei ole muodollisia valtuutuksia päätöksen tekoon ja ohjelmien muutta-

miseen, mutta verkostot voivat vaikuttaa muutokseen muulla tavoin: tietämyksen 

tehostamisen funktiollaan verkostot tuovat lisäarvoa, hyötyä verkostossa toimiville 

osapuolille. Tämä lisäarvo tuo pitkällä aikavälillä hyötyä verkostoon osallistuville joh-

tajille, ammattilaisille, muille osapuolille ja yhteistyöprosessille sekä lyhyen ja pitkän 

aikavälin menettelytavoille (Agranoff, 2006, 63). Agranoffin (2006) tutkimuksessa 
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tärkein esiin tullut resurssi oli tieto, tietämyksen laajentaminen. Tieto avaa ovet uu-

siin ratkaisuihin verkoston eri osapuolten kanssa. Verkostojen on tarjottava johtajille 

ja verkoston jäsenille hyötyä, jotta he osallistuvat verkoston toimintaan. Verkostojen 

etu on se, että ne tuovat verkoston eri osapuolet näkyville saman pöydän ääreen ja 

laajentavat verkoston jäsenten resurssiperustaa. (Agranoff, 2006, 58.) 

 

Agranoff (2006) tuo tutkimukseensa perustuen neljä erilaista julkista arvoa, joista 

johtajat löysivät kestäviä hyötyjä. 1) Lisäarvo johtajalle tai asiantuntijalle: Lisäarvoa 

toivat uusien yhteistyötapojen oppiminen, työskentely eri hallintokuntien välillä, ver-

kostoitumisen oppiminen, informaatio- ja teknologiataitojen oppiminen. 2) Hyödyt 

kotiorganisaatiolle, kuten pääsy toisten organisaatioiden tietoihin, ohjelmiin ja re-

sursseihin, pääsy informaatio- ja kommunikaatioteknologiaan, henkilökunnan ristiin-

koulutus verkoston osapuolten kesken, oman tietoperustan kasvattaminen oman or-

ganisaation ulkopuolelta saadulla tiedolla. 3) Yhteiset prosessitaidot, jotka saadaan 

yhdessä työskentelemällä: esimerkiksi toimistojen välisen suunnittelunkehittämi-

nen, uuden teknologian pilotointi ja omaksuminen, yhteisen toimistojen välisen kult-

tuurin kehittäminen, joka edesauttaa myöhemmin ongelmien ratkaisussa. 4) Konk-

reettisten suunnitelmien ja toimintasuunnitelmien laatiminen, kapasiteetti toteuttaa 

yhteisiä konferensseja, uudet toimistojen väliset strategiat, monen toimiston toimin-

tatavat. (Agranoff, 2006, 58.) 

 

Kirjallisuudessa on painotettu enemmän verkostojen etuja kuin haittoja, vaikkakin 

sekä hyödyt että haitat ovat verkostojen arkipäivää. Verkostoihin kohdistuvana hait-

tana on verkoston jäsenorganisaatioissa itsenäisyyden ja riippumattomuuden suo-

jaaminen. Yksittäisessä jäsenorganisaatiossa organisaation johtaja on paras asian-

tuntija, ja näin ollen organisaatioiden on itse toteutettava tehtävänsä ja ohjelmansa. 

Itsenäisyyden menetys liittyy myös kontrollin ja ohjauksen menetykseen. Menetyk-

sille asetetaan enemmän painoarvoa kuin onnistumisille ja itsenäisyys vähentää 

epävarmuutta. (Thomas, 2003, 33–34, viitattu lähteessä Agranoff, 2006, 62.) Ver-

kostoon osallistumisella on kustannuksensa. Verkostoon osallistuminen vie aikaa ja 

vähentää näin verkoston jäsenten työskentelymahdollisuuksia kotiorganisaatiossa. 

Aikaa ja energiaa kuluu pitkiin päätöksentekoprosesseihin, joiden perustana ovat 

ei-hierarkkiset ja monen organisaation väliset ihmissuhdeprosessit. Haittana on 



 48 

myös se, että yhteisymmärrystä ei saavuteta, mikä johtuu organisatorisen vallan 

käytöstä tai vallan käyttämättä jättämisestä. Yhteisymmärrykseen perustuvat ja ris-

kejä karttavat kokousten asialistat nähdään myös verkostojen haittapuolena sekä 

resurssien hamstraus tai verkoston jäsenten epäonnistuminen tai haluttomuus an-

taa verkostolle sen tarvitsemia resursseja. (Agranoff, 2006, 62.) 

 

Ympäristöjohtamisen hyödyt ja haitat 

Ympäristöjohtamisen järjestelmän käyttöönottoa perustellaan usein ympäristöjär-

jestelmien käyttöönoton ja ympäristöjärjestelmän käyttämisen kautta saatavina hyö-

tyinä. Hyvä ympäristöjohtaminen parantaa yrityksen imagoa niin asiakkaiden, sijoit-

tajien kuin organisaatioiden henkilöstönkin näkökulmasta katsoen. Hyvä ja tehokas 

ympäristöjohtaminen voi osaltaan parantaa henkilöstön sitoutumista ja uusien ky-

vykkäiden työntekijöiden rekrytointia. Hyvällä ympäristöjohtamisella voidaan saa-

vuttaa myös positiivisia taloudellisia vaikutuksia ja yrityksen kannattavuuden kas-

vua. (Lovio & Kuisma, 2004, 28–29.) Organisaation johdon näkökulmasta ympäris-

töjärjestelmät vahvistavat kuluttajien luottamusta yritykseen. Ympäristöjärjestelmien 

käyttö viestii organisaatiosta ulospäin, että organisaatiot tiedostavat ja hallitsevat 

ympäristöasiat. (Lovio, 2004, 126.)  

 

Organisaatioiden ympäristövaikutusten väheneminen saavutetaan yleensä toimin-

tojen energiatehokkuuden ja materiaalitehokkuuden tehostamisella. Tämä tehosta-

minen tuottaa puolestaan kestäviä taloudellisia säästöjä. Säästöjä saadaan ai-

kaiseksi työskentelytapoja muuttamalla ja investoimalla esimerkiksi energiaa sääs-

tävään tekniikkaan. (Ympäristöministeriö, 2010, 17.) EMAS-järjestelmän kaltainen 

järjestelmä parantaa organisaatioiden resurssitehokkuutta, vähentää ympäristöris-

kejä ja luo järjestelmää käyttävästä organisaatiosta edelläkävijän kuvaa (EUVL L 

76, 2013, 3). Milieu Ltd:n ja Risk and Policy Analysis Ltd:n (2009) tutkimuksessa 

EMAS-järjestelmän rekisteröitymisen tuomina hyötyinä yritykset mainitsevat tuotta-

vuuden paranemisen, taloudelliset säästöt, energian ja luonnonvarojen säästöt, si-

dosryhmäsuhteiden paranemisen, henkilöstön rekrytoinnin helpottumisen ja henki-

löstön pysyvyyden paranemisen (Milieu & RPA, 2009, 40).   
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Kuntaorganisaation yhteistyön haasteena ympäristöasioihin liittyvissä kysymyk-

sissä on ympäristöasioiden monimutkaisuus, mikä johtuu toimialojen erilaisuudesta. 

Burström (2000) näkee kulttuurisena ja kielellisenä ulottuvuutena. (Burström, 2000, 

272). 

 

Haittana ympäristöjärjestelmän rekisteröinnille edellä mainitussa Milieu Ltd:n ja Risk 

and Policy Analysis Ltd:n (2009) tutkimuksessa nousi järjestelmän rekisteröinnistä 

ja käyttöönotosta aiheutuneet kustannukset. Esteinä rekisteröinnille nähtiin kannus-

teiden puuttuminen, saavutettavat hyödyt ovat riittämättömät tai epäselvät, ympä-

ristöjärjestelmä nähdään liian monimutkaisena ja vaativana järjestelmänä sekä jo 

olemassa olevat tiukentuneet ympäristönsuojelulliset säännöt ja määräykset. (Mi-

lieu & RPA, 2009, x-x1)  

 

2.3 Verkostojen ja ympäristöjohtamisen tehokkuus 

 

Tässä luvussa käsitellään julkishallinnon verkostojen tehokkuutta, määritellään ver-

kostojen tehokkuus ja pohditaan tehokkuuden arvioinnin haasteita. Luvussa käsitel-

lään julkishallinnon verkostojen tehokkuutta verkoston eri tasoilla ja lopuksi verkos-

ton tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä, tehokkuuden kriteereitä. 

 

2.3.1 Julkishallinnon verkostojen tehokkuus 

 

Kirjallisuudessa käsitelty runsaasti verkostojen tehokkuutta ja julkishallinnon ver-

kostotukijat ovat kiinnittäneet paljon huomiota verkostojen tehokkuuden arviointiin 

erilaisilla menettely- ja lähestymistavoilla, mutta yksiselitteisiä tehokkuuden määri-

telmiä on vähän. Julkishallinnon verkostojen tehokkuutta on arvioitu verkoston ra-

kenteen (Provan & Sydow, 2008), verkostoprosessin (Provan & Sydow, 2008); Pro-

van & Lemaire, 2012), verkoston saavuttamien tulosten kannalta (Provan & Milward, 

2001) tai verkoston ulkopuolelta asetettujen tehokkuuden kriteerien kannalta (Kenis 

& Provan, 2009).  

 

Verkoston rakenteen näkökulmasta tarkasteltuna verkoston tehokkuuden tarkastelu 

keskittyy verkoston jäsenten välisiin yhteyksiin, linkkeihin. Verkoston vahvuuden ja 
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kestävyyden indikaattorina voidaan käyttää verkoston jäsenten välisiä monikertaisia 

ja yhdistäviä siteitä. Rakenteellisia mittareita käytetään yleensä organisaatioiden 

välisten verkostojen arvioinnissa tilanteissa, jolloin halutaan seurata uuden verkos-

ton kehittymistä kypsäksi vakiintuneeksi verkostoksi. Verkoston tulosten kannalta 

verkoston tehokkuuden arvioinnin mittareina voidaan käyttää esimerkiksi verkoston 

tuottamien innovaatioiden määrää, verkoston taloudellista, ei-taloudellista suoritus-

kykyä taikka verkoston suoriutumista tehtävästään (Provan & Sydow, 2008, 697–

701). Verkoston taloudellisina mittareina esimerkiksi voi olla palveluja tuottavassa 

verkostossa verkoston tuottamien palvelujen määrä (Provan & Milward, 2001, 416). 

Ei-taloudellisina tekijöinä Provan & Sydow (2008) mainitsevat verkoston tuottamien 

palveluiden laadun tai asiakastyytyväisyyden (Provan & Milward, 2001, 416). Se, 

miten verkosto suoriutuu tehtävästään, on pitkän aikavälin mittari verkoston tehok-

kuudelle (Prowan & Sydow, 2008, 704). 

 

Provan & Kenis (2007) määrittelevät verkoston tehokkuuden verkostotason saavu-

tettuina positiivisina lopputuloksina, joita yksi verkoston osapuoli ei yleensä voi saa-

vuttaa toimiessaan itsenäisesti (Provan & Kenis, 2007, 230). Tämä määritelmä on 

laaja. Lisäksi julkishallinnon verkostotutkimuksessa verkostoa tarkastellaan usein 

kokonaisuutena, ei verkoston toimijoiden välisinä suhteina. Tämä siksi, että niin jul-

kishallinnossa kuin julkishallinnon verkostoissakin, kollektiivinen toiminta koetaan 

merkityksellisempänä kuin yksittäisten toimijoiden väliset suhteet. Verkostoa tarkas-

teltaessa kokonaisuutena tarkastelun näkökulmassa huomioidaan verkostoon osal-

listuvien organisaatioiden väliset suhteet ja verkostosta puuttuvien toimijoiden väli-

set suhteet. Tällöin voidaan arvioida, missä laajuudessa verkoston osapuolet toimi-

vat yhteistyössä yhteisen päämäärän eteen. (Provan & Lemaire, 2012, 639.)  

 

Lisäksi julkishallinnon verkostojen tehokkuuden arvioiminen asettaa käsitteellisiä ja 

menetelmällisiä haasteita, mikä johtuu useiden organisaatioiden välisistä suhteista. 

Lisäks iulkishallinnon verkostojen tehtävät kohdistuvat usein vaikeisiin ja monimut-

kaisiin julkisen politiikan kysymyksiin, joita ei voi kohdistaa yhden hallinnollisen vi-

raston tehtäväksi. (Herranz, 2010, 445–446.) Tehokkuuden arvioinnissa on unohtu-

nut verkostoprosessiin liittyvät tehokkuuteen vaikuttavat tekijät ja niiden vaikutus 
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verkoston tuloksiin. Lisäksi ei ole ollut täsmällistä tapaa määritellä tehokkuutta me-

nettelytapojen kehittämisessä tai palvelujen tuottamisessa. Verkoston ydintehtä-

vänä on yhdistää verkoston jäsenet, jäsenten resurssit, mahdollistaa yhdessä toimi-

minen ja oppiminen. Edellä mainittuihin tehtäviin liittyvät tulokset ovat usein aineet-

tomia tuloksia, niitä on vaikea kuvata ja niiden tarkka määritelmä voi olla usein vai-

keaselkoinen. Perinteiset tehokkuuden mittarit eivät ole sopivia aineettomien tulos-

ten mittaamiseen, koska verkostot ovat erilaisia ja niiden tehtävät ja rakenne ovat 

erilaisia. (Mandell & Keast, 2008, 715–718).  

 

Provan & Sydow (2008) esittävät, että arvioitaessa verkoston tehokkuutta prosessin 

kannalta, prosessiin liittyvät indikaattorit ovat yleensä etusijalla, koska verkoston 

suorituskyvyn tulokset ovat usein vaikeasti löydettävissä ja arvioitaessa. Verkoston 

prosessimittareina Provan & Sydow (2008) esittävät oppimisen, luottamuksen, tasa-

arvon, oikeutuksen ja vallan. (Provan & Sydow, 2008, 699). Provan & Lemaire 

(2012) täydentävät oikeutuksen lisäksi prosessin arvioinnin kriteereiksi verkoston 

osapuolina toimivien organisaatioiden osallistumisen monelta eri organisaationta-

solta, verkostomallin, verkoston hallinnan ja verkoston stabiliteetin, pysyvyyden. 

(Provan & Lemaire, 643). Klijn ym. (2010) jakavat verkoston saavuttamat tulokset 

verkoston sisällöllisiin ja prosessin tuloksiin. Sisällölliset tulokset ovat hallinnollisen 

prosessin lopputuloksia, kuten verkoston innovatiivisuus, kustannustehokkuus, on-

gelmien ratkaisukyky ja kauaskantoiset tulokset. Tekijät, jotka vaikuttavat verkoston 

tulosten saavuttamiseen, kuten verkoston johtaminen, ristiriitatilanteiden ehkäisy ja 

ratkaisu, ovat prosessin tuloksia. (Klinj ym. 2010, 1066.). 

 

2.3.1 Verkoston tehokkuuden eri tasot 

 

Verkostot voivat olla monimutkaisia järjestelyitä, joissa toiminnot tapahtuvat eri toi-

minnallisten tasojen vuorovaikutuksen kautta verkoston jäsenten odotusten ja pää-

määrien ollessa erilaisia. Verkostojen toiminnallisina tasoina Mandell & Keast 

(2008) esittävät kolme eri toiminnallista tasoa: verkoston ulkoinen ympäristö, orga-
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nisaatiotaso ja verkoston jäsenistä muodostuva toiminnallinen taso. Verkostot voi-

vat tuottaa erilaisia tuotoksia ja hyötyjä verkoston eri osapuolille. (Mandell & Keast, 

2008, 715;719).  

 

Verkostolla on myös useita sidosryhmiä, joilla on erilaisia odotuksia verkoston te-

hokkuudelle. Palveluja tuottavissa julkishallinnon verkostoissa asiakkaat, veron-

maksajat ja poliitikot, ovat merkittäviä sidosryhmiä verkoston vaikutusalueella työs-

kentelevät työntekijät (Provan & Milward, 2001, 415). Verkoston on tyydytettävä si-

dosryhmiensä tarpeet. Tähän verkosto tähtää yhteisen ongelman ratkaisemiseksi 

yhteisellä toiminnalla kontekstissa, jossa monet yksittäiset virastot osallistuvat ver-

koston toimintaan ongelman ratkaisemiseksi. Verkoston sidosryhmien kannalta kat-

sottuna verkoston tehokkuuden arviointi voidaan jaotella kolmelle eri verkoston ta-

solle: yhteisö, verkosto ja verkostoon osallistuvat yksittäiset organisaatiot (Provan 

& Milward, 2001, 415). Etu, joka saadaan tarkasteltaessa verkostoa eri tasoilla, on 

se, että tällöin saadaan eroteltua eri tasojen vaikutus, eri tasojen nyanssit ja se mi-

ten eri tasojen välillä tapahtuva vuorovaikutus vaikuttaa verkoston tehokkuudelle. 

(Mandell & Keast, 2008, 720.) Edellä esitetyissä verkoston tasoissa on yhtäläisyyk-

siä. Tässä työssä verkoston tasot on mielekkäintä määritellä seuraavasti: toimin-

taympäristö – yhteistötaso, organisaatiotaso, toiminnallinen taso – verkostotaso. 

 

Verkoston toimintaympäristö – yhteisötaso 

Verkosto ei toimi eristettynä ympäristöstään. Verkoston jäsenet toimivat vuorovai-

kutuksessa verkoston ulkopuolisten tahojen kanssa, jotta verkoston jäsenten yksi-

lölliset tarpeet ja verkoston yhteiset päämäärät voidaan saavuttaa. On tärkeätä ym-

märtää verkoston ulkopuolisen maailman vaikutus, sosiaaliset, taloudelliset ja poliit-

tiset realiteetit verkoston toiminnalle ja verkoston tehokkuudelle. Verkoston toimin-

taympäristön vaikutus voi olla suurikin. Ulkopuoliset poliittiset voimat tai taloudelliset 

paineet voivat joko edistää tai estää verkoston toimimista tulosten eteen. Sosiaaliset 

voimat voivat vaikuttaa siihen, miten verkosto nähdään ulkopuolelta verkoston si-

dosryhmien kannalta. (Mandell & Keast, 2008, 720.) Verkoston yhteisön tason te-

hokkuus viittaa suuren systeemin aikaansaamiin lopputuloksiin verkoston vaikutus-

alueella. Provan & Milward (2001) ehdottavat, että yhteisötason tehokkuus on hei-
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jastettava julkiseen näkemykseen verkoston tehokkuudesta, muutoksissa ongel-

mien esiintyvyyteen, asiakkaiden hyvinvoinnin kokonaisindikaattoreihin, sosiaali-

seen pääomaan ja yhteisöllisiin kustannuksiin. (Provan & Milward, 2001, 416–420.) 

Verkoston ulkopuolisten sidosryhmien antama tuki verkostolle on tällöin merkittävä 

mittari verkoston tehokkuuden kannalta . Tämä tuki antaa verkostolle puitteet ja oi-

keutuksen toimia (Keast ym. 2004). 

 

Organisaatiotaso 

Verkoston jäsenet ovat omien organisaatioidensa edustajia. Olennaista ei ole se, 

että kaikki verkoston jäsenorganisaatiot antavat täyden tukensa verkostolle vaan se, 

että verkoston jäsenet ovat tietoisia omien organisaatioidensa sitoutumisen varmis-

tamisesta verkoston päämääriin. Joissain tapauksissahan verkoston jäsenet ovat 

määrätty verkoston jäseniksi. Tällaisissa tilanteissa aidon sitoutumisen saavuttami-

nen voi olla vaikeaa. Tilanteessa, jossa organisaatiot ovat vapaaehtoisesti mukana 

verkoston toiminnassa, verkoston jäsenet oletettavasti sitoutuvat verkoston pää-

määriin ja tavoitteisiin. Molemmissa tapauksissa on tilanteita, jolloin verkoston ta-

voitteet eivät ole samoja tai yhteneväisiä verkoston jäsenten kanssa. Siksi verkos-

ton jäsenten on jatkuvasti työskenneltävä yhdistääkseen kuilu, joka on verkoston 

tavoitteiden välillä ja varmistettava, että verkoston organisaatioiden edustajien omat 

organisaatiot ovat näiden sopimusten takana.  

 

Verkostossa esiintyvien eriävien näkemysten ja oletusten seurauksena voi olla kon-

flikti, ei ainoastaan verkoston osallistujien välillä, mutta myös osallistujien ja heidän 

omien organisaatioidensa välillä. Lisäksi voi olla ristiriitatilanteita verkoston osapuo-

lien ja muiden ulkopuolisten sidosryhmien välillä. Kaikki nämä ristiriidat on ratkais-

tava, jotta verkosto voisi toimia tehokkaasti. Tehokkuuden mittarina tällä tasolla ei 

ainoastaan ole se, miten nämä konfliktit voidaan ratkaista, vaan muutokset, jotka 

saadaan aikaan osapuolten organisaatioissa. Muiden merkityksellisten sidosryh-

mien on nähtävä tarve verkoston toiminnan jatkuvuudelle. (Mandell & Keast, 2008, 

721.)  

 

Organisaatiotason tehokkuuden osalta Provan & Milward (2001) toteavat, että ver-

kostot voivat myötävaikuttaa merkittävästi organisaatiotason tuloksiin ja vastaavasti 
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verkoston jäsenten menestyksellä on huomattava vaikutus koko verkoston tehok-

kuudelle. Tehokkuuden arvioinnin tärkeimmät kriteerit verkostoon osallistuvien or-

ganisaatioiden osalta ovat asiakastuotot, oikeutus, resurssien saaminen ja kustan-

nukset. Organisaatiotason tehokkuutena voidaan tarkastella organisaation lisäänty-

nyttä pätevyyttä, resurssien hankintaa, palvelujen kustannuksia, palvelujen saata-

vuutta ja asiakastuloja. (Provan & Milward, 2001, 416–420.) 

 

Toiminnallinen taso – verkostotaso 

Toiminnallisella tasolla ovat yksittäisten jäsenten välillä tapahtuva vuorovaikutus, 

joka itse asiassa toteuttaa verkoston toimenpiteet. Tällä tasolla on keskeistä ym-

märtää, miten toimia uudella tavalla muiden kanssa. On tärkeätä esimerkiksi saada 

yhteys verkoston toisiin jäseniin ja heidän näkökantoihinsa. Lisäksi on tarve tehdä 

oikea arvio jokaisen osapuolen vallasta ja resursseista ja päättää, miten ”parhaiten 

pelata peliä”. Keskeistä on myös nähdä asiat kokonaisuuden näkökulmasta, ei ai-

noastaan yksilöllisestä perspektiivistä. (Mandell & Keast, 2008, 722) Verkostotason 

tehokkuus viittaa tietyn verkon suorituskykyyn, joka painottaa verkoston rakenteel-

listen ominaisuuspiirteiden muutosta: verkoston jäsenmäärän kasvu, verkoston 

tuottamat palvelut ja verkoston suhteiden vahvuus. (Provan & Milward, 2001, 416–

420.) 

 

Nämä kolme verkoston tasoa eivät ole toisiaan poissulkevia. Siilä, mitä tapahtuu 

yhdellä tasolla, on vaikutusta toiselle tai molemmille muille tasoille. Keskeistä on 

kuitenkin on tunnistaa näiden kolmen eri tason tärkeys ja niiden vaikutus verkoston 

tehokkuudelle. Perustuen tähän olettamukseen on selvää, että verkostojen arvioin-

nissa ei ole ainoastaan kysymys tiettyjen tehokkuuden mittareiden valinnasta ja nii-

den soveltamisesta laajamittaisesti. Sen sijaan verkoston suorituskyvyn tehokkuu-

den arvioinnissa on käytettävä mittareita, jotka keskittyvät näiden eri tasojen vaiku-

tusten arviointiin. (Mandell & Keast, 2008, 722.) 

 

2.3.2 Tehokkuuden kriteerit 

 

Julkishallinnon verkostojen tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä on useita ja lähesty-

mistapoja on monia. Provan & Milward (2001) tarkastelevat verkostotehokkuutta ja 
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tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä verkoston sidosryhmien odotuksina. Eri sidosryh-

millä on erilaisia odotuksia, tehokkuuden kriteerejä, verkoston tehokkuudelle. (Pro-

van & Milward, 2001, 416). Zhang & Dawes (2006) esittävät, että mitä korkeammat 

osallistujien odotukset ovat, sitä todennäköisemmin osapuolet sitoutuvat itse resurs-

seineen saavuttaakseen halutut lopputulokset. Jos hankkeeseen kohdistuu olete-

tusti suuri epäonnistumisen mahdollisuus, huolimatta sen mahdollisista hyödyistä, 

osapuolet panostavat vähemmän pyrkimyksiinsä. Vähentynyt sitoutuminen pienen-

tää onnistumisen mahdollisuutta, lisäksi osapuolet välttävät riskejä sekä kustannuk-

sia. (Zhang & Dawes, 2006, 439.) 

 

Liitteeseen 1 on koottu kirjallisuudessa käsiteltyihin verkoston tehokkuuteen vaikut-

tavia tekijöitä prosessin kannalta. Näistä tekijöistä keskeisimmät tehokkuuden kri-

teerit tämän tutkielman kannalta ovat verkostomalli, verkostojohtaminen, oppimi-

nen, valta, oikeutus, sitoutuminen ja integrointi. Taulukkoon 4 on koottu tämän tut-

kielman kannalta keskeisimmät tehokkuuteen vaikuttavat tekijät.  

 

Verkostomalli 

Johtavan organisaation toimesta (NAO) hallittu kookas verkosto on nähty tehok-

kaana hallinnollisena rakenteena. Verkostoja johtavan organisaation tehtävänä on 

taata, että verkoston resurssit ovat jaettu siten, että verkoston tehokkuus on maksi-

moitu. (Provan & Milward, 2001, 418–419.) Myös NAO-organisaatio verkoston yllä-

pitämisessä ja elinvoimaisuuden vaalijana voi olla mahdollinen indikaattori tehok-

kuudelle. (Provan & Milward, 2001, 416–420.) Keskitetysti hallitun yhden johtavan 

organisaation verkostomalli vastaavasti soveltuu tilanteisiin, joissa jäsenten välinen 

luottamus on vähäisempää (luottamus keskittyy johtavaan organisaation), verkos-

ton koko on kohtuullisen suuri ja yhteisymmärrys verkoston päämääristä on kohtuul-

lisen alhainen. 

 

Lead-mallin toimivuus perustuu johtavan organisaation tehokkuuteen ja oikeutuk-

seen, koska verkostoa johtavalla organisaatiolla on suurin vastuu verkoston toimin-

nan johtamisessa sekä verkoston toimintojen koordinoinnissa. Johtavan organisaa-

tion koko ja vaikutusvaltaisuus on tärkeä tekijä verkoston ulkopuolisille tahoille. (Ke-

nis & Provan, 2009, 448) 
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Lead-mallin tehokkuuteen vaikuttaa verkoston integraatio. Verkoissa integraatio on 

keskittynyttä tai hajautunutta. Keskittyneisyys liittyy edellä käsiteltyihin verkoston 

hallintamalleihin ja verkoston jäsenten välisiin yhteyksiin sekä verkoston toimintojen 

yhtenäisyyteen. Tilanteessa, jossa verkoston integraatio on saavutettu johtavan or-

ganisaation toimesta, verkosto on tehokas (Provan & Milward, 1995, 25.) Jos ver-

koston rahoitus hajaantuu esimerkiksi verkoston jäsenten kesken ja verkoston jäse-

net pitävät kiinni omista etuoikeuksistaan, verkoston tehokkuus vähenee. Kun ver-

kostolla on käytettävissään niukasti taloudellisia resursseja, verkoston tehokkuus 

vaihtelee alhaisesta keskinkertaiseen riippuen verkoston ominaispiirteistä. Tilan-

teessa, jossa verkostolla on riittävästi resursseja käytettävänään, verkoston tehok-

kuus vaihtelee alhaisesta korkeaan riippuen verkoston ominaispiirteistä. (Provan & 

Milward, 1995, 10; 20; 25; 27.) 

 

Verkostotason tehokkuuden osalta Provan & Milward (2001) keskittyvät tarkastele-

maan verkostoa hallinnoiman organisaation (NAO) kautta. NAO-mallissa verkostoa 

hallinnoiva organisaatio toimii verkostossa sekä asiamiehenä yhteisötasolle että 

verkoston toimijoiden johtajana. Yksinkertaisin tapa verkostotason tehokkuuden ar-

vioimiseksi on verkoston jäsenten vaihtuvuus verkostossa. Verkoston jäsenten vä-

himmäismäärää ei ole määritelty verkoston onnistuneen lopputuloksen kannalta, 

mutta jotta verkosto pysyy elinvoimaisena organisaationa, verkoston on pystyttävä 

pitämään kiinni jäsenistään ja erityisesti verkoston alkuvaiheessa hankkimaan uusia 

jäseniä. Kun verkosto on vakiinnuttanut asemansa, jäsenmäärän kasvu ei kuiten-

kaan enää heijastu verkoston tehokkuuteen. Olennaista muodostuneen ja kypsän 

verkoston osalta on pitää verkostossa verkoston kriittisten palvelujen tuottajaorgani-

saatiot. Myöskään verkoston jäsenten enimmäismäärää ei ole määritelty, mutta liian 

suuren verkoston tehokkuus heikkenee koordinoinnin kustannusten kasvaessa. 

Keskeistä tehokkuuden arvioimisessa on myös verkoston tuottamien palvelujen 

määrä. Verkosto kykenee tuottamaan laajan palvelukokonaisuuden, joka vastaa 

verkoston asiakkaiden tarpeisiin. Mikäli verkoston palvelutarjonta ei vastaa asiak-

kaiden tarpeita, asiakkaiden on hankittava palvelut verkoston ulkopuolelta. Tämä 

vähentää verkoston tehokkuutta. (Provan & Milward, 2001, 418–419.)  
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Tässä työssä tämä voidaan nähdä siten, että mikäli verkosto ei kykene tuottamaan 

verkoston osapuolille ja muille hallintokunnille riittävästi hallintokuntien ympäristö-

johtamista tukevia palveluita, nämä palvelut hankitaan ulkopuolisilta palveluntarjo-

ajilta. Johtavan organisaation verkostomalli (NAO) soveltuu tilanteisiin, joissa ver-

koston jäsenten välinen luottamus on kohtalaista, verkoston on jäsenmäärä suuri ja 

yhteisymmärrys verkoston päämääristä on kohtuullisen hyvä. (Provan & Kenis, 

2007, 241.) 

 

Verkostojohtaminen 

Klijn ym. (2010) esittävät tutkimukseensa perustuen, että verkostojohtamisella ja 

valituilla verkostojohtamisen strategioilla on merkittävä vaikutus verkoston saavut-

tamiin lopputuloksiin (Klijn ym. 2010, 1063). Hallinnollisissa verkostoissa verkosto-

johtaminen on tärkeä tekijä menestyksekkään lopputuloksen saavuttamiseksi. Ver-

kostojohtaminen toimii mahdollistajana ja vuorovaikutuksen ohjaajana, verkoston 

johtajan tärkeänä tehtävänä on tunnistaa verkostolle tärkeät ja olennaiset toimijat, 

aktivoida ja yhdistää nämä toimijat verkostoon. (Klijn ym. 2010, 1075–1077.)  

 

Verkostojohtamisen avulla voidaan vahvistaa verkoston hallintaa alentamalla ver-

kostoitumisen transaktiokustannuksia hankkimalla riittävästi tukea, resursseja ja 

voimauttamalla verkoston jäseniä lisäämällä verkoston jäsenten osaamista. Voi-

mauttaminen on tärkeää myös verkoston heikompien ja syrjäänvetäytyvien jäsenten 

kohdalla. Verkostojohtaja voi myös edistää verkostossa läpinäkyvyyttä varmista-

malla, että kaikki relevantti tieto jaetaan kaikille verkoston jäsenille selkeästi ja hel-

posti. (Sørensen & Torfing, 2009, 250). 

 

Oikeutus 

Oikeutus voi olla kriittinen tekijä verkoston onnistumiselle. Oikeutus yleensä käsite-

tään ulkopuolisten tahojen antamana ja osoittamana uskottavuutena tai statuksena. 

Provan & Lemaire, 2012, 645.) Verkostossa oikeutus on yleinen käsitys siitä, että 

toiminta ja toiminnot sekä verkosto on haluttu ja tarkoituksenmukainen. Oikeutus 

viittaa verkoston statukseen ja uskottavuuteen sekä verkoston jäsenten että verkos-

ton ulkopuolisten tahojen osalta. Oikeutuksen tulos verkostolle on kognitiivinen tuki, 
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sitoutuminen ja resurssit, jotka pohjimmiltaan määräävät, pysyykö verkosto elinvoi-

maisena ja toimintakykyisenä organisaatiomuotona. (Human & Provan, 2000, 328.)  

 

Verkostoissa oikeutus on sekä sisäistä että ulkoista (Provan & Kenis, 2007, 243). 

Verkostossa oikeutusta on tunnistettava, rakennettava ja johdettava, sekä ulkoista 

että sisäistä oikeutusta tarvitaan. Niin kauan kuin verkoston jäsenet kokevat saa-

vansa hyötyä verkostossa toimimisesta, verkoston jäsenet antavat verkostolle tu-

kensa ja resurssinsa. Tämä voi johtaa lopuksi myös suurempaan ulkoiseen oikeu-

tukseen. (Human & Provan, 2000, 361.) Sisäistä oikeutusta voidaan rakentaa osoit-

tamalla verkoston jäsenille verkoston antamia hyötyjä, kehittämällä jäsenten välisiä 

luottamuksellisia suhteita, rakentamalla kestävää verkoston hallintaa ja kommuni-

kaatiomekanismeja Ulkoinen oikeutus antaa verkostolle kasvot. Riippumatta ver-

koston hallinnan muodosta verkoston on vastattava verkostolle asetettuihin ulkoisiin 

odotuksiin. Ulkoista oikeutusta voidaan rakentaa etsimällä uusia jäseniä, mainosta-

malla verkostoa ja sen toimintaa verkoston ulkopuolisille tahoille ja hankkimalla ul-

kopuolisia resursseja vastaamaan verkoston ja organisaatioiden tavoitteita. (Provan 

& Lemaire, 2012, 645). Ulkopuoliset ryhmät näkevät verkoston oikeutettuna itsenäi-

senä kokonaisuutena eikä vain ryhmänä organisaatioita, jotka kokoontuvat silloin 

tällöin keskustellakseen yhteisistä aiheista. Jaetusti hallitussa verkostossa paino on 

sisäisellä oikeutuksella. Johtavan organisaation mallissa verkostoissa korostuu ul-

koinen oikeutus ja johtava organisaatio on oikeutettu toimimaan verkoston johtajana 

ja tehtävänä on oikeuttaa myös muun verkoston olemassaolo. (Provan & Kenis, 

2007, 243.) 

 

Valta 

Valta verkostoissa voi olla tekijä, joka joko estää tai mahdollistaa toiminnan 

(Agranoff & McGuire, 2001, 316, 317; McGuire & Agranoff, 2011, 267). Verkostoissa 

eri toimijoilla voi olla painoarvoltaan erilaiset asemat roolin kannalta. Toiset verkos-

ton jäsenet voivat olla enemmän halukkaita tai kyvykkäitä verkoston toimijoita. 

(Agranoff & McGuire, 2001, 315) Verkostossa valta voi olla myös luottamuksen tai 

verkoston jaetun tarkoituksen toinen puoli, kun halutaan taata verkostossa odotus-

ten mukaisia aikaansaannoksia. Eri toimijat ovat eri asemassa ja voivat omata eri-

laista vaikutusvaltaa verkostossa (Agfranoff & McGuire, 1999, 31.)  
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Agranoff (2006) tunnistaa neljä eri vallan elementtiä: mestari, poliittinen ydin, tekni-

nen ydin ja verkostolle kokopäiväisesti työskentelevä henkilökunta. Mestari on nä-

kyvä, vaikutusvaltainen ja arvostettu viraston johtaja, joka organisoi ja ylläpitää ver-

kostoa. Poliittinen ydin koostuu ensisijaisesti osallistuvan osaston johtajista. Näiden 

johtajien on tapana olla osa verkoston hallintarakennetta ja he viestivät muille ver-

koston jäsenille verkostoon osallistumisen tärkeydestä. Johtajat osallistuvat myös 

korkean tason virastojen välisiin neuvotteluihin ja vaikuttavat sopuratkaisuihin re-

surssien osalta. Tekninen ydin koostuu työryhmän tai komitean aktiivisista jäsenistä, 

joilla on paras asiantuntemus verkoston aihealueesta. Tekniseen ytimeen kuuluvilla 

suurin osa työstä on sidottuna verkoston ydintoimintaan: ongelmien tutkimiseen, tie-

don luomiseen ja toteuttamiskelpoisten ratkaisujen etsimiseen. Teknisen ytimen asi-

antuntevimmilla jäsenillä on verkostossa toiminnallinen valta. Kokopäiväisesti työs-

kentelevä henkilökunta tukee verkostoa ja pitää verkostoa koossa. Tämä henkilö-

kunta organisoi verkoston tehtävät: valmistelut, neuvottelut sekä tekniikan, ja näin 

ollen sillä on merkittävää vaikutusvaltaa verkoston työssä. Nämä neljä eri vallan 

elementtiä voivat käytännössä esiintyä osittain päällekkäisinä. (Agranoff, 2006, 61–

62).  

 

Provan & Sydow (2008) määrittelevät vallan käyttäjän kyvykkyydeksi vaikuttaa tois-

ten toimimiseen ja käyttäytymiseen toivomallaan tavalla. Näin nähtynä vallan hank-

kiminen verkostossa lisää kyvykkyyttä saada niukkojakin resursseja ja lisää kilpai-

lukykyä. (Provan & Sydow, 2008, 701) Tehokkuuden kannalta tätä valtaa ei voi käyt-

tää yksipuolisesti. Epämuodollinen valta, joka perustuu henkilöiden välisiin suhtei-

siin voi olla tärkeämpää kuin muodollinen valta. (Keast ym. 2004, 365) Verkostossa 

valta voi esiintyä erilaisissa muodoissa riippuen verkoston vuorovaikutuksen ta-

sosta. Yhteistyöverkostoissa valta jää verkoston jäsenten organisaatioon, koordi-

noivissa verkostoissa valta on jäsenten organisaatioissa ja jaettu projektin osalta, 

yhdessä toimivissa verkostoissa valta on jaettu verkoston jäsenten kesken (Keast 

& Mandell, 2013, 31). 

 

Oppiminen 

Oppiminen on verkostoon osallistumisen seuraus (Provan & Sydow, 2008, 699). 

Verkostossa oppiminen, verkosto-oppiminen, on oppimista organisaatioryhmän 
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kautta ryhmänä ja verkostossa oppimisen tulokset ilmenevät verkostotasolla, mutta 

oppiminen tapahtuu verkostotason alapuolella (Knight & Pye, 2005, 371;386). Mo-

nitasoisen sosiaalisen oppimisen on todettu olevan keskeisessä asemassa etenkin 

ympäristöjohtamisen päätöksenteossa. Sosiaalinen oppiminen on olennaista yh-

dessä toimimisessa ja myös yhteistyön tulos. (Berkes, 2009, 1696;1699.) Pätevyys 

ympäristöjohtamisessa pohjautuu koulutukseen, taitoihin tai kokemukseen. Organi-

saation ympäristöjohtamisen kannalta tärkeää on tunnistaa ja varmistaa ymmärrys, 

taidot tai kyvyt, joita ympäristöjohtamisessa tarvitaan. (ISO 14004:2004, 50.). 

 

Verkostossa osaamista voidaan lisätä esimerkiksi rahoittamalla yksittäisten jäsen-

ten tai verkoston kollektiivista oppimista kurssien, seminaarien, konferenssien 

avulla, kutsumalla luennoitsijoita verkoston kokouksiin tai tulevaisuuteen suuntau-

tuvissa työpajoissa. (Sørensen & Torfing, 2009, 250). Verkostossa vuorovaikutus-

suhteessa toimivilla organisaatioilla on myös mahdollisuus oppia toisiltaan ja ver-

kostossa on mahdollisuus luoda uutta tietoa sekä tietämystä. (Provan & Sydow, 

2008, 699) Verkostossa organisaatioiden keskinäinen oppiminen kehittää yksittäisiä 

organisaatioita ja verkostoakin, tämä vastaavasti johtaa verkoston tehokkuuteen. 

Ilman oppimista ja verkoston kehitystä verkosto epäonnistuu tehtävässään. (Provan 

et al., 2007, 506.)  

 

Sitoutuminen 

Verkoston tehokkuus riippuu sitoutumisen vahvuudesta ensisijaisesti koko verkos-

ton tavoitteisiin eikä vain yksittäisen verkoston osapuolen tavoitteisiin (Mandell & 

Keast, 2008, 726). Vähentynyt sitoutuminen pienentää onnistumisen mahdolli-

suutta, lisäksi osapuolet välttävät riskejä sekä kustannuksia. (Zhang & Dawes, 

2006, 439) Sitoutuminen on ympäristöjohtamisessa myös ympäristöjohtamisen jär-

jestelmien näkökulmasta keskeisessä asemassa. Ympäristöjohtamisen proses-

sissa, ympäristöjärjestelmän käyttöönotossa, toteutuksessa, ylläpidossa ja jatku-

vassa parantamisessa organisaatioiden johdon on sitouduttava ja varmistettava 

koko organisaation palveluksessa olevien, niin ylimmän johdon kuin yksittäisen 

työntekijänkin, sitoutuminen ympäristöasioiden hoitamiseen. (SFS-EN ISO 

14004:2004, 6;8; EUVL L 76, 2013, 13.) Sitouttamisen keinoja ovat ympäristökyvyk-

kyyden ja -tietoisuuden lisääminen koulutuksen ja viestinnän avulla (SFS-EN ISO 
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14004:2004, 51, 53, 55) sekä sen henkilön nimittämisellä, jolla on vastuu ja valtuu-

det ympäristöjärjestelmän toteutukseen (SFS-EN ISO 14001, 34).  

 

Integrointi 

Kuten edelläkin on esitetty, tehokkaan ympäristöjohtamisen edellytys on ympäristö-

johtamisen integrointi organisaatiossa käytettävään johtamisjärjestelmään. Integ-

roinnin keinoina voidaan käyttää ympäristökatselmusten ja -auditointien toteutta-

mista muun rakenteellisen johtamisjärjestelmän osana (SFS-EN ISO:2004, 6). Ym-

päristöpolitiikkalähtöisen ympäristöjohtamisen tavoitteet, vastuut, käytännöt, me-

nettelytavat, prosessit, resurssit sekä ympäristöjohtamisen päämäärät ja tavoitteet 

on mahdollista sovittaa yhteen esimerkiksi organisaation talousnäkökohtien, pää-

töksenteon kanssa (SFS-EN ISO:2004, 12, 24). Tasapainotettu mittaristo (Balanced 

Scorecard, BSC) voidaan integroida organisaation johtamisjärjestelmään. Ympäris-

tönsuojelullisten näkökulmien sisällyttäminen tasapainotettuun mittaristoon edes-

auttaa organisaatioita kehittämään yhtäaikaisesti taloudellisen, ympäristöllisen ja 

sosiaalisen kestävän kehityksen näkökulmasta. (Figge ym. 2001, 269–270.)  

 

Ympäristöjohtamisen ja yksittäisen organisaation toisen johtamisen järjestelmän in-

tegroimisessa täydellisesti keskenään on rajoitteita. Tämä voi johtua siitä, että jär-

jestelmät eivät sovi hyvin yhteen ja lisäksi organisaation johdon on nähtävä ympä-

ristöasiat samanvertaisina muiden asioiden kanssa. (Searcy ym., 2011, 790.) Myös 

resurssien puute integroimistehtävään, vaikeudet ympäristöjärjestelmän käyttöön-

otossa ja sertifioinnissa sekä organisaation sisäiset vaikeudet rajoittavat järjestel-

mien integroinnin astetta (Simon ym., 2011, 841). 
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Taulukko 4. Tämän työn kannalta keskeisen julkishallinnon verkostojen tehokkuuteen prosessin kan-

nalta vaikuttavat tekijät. 

Tehokkuuteen vaikuttava tekijä Lähde 

- Verkostomalli  Kenis & Provan, 2009 
Provan & Lemaire, 2012 

- verkostojohtaminen  McGuire (2002) 
Klinj et al., 2010 
Provan & Lemaire, 2012 

- oppiminen  Provan & Sydow, 2008 
Berkes, 2009 

- valta  Agranoff & McGuire, 1999 
Agranoff & McGuire, 2001 
Agranoff, 2006 
Huxham & Beech, 2008 
Provan & Sydow, 2008 

- oikeutus  Human & Provan, 2000 
Provan & Sydow, 2008 
Provan & Lemaire, 2012 

- sitoutuminen  Mandell & Keast, 2008 
EUVL L 76, 2013 
SFS-EN ISO 14001:2004 
SFS-EN ISO 14004:2004 

- integrointi  SFS-EN ISO 14001:2004 
SFS-EN ISO 14004:2004 

 

 

2.4 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Tässä työssä kunnan ympäristöjohtamisen verkostomallin kokonaisuuden muodos-

tavat: verkoston hallintamalli, verkostojohtaminen ja verkostolle sekä sen johtami-

selle erityispiirteet antava verkoston toimialue ympäristöjohtaminen.  

 

Provan & Kenis (2007) ja Kenis & Provan (2009) esittävät kolme verkoston hal-

linamallis: jaetusti hallittu verkostomalli, johtavan organisaation toimesta hallittu ver-

kostomalli (Lead-malli) ja verkostoa hallinnoivan organisaation malli (NAO-malli). 

Työssä keskitytään tarkastelemaan johtavan organisaation toimesta hallittua ver-

kostoa (Lead-malli) ja verkostoa hallinnoivaa organisaatiota (NAO-malli). Lead-mal-

lissa verkostoa hallinnoi verkostoa johtava organisaatio. Johtava organisaatio koor-

dinoi verkoston verkostotason tehtävät ja tekee verkostoa koskevat päätökset. 
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NAO-mallissa verkoston hallinnan vastuu on useammasta osapuolesta muodoste-

tun erillisen organisaation vastuulla. NAO on verkoston hallinnollinen elin ja perus-

tettu verkoston tehtävien koordinoimiseen ja verkoston päätösten tekemiseen. (Pro-

van & Kenis, 2007, 235-234); (Kenis & Provan, 2009, 446-448). 

 

Verkostojohtamista tarvitaan, jotta verkosto onnistuu saavuttamaan päämääränsä. 

Verkostojohtaminen on myös välttämätöntä johtuen verkoston monitahoisesta ra-

kenteesta. (Kling et al. 2010, 1067.) Tutkielmassa tarkastellaan Agranoff & McGuire 

(2001) mukaisesti verkostojohtamisen neljää toimintoa: rakentaminen, aktivointi, 

mobilisointi ja syntetisointi. 

 

Rakentamisen tarkoitus on järjestää ja sovittaa yhteen verkoston rakenne, yhteis-

ymmärrys verkoston osapuolten rooleista, säännöistä ja arvoista. Rakentamisen 

tehtävänä myös verkoston jäsenten yhteenliittäminen vuorovaikutukselliseksi ver-

kostoksi. (McGuire, 2002, 603). Aktivoinnin tehtävänä on verkostossa tarvittavien 

verkoston jäsenten ja resurssien tunnistamisen ja yhteen kokoaminen siten, että 

verkosto voi saavuttaa sille asetetut päämäärät (McGuire 2006, 37; Järvensivu & 

Nykänen, 2008, 153; Järvensivu & Möller, 2009, 658). 

 

Mobilisoinnin tehtävänä on saada aikaan verkoston osapuolten sitoutuminen ver-

koston tehtävään päämäärien saavuttamiseksi (Agranoff & McGuire, 2001, 300; 

McGuire, 2002, 603; Järvensivu & Nykänen 2008, 153; Järvensivu & Möller, 2009, 

658). Mobilisoinnin avulla sitoutetaan myös verkoston toimintaan vaikuttavia ulko-

puolisia tahoja (McGuire, 2002, 603). Syntetisoinnin tehtävänä on luoda ympäristö 

ja mahdollisuudet otolliselle ja tuottavalle vuorovaikutukselle verkoston osapuolten 

kesken (McGuire, 2002, 603; McGuire 2006, 37). 

 

Verkostojohtamisen vaiheet ovat yhteisiä kaikille verkostoille. Verkostojohtamisen 

tehtävät eroavat kuitenkin verkostotyypeittäin ja verkoston toimialan mukaan. Ver-

kostojohtamisen tehtävät on sovitettava verkoston ominaispiirteiden toimialan mu-

kaan. (Järvensivu & Möller, 658); (Järvensivu & Möller, 2009, 657-659). 
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Ympäristöjohtamisen lähestymistavat työssä ovat: kunnallinen ympäristöjohtami-

nen, teollinen ekologia ja ympäristöjohtamisen välineenä tarkastellaan standardoi-

tua ISO-14001:2002 ympäristöjärjestelmää. Kunnallinen ympäristöjohtaminen an-

taa työn tarkastelun kohteena olevalle verkostolle sen ominaispiirteet. (Burström & 

Korhonen, 2001, 39;42.) 

 

Teollisen ekologian tarkastelukulmana on materiaali- ja energiavirtojen panokset ja 

tuotokset. Tavoitteena on saavuttaa taloudellisia voittoja säästämällä raaka-aine- ja 

energiakustannuksissa sekä jätehuollon kustannuksissa. Tavoitteena on myös 

saada aikaan ympäristön voittoja vähentämällä luonnon raaka-aineiden ja energian 

panoksia tuotannossa sekä vähentää jäte- ja saastepäästöjä. (Burström & Korho-

nen, 2001, 39;42.) 

 

Työssä tarkastellaan verkoston hallintamallin ja ympäristöjohtamisen verkoston 

etuja ja haittoja sisältäen verkoston toimialan ja kuntaorganisaation ympäristöjohta-

misen ominaispiirteet. 

 

Verkoston sidosryhmien odotukset ovat verkoston tehokkuuden kriteereitä verkos-

ton tehokkuudelle. Kun verkoston tulokset täyttävät sidosryhmien odotukset, ver-

kosto koetaan tehokkaana. (Provan & Milward, 2001, 416.) Verkoston osapuolten 

odotukset vaikuttavat toivottujen tavoitteiden saavuttamiseen ja sitoutumiseen ver-

koston tehtävään (Zhang & Dawes, 2006, 439). 

 

Tutkielmassa tarkastellaan tehokkuutta prosessin näkökulmasta, koska verkostot 

ovat erilaisia ja niiden tehtävät sekä rakenne ovat erilaisia (Mandell & Keast, 2008, 

718). Arvioitaessa verkoston tehokkuutta prosessin kannalta prosessiin liittyvät in-

dikaattorit ovat yleensä etusijalla (Provan & Sydow, 2008, 699). Työn keskeiset te-

hokkuuden kriteerit ovat: verkoston hallintamalli, verkostojohtaminen, oppiminen, 

valta, oikeutus, sitoutuminen ja integrointi. Kuvassa 7 kuvataan tutkielman teoreet-

tinen viitekehys. 

 



 65 

 

Kuva 6. Tutkielman teoreettinen viitekehys 

 

3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tässä luvussa esitetään tutkielman tutkimusote ja lähestymistapa ja esitellään tut-

kimuksen kohde ja tiedon hankinta. Luvussa perustellaan haastateltujen valinta ja 

esitellään haastateltujen taustatiedot. Luvussa esitetään myös tutkielman tiedon-

hankinta puolistrukturoiduin teemahaastatteluin ja haastatteluiden kulku. Luvussa 

perehdytään haastatteluaineiston analysointivaiheeseen ja lopuksi käsitellään tutki-

muksen luotettavuutta. 
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3.1 Tutkimusote ja lähestymistapa 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, koska 

työn tavoitteena oli ymmärtää ja saada kuva Helsingin kaupungin ympäristöjohtami-

sesta verkostojohtamisen näkökulmasta. Laadullinen tutkimus auttaa ymmärtä-

mään tutkimuksen kohdetta ja lisää ymmärrystä kohteena olevasta ilmiötä (Koski-

nen ym., 2005, 47). Helsingin kaupungin kaupunkitasoista ympäristöjohtamista 

edustaa tässä työssä kaupungin ympäristöjohtamisen asiantuntijatyöryhmä. Asian-

tuntijatyöryhmä on poikkihallinnollinen yhteistyöliittymä. Tapaustutkimuksen koh-

teena voi olla yritys, yksikkö tai prosessi tai yrityksen tai yhteisön rakenteellinen 

ominaisuus. Tapaustutkimuksen tapauksia tutkimuksen kohteena voi olla yksi tai 

useampi tarkoituksella valittu tapaus. Tapaustutkimuksen avulla on mahdollisuus 

ymmärtää tutkimuksen kohdetta kokonaisvaltaisesti kohteen todellisessa ympäris-

tössä. (Koskinen ym. 2005, 154,156.) 

 

Laadullisen tutkimuksen aineiston analysoinnissa ja luokittelussa voidaan käyttää 

erilaisia lähestymis- ja luokittelutapoja. Luokittelussa apuna voidaan käyttää tutki-

muksen tutkimuskysymystä, alakysymyksiä, tutkimuksen teoriaa ja teoreettisia mal-

leja sekä tutkimusaineistoa. Edellä mainittuja tapoja on mahdollista myös yhdistää. 

Jos tutkimuskysymys ja alakysymykset ovat tarkasti rajattuja, kysymykset voivat toi-

mia luokittelun pohjana. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 148–149.)  

 

Tutkimuksen haastattelukysymykset pohjautuivat teoreettiseen malliin ja teoreetti-

seen lähestymistapaan. Haastattelun teemat nousivat tutkimuksen teoreettisesta 

viitekehyksestä (verkostojohtaminen, ympäristöjohtaminen ja verkostojen tehok-

kuus) sekä Provanin & Kenisin (2007) verkostojohtamisen hallintamallista. Tutki-

musaineiston ensimmäisessä koodausvaiheessa aineisto ryhmiteltiin teemoittain ja 

tutkimuskysymyksittäin hakien aineistosta vastauksia tutkimuskysymyksiin. Toi-

sessa koodausvaiheessa saadut vastaukset luokiteltiin teorialähtöisiin alaluokkiin. 
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3.2 Tutkittavan kohteen esittely ja tiedon hankinta 

 

Tutkimuksen kohteena on julkishallinnollisen kuntaorganisaation Helsingin kaupun-

gin ympäristöjohtamisen verkosto, ympäristöjohtamisen asiantuntijatyöryhmä. Hel-

singin kaupungin organisaatio käsittää Helsingin kaupungin virastot (29), liikelaitok-

set (6), tytäryhteisöt (94), säätiöt (12) ja osakkuusyhteisöt (49). Helsingin kaupungin 

tavoitteena on sisällyttää ympäristöjohtaminen kaupungin hallinnon johtamiseen. 

Kaupunkitasolla ympäristöjohtamisen ensisijaiset välineet ovat kaupungin strategia-

ohjelma, ympäristöpolitiikka, talousarvio-ohjeet ja ympäristöraportointi. Ympäristön-

suojelun osa-alueiden ohjelmat täydentävät edellä mainittuja välineitä.  

 

Helsingin kaupungin ympäristöpoliittiset linjaukset määritellään valtuustokausittain. 

Valtuustokauden tärkeimmät ympäristötavoitteet ja merkittävimmät tavoitteiden to-

teuttamistoimenpiteet kuvataan strategiaohjelmassa. Talousarviosuunnitelmaehdo-

tuksen laatimis- ja noudattamisohjeet hyväksytään vuosittain kaupunginhallituksen 

toimesta. Edellä mainituissa ohjeissa ohjeistetaan virastoja vuosikohtaisten ympä-

ristötavoitteiden asettamisessa, seurannasta ja ympäristötilinpidosta. Helsingin kau-

pungin virastojen ja liikelaitosten ympäristöjohtamista kehittää ympäristöjohtamisen 

asiantuntijatyöryhmä. Työryhmä koostuu ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpien 

virastojen ja liikelaitosten edustajista. (Helsingin kaupungin ympäristökeskus, 2010, 

5–7.) 

 

Tutkimuksen haastatteluiden kohteeksi valittiin Helsingin kaupungin ympäristöjoh-

tamisen asiantuntijatyöryhmä ja sen jäsenet. Asiantuntijatyöryhmä koostuu kol-

mesta ympäristökeskuksen jäsenestä ja muiden hallintokuntien edustajia on 13.  
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Taulukko 5. Haastattelut ja haastateltavien taustatiedot 

Haasta-
teltava 

Titteli Ympäristöjärjestelmä 
tai -ohjelma 

Ympäristökeskuksen yksilöhaastattelut 

H1 Johtava ympäristösuunnittelija, asiantuntija-
työryhmän varapuheenjohtaja 

Ekokompassi 

H2 Vs. ympäristötaloussuunnittelija, asiantunti-
jatyöryhmän sihteeri 

Ekokompassi 

H3 Ympäristöpäällikkö, asiantuntijatyöryhmän 
puheenjohtaja 

Ekokompassi 

Asiantuntijatyöryhmä / ryhmähaastattelu 1 

H4 Erityissuunnittelija Okka-säätiön  

H5 Ympäristöasiantuntija Ei käytössä 

H6 Ympäristöasiantuntija Ei käytössä 

H7 Toimitusjohtaja Ei käytössä 
Asiantuntijatyöryhmä / ryhmähaastattelu 1 

H8 Ympäristösuunnittelija Green Office, ISO 
14001 

H9 Toimistopäällikkö Viraston ympäristöoh-
jelma 

H10 Henkilöstöpäällikkö  
Asiantuntijatyöryhmä / yksilöhaastattelu 

H11 Ympäristöasiantuntija Viraston ympäristöoh-
jelma 

Asiantuntijatyöryhmä / parihaastattelu 

H12 Suunnitteluinsinööri Ei käytössä 

H13 Projektipäällikkö Viraston ympäristöoh-
jelma 

 

3.3. Tutkimuksen aineisto ja aineiston keruu 

 

Tutkimuksen tiedot kerättiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Teemahaas-

tattelussa haastattelun aihepiirit ovat ennalta määrättyjä, haastattelukysymyksillä ei 

ole täsmällistä muotoa ja järjestystä kuten strukturoidussa haastattelussa (Hirsjärvi 

& Hurme, 1995, 36). Teemahaastattelu pohjautuu haastattelun luetteloon teema-

alueista. Haastattelun vahvuudet tiedonkeruumenetelmänä ovat kasvokkain tapah-

tuva vuorovaikutus haastateltavan kanssa, mahdollisuus heti haastattelutilanteessa 

kysymysten, vastausten ja näkökulmien tarkentamiseen sekä antaa lisätietoja tutki-

muksen kohteesta. Haastatteluita voidaan toteuttaa yksilö-, pari tai ryhmähaastat-

teluina, ja haastattelumuotoja voidaan yhdistellä. Ryhmähaastattelut tuovat lisäar-

vona yksilöhaastatteluihin verrattuna mahdollisuuden tarkastella ryhmässä mahdol-

lisesti esiintyviä ristiriitatilanteita. Lisäksi ryhmähaastattelut edistävät yhteistyötä 
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ryhmän sisällä. (Marshall & Rossman, 2006, 133). Tutkimuksen ryhmä- ja yksilö-

haastatteluiden avulla tutkijalla on mahdollisuus havaita ja ymmärtää uusia ja erilai-

sia piirteitä tutkimusaineistostaan peilaten eri haastatteluin saatua tutkimusaineis-

toa. Tutkijan on tarkasteltava aineistoista tekemiään tulkintojaan ja selitettävä ilmi-

öiden eroja, jotka nousevat eri haastatteluaineistojen välillä. (Pietilä, 2010, 237.) 

 

Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluin. Haastattelurunko on liitteessä 2. 

Haastattelurunko laadittiin teoreettisen viitekehyksen pohjalta. 

 

Haastatteluiden alussa kerrottiin, että haastattelut nauhoitetaan litteroimista varten. 

Haastattelut toteutettiin Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kokoushuo-

neessa, paitsi asiantuntijatyöryhmän jäsenen yksilöhaastattelu tehtiin haastatelta-

van työpaikalla. Kaikki haastattelut tallennettiin kahdennettuna digitallentimiin. 

Haastatteluiden kesto oli yhteensä 9 tuntia 35 minuuttia (575 minuuttia). Yksilöhaas-

tatteluiden kesto oli 53–88 minuuttia, parihaastattelun 100 minuuttia ja ryhmähaas-

tatteluiden 104–108 minuuttia. Litteroituna haastattelun aineisto oli yhteensä 159 

sivua1.  

 

Haastatteluiden alussa tutkija antoi haastateltaville haastattelun kysymysrungon ja 

kertoi tutkimuksen aiheen sekä haastattelun teemat. Tutkija toi myös esille, että 

haastattelussa ei ole tarkoitus vasta kysymyksiin oikein, vaan tuoda esiin omat nä-

kemykset ja mielipiteet kysymyksiin liittyvistä asioista. Haastatteluiden tallentami-

nen aloitettiin haastateltavien taustatiedoista. 

 

3.4 Aineiston analyysi 

 

Teoriaohjaava sisällönanalyysi on tutkimusmetodi, jossa aineiston analyysin poh-

jana on teoria tai teoreettinen malli (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 117). Tässä tutkimuk-

sessa aineiston analyysi aloitettiin etsimällä aineistosta vastauksia, alaluokkia, jotka 

koottiin ensin teorialähtöisiin teemoihin ja seuraavassa vaiheessa alaluokat ryhmi-

teltiin teorialähtöisiin yläluokkiin. 

                                            
1 Sivumäärä laskettu litteroiduista ei analyysiohjelman tuottamista dokumenteista. 
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Aineiston analysointi aloitetaan tutustumalla aineistoon ja lukemalla aineisto useaan 

kertaan yleiskuvan muodostamista varten (Koskinen ym., 2005, 231). Analyysin 

apuna voi käyttää laadulliselle tutkimukselle tehtyjä analyysiohjelmia, joihin viedään 

litteroidut aineistot. Analyysiohjelmassa aineistoon on mahdollista lisätä komment-

teja ja merkintöjä. Kommentoinnit ja merkinnät voidaan tehdä aineistoon, merkitty-

jen tekstien kohdalle tai ohjelmaan tehtyihin koodeihin. Koodit voivat olla valmiita 

etukäteen ennen aineiston koodauksen aloittamista tai koodauksen aikana tehtyjä. 

Koodaaminen on aineiston tulkitsemista. Koodit ovat tutkimuksen kannalta tutkijan 

nimeämiä olennaisia tekstikatkelmia. (Jolanki & Karhunen, 2010, 396–398.)  

 

Tässä tutkimuksessa haastatteluaineisto litteroitiin haastatteluittain haastattelujen 

kulun mukaisesti. Aineiston sisältöön perehdyttiin ensin kuuntelemalla haastattelut 

uudelleen ja toisella perehtymiskerralla lukemalla litteroidut haastattelut. Aineistoon 

perehtymisvaiheen jälkeen litteroidut haastattelut vietiin laadullisen tutkimuksen 

analysointiohjelmaan nimeltä Dedoose (Deedoose, 2013).  

 

Analysointiohjelmaan syötettiin aineiston kuvailutiedot ja alustava ryhmittely aineis-

ton luokittelua varten. Ryhmittely tehtiin ensin teemoittain ja teemojen alle täyden-

nettiin alatutkimuskysymykset. Tämän jälkeen haastatteluaineistosta merkittiin si-

sältöjen poiminnot, joissa esiintyi vastaus tutkimuksen alatutkimuskysymykseen. 

Poiminto merkittiin koodiksi analyysiohjelmaan ja poiminnolle annettiin koodinimeksi 

pelkistetty ilmaus. Pelkistetyt ilmaukset ryhmiteltiin seuraavaksi teoriasta nouseviin 

alaluokkiin. Alaluokat täydennettiin ensin analyysiohjelman koodirakenteeseen.  

 

Analysoinnin ja koodauksen loppuvaiheessa analyysiohjelman nelitasoinen koodin-

rakenne osoittautui liian raskaaksi. Tässä vaiheessa koodirakennetta muutettiin si-

ten, että koodipuuta kevennettiin täydentämällä pelkistetylle ilmaukselle kuvaile-

vana lisätietona alaluokka, jotta aineiston tarkastelu ja tutkiminen olisi mahdollista 

analyysiohjelmassa. Koodauksen valmistuttua koodipuu siirrettiin taulukkolaskenta-

ohjelmaan analysoinnin jatkamista ja aineiston jatkomuokkausta varten. 
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3.5 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Luotettavuutta tutkimuksessa voidaan arvioida käsitteiden reliabiliteetti ja validiteetti 

avulla. Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen toistettavuutta (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 

136.) Tutkimuksen reliabiliteetti voidaan osoittaa siten, että kaksi eri tutkijaa saa tut-

kimusaineistosta eri tutkimuskerroilla saman tuloksen. Reliabiliteetilla pyritään sii-

hen, että tutkimus ei anna sattumanvaraisia tuloksia (Hirsjärvi et al., 2003, 213). 

Tutkimusraportin on oltava tarkka kuvaus tutkimusprosessista, jotta tutkimuksen lu-

kija voi seurata tutkimuksen kulkua askel askeleelta joko johtopäätöksistä tutkimus-

kysymyksiin tai päinvastoin. Tätä Yin (2014) nimittää todisteiden ketjuksi (chain of 

evidence). Ketju koostuu tutkimusraportista, tutkimusmenetelmistä, viittauksista, 

tutkimustietokannasta ja tutkimuskysymyksistä. Tutkimuksen tietokannan perusta-

misessa voidaan hyödyntää laadullisen tutkimuksen ohjelmistoja tai tekstinkäsittely- 

tai taulukkolaskentaohjelmaa. Tapaustutkimuksen tietokantaan tulisi tallentaa kaikki 

tutkimukseen liittyvä aineisto. Tutkimusraportissa on viitattava riittävästi käytettyihin 

lähteisiin ja poimittava siteerauksia haastatteluista. Menetelmät osiossa kuvataan 

haastatteluiden olosuhteet. Raportista on myös käytävä ilmi, miten haastattelukysy-

mykset on yhdistetty tutkimuskysymyksiin. (Yin, 2014, 127-128). Todisteiden ketju 

on kuvattu kuvassa 7. 
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Kuva 7. Todisteiden ketju. Mukailen Yin, 2014, 128. 

 

 

Työssä on käytetty kaikkia edellä kuvattuja todisteiden ketjun keinoja. Kirjallisuus-

katsauksessa esitetään näkökulma aiempaan tutkimukseen perustuen julkishallin-

non verkostoista, verkostomalleista, verkostojohtamisesta, ympäristöjohtamisesta 

ja tehokkuudesta sisältäen viittaukset käytettyihin lähteisiin. Tutkielman varten luo-

tiin tutkimustietokanta laadullisen tutkimuksen analyysiohjelmaan. Tietokantaan vie-

tiin litteroidut haastattelut, tallennettiin muistiinpanoja ja haastatteluiden siteerauk-

set merkittiin ohjelmassa erillisinä muistilappuina. Taulukkolaskentaohjelmaa käy-

tettiin myös analyysiohjelman tallenteiden varmistuksessa ja apuna tietojen analy-

soinnin viimeistelyssä. Haastatteluiden olosuhteet on kuvattu tämän työn menetel-

mät osiossa ja haastattelu- ja tutkimuskysymysten yhdistäminen on esitetty luvussa 

1.2 Analyysiohjelman koodipuusta käy ilmi haastattelun teemat ja kysymykset. 

 

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä (Hirsjärvi ym., 2003, 

213). Toisin sanoen sitä, että tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on luvattu tutkia 

(Tuomi & Sarajärvi, 2013, 136). Tutkimuksen validiteettia voidaan tarkastella eri nä-

kökulmista: ennustevalidius, tutkimusasetelmavalidius ja rakennevalidius (Hirsjärvi 

ym., 2003, 214). Tässä laadullisessa työssä on mielekkäintä tarkastella rakenneva-



 73 

lidiutta. Rakennevalidius antaa vastauksen kysymykseen kohdentuuko tutkimus sii-

hen, mitä sen alun perin on oletettu koskevan. Tällä tarkoitetaan sitä, ovatko tutki-

muksessa käytetyt käsitteet niitä, jotka heijastavat tutkittavaa ilmiötä, mutta kysymys 

koskee myös tulkintaa. Käytettyjen käsitteiden selittäminen edistää tulkinnan ym-

märtämistä. Rakennevalidiutta voidaan tarkastella myös dokumentoinnin näkökul-

masta. Dokumentoinnissa on kuvattava ja perusteltava, miten tutkimuksen luokittelu 

on tehty ja tutkittavien maailma on kuvattu. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 187;189)  

 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa tutkimuksen laatu. Haastattelututkimuksen 

kohdalla laatua voidaan tarkkailla tutkimusprosessin eri vaiheissa. Hyvän haastat-

telurungon laatiminen etukäteen, vaihtoehtoisten lisäkysymysten pohtiminen en-

nalta, haastatteluissa käytettävien teknisten apuvälineiden toimivuuden tarkistami-

nen ja testaaminen sekä muistiinpanojen tekeminen haastatteluiden aikana ovat tut-

kimuksen laatua parantava tekijöitä. Haastattelukoulutus antaa varmuutta haastat-

telutilanteeseen. Yhdenmukainen litterointi on myös haastatteluaineiston laatuun 

vaikuttava tekijä. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 184;185)  

 

Tässä työssä haastattelurunko laadittiin etukäteen, haastattelun teemat ja kysymyk-

set johdettiin kirjallisuuskatsauksesta sekä teoreettisesta viitekehyksestä, lisäksi 

keskeiset teoreettiset käsitteet operationalisointiin. Haastattelulomake testattiin kol-

messa ennakkohaastattelussa ja samalla testattiin myös haastatteluissa käytetyt di-

gitaaliset tallentimet. Ennakkohaastatteluiden pohjalta tehtiin kysymysten korjauk-

set ja laadittiin lisäkysymyksiä. Ennakkohaastattelut lisäsivät myös haastattelijan 

varmuutta varsinaisiin aineiston keruuhaastatteluihin. Haastatteluiden taltiointi var-

mistettiin käyttämällä kahta tallenninta. Kahden ensimmäisen haastattelun litteroin-

nissa tutkija käytti apuna ulkopuolista ja kokeneempaa litteroijaa, loput tutkija litteroi 

itse. Molemmat litteroijat käyttivät sanatarkkaa litterointia. Aineiston koodaus ana-

lyysiohjelmassa ja luokittelu tehtiin myös yhdenmukaisesti. 

 

Tutkielman haastateltavat valittiin tutkimuksen kohdeverkostosta edustavasta ym-

päristöjohtamisen asiantuntijatyöryhmästä ja haastattelut toteutettiin yhteensä kol-

melletoista asiantuntijatyöryhmän jäsenelle. Tutkija toimi itse haastattelijana kai-

kissa haastatteluissa ja teki haastatteluiden aikana muistiinpanoja analyysin tueksi. 
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Tukija perehtyi haastatteluaineistoon huolellisesti ennen aineiston analysointi ja 

koodausta. Myös litteroinnin oikeellisuus varmistettiin ennen aineiston analysointia: 

litteroidut haastattelut tarkistettiin samanaikaisesti lukemalla ja kuuntelemalla. Tu-

losten koodaus tarkistettiin yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja haastatteluai-

neisto luettiin useaan kertaan tutkimuksen aikana. 

 

Tässä työssä tutkielman keskeiset käsitteet ja käsitteiden määritelmät pohjautuvat 

aiempaan kirjallisuuteen ja tulosten luokittelu on tehty teorialähtöisesti. Tutkiel-

massa on myös pyritty kuvaamaan tutkimuksen eri vaiheet: haastatteluiden ennak-

kovalmistelut, haastateltavien valinta, haastatteluiden tekeminen, haastatteluiden 

kesto, litterointien määrä ja aineiston analyysi. Nämä seikat on kuvattu totuudenmu-

kaisesti ja tulosten tulkinta sekä päätelmät on perusteltu. 

 

4 TULOKSET 

 

Tässä luvussa esitetään tutkielman empiiriset tutkimustulokset. Tulokset esitetään 

alatutkimuskysymyksittäin. Jokaisen alatutkimuskysymyksen lopussa on taulu-

koidut yhteenvedot. Yhteenvetotaulukot on luokiteltu teoriaan pohjautuviin luokkiin 

ja/tai Provan & Kenis (2007) mukaan verkoston tasoittain. 

 

4.1 Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisen verkostomalli 

 

Kysymyksellä ”Millainen on Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisen verkosto-

malli” kartoitettiin haastateltavien näkemystä Helsingin kaupungin ympäristöjohta-

misen verkostomallista. Kysymystä pohdittiin haastatteluissa Provan & Kenis (2009, 

447) verkoston hallintamallit kuvan avulla. Yhteenveto esitetään Provan & Kenis 

(2007) mukaan verkoston tasoittain. 

 

Verkoston päätösvallan ja kaupungin virallisen päätöksenteon vallan erittely oli jos-

sain määrin haasteellista. Haastatteluiden yhteydessä haastattelija pyrki korosta-

maan verkoston tarkastelua ympäristöjohtamisen verkostojohtamisen näkökul-

masta, ei pitäytymällä tiukasti edellä kuvattuun kaupungin päätöksenteon muodolli-

siin valtasuhteisiin ja menettelyihin. Apuna tässä käytettiin lisäkysymyksiä: Millaiset 
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ovat verkoston valtasuhteet? Kuka tai ketkä johtavat verkostoa? Kuka tai ketkä te-

kevät verkostoa koskevat päätökset? 

 

Ympäristökeskuksen haastateltavat toivat selkeästi esiin, että ympäristöjohtamisen 

verkostoa kuvaa parhaiten se, että verkoston hallinta tapahtuu yhden johtavan or-

ganisaation eli ympäristökeskuksen toimesta, ja verkoston hallintamallissa korostuu 

kaupunkitasoisen ympäristöjohtamisen koordinointi. Ympäristöjohtamisen asiantun-

tijaryhmän jäsenen yksilöhaastattelussa haastateltava näki ympäristöjohtamisen 

verkostomallina B-mallin selkeänä vaihtoehtona kaupunkitasoisen ympäristöjohta-

misen ja asiantuntijatyöryhmän näkökulmasta.  

 

Ympäristökeskus ei yksin tee kaupunkitasoisia ympäristöjohtamista koskevia pää-

töksiä, vaan kaupungin poliittiset elimet tekevät myös koko kaupungin kattavia ym-

päristöjohtamisen päätöksiä. Lisäksi ympäristökeskuksella ei ole päätösvaltaa kos-

kien muiden hallintokuntien ympäristöjohtamista. Verkostonäkökulmasta ajateltuna 

ympäristökeskuksella on verkoston ylläpitämisen vastuu. Ympäristöjohtamisen asi-

antuntijatyöryhmän näkökulmasta ajatellen verkoston hallintamallina on johtavan or-

ganisaation toimesta hallittu verkosto.  

 

”-- lähtökohtaisesti toi B nyt tuntuisi siinä mielessä tutuimmalta, että ym-

päristökeskus koordinoi vahvasti sitä kaupungin ympäristöjohtamista.” 

 

Ryhmähaastattelussa 1 ympäristökeskus nähtiin verkostoa johtavana organisaa-

tiona ja merkittävänä ympäristöasioita valmistelevana tahona kaupunkitasolla. Poh-

dinnassa tuotiin esille ympäristökeskuksen johtava asema ympäristöasioiden asian-

tuntijana ja asiantuntijatyöryhmän toimintaa johtavana organisaationa. Ympäristö-

keskuksen haastateltava toi esiin myös asiantuntijatyöryhmän sihteerin vallan. Työ-

ryhmän sihteeri valmistelee kokousten asialistat ja näin voi vaikuttaa siihen, mitä 

asioita kokouksissa käsitellään ja mistä päätetään. Loppujen lopuksi ympäristökes-

kuksen edustajat sopivat yhdessä asialistan. Kokouksissa päätökset tehdään kui-

tenkin yhdessä, ja ympäristökeskus voi suositella asioita ja toimenpiteitä tehtäväksi 

sekä valmistella asioita kaupunginvaltuuston päätettäväksi.  



 76 

Ryhmähaastattelussa 2 kaksi haastateltavaa näkivät ympäristökeskuksen roolin 

verkostoa johtavana organisaationa ja ympäristöjohtamisen asiantuntijatyöryhmän 

keskeisenä asiantuntijana sekä asiantuntijatyöryhmän asioista päättävänä osapuo-

lena. 

 

”Mutta tämä ympäristöjohtamisen ryhmä, -- siinähän on ympäristökes-

kus se niin sanottu asiantuntija. Tuodaan näkemyksiä. Ne sit sulattaa 

sen tiedon ja vievät eteenpäin. Tekevät joitain tai eivät tee. Se on kyllä 

ihan selkeesti sitte ympäristökeskuksen rooli.” 

 

Yhden haastateltavan ryhmähaastattelussa 2 ja asiantuntijatyöryhmän yksilöhaas-

tateltavan mielestä ympäristöjohtamisen verkostonhallintamalli on sekoitus johtavan 

organisaation toimesta ja verkostoa hallinnoivan useamman osapuolen muodosta-

van organisaation hallinnoimasta verkostosta. Ympäristöjohtamisen asiantuntijatyö-

ryhmä edustaa edellisten haastateltavien mielestä verkoston hallintamalliltaan 

NAO-mallia. Asiantuntijatyöryhmässä päätökset tehdään yhteisymmärryksessä. 

Ympäristökeskus esittää kokouksissa käsiteltävät asiat; joita lähdetään kehittämään 

ja kysyy asiantuntijatyöryhmän mielipidettä miten asioista päätetään. Asiantuntija-

työryhmän vetovastuu on loppujen lopuksi ympäristökeskuksella. 

 

”Se on tavallaan molempien B:n [johtavan organisaation toimesta hal-

littu] ja C:n [NAO-malli] sekotus, sillä tavalla, että ei voi sanoa puhtaasti, 

että ois.” 

 

Molemmissa ryhmähaastatteluissa ja asiantuntijatyöryhmän yksilöhaastattelussa 

tuotiin esiin hallintokuntien itsenäisyys ja päätäntävalta hallintokuntaa ja sen toimin-

taa koskevissa ympäristöasioissa. Jokainen hallintokunta päättää itsenäisesti 

omasta ympäristöjohtamisestaan ja sen toteutuksesta. Hallintokunnat toimivat itse 

oman ympäristöjohtamisensa koordinoijina, laativat ja toteuttavat omat toimintamal-

linsa, luovat omat hallintokuntakohtaiset ympäristöjohtamisen verkostonsa sekä kä-

sittelevät hallintokuntakohtaiset ympäristöjohtamisen asiat omissa johtoryhmis-

sään. Päivittäisessä toiminnassaan hallintokunnat tekevät yhteistyötä myös muiden 
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hallintokuntien kuin ympäristökeskuksen kanssa. Hallintokuntien ympäristöjohta-

mista ohjaavat kaupungin strategia ja muut kaupunkitasoiset strategiat, kuten esi-

merkiksi hankintastrategia. 

 

Parihaastattelussa ja yhdessä ympäristökeskuksen haastattelussa nostettiin esiin 

myös Helsingin kaupungin keskushallinnon, kaupunginhallituksen ja kaupunginval-

tuuston roolit ympäristöasioiden päätöksiä ja määräyksiä toimeenpanevana poliitti-

sena elimenä kaikkia kaupungin hallintokuntia koskevissa ympäristöasioiden pää-

töksissä. 

”Harvemmin varmaan tulee sellasta, et ois joku asia, ympäristöasia 

josta ympäristökeskus päättäis ja määräis. Vaan, jos tulee semmonen, 

joka kattais kaikki hallintokunnat, niin kyllä se varmaan sieltä keskus-

hallinnon kautta pyörähtää käyntiin.”  

 

Yhdessäkään haastattelussa ei nähty, että verkosta hallittaisiin puhtaasti verkostoa 

johtavan organisaation, useamman osapuolen muodostaman johtavan organisaa-

tion toimesta (NAO-malli). Asiantuntijatyöryhmän roolia Helsingin kaupungin ympä-

ristöjohtamisessa tarkennettiin lisäkysymyksellä: Millainen on asiantuntijatyöryh-

män rooli Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisessa? 

 

Asiantuntijatyöryhmä nähtiin vahvasti ympäristöjohtamisen asiantuntijana, viestin-

täkanavana, ympäristöjohtamista kehittävänä organisaationa ja osallistavana sekä 

keskustelevana foorumina. Ympäristökeskuksen haastatteluissa nousi asiantuntija-

työryhmän rooli Helsingin kaupungin hallintokuntien ympäristöjohtamisen tukijana 

ja kaupunkitasoisiin ympäristöasioihin liittyvien asioiden päätöksenteon valmisteli-

jana.  

 

Yhteenveto haastateltavien näkemyksestä Helsingin kaupungin ympäristöjohtami-

sen verkoston hallintamallista esitetään Provan & Kenis (2007) mukaan verkoston 

tasoittain taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Yhteenveto haastateltavien näkemyksestä Helsingin kaupungin verkostonhallintamallista 
ja asiantuntijatyöryhmän roolista verkostotasoittain. 

Yhteisötaso 
Helsingin kaupungin valtuusto, kaupungin hallitus 

- ympäristöjohtamisen poliittinen tuki 
- kaupunkitasoisen ympäristöjohtamisen päätösten ja määräysten toimeenpano 

Verkostotaso 

Ympäristökeskus 

- verkostoa johtava organisaatio 

- Koordinaattori 

- Kaupunkitasoisten ympäristöasioi-
den valmistelu päätöksentekoa 
varten 

- Johtava asiantuntija ympäristöasi-
oissa kaupunkitasolla ja asiantunti-
jatyöryhmässä 

- Tekee asiantuntijatyöryhmää kos-
kevat päätökset 

 

Asiantuntijatyöryhmä 

- kaupunkitasoisen ympäristöjohta-
misen tuki 

- kaupunkitasoisten ympäristöasioi-
den valmistelija 

- ympäristöjohtamisen asiantuntija 

- ympäristöjohtamista kehittävä or-
ganisaatio 

- osallistava ja keskusteleva foorumi 

- viestintäkanava 

Organisaatiotaso 
 
Virastot ja liikelaitokset 

- käytännön ympäristöjohtamisen toteuttajat 
- ympäristöjohtamiseen liittyvien asioiden päätökset ja toimeenpano hallintokun-

nissa 

 

4.2 Ympäristöjohtamisen verkostojohtamisen mallin hyvät ja huonot puolet 

 

Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisen verkostomallin vahvuuksia ja heikkouksia 

haettiin kysymyksellä: Mitkä ovat ympäristöjohtamisen verkostomallin hyvät ja huo-

not puolet? Tulosten yhteenveto ympäristöjohtamisen verkostomallin hyvistä ja huo-

noista puolista esitetään Provan & Kenis (2007) mukaan verkostotasoittain. 

 

Haastatteluissa nousi keskeisimmäksi vahvuudeksi verkostossa tapahtuva vies-

tintä ja tiedon siirto. Verkostossa on hyvä tiedonkulku, verkosto toimii vakiintu-

neena ja hyvänä tiedon kulkukanavana. Verkosto kokoaa yhteen ympäristövaiku-

tuksiltaan merkittävimmät ja muut kaupungin hallintokunnat, mikä mahdollistaa tie-

don tehokkaan välittämisen verkoston osapuolten edustamiin hallintokuntiin ja myös 

muihin kaupungin ympäristöasioita käsitteleviin verkostoihin. Asiantuntijatyöryhmän 
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haastateltavien mielestä asiantuntijatyöryhmän vahvuutena nähtiin erityisesti mah-

dollisuus keskustelulle ja tätä kautta tiedon siirtäminen.  

 

”Mä näkisin ton verkostomallin tai hyvänä sen, että se on. Mä en tiää 

kuinka paljon siellä sitä ympäristöjohtamista tapahtuu. Mut se on aika 

tehokas sellanen tiedon levittäjä. Et sit me voidaan kertoo niistä omissa 

organisaatioissa ja sit taas omien organisaatioiden juttuja kertoo muille 

siellä [asiantuntijatyöryhmässä].” 

 

Ryhmähaastattelussa 2 vahvuutena nähtiin se, että ympäristökeskus toimii yhte-

näisenä ympäristöasioiden tiedon välityskanavana kaupungin päätöksente-

koon, johtajistoon, keskushallintoon, valtuustoon ja kaupunginhallitukseen. Ympä-

ristöjohtamisen asiantuntijatyöryhmä on ympäristöasioita jäsentelevä ja uusia asi-

oita esiintuova kanava päätöksentekoon, jossa korostuu ympäristökeskuksen rooli 

valmistelevana ja esittelevänä osapuolena.  

 

Haastatteluissa nousi verkoston hyvänä puolena esiin ympäristöjohtamisen toteut-

tamiseen tarvittavat pätevyys, koulutus ja tietoisuus. Haastateltavien mielestä 

ympäristöjohtamisen verkostossa on mahdollisuus oppia uutta ja saada tietoa ym-

päristöjohtamisesta verkoston muilta osapuolilta. Lisäksi verkoston kautta on mah-

dollisuus hyödyntää kaupunkitasoista ympäristöjohtamisen osaamista. Asiantuntija-

työryhmän haastatteluissa nähtiin hyvänä mallioppiminen, mahdollisuus oppia 

muilta hallintokunnilta ja hyvien käytäntöjen saaminen oman ympäristöjohtamisen 

edistämiseksi ja tukemiseksi.  

 

”Just toi muilta oppiminen. Varsinkin, kun nyt aletaan pikku hiljaa tajuta, 

ottaa ympäristöjärjestelmiä käyttöön tai ohjelmia ja muita, niin siinä on 

tosi hyvä, et pystyy kattoo myös muilta mikä on toiminu ja mikä ei, ja 

mikä vois sitten toimia omassa virastossa ja keskustelu on aina tosi 

hyvä.” 
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Kuntaorganisaation ominaispiirteet: Asiantuntijatyöryhmän haastateltavien mie-

lestä verkostonmallin hyvänä puolena on sen tarjoama monipuolisuus ja vapaaeh-

toisuus. Verkoston osapuolet asiantuntijatyöryhmässä voivat tuoda esille ja edistää 

omien hallintokuntien kannalta tärkeitä ympäristöjohtamisen asioita. Asiantuntijatyö-

ryhmän hallintokuntien edustajien osallistuminen asiantuntijatyöryhmän toimintaan 

on vapaaehtoista. Verkoston jäseniä ei ole määrätty osallistumaan verkoston toi-

mintaan. Verkostomalli ottaa huomioon hallintokuntien itsenäisyyden. Jokaisella on 

myös mahdollisuus edistää omia ympäristöjohtamisen asioita omissa hallintokun-

nissaan ja verkostoitua myös itsenäisesti muihin ulkopuolisiin verkostoihin.  

 

Ympäristökeskuksen haastatteluissa vahvuutena nähtiin se, että asiantuntijatyöryh-

mässä ovat mukana isoimmat ja ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmät hallinto-

kunnat, ympäristökeskus toimii ympäristöjohtamisen konsultin roolissa ja ympäris-

töjohtamisessa huomioidaan hallintokuntien päätäntävalta omissa ympäristöasiois-

saan. Verkostossa sallitaan kaupungin hallintokuntien erilaisuus.  

 

Koko kaupunkitasoisen ympäristöjohtamisen kannalta ryhmien 1 ja 2 haastatte-

luissa tuotiin esiin nykyinen toimintatapa ainoana ja järkevänä tapana toimia johtuen 

kaupungin ympäristöjohtamisen laajuudesta ja hallintokuntien toimialan erilaisuu-

desta. Verkostomallin avulla pystytään huomioimaan toiminnan laatu ja koko. 

 

”-- leimallisestihan kaikki pitää itseään aina hyvin erilaisena kuin muita. 

-- On aina enemmän haasteita kuin muilla, ja on aina hyvät selitykset 

miks ei meidän virastossa nämä ja nämä linjaukset toimi, ku meillä on 

tämä erikoisasema tehtäväkentästämme johtuen. -- On meillä, et jos 

puhutaan ympäristöjohtamisesta niin on meillä yhtäläisyyksiäkin.” 

 

Haastateltavat kokivat hyvänä sen, että asiantuntijatyöryhmä toimii myös ympäris-

töjohtamisen vertaisverkostona ja antaa mahdollisuuden kokemusten ja näkemys-

ten vaihtoon. Verkoston kautta osallistujat saavat vertaistukea ja voivat oppia muilta 

hyvien käytäntöjen kautta.  
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Asiantuntijaryhmän haastatteluissa nousi hyvänä puolena esiin johtavan organisaa-

tion toimesta hallitun verkostomallin sekä asiantuntijatyöryhmän tuomat edut. Ver-

kostossa on ympäristökeskuksen asiantuntijuus käytettävissä, ja ympäristökeskuk-

sen asiantuntijoita on helpompi lähestyä, kysyä heiltä ja saada tietoa. Ryhmähaas-

tatteluissa 1 ja 2 hyvänä puolena nähtiin ympäristökeskuksen rooli ympäristöasioi-

den koordinoijana ja toiminnan yhtenäistäjänä. Ympäristökeskus toimii kanavana 

päätöksentekoon ja menettelytapojen yhtenäistäjänä.  

 

”-- tämä Lead organisaatio, ympäristökeskus. Kuitenkin on hyvä, että 

on yksi, joka koordinoi tätä ja sitten me ollaan siellä mukana ja mahdol-

lisuuksien mukaan omassa toiminnassa otetaan huomioon ainakin ta-

voitteiden asetannassa, --, että en vois kuvitella parempaa tapaa miten 

asiat sais vietyä ylhäältä alas ja yhtäläisesti.”  

 

Asiantuntijatyöryhmän yksilöhaastattelussa ja yhdessä ympäristökeskuksen haas-

tattelussa haastateltavin mielestä työryhmän vahvuutena on ympäristökeskuksen 

suora yhteys asiantuntijatyöryhmään, byrokratian ja hierarkkisen johtamisen puut-

tuminen. Ympäristökeskus ei määrää ympäristöjohtamisen toimenpiteitä tehtäväksi, 

vaan toimii enemmänkin ympäristöjohtamisen konsultin roolissa. 

 

Huonoina puolina nähtiin sekä ympäristökeskuksen haastateltavien että asiantunti-

jatyöryhmän haastateltavien kesken verkoston tehottomuus. Yksi ympäristökeskuk-

sen haastateltava toi esiin, että tehottomuus ilmenee reagoinnin hitautena hallinto-

kunnissa tapahtuviin muutoksiin. Verkostomallin avulla ei pystytä reagoimaan riittä-

vän nopeasti kaupunkiorganisaatiossa tapahtuviin organisaatiomuutoksiin. Verkos-

tosta keskushallinnon kautta hallintokuntien ja kaupunkitasoisten ympäristöasioiden 

edistäminen on pitkä ja hidas prosessi. Lisäksi yksi ympäristökeskuksen haastatel-

tava ja asiantuntijatyöryhmän haastateltavat mainitsivat myös, että ympäristöjohta-

misen asiantuntijatyöryhmällä ei ole päätäntävaltaa eikä asiantuntijatyöryhmässä 

tehdä kaupunkitasoisia ympäristöjohtamiseen liittyviä päätöksiä. Asiantuntijatyöryh-

män toiminta ei ole proaktiivista, vaan se on enemmänkin foorumi tiedon vaihtamista 

ja ympäristöasioiden esittelemistä varten. Ympäristöjohtamisen asiantuntijatyöryh-

mältä ei edellytetä eikä vaadita ennakointia tai varautumista ennakolta.  
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”…, jotta sillä pyrittäisi nopeasti saamaan koko kaupungin hallintokun-

tien koskevia… edistysaskeleita ympäristöjohtamisessa niin tämmönen 

pelkästään niinkun… tai lähinnä tiedon vaihtoon perustuva verkosto 

niin ei ehkä ole se tehokkain mahdollinen.” 

 

Heikkouksina haastateltavat näkivät ympäristöjohtamisen verkostojohtamisen kan-

nalta hallintokuntien erilaisuuden tuomat haasteet ja toimintaympäristön hajanai-

suuden. Verkostossa kaikki osapuolet ovat tasa-arvoisia koosta ja toimintaympäris-

tön laajuudesta huolimatta. Jokaisesta hallintokunnasta on yksi edustaja verkos-

tossa. Ympäristöjohtamisen asiantuntijatyöryhmän jäsenet edustavat hyvin eri ko-

koisia ja perustehtävältään erilaisia virastoja. Lisäksi hallintokuntien ympäristöjoh-

tamisen painopisteet ovat erilaisia sekä hallintokunnat ovat ympäristöjohtamises-

saan eri vaiheessa. Lisäksi mainittiin, että nykyinen ympäristöjohtamisen toteutus-

tapa edellyttää hyvää johdon sitoutumista hallintokunnissa.  

 

” Ei voi sanoa, että menetelmä on huono. Nää on niin erilaisia nää toi-

mijat. Eri kokosia. Et se hajanaisuus on se, että oikeesti ne asiat on 

levälään kun jokisen eväät. Että se on vaan ymmärrettävä tämän mallin 

takia, että kuitenkin kun kaupunki on mukana monessa ja erityyppi-

sessä.” 

 

Ympäristöjohtamisen verkostomalli nähtiin uhkia aiheuttavana tekijänä ympäristö-

johtamiselle. Ympäristökeskuksen haastatteluissa mahdollisina uhkina mainittiin se, 

että ympäristöasioita ei hoideta asianmukaisesti ja näin ollen ei synny positiivisia 

ympäristövaikutuksia. Lisäksi mainittiin, että ympäristöasiat saattavat jäädä nouse-

matta hallintokunnissa johtamisen tasolle. Ympäristöasiat voivat jäävät hallintokun-

nissa käytännön ympäristöasioita hoitavien ekotukihenkilöiden tai ympäristöasian-

tuntijoiden hoidettaviksi. 
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Asiantuntijatyöryhmän haastatteluissa uhkatekijöinä nousi esiin, että verkostomalli 

saattaa vaikeuttaa asioiden läpiviemistä ja ympäristöjohtamisen kokonaisuuden hal-

lintaa. Ympäristöasiat on otettava hallintokunnissa mukaan muiden hoidettavien asi-

oiden joukkoon. 

 

”Kyllä mä niiku sitä mieltä olen, et kyllä meillä hallintokuntien kaikissa, 

ei varmaan johto oo ihan niiku täysin vielä sitotunut. Että sitä ympäris-

töjohtamista olis sellasena ku se vois parhaimmillaan vois olla.” 

 

Ympäristöjohtamisen raportointi ja mittarit eivät palvele virastojen ja liikelaitosten 

toiminnan johtamista ja ympäristöjohtamisessa unohtuvat vaikutusten arviointi ja 

selvitykset taloudellisista vaikutuksista. Uhkatekijöiksi saattaa nousta se, että ym-

päristöjohtaminen ja -asiat eivät integroidu virastojen ja liikelaitosten johtamiseen; 

ympäristöasiat hukkuvat muiden asioiden joukkoon ja riskinä on, että ei synny posi-

tiivisia ympäristövaikutuksia. 

 

Lisäkysymyksellä Miten muuttaisit nykyistä ympäristöjohtamisen toteutustapaa? 

kartoitettiin haastateltavien näkemystä Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisen 

parantamiseksi.  

 

Verkoston hallintamallin ja rakenteen osalta ympäristökeskuksen haastatteluissa 

mainittiin vaihtoehtona ympäristöasioiden johtaminen kaupungin keskushallinnon 

kautta tai keskushallintoon perustettavan strategisen ympäristöasioiden ryhmän 

kautta. Ympäristöasioiden johtaminen kaupungin keskushallinnon kautta voisi olla 

ympäristöasioiden edistämisen kannalta tehokkaampaa, kun ympäristöasioita joh-

dettaisiin kaupunkitasolla samalla lailla kuin muitakin hallintokuntien asioita. Pari-

haastattelussa toinen haastateltava mainitsi kaksitasoisen organisointivaihtoehdon: 

virastopäälliköt muodostaisivat yhden ympäristöjohtamisen ryhmän ja nykyinen ym-

päristöjohtamisen asiantuntijatyöryhmä toisen ryhmittymän. Tämä edistäisi virasto-

päälliköiden sitoutumista ympäristöjohtamiseen ja lisäisi samalla nykyisten ympäris-

töjohtamisen asiantuntijatyöryhmän jäsenten oikeutusta toimia: ”ei toimisi niin yksin, 

saisi lisää muskeleita”: 
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”-- mä sijoittaisin keskushallintoon niinkun tämmösen ympäristöasioi-

den strategisen ryhmän. --, jos tulisi se ohjaus, valmennus, koulutus, se 

mitä tässä ympäristöjohtamisen verkostossa, mitä me tehdään, ympä-

ristökeskus ja verkoston jäsenet tehdään, et se tulisi tämmöseltä ns. 

neutraalilta taholta --, joka muutekin ohjaa meidän virastoja ja laitoksia 

täällä meidän kaupungissa.” 

 

Asiantuntijatyöryhmän haastatteluissa nousi keskeisemmäksi verkoston painoarvon 

lisääminen, työskentelytapojen uudistus ja verkoston toiminnan tehostaminen. Ver-

koston painoarvon lisäämiseksi ehdotettiin enemmän mahdollisuuksia päätöksen-

tekoon ja verkoston parempaa hyödyntämistä päätöksenteossa ja lausuntojen an-

tamisessa. Verkoston painoarvon lisäämiseksi ehdotettiin myös ympäristöasioiden 

edistämistä virastopäällikköpäivillä. Haastateltavat toivoivat myös parempaa asioi-

den kommentointimahdollisuutta, kokouksiin uusia aiheita ja työskentelymenetel-

miä, vapaamuotoisempaa toimintaa, mahdollisuutta epävirallisiin yhteyksiin, mikä 

tekisi mahdolliseksi hiljaisen tiedon ja ideoiden vaihdon. Verkoston toivottiin myös 

suuntautuvan enemmän ulospäin ja verkostojohtaminen voisi olla määrätietoisem-

paa ja verkoston toiminta aktiivisempaa kuin nykyisin. Verkoston toiminnan tehos-

tamiseksi ehdotettiin määrätietoisempaa tavoitteellisuutta, toiminnan rajaamista ym-

päristöpolitiikan suuntaan ja verkoston toiminnan kohdentamista ympäristöpolitii-

kassa määriteltyihin toimenpiteisiin. 

 

” Et, jos se tulis niin kun kaupungin johtajalta virastopäälliköille vaikka 

virastopäällikköpäivillä ja siellä keskusteltais painokkaasti jostain ai-

heista. ” 

 

”-- mitä vois tehdä, niin organisointitapaan, rajata tätä ympäristöpolitii-

kan suuntaan -- ” 

”-- se vähän sitten tehostais tätä.” 

 

Ympäristöjohtamisen osalta haastateltavat esittivät muutosehdotuksia verkostojoh-

tamiselle: ympäristöjohtamisen seuranta- ja raportointijärjestelmien kehittämistä niin 
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verkosto kuin hallintokuntatasollakin, ympäristöjohtamisen toiminnan yhtenäistä-

mistä, hallintokuntien linjajohtamisen korostamista, lisää henkilöresursseja ja talou-

dellisia resursseja ympäristöjohtamiseen sekä ympäristöjohtamisen porrasmallia. 

Lisäksi toivottiin asiantuntijatyöryhmän jäseniksi myös hallintokuntia, joilla on pää-

tösvaltaa, kuten tilakeskus. 

 

Ympäristökeskuksen haastateltavat esittivät verkostojohtamisen osalta johtamisen 

keinojen parempaa hyödyntämistä ja verkoston jäseniksi myös päätöksentekoon 

vaikuttavia virastoja sekä verkoston painoarvon lisäämistä. Lisäksi toivottiin suu-

rempaa tukea ympäristökeskuksen koordinointityölle. Ympäristökeskuksen haasta-

teltavat ja erityisesti asiantuntijatyöryhmän haastateltavat esittivät verkoston paino-

arvon lisäämistä ja toiminnan tehostamista. Asiantuntijatyöryhmän haastateltavat 

esittivät ponnekkaasti myös toimintatapojen uudistamista. 

 

Taulukossa 7 esitetään yhteenveto ympäristöjohtamisen verkostomallin hyvistä ja 

huonoista puolista. 

 

Taulukko 7. Yhteenveto verkostomallin hyvistä ja huonoista puolista verkostotasoittain 

Hyvät puolet Huonot puolet 

Yhteisötaso 
- pätevyys, koulutus ja tietoisuus 

o kaupunkitasoisen osaa-
minen hyödyntäminen 

o osapuolina ympäristövai-
kutuksiltaan merkittävim-
mät hallintokunnat 

o tiedot yhteneväisesti 
päätöksen tekoon 

o soveltuu hyvin kaupunki-
organisaation toiminnan 
laajuuteen ja monipuoli-
suuteen 

 

 
 

Verkostotaso 
- viestintä ja tiedonsiirto 

o ympäristökeskus yhtenäi-
nen tiedon välityskanava 
kaupunkitasoiseen pää-
töksentekoon 

o vakiintunut ja hyvä tie-
donkulkukanava 

- pätevyys, koulutus ja tietoisuus 

Verkostotaso 
- tehoton 

o muutoksiin reagointi hidasta 
o asiantuntijatyöryhmällä ei pää-

täntävaltaa 
o ei kaupunkitasoisia ympäristö-

johtamisen päätöksiä 
o toiminta ei proaktiivista 
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Hyvät puolet Huonot puolet 

o uuden oppiminen 
o uuden tiedon saanti 
o hyvien käytäntöjen jaka-

minen 
- ympäristöjohtamisen vertaisver-

kosto 
- kuntaorganisaation ominaispiir-

teiden huomioinen 
o verkostoon osallistumi-

nen vapaaehtoista 
- verkostoon osallistumisen va-

paaehtoisuus 
- ympäristökeskus ympäristöasioi-

den koordinoija ja toiminnan yh-
tenäistäjä 

- ei byrokratiaa ja hierarkiaa  

- hallintokuntien erilaisuuden ja toimin-
taympäristön hajanaisuuden haasteet 

- uhat 
o ympäristöasioita ei hoideta 

asianmukaisesti 
o ei synny positiivisia ympäristö-

vaikutuksia 
o ympäristöasiat eivät johtami-

sen tasolla 

Organisaatiotaso 
- kuntaorganisaation ominaispiir-

teiden huomioiminen 
o hallintokuntien itsemää-

räämisoikeuden huomioi-
minen 
 

Organisaatiotaso 
- sitoutuminen 

o edellyttää johdon sitoutumista 
- integrointi 

o ympäristöjohtaminen ei integ-
roidu johtamiseen ja toimin-
taan 

- raportointi ja mittarit 
o eivät tue toiminnan johtamista 
o unohtuu vaikutuksen taloudel-

linen arviointi 

 

4.3 Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisen verkostojohtaminen 

 

Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisen verkostojohtamisen nykytilaa kartoitettiin 

kysymyksellä: Millaista on Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisen verkostojohta-

minen. Apuna käytettiin myös kysymyksiä: Millä tavoin ympäristöjohtamisen ver-

kosto saa käyttöönsä henkilöresursseja ja taloudellisia resursseja? Onko mahdol-

lista hyödyntää ympäristöjohtamisen verkostoa, asiantuntijatyöryhmän jäseniä tai 

verkoston muita jäseniä resurssien saamiseksi. Lisäksi tiedusteltiin, ovatko asian-

tuntijatyöryhmän jäsenet vaihtuneet? Tulosten yhteenveto verkostojohtamisen ja 

ympäristöjohtamisen toiminnoista sekä tehtävistä esitetään Agranoff & McGuire 

(2001) mukaan verkostojohtamisen toiminnoittain. 
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Verkostossa esiintyviä ristiriitatilanteita selvitettiin kysymyksellä: Mitkä asiat aiheut-

tavat ristiriitatilanteita verkoston osapuolten kesken? Apuna käytettiin myös lisäky-

symyksiä: Onko asioita, joista on vaikea saavuttaa yhteisymmärrys? Kohdistuuko 

verkostoon verkoston ulkopuolisia jännitteitä? Tulokset ristiriitatilanteista ja jännit-

teistä esitetään Provan & Kenis (2007) mukaan verkostotasoittain. 

 

Haastatteluiden perusteella keskeisimmäksi verkostojohtamisen toiminnoksi nousi 

syntetisointi. Syntetisoinnin tehtävinä haastateltavat mainitsivat ympäristöjohtami-

sen osalta palautteen huomioimisen ja pitkäntähtäimen toiminnan kehittämisen, 

viestinnän, hallintokuntien haasteiden esiintuomisen, kokemusten jakamisen ver-

kostossa, ympäristöjohtamisen seurannan sekä ympäristökeskuksen kannustuksen 

hallintokuntien ympäristöjohtamisen toteutuksessa.  

 

Haastatteluiden perusteella keskeiseksi verkostojohtamisen toiminnoksi nousi myös 

mobilisointi ja ympäristöjohtamisen kannalta vastaavasti ympäristöjohtamisen pä-

tevyyteen, koulutukseen ja tietoisuuteen liittyvät tehtävät, kuten ympäristöjohtami-

sen työpajat, virastojen ja liikelaitosten johtoryhmävalmennukset. Verkoston kan-

nalta yhteistyö hallintokuntien kanssa, verkoston jäsenten osallistaminen ja työryh-

män kokoukset nousivat mobilisointivaiheen tehtäviksi.  

 

Myös rakentaminen nousi myös merkittäväksi verkostojohtamisen toiminnoksi. Ra-

kentamisvaiheen tehtävinä haastateltavat toivat esiin päätöksentekoon esitettävien 

ympäristöasioiden kommentoinnin ja lausuntojen antamisen ympäristöjohtamisen 

suunnitteluun, tavoitteiden asettamisen ja määrittelyn. Verkostojohtamisen tehtä-

vinä nousivat esiin ympäristökeskuksen haastateltavien osalta koordinointi ja asian-

tuntija työryhmän osalta uusien jäsenten perehdytys. 

 

Aktivointivaiheen ja ympäristöjohtamisen osaamiseen liittyviä tehtäviä verkos-

tossa ovat ympäristöjohtamisen työpajat ja seminaarit. Verkoston resurssien hank-

kimisen ja aktivoinnin osalta haastatteluissa nousi keskeiseksi tekijäksi se, että hal-

lintokunnat rahoittavat oman ympäristöjohtamisensa ja resurssit ovat ensisijaisesti 

hallintokuntien omia resursseja. Resursseja saa ympäristöjohtamiselle talousarvion 
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laatimisen, budjettineuvotteluiden ja talousarvio-ohjeistuksen kautta. Myös ympäris-

tökeskus voi laatia hallintokuntakohtaisia lausuntoja henkilöresurssien saamiseksi. 

Ympäristökeskus budjetoi ympäristöjohtamisen seminaarien järjestämistä varten. 

Lisäksi ympäristöjohtamisen koulutuksessa, osaamisen kehittämisessä ja ylläpitä-

misessä voidaan hyödyntää Oiva-akatemian rahallisia resursseja. Parihaastatte-

lussa mainittiin mahdollisuudeksi myös hallintokunnan itse hankkima ulkopuolinen 

rahoitus. Rakentamisen toiminnossa nousi esiin yhteistyö muiden hallintokuntien 

kanssa resurssien hankkimiseksi. Mobilisoinnin osalta resurssien hankkimiseksi 

yksi haastateltava mainitsi yhteistyön muiden toimijoiden kanssa ja ympäristökes-

kuksen haastateltava ekotukiverkoston hyödyntämisen.  

 

Asiantuntijatyöryhmän jäsenet toivat esiin, että verkostosta saa asiantuntija-apua, 

neuvoja ja ideoita omaan työhönsä ja että verkostoon voi tehdä resurssitiedusteluja. 

Verkoston mukana on myös mahdollisuus osallistua toisten hallintokuntien johtoryh-

mäkäynneille muiden hallintokuntien ympäristöasiantuntijoiden kanssa. Ympäristö-

keskuksen kaksi haastateltavaa mainitsi, että verkostoa voi hyödyntää myös ympä-

ristöjohtamisen valmennuksissa. Parihaastattelussa mainittiin hallintokuntien väli-

nen yhteistyö ja resurssien yhteiskäyttö mahdollisuudeksi hyödyntää verkoston re-

sursseja. Tämä voidaan nähdä rakentamisen ja syntetisoinnin toimenpiteinä. Syn-

tetisoinnin osalta yksi haastateltava mainitsi vertaisarvioinnit ja ympäristökeskuksen 

haastateltava ristiinauditoinnit tehtäviksi, joissa voidaan hyödyntää verkostoa ym-

päristöjohtamisen arviointia. 

 

Taulukossa 8 esitetään yhteenveto verkostojohtamisen ja ympäristöjohtamisen toi-

minnoista sekä tehtävistä. 

 

 

Taulukko 8. Yhteenveto verkostojohtamisen ja ympäristöjohtamisen toiminnoista sekä tehtävistä ver-
kostojohtamisen toiminnoittain ja ympäristöjohtamisen tehtävittäin. 

Verkostojohtamisen toiminto / ympäris-
töjohtamisen luokka 

Tehtävä 

Mobilisointi 
Pätevyys, koulutus ja tietoisuus 

- ympäristöjohtamisen ja johtoryh-
män valmennukset 

Mobilisointi, kehittäminen - ympäristöjärjestelmien pilotointi 

Mobilisointi - kommentointi ja lausuntojen anta-
minen 



 89 

Verkostojohtamisen toiminto / ympäris-
töjohtamisen luokka 

Tehtävä 

- yhteistyö hallintokuntien kanssa 
- sitouttaminen, osallistaminen 

Rakentaminen, suunnittelu - ympäristöjohtamisen suunnittelu 
- tavoitteiden asettaminen ja määrit-

tely 
- kommentointi ja lausuntojen anta-

minen 
- uusien jäsenten perehdytys 
- koordinointi 

Syntetisointi, kehittäminen - palautteen huomioiminen 
- pitkäntähtäimen toiminnan kehittä-

minen 

Syntetisointi 
Pätevyys, koulutus ja tietoisuus 

- kokemusten jakaminen 
- kannustaminen 

Syntetisointi, viestintä - viestintä 
- hallintokuntien haasteiden esiintuo-

minen 

Syntetisointi, tarkkailu - seuranta 

Syntetisointi - ympäristöjohtamisen tuki hallinto-
kunnille 

Aktivointi, pätevyys, koulutus ja tietoisuus - työpajat ja seminaarit 

Toimiminen verkostossa - ympäristöjohtamisen toteutus 
omassa hallintokunnassa 

 
Resurssien hankkiminen, aktivointi 
 

Kuntaorganisaation ominaispiirteet, hallin-
tokuntien itsenäisyys 

- hallintokunnat rahoittavat oman 
ympäristöjohtamisen, resurssit en-
sisijaisesti hallintokunnan omia 

Verkostojohtamisen toiminto / ympäris-
töjohtamisen luokka 

Hyödyntäminen 

Aktivointi / Resurssit - Talousarvio, budjettineuvottelut 
- Hallintokunnan ulkopuolinen rahoi-

tus 
- Ympäristökeskuksen resurssit 

Aktivointi / Pätevyys, koulutus ja tietoisuus - Oiva-akatemian resurssit 
- Ympäristökeskus budjetoi semi-

naarieihin 

Mobilisointi - yhteistyö muiden toimijoiden 
kanssa 

- Ekotukiverkoston hyödyntäminen 
- Yhteistyö muiden hallintokuntien 

kanssa 

Verkoston hyödyntäminen  

Aktivointi 
- pätevyys, koulutus ja tietoisuus 
- resurssit 
- tavoitteiden asettaminen, suunnit-

telu 

 
- Neuvoja, ideoita ja asiantuntija-

apua 
- Resurssitiedustelut 
- ympäristötavoitteiden konkretisointi 

Mobilisointi  
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Verkostojohtamisen toiminto / ympäris-
töjohtamisen luokka 

Tehtävä 

- pätevyys, koulutus ja tietoisuus 
 

- johtoryhmäkäynnit, ympäristöjohta-
misen valmennukset 

Syntetisointi 
- sisäiset auditoinnit 

 
- vertaisarvioinnit, ristiinauditoinnit 

 

Haastateltavien mielestä ympäristöjohtamisen verkoston eri osapuolien välillä ei ole 

selkeitä ristiriitoja. Asiantuntijatyöryhmässä ei tehdä kaupunkitasoisia ympäristö-

johtamiseen liittyviä päätöksiä, eikä asiantuntijatyöryhmä aseta muille hallintokun-

nille määräyksiä, joita olisi noudatettava. Ympäristöjohtamisen tavoitteet asettaa ja 

toimeenpanee kaupunginvaltuusto tai -hallitus. Virastojen painotukset henkilöre-

surssien taloudellisten resurssien ovat erilaisia ja virastoilla on käytettävissään omat 

ympäristöasiantuntijat. Asiantuntijatyöryhmän keskuudessa vallitsee hyvä yhteis-

henki ja yhteinen tahtotila. 

 

Jännitteitä verkoston osapuolien välillä aiheuttavat jo olemassa olevat hallintokun-

tien väliset jännitteet ja vastakkainasettelut. Haastatteluissa nousi esiin vastakkain-

asetteluina liikelaitokset vastaan virastot, ”paperivirastot” vastaan muut virastot ja 

isot virastot vastaan pienet virastot. Asiantuntijatyöryhmän yksilöhaastattelussa 

haastateltava nosti esiin, että liikelaitoksissa ympäristöjohtamista painotetaan 

enemmän kuin virastoissa.  

 

Virastoissa ja liikelaitoksissa esiintyy sisäisiä jännitteitä ympäristöjohtamisen osalta. 

Ryhmähaastattelussa 1 mainittiin kielteisen asennoitumisen ympäristöasioita koh-

taan aiheuttavan sisäisiä jännitteitä. Kielteinen asennoituminen aiheuttaa sisäistä 

vastusta ulottuen työntekijöiden toimintaan. Myös ympäristöjohtaminen vastaan vi-

rastojen ja liikelaitosten ydintoiminta mainittiin jännitettä aiheuttavana asiana. Ym-

päristöjohtaminen voidaan nähdä lisätyönä muiden tehtävien ohella. 

 

Ryhmähaastattelussa 2 haastateltavien mielestä ympäristöjohtamisen tavoitteet ja 

resurssien riittävyys ovat ristiriidassa keskenään. Ympäristöpolitiikassa on asetettu 

kunnianhimoisia tavoitteita, etenkin ympäristöjärjestelmien käyttöönoton osalta. 



 91 

Sertifioidun ympäristöjärjestelmän käyttöönotto vaatii liikelaitoksilta sekä taloudelli-

sia resursseja että henkilöresursseja. Sertifiointi on maksullista ja ympäristöjärjes-

telmän käyttöönotto on suuritöinen tehtävä. 

 

Kaikilla hallintokunnilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia edistää ympäristöjohta-

mista ja ympäristöasioita. Isonkin viraston ympäristöasioita saattaa olla edistä-

mässä yksi ympäristöasiantuntija ja pienimmissä virastoissa ympäristöasioita hoi-

tava asiantuntija tekee ympäristöjohtamista oman toimen ohella. 

 

Taulukoon 9 on koottu yhteenveto verkostossa esiintyvistä ristiriitatilanteista ja jän-

nitteistä Provan & Kenis (2007) mukaan verkostotasoittain. 

 

Taulukko 9. Yhteenveto verkoston ristiriitatilanteista ja jännitteistä verkostontasoittain. 

Ristiriitatilanteet ja jännitteet 

Verkoston osapuolien välillä ei ristiriitoja. 
- verkostossa ei kaupunkitasoisia päätöksiä 
- verkosto ei aseta muille hallintokunnille määräyksiä 

Yhteisötaso 
- ympäristöpolitiikka vs. hallintokuntien resurssit 

Verkostotaso 
 - hallintokuntien väliset jännitteet ja vastakkainasettelut 

- liikelaitokset vs. virastot 
- ”paperivirastot” vs. muut virastot 
- isot vs. pienet virastot 

Organisaatiotaso 
- kielteinen asennoituminen ympäristöjohtamiseen 

 

4.4 Ympäristöjohtamisen verkoston tehokkuuteen vaikuttavat tekijät 

 

Ympäristöjohtamisen verkoston tavoitteiden saavuttamisen edistäviä ja estäviä te-

kijöitä kartoitettiin kysymyksellä: Mitkä tekijät vaikuttavat ympäristöjohtamisen ver-

koston tehokkuuteen? Tulokset verkoston tehokkuutta edistävistä ja estävistä teki-

jöistä esitetään Provan & Kenis (2007) mukaan verkostotasoittain. Lisäksi tehok-

kuuden osalta esitettiin lisäkysymykset: Millaisilla kannustimilla voitaisiin edistää ta-

voitteiden saavuttamista liikelaitoksissa ja virastoissa? Millaisilla asioilla verkosto 

voi edistää ympäristöjohtamiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista? 
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Ympäristötavoitteiden oikeanlainen määrittely ja tavoiteasetanta nähtiin merkittä-

vänä ympäristöjohtamisen tehokkuuden edistäjinä. Ympäristökeskuksen haastatte-

luista nousi tehokkuutta edistävänä tekijänä tavoitteiden kytkeminen tulospalkkiojär-

jestelmään ja tavoitteiden määrittely yhteistyössä hallintokuntien taloushallinnon 

asiantuntijoiden kanssa sekä ympäristöjohtamisella saavutettavien taloudellisten 

hyötyjen korostaminen. Myös poliittinen tuki hallintokuntien lautakunnista ympäris-

töjohtamiselle mainittiin tehokkuutta edistävänä tekijänä ympäristökeskuksen haas-

tattelussa. Sekä ympäristökeskuksen että asiantuntijatyöryhmän haastatteluissa 

nähtiin tehokkuutta edistävänä hyvät, toimivat, yhteismitalliset, kaupunginvaltuuston 

tai -hallituksen linjaamat ja hyväksymät kaupunkitasoiset ympäristötavoitteet.  

 

Asiantuntijatyöryhmän haastateltavien mielestä ympäristöjohtamisen tehokkuutta 

edistää talousarvioehdotuksessa tai -ohjeistuksessa selkeästi esitetyt tavoitteet. Ta-

voitteiden olisi oltava myös realistisia, toteutettavissa olevia ja toimintaa oikeaan 

suuntaan motivoivia. Erityisesti ympäristöjohtamisen tavoitteiden kytkemistä tulos-

palkkiojärjestelmän tavoitteisiin edistää hallintokuntien toiminnassa käyttöönotetta-

vat tavoitteet ja se, että tavoitteet ovat koko hallintokunnan yhteisiä, eivät pelkästään 

yhden osaston tavoitteita. 

 

”-- Kun ne on kaupunginvaltuuston tai vähintään kaupunginhallituk-

sessa, -- Kun ne on sillä tasolla hyväksytty, silloin siinä ei ole kellään 

nokan koputtamista. Se on meidän kaikkien noudatettava näitä yhteisiä 

tavoitteita ja tällä tavalla tässä tapauksessa tässä ympäristöjohtamisen 

verkostolle tulee aika selkeä toimintakenttä.” 

 

Ympäristöjohtamisen tavoitteiden olisi oltava myös yhteismitallisia ja selkeitä, konk-

reettisia tavoitteita. Asiantuntijatyöryhmän yksilöhaastattelussa nostettiin myös esiin 

kaupunkitasoiset tavoitteet tehokkuutta edistävinä tekijöinä. Tavoitteille määritellyt 

selkeät, loppuun asti mietityt mittarit edistävät etenkin ympäristöjohtamisen tavoit-

teiden kytkemistä hallintokuntien tulospalkkiojärjestelmään. Mittaamisen helppous 

puolestaan koettiin edistävänä tekijänä energian kulutuksen, jätteensynnyn ja pa-

perinkulutuksen vähentämisen tavoitteiden saavuttamisessa. Ympäristöraportointi 

ja seuranta vaikuttavat myös edistävästi tavoitteiden saavuttamiseen. Raportointi ja 
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seuranta kiinnittävät huomion ympäristöjohtamiseen ja ympäristöasioihin: ”mitä ei 

seurata, sitä ei voida johtaa”. 

 

Ympäristöjohtamisen tavoitteiden taloudellinen arviointi ja saavutettujen hyötyjen 

esiintuominen edistävät tehokkuutta. Ryhmähaastattelussa 2 esitettiin, että hinnan 

laskeminen ympäristöjärjestelmälle sertifioitujen ympäristöjärjestelmien käyttöön-

oton yhteydessä auttaa arvioimaan, mitkä ovat hallintokunnan taloudelliset resurssit 

järjestelmän käyttöönottoon. Ympäristöjohtamisella ja ympäristötavoitteiden avulla 

saavutetut rahalliset säästöt edistävät ympäristöjohtamisen verkoston mahdolli-

suuksia hoitaa asioita kustannustehokkaammin. 

 

” Tietenkin tällä hetkellä, kun on taloudellinen taantuma, ni se on kyllä 

se raha ehdottomasti. -- Toisaalta ympäristötavotteitakin on helppo 

viedä eteenpäin, sillon kun kykenee osottamaan, että niistä on saavu-

tettavissa taloudellista säästöä tai taloudellisia etuja,--”  

 

Haastatteluissa verkoston tehokkuutta edistäviksi tekijöiksi nousi johdon sitoutumi-

nen ympäristöjohtamiseen ja ympäristöjohtamiselle asetettuihin tavoitteisiin mikä 

edistää ympäristöjohtamisen toteuttamista hallintokunnissa. Hallintokuntien johdon 

sitoutuminen edistää myös muiden työntekijöiden ja esimiesten sitoutumista. Sitou-

tuminen nähdään organisaatiossa ylhäältä alas siirtyvänä tekijänä. 

 

”-- johdon sitoutuminen merkkaa paljon. Jo se henkinen tuki on enem-

män kun ne mahdolliset muut resurssit. Ollaan kiinnostuneita ja, sillä 

on kyllä iso merkitys.” 

 

Pätevyys, koulutus ja tietoisuus/osaaminen ympäristöjohtamisessa nähtiin tehok-

kuutta edistävänä tekijänä. Osaaminen edistää hallintokunnissa ympäristöasioiden 

parissa työskentelevien työntekijöiden rohkeutta tarttua ympäristöasioiden hoitami-

seen ja viedä eteenpäin ympäristöjohtamista. 

 

Asiantuntijatyöryhmän haastatteluissa ympäristöjohtamisen integrointi hallintokun-

tien ja yksittäisten työntekijöiden toimintaan nähtiin tehokkuutta edistävänä tekijänä. 
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Ympäristöjärjestelmien tai -ohjelmien käyttöönottoa edistää se, että järjestelmien ja 

ohjelmien käyttöönoton lähtökohtana on hallintokuntien perustehtävä. Ympäristö-

johtamisen tavoitteiden kytkemistä tulospalkkiojärjestelmään puolestaan edistävät 

hallintokuntien toimintaan integroidut käyttöönotettavat tavoitteet. 

 

Yhdessä ympäristökeskuksen haastattelussa ja molemmissa ryhmähaastatteluissa 

ympäristöjohtamisen tehokkuutta edistävänä tekijänä mainittiin myös aktiivisuus. 

Aktiivinen, ympäristöasioita edistävä ympäristöasiantuntija, hallintokuntien omat ak-

tiiviset ympäristötyöryhmät tai -verkostot vaikuttavat hallintokunnan ympäristöjohta-

misen tehokkuuteen ja ympäristöasioiden edistämiseen. Asiantuntijatyöryhmän 

haastatteluissa mainittiin etenkin ympäristöjärjestelmien tai -ohjelmien käyttöönot-

toa edistävinä tekijöinä aktiivisuus niin koko hallintokuntatasolla kuin yksittäisten 

työntekijöidenkin tasolla. 

 

Ryhmähaastattelussa 1 tuotiin esiin hallintokunnan oma aktiivisuus ja yksittäisten 

työntekijöiden aktiivisuus ympäristöjohtamisen tavoitteiden edistävänä tekijänä. 

Ympäristöjohtamisen tavoitteiden kytkeminen tulospalkkiojärjestelmään ja taloudel-

listen hyötyjen esiintuominen nähtiin ympäristöjohtamisen tehokkuutta edistävänä 

tekijänä.  

 

Liikelaitosten kohdalla ympäristöjärjestelmien käyttöönoton edistäjinä nähtiin alan 

yleinen käytäntö ja ympäristöjärjestelmällä saavutettava kilpailuetu kilpailutustilan-

teissa. 

 

”Meillä oli ihan selkee signaali, koska sillon, kun meillä ruvettiin teke-

mään, oli bussiliikenteen kilpailuttaminen tulossa ja tiedettiin, et siellä 

tullaan kiinnittämään laatuasioihin huomiota. Ja laatujärjestelmät, joi-

hinka sidottiin ympäristöjärjestelmät. -- Ja sithän se kilpailuttaminen tuli, 

98 ensimmäinen, jossa sitten laatupisteitä oli jaossa tietty määrä, jos oli 

todennettu ympäristöjärjestelmä. … Siinä alkuvaiheessa se oli ihan sel-

keesti kilpailuetu, kilpailuetu suhteessa muihin kilpailijoihin.” 
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Ryhmähaastattelussa 2 ympäristöjohtamisen tehokkuutta edistävinä tekijöinä esi-

merkiksi säästötavoitteissa merkitykselliseksi nähtiin oikeanlainen viestintä oikealle 

kohderyhmälle. Myös ulkopuoliset paineet nähtiin tehokkuutta edistävinä tekijöinä, 

imagotekijä, alan yleinen käytäntö ja hallintokunnan omat vaikutusmahdollisuudet 

kiinteistöjen ylläpitoon. 

 

Asiantuntijatyöryhmän haastatteluissa mainittiin tehokkuutta edistävinä tekijöinä 

asenteet ympäristöjohtamista ja ympäristöasioita kohtaan. Pyrkimys ja halu tavoit-

teiden saavuttamiseen edistää tavoitteiden saavuttamista. 

 

”Kaikkea muuta on helppo muuttaa, mutta sitä mitä on ihmisten korvien 

välissä, on se vaikein ja niin kun sanoit, asenteet.” 

 

Haastatteluissa keskeisin ympäristöjohtamisen tehokkuutta estävänä tekijänä haas-

tateltavien mielestä oli integroinnin puuttuminen tai heikkous. Ympäristökeskuksen 

haastatteluissa nousi esiin tehokkuutta estävinä tekijöinä se, että ympäristöasiat ei-

vät ole johtamisessa käytännön tasolla eikä ympäristöjohtamista ole organisoitu hal-

lintokunnissa osastotasolle ja se, ettei ympäristöjohtamista ole jalkautettu koko or-

ganisaatioon. Ryhmähaastattelussa 2 tuotiin esiin ympäristöjohtamisen tavoitteiden 

kytkemisen tulospalkkiojärjestelmään estävänä tekijänä ja se, että ympäristöjohta-

minen koetaan tulospalkkiojärjestelmästä erillisenä järjestelmänä. Tulospalkkiojär-

jestelmässä on jo ennestään paljon toimintaan liittyviä tavoitteita ja lisäksi voidaan 

kokea, että tulospalkkiot eivät ohjaa toimintaa, ympäristöasiat koetaan toiminnasta 

erillään olevina epäkonkreettisina asioina. Ympäristöjärjestelmät koetaan haasteel-

lisiksi järjestelmiksi. Ympäristöjärjestelmät eivät ole motivoivia tai toimintaan sopi-

vaa ympäristöjärjestelmää ei löydy. Lisäksi oma toiminta ei ole edellyttänyt ympä-

ristöjärjestelmän käyttöönottoa. 

 

”Oma toiminta ei ole edellyttänyt sitä, että ne kaikkinensa olis käytössä. 

Se osottaa sen, että ne on melko, osa on melko paperinmakusta tou-

hua. -- Ne mitkä on jääny, ne on ollu varmaan sitä järkevää touhua.” 
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Yleisellä tasolla ympäristöjohtamisen tavoitteiden saavuttamisen estävinä tekijöihin 

nähtiin vähäiset resurssit. Henkilöresurssien, taloudellisten resurssien ja ajanpuut-

teen niukkuus aiheuttavat resurssien välistä kilpailua.  
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Suurenkin hallintokunnan ympäristöasiat ja -johtaminen voivat olla yhden ympäris-

töasiantuntijan varassa. Hallintokuntien resurssien ollessa rajallisia ja se, että hal-

lintokunnan koko toiminnan laajuuteen verrattuna ympäristöjohtamisella on vain 

pieni osuus ydintoiminnan rinnalla, aiheuttaa sen, että resursseja säästetään toimin-

noissa, jotka eivät kuulu hallintokunnan perustehtävään. 

 

Asiantuntijatyöryhmän jäsenten haastatteluissa tehokkuutta estävinä tekijöinä mai-

nittiin energian kulutuksen, jätteensynnyn, polttoaineen ja paperin kulutuksen vä-

hentämisen osalta se, että ympäristöjohtamisen painopiste nähdään asetetuissa ta-

voitteissa, ei ympäristöjohtamisen toteuttamisessa. Ympäristöpolitiikan tavoitteet 

koetaan visiotyyppisinä tahtotiloina, ei realistisesti toteutettavissa olevina päämää-

rinä. Tavoitteet ovat ydintoiminnan kannalta keinotekoisia ja väärin määriteltyjä. Ym-

päristöjohtamisen tavoitteiden mittarit ovat ristiriitaisia keskenään, tai mittaaminen 

on hankalaa. Samassa kiinteistössä saattaa olla useampi organisaatio käyttäjänä ja 

kiinteistössä on yksi mittari sähkönkulutuksen mittaamiseen. Hallintokunnan tiloja 

saatetaan käyttää eri tarkoituksiin: päivä- ja iltatoimintaan. 

 

Helsingin kaupunkiorganisaation ominaispiirteet olivat haastateltavien mielestä 

tavoitteiden saavuttamista estäviä tekijöitä. Eri virastoilla on päätösvalta eri asi-

oissa. Toisella virastolla on päätösvalta siihen, mitä ympäristönsuojelullisia toimen-

piteitä toinen virasto voi tehdä. Lisäksi päätökset voivat olla ristiriidassa keskenään. 

Myös kaupunkiorganisaation hajanaisuus estää tavoitteiden saavuttamista. Jokai-

sella hallintokunnalla on oma toimialansa ja perustehtävä. 

 

Ympäristöjohtamisen tavoitteiden kytkemistä tulospalkkiojärjestelmään estävinä te-

kijöinä asiantuntijatyöryhmän ryhmähaastattelussa 2 mainittiin se, että tulospalk-

kiojärjestelmässä on paljon hallintokunnan ydintoimintaan liittyviä tavoitteita. Tulos-

palkkioita ja tulospalkkiojärjestelmää ei välttämättä nähdä toimintaa ohjaavina teki-

jöinä. Lisäksi ympäristöjohtaminen koettiin hallintokuntien ydintoiminnasta erillään 

olevana järjestelmänä ja asiana. Asiantuntijatyöryhmän yksilöhaastattelussa nostet-

tiin esiin aikaisemmat huonot kokemukset ympäristöjohtamisen tavoitteiden kytke-

misestä tulospalkkiojärjestelmään. Parihaastattelussa ja ryhmähaastattelussa 1 
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yksi haastateltava mainitsi lisäksi hallintokunnan asiakkaiden toiminnan ja vaati-

mukset tulospalkkiojärjestelmään kytkemisen esteinä. Myös muut hallintokunnan 

toiminnan edellyttämät huomioon otettavat ympäristöasiat ja ympäristöterveydelliset 

seikat voivat estää energian kulutuksen vähentämistä ja näin tavoitteiden saavutta-

mista.  

 

Joissain hallintokunnissa ei tulospalkkiojärjestelmää ole lainkaan käytössä. 

 

”-- Meillä oli kokeilu yhessä yksikössä. Kokeilu ja sitten se ei oikein kau-

heen hyvin toiminu.” 

 

Taulukossa 10 esitetään yhteenveto verkoston tehokkuutta edistävistä ja estävistä 

tekijöistä verkostotasoittain. Lisäksi yhteenveto tavoitteiden saavuttamisen kan-

nusteista esitetään taulukossa 12 ja yhteenveto tuloksista verkosto ympäristöjoh-

tamisen tavoitteiden edistäjänä kootaan taulukossa 13. 

 

Taulukko 10. Yhteenveto verkoston tehokkuutta edistävistä ja estävistä tekijöistä verkostotasoittain 

Edistää Estää 

Yhteisötaso 
- toimivat yhteismitalliset kaupun-

ginvaltuuston tai -hallituksen lin-
jaamat ja hyväksymät tavoitteet 

- talousarvioehdotuksessa tai -oh-
jeistuksessa esitetyt tavoitteet 

Yhteisötaso 

- kaupunkiorganisaation ominaispiir-
teet 

o hajanainen organisaatio 
o eri hallintokunnilla päätösvalta 

eri asioissa 
 

Verkostotaso 
- lead-organisaation tuki käynnis-

täjänä 
- konkreettista apua 
- kannustus 
- vertaisarviointi 
- parhaiden käytäntöjen jakami-

nen 
- asiantuntemus 
- johtoryhmäkäynnit 
- seminaarit 
- tiedon vaihto 
- työpajat 
- valmennukset 
- ympäristöjärjestelmien ristii-

nauditoinnit 

Verkostotaso 
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Edistää Estää 

- verkosto koossa pitävä voima 

Organisaatiotaso 
- poliittinen tuki hallintokuntien lau-

takunnista 
- toimintaan liittyvät ja tulospalk-

kiojärjestelmään integroidut ta-
voitteet 

- hallintokunnan yhteiset tavoitteet 
- tavoitteiden määrittely yhteis-

työssä taloushallinnon kanssa 
- ympäristöjohtamisella saavutet-

tujen taloudellisten hyötyjen ko-
rostaminen 

- oikeaan suuntaan motivoivat ta-
voitteet 

- mittaamisen helppous 
- seuranta 
- pätevyys, koulutus ja tietoisuus 

o tietämys, tieto 
o ympäristöosaaminen 

- integrointi 
o hallintokuntien ja työnte-

kijöiden toimintaan 
- aktiivisuus 

o aktiivinen ympäristöasi-
antuntija ja työntekijät 

o aktiiviset ympäristöryh-
mät ja -verkostot 

- viestintä 
o oikeanlainen viestintä oi-

kealle kohderyhmälle 
- alan yleinen käytäntö 
- kilpailuetu palvelujen kilpailutus-

tilanteissa 
- asenteet 

o pyrkimys ja halu tavoittei-
den saavuttamiseen 

- hallintokunnan vaikutusmahdolli-
suudet kiinteistöjensä ylläpitoon 

Organisaatiotaso 
- integroinnin puuttuminen 

o ympäristöasiat eivät mukana 
johtamisessa 

o ympäristöjohtamista ei organi-
soitu ja jalkautettu läpi organi-
saation 

o tulospalkkiojärjestelmä erilli-
nen järjestelmä 

o tulospalkkiojärjestelmässä 
paljon toimintaan liittyviä ta-
voitteita 

o tulospalkkiot eivät ohjaa toi-
mintaa 

o toimintaan sopivaa järjestel-
mää vaikea löytää 

- resurssit 
o resurssien niukkuus 
o resurssit kohdennettava hal-

lintokunnan perustehtävään 
- tavoitteet 

o tavoitteet visioita 
o tavoitteiden runsaus 
o tavoitteet ja mittarit ristiriitaisa 

keskenään 
o hallintokuntien tilojen moninai-

set käyttötarkoitukset 
o asiakkaiden toiminta ja vaati-

mukset 
 
ei tulospalkkiojärjestelmää käytössä  

 

Taulukko 11. Yhteenveto tavoitteiden saavuttamisen kannusteista. 

Tavoitteiden saavuttamisen kannusteet 

- hyötyjen esilletuominen ja konkretisointi 
- hyvien asioiden esille tuominen 
- normaalit johtamiskäytännöt 
- virastojen väliset kilpailut 
- kertapalkitseminen 
- positiivinen esimerkki 
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Tavoitteiden saavuttamisen kannusteet 

- palkitseminen saavutetuilla säästöillä 
- aikaansaannosten huomioiminen 
- ympäristöasioiden kytkeminen toimintaan 
- ympäristötavoitteiden kytkeminen tulospalkkiojärjestelmään 
- kannustimet eivät motivoi 
- kunniamaininnat 
- työntekijöiden osaamisen valjastaminen 
- yksittäisten työntekijöiden saavutusten kannustaminen ja palkitseminen 
- huomioiminen palkkauksessa 
- mahdollisuudet tavoitteiden saavuttamiseen 
- aloitejärjestelmä 
- työkalut 

- yhtenäiset selkeät säännöt 

 

Taulukko 12. Yhteenveto verkoston tavoitteita edistävistä tekijöistä 

Verkosto tavoitteiden edistäjänä 
- johtavan organisaation tuki käynnistäjä 
- konkreettista apua 
- parhaiden käytäntöjen jakaminen 
- kannustus 
- vertaistuki 
- asiantuntemus 
- johtoryhmäkäynnit 
- seminaarit 
- tiedon vaihto 
- työpajat 
- valmennukset 
- ympäristöjärjestelmien ristiinauditoinnit 

- verkosto koossa pitävä voima 

- hallintamalli 
- vertaistuki 
- pätevyys, koulutus ja tietoi-

suus 
- vertaistuki 
- pätevyys, koulutus ja tietoi-

suus 
- pätevyys, koulutus ja tietoi-

suus 
- pätevyys, koulutus ja tietoi-

suus 
- pätevyys, koulutus ja tietoi-

suus 
- pätevyys, koulutus ja tietoi-

suus 
- pätevyys, koulutus ja tietoi-

suus 
- pätevyys, koulutus ja tietoi-

suus 
- sisäinen arviointi 

 

4.5 Ympäristöjohtamisen verkoston osallistujien odotukset 

 

Ympäristöjohtamisen verkoston osapuolten odotuksia kartoitettiin kysymyksellä: 

Mitkä ovat osallistujien odotukset ympäristöjohtamisen verkostolle? Tulokset esite-

tään Agranoff & McGuire (2001) mukaan verkostojohtamisen toiminnoittain Provan 

& Kenis (2007) mukaan verkostotasoittain. 
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Haastatteluissa keskeisemmäksi nousi odotukset ympäristöjohtamisen verkoston 

verkostojohtamiselle. Etenkin asiantuntijatyöryhmän haastatteluissa odotuksia 

esitettiin ympäristöjohtamisen priorisoinnissa, ympäristöjärjestelmän käyttöön-

otossa, ympäristöpolitiikan toimenpiteiden toteuttamisessa, ympäristöpolitiikan jal-

kauttamisessa, ympäristöjohtamisen terävöittämisessä ja hallintokuntien johdon ak-

tiiviseen panostukseen ympäristöjohtamisessa. Ympäristöjohtamisen tavoitteiden 

määrittelyssä toivotaan kiinnitettävän huomiota ympäristövaikutuksiltaan merkittä-

viin asioihin, niihin, joilla saavutetaan nopeimmin hyötyjä. Ympäristöraportoinnin ja 

dokumentoinnin osalta olisi keskityttävä myös tärkeisiin asioihin ja karsittava pääl-

lekkäistä raportointia. Ympäristöpolitiikan toimenpiteiden toteutus olisi aloitettava 

määrittelemällä ympäristöpolitiikkaan pohjautuvat ympäristöjohtamisen tavoitteet 

myös hallintokunnille. Ympäristöjohtamista voitaisiin toteuttaa päämäärätietoisem-

min ja edistää hallintokuntalähtöistä ympäristöjohtamista koko kaupunkitasoisen 

ympäristöjohtamisen edistämiseksi. 

 

Odotuksena ympäristöjohtamiselle asiantuntijatyöryhmän ryhmähaastatteluista 1 ja 

2 kaksi haastateltavaa mainitsivat myös hallintokuntien perustehtävien huomioimi-

sen ympäristöjohtamisen verkostojohtamisessa. Ympäristöjohtamisessa olisi huo-

mioitava hallintokuntien toiminnan erilaisuus ja hallintokunnan koko. Hallintokuntien 

asioiden ja eri näkökulmien esille tuominen auttaa pitämään ympäristöasiat mielek-

käinä hallintokunnissa ja näin edistää ympäristöasioiden eteenpäin viemistä. 

 

Parihaastattelussa odotuksina nousivat esiin uusien käytäntöjen käyttöönottaminen 

ja uuden tekniikan hyödyntäminen hallintokunnissa etenkin sähkönkulutuksen vä-

hentämisessä. Osassa hallintokunnissa sähkönkulutusta vähentävää tekniikkaa jo 

hyödynnetään, mutta sitä voitaisiin hyödyntää vielä tehokkaamminkin. Myös vanhat 

totutut toimintatavat ja asenteet osaltaan estävät tekniikan hyödyntämistä. 

 

Sekä ympäristökeskuksen että asiantuntijatyöryhmän haastatteluissa odotuksia 

kohdistui asiantuntijatyöryhmän toiminnan uudistamiseen ja ympäristöjohtamisen 

verkostomaisempaan työskentelyyn. Ympäristökeskuksen yhdessä haastattelussa 

odotus kohdistui ympäristökeskuksen panostukseen asiantuntijatyöryhmän toimin-

nan kehittämisessä ja uudistamisessa. Ryhmähaastattelussa 2 kaksi haastateltava 
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odottivat työryhmän kokousten tavoitteiden määrittelyä ja ajankäytöllisesti tehok-

kaampia kokouksia. Kokoukset ovat perinteisesti puheenjohtajan toimesta ohjattuja, 

keskustelulle ja vuorovaikutukselle jää vähän aikaa. 

 

Odotuksia kohdistui myös verkoston vireyden ja aktiivisuuden ylläpitämiseen sekä 

verkostoitumisen jatkumiseen asiantuntijatyöryhmän jäsenten omissa hallintokun-

nissa. Haastatteluissa nousi esiin myös mahdollisuus asiantuntijatyöryhmän verkos-

toitumiseen verkostotasolla etenkin kansainvälisen verkostoitumisen osalta. Ympä-

ristökeskuksen haastatteluissa odotuksena mainittiin verkoston toimintasuunnitel-

man laatimisen. 

 

Haastateltavien odotuksia kohdistui ympäristöjohtamisen vertaisverkoston ulottu-

vuuden kehittämiseen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen verkostossa. Ympäris-

töjohtamisen verkostossa voitaisiin lisätä vertaisarviointien määrää ja hyvien käy-

täntöjen esiintuomista, kuten hallintokunnissa toimivien ympäristöjohtamisen järjes-

telmien ja toimintatapojen yhtenäistämisen ratkaisujen jakamista. Esimerkiksi toi-

vottiin tiedon jakamista siitä, miten muut hallintokunnat ovat sovittaneet kevennetyn 

ympäristöjohtamisen järjestelmän omaan toimintaansa. 

 

Haastatteluissa nousi merkittäväksi odotukset sitoutumista kohtaan. Haastatelta-

vat odottivat apulaiskaupunginjohtajien, hallintokuntien johdon ja esimiesten sitou-

tumista ympäristöjohtamiseen, jotta kaikilta eri johtamisen tasoilta saadaan tuki ym-

päristöjohtamiselle ja ympäristöasioiden edistämiselle. Sitoutumista voidaan edis-

tää asettamalla hallintokuntien johdolle omat ympäristöjohtamisen tavoitteet, joiden 

toteutumista apulaiskaupunginjohtajat seuraavat hallintokuntien johdon kehityskes-

kusteluissa. 

 

Haastateltavat toivat esiin odotuksia myös yhteistyölle. Ympäristökeskuksen yh-

dessä haastattelussa odotukseksi nousi yhteistyö hallintokuntien kanssa ympäris-

töjohtamisen tavoitteiden saavuttamisessa. Ympäristökeskuksen haastateltavat 

odottavat vuorovaikutusta asiantuntijatyöryhmän ja ympäristökeskuksen välillä ja 

palautetta ympäristöjohtamisen kehittämisestä. Ympäristöjohtamisen toteutuksen 
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osalta haastateltava mainitsi odotuksina ympäristöjohtamisen auditointien tekemi-

sen yhteistyössä etenkin ympäristöjohtamisessa edistyneimpien hallintokuntien 

kanssa. Pienten ja ympäristöjohtamisessa alkuvaiheessa olevien tai ympäristöjoh-

tamista aloittelevien virastojen osalta haastateltava odotti ympäristöjohtamisen kat-

selmusten ja ympäristöohjelmien tekemistä yhteistyössä ympäristökeskuksen 

kanssa. 

 

”-- ne on joillain on pitkät perinteet niinkun vaikka rakennusvirastolla 

tai opetusvirastolla tai kaupungin kirjastolla ympäristöohjelmien teke-

misestä ja niillä ehkä odotuksia kohdistuu ehkä auditointeihin tai niin-

kun kehittämiseen -- pienemmillä virastoilla pitää lähteä enemmän 

täältä katselmuksista ja ohjelmista ja sen tyyppisestä yhteistyöstä.” 

 

Ympäristökeskuksen kaksi haastateltavaa esittivät odotuksia ympäristöjohtamisen 

toteutukseen hallintokunnille. Odotukset kohdistuivat hallintokunnissa tai kaupun-

kitasolla tehtyjen sekä kaupunkitasolla annettujen ympäristöjohtamisen toimenpitei-

den, tavoitteiden huolelliseen toteutukseen ja suunnitelmien laatimiseen sekä ym-

päristötekojen lisäämiseen. Yksi haastateltava mainitsi erityisesti parantamisen 

kohteina liikenteen ympäristöhaittojen hallinnan, kiinteistöjen energiatehokkuuden 

parantamisen ja ympäristönäkökulmien huomioimisen kaupungin hankinnoissa.  

Asiantuntijatyöryhmän yksilöhaastattelussa ja ryhmähaastattelussa 1 haastatelta-

vat odottivat ympäristöjohtaminen toteutuksen osalta hallintokuntien välistä tiiviim-

pää yhteistyötä ja yhteistyön edistämistä niiltä osin missä ympäristöjohtamisen 

asiat ovat yhteisiä, useampaa hallintokuntaa koskevia asioita. 

 

” Et semmonen, esimerkiks tähän uuteen jätelainsäädäntöön liittyen 

mun mielestä kaupungin sisällä voitas tehdä paljon enemmän yhteis-

työtä sen ajamiseksi sisään, et saadaan siirtoasiakirjat toimimaan ja 

saadaan raportointi tai nää kirjanpitojärjestelmät toimimaan.” 

 

Parihaastattelussa odotuksena nousi ympäristöjohtamisen seurannan osalta ym-

päristöjohtamisen tavoitteiden ja mittareiden konkretisointi. Sähkön-, lämmön-, ve-

den-, tai paperinkulutuksen vähentämisellä saavutettujen säästöjen muuntaminen 
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euroiksi ja tämän saavutetun säästön laskeminen koko kaupunkitasolla yhteensä 

edesauttaisi tavoitteiden ja mittareiden ymmärrettävyyttä sekä saavutettujen sääs-

töjen merkittävyyttä. 

 

”Eihän sillä oo merkitystä, että mitä yksittäinen työntekijä tekee. Mut, 

jos me puhutaan vajaa 40 tuhatta työntekijää, ni sit sillä onkin jo joku 

euromäärä merkitys. Et tavallaan mittasuhteita hakee siitä, mitä se on 

kaupunki tasolla --” 

 

Ryhmähaastattelussa 2 eräs haastateltava ja asiantuntijatyöryhmän yksilöhaastat-

telussa odotuksiksi verkostolle nousi ympäristöjohtamisen integrointi hallintokun-

tien toimintaan ja linjajohtamiseen ympäristöjärjestelmien sekä toimintatapojen yh-

tenäistämiseen ympäristöjärjestelmien käyttöönotossa ja hallintokuntien johtamis-

järjestelmässä.  

 

Ympäristökeskuksen haastatteluissa odotuksena asiantuntijatyöryhmälle mainittiin 

palaute kaupunkitasoisen ympäristöjohtamisen kehittämiselle suunnitelmien laati-

mista varten. Lisäksi hallintokunnilta toivottiin tukea ympäristökeskuksen ympäris-

töjohtamisen koordinointityölle. Asiantuntijatyöryhmällä voisi olla enemmän mahdol-

lisuuksia ja tilaisuuksia osallistua ympäristöasioiden edistämiseen ja vaikuttami-

seen. 

 

Asiantuntijatyöryhmän haastateltavat odottivat ympäristökeskukselta ja hallintokun-

nilta, joilla on jo ympäristöjärjestelmä käytössä, tukea liikkeelle lähtemiseen ympä-

ristöjohtamisen toteutuksessa ja ympäristöjärjestelmien käyttöönotossa. 

 

Pätevyys, koulutus ja tietoisuus/osaaminen: Ympäristökeskuksen yksi haasta-

teltava esitti odotuksena hallintokuntien ympäristötietoisuuden lisäämisen. Hallinto-

kuntien ympäristöasiantuntijat ja asiantuntijatyöryhmän jäsenet voivat omalta osal-

taan edistää hallintokunnissaan ympäristötietoisuutta ja lisätä ympäristötietämystä. 

Ryhmähaastattelussa 2 yksi haastateltava esitti odotuksena ympäristöjohtamisen 

pätevyyden, koulutuksen ja tietoisuuden parantamiseksi uuden tiedon saamisen 

muiden hallintokuntien ympäristöjohtamisen esittelyiden avulla. Parihaastattelussa 
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haastateltavat odottivat lisää tietoa ja koulutusta ympäristöasioista. Verkoston tar-

joama koulutus auttaisi ja tukisi hallintokuntien ympäristöasioiden parissa työsken-

televien työtä, etenkin sellaisten, joilla ei ole varsinaista ympäristöalan koulutusta tai 

asiantuntemusta. 

 

”Musta tuntuu, että semmosta voi olla, et vaikka lisää tietoo kaipaa, ja 

tukee siihen työhön, että vähän semmosta tsemppaamista. Onko se 

sitten koulutusta, malliohjeita? Mikä se olis, mutta, että onko ne hyviä 

ja riittäviä asioita mitä yrittää viedä eteenpäin virastossa, kun ei oo ite 

ympäristöalan asiantuntija.” 

 

Yksi ympäristökeskuksen haastateltavista esitti odotuksena, että asiantuntijatyöryh-

mällä ja sen jäsenillä olisi päätäntä- ja vaikutusvaltaa ympäristöjohtamisen asi-

oissa. Jotta verkostolla olisi enemmän valtuuksia ympäristöjohtamisessa ja oikeutus 

toimia verkostossa, on verkoston jäsenillä oltava oikeutus myös omasta hallintokun-

nasta. Sisäinen oikeutuksen osalta haastateltava odotti ja toivoi verkostolle ja sen 

jäsenille kunnianhimoa ja rohkeutta. Ulkoisen oikeutuksen vahvistamiseksi verkos-

tolle toivottiin päätäntävaltaa ja läpinäkyvyyttä verkoston toimintaan. 

 

Verkoston viestinnän osalta haastatteluissa nousi odotuksia verkoston viestinnän 

kehittämiselle, tehostamiselle ja monipuolistamiselle. Viestinnän avulla saavutetaan 

verkoston toiminnalle läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Toimenpiteinä haastateltavat 

mainitsivat viestinnän kehittämiseksi verkoston viestintäsuunnitelman laatimisen, 

sosiaalisen median käytön tehostamisen, toimimisen myös virtuaalisesti ja verkos-

ton oman ympäristöjohtamisen verkkosivuston avulla. 

 

Ympäristöraportoinnin osalta asiantuntijatyöryhmän haastatteluissa odotuksina 

mainittiin priorisointi, yhtenäistäminen ja päällekkäisyyksien karsiminen. Raportoin-

nille toivottiin yhtenäisiä raportointikäytäntöjä, tavoitteiden toteutumisen seurantaa 

ja onnistumisen mittaamista. Lisäksi odotuksena eräs ryhmän 1 haasteltavista mai-

nitsi ympäristöraportin verkkoversion lukemisen seurannan. 
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Haastatteluissa nousi odotuksia ympäristöjohtamisen arvioinnille auditointien, ris-

tiinauditointien ja vertaisarviointien tekemisellä. Yhdessä ympäristökeskuksen 

haastattelussa, asiantuntijatyöryhmän yksilöhaastattelussa sekä parihaastattelussa 

odotuksina mainittiin ympäristöjärjestelmien auditointien kehittäminen ja ympäristö-

johtamisen vertaisarviointien määrän lisääminen. Hallintokunnissa ympäristöjärjes-

telmien auditointien avulla kehitetään ja edistetään ympäristöjohtamista. Vertaisar-

viointien avulla eri hallintokunnat voivat kehittää ympäristöjohtamistaan vuorovai-

kutteisesti samanaikaisesti käynnissä olevien ympäristöohjelmien valmisteluvai-

heessa. Myös ympäristöjohtamisen vaikutusten ja merkityksen arviointi sekä kus-

tannus-hyötyanalyysin tekeminen ympäristöjohtamisen toimenpiteiden osalta esi-

tettiin odotuksena ympäristöjohtamisen verkostolle.  

 

”Joskus tämmöstä tietoa kaipais siihen, että kun miettii sitä, onko ne 

panostukset ollu oikein? Onks ne ympäristökriteerit ollu hyviä mitä me 

onnistuttu pursertaa? Mikä siihen on vaikuttanu meidän taito? Vai onko 

toimialoissa jotain eroja tai --?” 

 

Taulukkoon 14 on koottu yhteenveto haastateltavien odotuksista verkostojohtami-

sen toiminnoittain. Taulukossa 15 (taulukon 14 alla) esitetään yhteenveto haasta-

teltavien odotuksista verkostotasoittain. 

 

Taulukko 13. Yhteenveto haastateltavien ympäristöjohtamisen verkostojohtamisen odotuksista ver-
kostojohtamisen toiminnoittain 

Aktivointi Rakentaminen 

- Ennakointia 
- Priorisointi 
- Ympäristöjohtamisen terävöit-

täminen 
- Raportointiin ja dokumentoin-

tiin järkeistystä 
- uudistumista 

- Verkostomaisempaa työskente-
lyä 

- Verkoston toimintasuunnitelman 
laatiminen 

- Yhtenäiset raportointikäytännöt 
- ympäristöjohtamisen kytkemi-

nen linjajohtamiseen 
- Mittausjärjestelmän kehittämi-

nen 
- Uuden tekniikan hyödyntäminen 
- Resursseja 

Mobilisointi Syntetisointi 

- Ympäristöpolitiikan jalkautta-
minen 

- Kustannus-hyötyanalyysi 
- Auditointien kehittäminen 
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Aktivointi Rakentaminen 

- Johdon aktiivinen panostus 
- Liikkeellelähtö 
- Viestintä suunnitelman laatimi-

nen 
- Läpinäkyvyys, aktiivinen ja 

realistinen viestintä ympäristö-
johtamisen tilasta 

- Oma verkkosivusto yj:lle 
- Tiedon välitys verkoston jäse-

nille verkoston ulkopuolisista 
asioista 

- Avoin tiedonkulku 

- Vaikutusten ja merkitysten konk-
retisointia sekä arviointia 

- Ristiinauditointien kehittäminen 
- Verkoston ulkopuolisten ihmis-

ten huomioiminen 
- Yj:n laajentaminen asiakkaisiin 

ja kuntalaisiin 
- Järjestelmien ja toimintatapojen 

yhtenäistäminen 
- Johtamisen eri tasojen huomioi-

nen toiminnassa 
- Priorisointi ja päällekkäisyyksien 

karsiminen 
- Erilaisuuden ja koko erojen huo-

mioiminen 
- Virastojen asioiden ja näkökul-

mien esilletuominen 
- Toiminnan erilaisuuden huomi-

oinen 
- Kansainvälinen verkostoitumi-

nen myös verkostotasolla 
- Kutoskaupunkien ympäristöpäi-

vät 
- Verkostoituminen ulkopuolisten 

tahojen kanssa 
- Toimiminen virtuaalisesti 
- Yhteistyötä hallintokuntien 

kanssa 
- Hallintokuntien näkemysten 

huomioiminen 
- Vuorovaikutus hallintokuntien 

kanssa 
- Katselmusten ja ohjelmien teke-

minen yhteistyössä 
- Hallintokuntien välisen yhteis-

työn edistäminen 
- Tiiviimpää yhteistyötä hallinto-

kuntien välillä 

 

Taulukko 14. Yhteenveto haastateltavien odotuksista verkoston eri tasoilla 

Haastateltavien odotukset 

Yhteisötaso 
- apulaiskaupunginjohtajien sitoutuminen ja sitoutumisen edistäminen ym-

päristöjohtamiseen 
 
Verkostotaso 

- ennakointia 
- resursseja 
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Haastateltavien odotukset 

- verkoston ohjelman laatiminen 
- yhteistyö 

o tavoitteiden saavuttaminen yhteistyössä hallintokuntien kanssa 
o hallintokuntien palaute ympäristöjohtamisen kehittämiselle ja 

suunnitelmien laatimista varten 
o auditointien, katselmusten ja ympäristöohjelmien tekemien 
o yhteistyön edistäminen ja parantaminen 
o tukea ympäristökeskuksen koordinointityölle 

- kaupunkitasoisten ympäristöjohtamisen toimenpiteiden toteuttaminen 
- ympäristöjohtamisen integrointi hallintokuntien toimintaan ja linjajohtami-

seen 
- tuki liikkeellelähtöön ja ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon 
- pätevyys, koulutus ja tietoisuus 

o ympäristötietoisuuden lisääminen 
o hallintokuntien ympäristöjohtamisen esittelyt 
o koulutusta ja lisää tietoa 

- päätäntä- ja vaikutusvalta 
o päätäntä- ja vaikutusvaltaa sekä valtuutuksia ympäristöjohtami-

sessa 
o verkoston jäsenille oikeutus toimia verkostossa 
o verkostolle päätäntävaltaa ja läpinäkyvyyttä 

- verkostojohtaminen 
o keskittyminen ympäristövaikutuksiltaan merkittäviin ympäristöjoh-

tamisen toimenpiteisiin ja pikavoittoihin 
o päämäärätietoisempaa ympäristöjohtamista 
o hallintokuntien ympäristöjohtamisen edistäminen 
o hallintokuntien perustehtävän huomioiminen 
o asiantuntijatyöryhmän toiminnan uudistaminen, kokousten tavoit-

teiden määrittely ja ajankäytön tehostaminen 
o asiantuntijatyöryhmän kansainvälinen verkostoituminen 
o vertaisverkoston toiminnan tehostaminen, hyvien käytäntöjen ja-

kaminen, vertaisarviointien lisääminen 
o ympäristöjärjestelmien ja toimintatapojen yhtenäistäminen 
o uusien käytäntöjen käyttöönottaminen ja tekniikan hyödyntäminen 

- viestintä 
o verkoston viestintä suunnitelman laatiminen, sosiaalisen median 

käytön tehostaminen, toimiminen virtuaalisesti, ympäristöjohtami-
sen verkkosivusto 

-  raportointi 
o yhtenäiset raportointikäytännöt ja päällekkäisyyksien karsinta 
o tavoitteiden toteutumisen seuranta ja onnistumisen mittaaminen 

- arviointi 
o ympäristöjärjestelmien auditointien kehittäminen ja vertaisarvioin-

tien lisääminen 
o ympäristöjohtamisen vaikutusten arviointi, kustannus-hyötyana-

lyysin tekeminen 
Organisaatiotaso 

- johdon ja esimiesten sitoutuminen ja sitoutumisen edistäminen 
- tuki liikkeellelähtöön ja ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon 
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4.6 Ympäristöjohtamisen verkostossa toimimisen hyödyt ja haitat 

 

Kysymyksellä Mitkä ovat verkostossa toimimisen hyödyt ja haitat kartoitettiin ver-

koston osapuolten saamia ja kokemia hyötyjä ja haittoja verkostossa toimimisessa.  

 

Haastateltavat kokivat, että verkostossa toimimisessa on enemmän hyötyjä kuin 

haittoja. Asiantuntijatyöryhmän haastatteluissa nousivat merkittävimmiksi hyödyiksi 

verkostoituminen, vertaistuki, tiedon saaminen ajankohtaisista asioista ja tietämyk-

sen lisääminen. Vastavuoroisuus sekä ajatusten ja kokemusten vaihto nähtiin hyö-

tyinä. Hyötyinä nähtiin myös verkoston sekä ympäristökeskuksen antama tuki hal-

lintokunnan ympäristöjohtamiselle. Ympäristöjohtamisen verkostosta saa vertaistu-

kea ja ympäristökeskukselta saa asiantuntija-apua sekä tukea ympäristöjohtamisen 

edistämiseen ja toteutukseen omassa hallintokunnassa. 

 

”Kun ite on just ainoo omassa virastossa, joka vastaa millään tavalla 

ympäristöasioista, niin just se tämmönen ympäristöjohtamisen työ-

ryhmä tai muut tämmöset foorumit missä tapaa muita ympäristöasian-

tuntijoita, niin siinäkin mielessä on hyvä, että näkee muitakin ihmisiä 

välillä.” 

 

Ympäristökeskuksen haastatteluissa nousi merkittävänä hyötynä oppiminen. Ver-

koston avulla ympäristökeskuksen haastateltavat kokivat oppivansa muiden viras-

tojen toimintakulttuuria ja toimintaa sekä millaista ympäristöjohtaminen on erilai-

sissa ja eri kokoisissa hallintokunnissa. Verkosto antaa mahdollisuuden oppia hyviä 

ja toimivia käytäntöjä ja tätä kautta saa erilaisia näkökulmia ympäristöjohtamiseen. 

Verkosto tarjoaa myös mahdollisuuden käytännön ympäristöjohtamisen oppimi-

seen. Asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja totesi myös, että verkostossa toimimi-

nen on ympäristökeskuksen tehtävän toteuttamista ja ympäristökeskuksen vaikut-

tamista. 

 

”Mä opin heidän kauttansa sitä paitsi ympäristöjohtamista, niin sitä vi-

rastojen toimintaa. Sisältöä, että mitä ne oikeasti tekee, joku STARA 

tuolla kaivaa maata ja korjaa katuja ja sit sitä toimintakulttuuria --” 
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Ryhmän 1 haastattelussa hyötyinä nähtiin verkoston tuoma yhtenäinen työskente-

lytapa. Verkosto yksinkertaistaa ja helpottaa työtä ja sen avulla voidaan saavuttaa 

työajansäästöjä. 

 

Haastattelututkimuksessa ryhmän kaksi haastateltavat ja yksi ympäristökeskuksen 

haastateltava mainitsivat ainoana haittapuolena, että verkostoon osallistuminen vie 

aikaa. Kokoukseen osallistuminen vie jokaiselta kokousosallistujalta puoli päivää 

työaikaa. Yhteenlaskettuna yhteen kokoukseen osallistuminen vie kaikilta osapuo-

lilta yhteensä noin viiden työpäivän työajan. Tämän ajan voisi käyttää muuhunkin. 

Ympäristökeskuksen haastateltava kuitenkin totesi, että verkostoon osallistuminen 

kuuluu työtehtäviin. 

 

Yhteenveto verkostossa toimimisen hyödyistä ja haitoista esitetään taulukossa 16 

Provan & Kenis (2007) mukaan verkostotasoittain. 

 

Taulukko 15. Yhteenveto verkostossa toimimisen hyödyistä ja haitoista verkostotasoittain 

Hyödyt 

Yhteisötaso 
- yhtenäinen työskentelytapa 

Verkostotaso 
- verkostoituminen 

o vastavuoroisuus, ajatusten ja kokemusten vaihto 
- vertaistuki 

o voimaantuminen 
- pätevyys, koulutus ja tietoisuus 

o tieto ajankohtaisista asioista 
o tietämyksen lisääminen 
o hallintokuntien toiminnan ja kulttuurin oppiminen 
o ympäristöjohtamisen oppiminen 
o erilaiset näkökulmat ympäristöjohtamiseen 
o hyvien käytäntöjen oppiminen 

- ympäristökeskuksen tuki ja asiantuntija-apu hallintokuntien ympäristöjoh-
tamiselle 

- ympäristökeskuksen tehtävän toteuttamista ja vaikuttamista 
- yksinkertaistaa ja helpottaa 

  
Organisaatiotaso 

- yksinkertaistaa ja helpottaa ympäristöjohtamista 
- työajansäästö 
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- ympäristökeskuksen tuki ja asiantuntija-apu hallintokuntien ympäristöjoh-
tamiselle 

- verkoston kautta parempi valtuutus omalle ympäristöjohtamiselle 
 

Haitat 
- verkostoon osallistuminen vie aikaa 

 

5 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä luvussa vastataan tutkielman alatutkimuskysymyksiin ja lopuksi päätutkimus-

kysymykseen. Haastattelututkimuksessa saatuja tuloksia peilataan tutkielman teo-

riaan ja tarkastellaan millaisia yhtäläisyyksiä tai eroja nousee esiin. Luvussa esite-

tään myös tutkielman teoreettinen kontribuutio, esitetään suositukset tutkimuksen 

kohteelle ja lopuksi tehdään tutkielman arviointi sekä esitetään jatkotutkimusehdo-

tukset. 

 

5.1. Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

 

Mitä etuja ja haittoja on kunnan verkostomaisesti organisoidun ympäristö-

johtamisen toteutuksessa verrattuna ei-verkostomaisesti organisoituun ym-

päristöjohtamiseen? 

 

Isett ym. (2011) mukaan julkishallinnossa verkostomaisen toiminnan etuna on se, 

että ne tarjoavat laajan, paljon informaatiota sisältävän, ei-hierarkkisen ja ei-byro-

kraattisen, joustavan rakenteen sekä mahdollisuuden hallita julkisensektorin ongel-

mia asiantuntemuksella ilman virkavaltaa (Isett ym., 2011, 159). Haastattelututki-

muksessa nousi yhtenevästi teoriaan nähden verkostomaisen toiminnan etuna, että 

verkosto ei ole byrokraattinen eikä hierarkkinen foorumi. Verkoston joustavuuden 

avulla pystytään huomioimaan myös kaupunkiorganisaation toiminnan laajuus ja 

monipuolisuus sekä hallintokuntien itsemääräämisoikeus omaan toimialaan liitty-

vissä ympäristöasioiden hoitamisessa ja hallintokunnan resursseissa. 
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Burströmin (2000) mukaan ympäristöjohtamisen kannalta verkostot toimivat yhtei-

senä rakenteellisena ja menettelytavat käsittävänä areenana kunnallisten organi-

saatioiden välillä. Organisoimalla ympäristöjohtaminen verkostomaisesti vältetään 

pirstaleisuus ja osaoptimointi kunnallisessa ympäristöjohtamisessa. (Burströmin, 

2000, 273;315.) Samansuuntaisesti haastattelututkimuksessa ilmeni etuna, että 

verkosto toimii ympäristöjohtamisentoiminnan yhtenäistäjänä ja yhteisenä areenana 

kaupunkitasoisen ympäristöjohtamisen osaamisen hyödyntämisessä. Verkosto ja 

ympäristökeskus toimivat myös kaupunkitasoisissa ympäristöasioissa liittyvässä 

päätöksenteossa yhtenäistäjänä verrattuna siihen, että jokainen hallintokunta veisi 

ylemmille päätöksenteko elimille omat asiansa yksitellen päätettäväksi ja näin ollen 

ympäristöjohtamisen asioiden hoitaminen olisi pirstaloitunutta.  

Burströmin (2000) mukaan ympäristöjohtamisen verkostot toimivat yhteisenä tiedol-

lisena foorumina (Burströmin, 2000, 273) ja Agranoffin (2006) mukaan julkishallin-

non verkostojen tärkein etu on tiedon lisääminen. Myös oppiminen ja verkoston 

avulla tapahtuva ristiinkoulutus, uuden teknologian oppiminen sekä pilotointi ovat 

verkoston tarjoamia etuja. Verkostoissa on myös mahdollisuus verkoston muiden 

osapuolten toimintatapojen oppimiseen.(Agranoff, 2006, 58;60;63.) Yhtenevästi 

teoriaan nähden haastattelututkimukseen nähden verkosto toimii viestintä- ja tie-

donsiirtokanavana hallintokuntiin, tarjoaa mahdollisuuden uuden oppimiselle ja näin 

tukee sekä edistää ympäristöjohtamisessa tarvittavaa viestintää sekä pätevyyttä, 

koulutusta ja tietoisuutta. Verkoston etuna on myös se, että se toimii yhteisenä aree-

nana kaupunkitasoisen ympäristöjohtamisen osaamisen hyödyntämisessä. Verkos-

ton avulla voidaan jakaa hyviä ympäristöjohtamisen käytäntöjä hallintokuntien kes-

ken ympäristöjohtamisen edistämiseksi ja tukemiseksi.  

Agranoffin (2006) mukaan julkishallinnon verkostojen haittapuolena ja kustannuk-

sena on se, ettei verkostoilla ole muodollisia valtuutuksia päätöksentekoon ja ohjel-

mien muuttamisen (Agranoff, 2006, 63). Verkostot ensisijaisesti ehdottavat tehtäviä 

toimenpiteitä kuin tekevät päätöksiä (McGuire & Agranoff, 2011, 280). Verkostojen 

haittapuolena on myös, että verkoston jäsenorganisaatiot suojaavat itsenäisyyden 

ja riippumattomuuden (Thomas, 2003, 33–34, viitattu lähteessä Agranoff, 2006, 62). 

Haastattelututkimukseen perustuen tämä ilmeni siten, että asiantuntijatyöryhmällä 

ja ympäristökeskuksella ei ole muodollista päätöksentekovaltaa kaupunkitasoisessa 
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ympäristöjohtamisessa. Ympäristökeskus voi ehdottaa ympäristöjohtamisen toi-

menpiteitä tehtäväksi, mutta loppujen lopuksi hallintokunnat päättävät itse toimen-

piteistään. 

 

Kuntaorganisaation yhteistyön haasteena on ympäristöasioihin liittyvissä kysymyk-

sissä ympäristöasioiden monimutkaisuus, mikä johtuu toimialojen erilaisuudesta ja 

Burström näkee tämän kulttuurisena ja kielellisenä ulottuvuutena (Burströmin, 2000, 

272). Haastattelututkimuksessa tämä ilmeni siten, että haittana nähtiin ympäristö-

johtamisen verkostojohtamisen kannalta hallintokuntien erilaisuuden tuomat haas-

teet ja toimintaympäristön hajanaisuus. Lisäksi hallintokuntien ympäristöjohtamisen 

painopisteet ovat erilaisia ja hallintokunnat ovat ympäristöjohtamisessaan eri vai-

heessa. 

 

Teorian mukaan verkostoa johtavan organisaation toimesta hallitussa Lead-mal-

lissa, haittana voi olla päätösvallan epäsymmetrisyys päätösvallan keskittyessä ver-

kostoa johtavalle organisaatiolle. Johtava organisaatio voi dominoida verkostoa ja 

verkoston päämäärät ja tavoitteet voivat olla hyvin lähellä johtavan organisaation 

päämääriä. Myös se, että verkostoa johtavalla organisaatiolla voi olla oma asialista 

tai ohjelma ajettavanaan aiheuttaa epäsymmetriaa. (Provan & Kenis, 2007, 235-

234; Kenis & Provan, 2009, 446-448.) Haastattelututkimuksessa ei suoraan noussut 

esiin päätösvallan epäsymmetrisyys. Ympäristökeskuksella on johtava asema ym-

päristöasioiden asiantuntijana ja asiantuntijatyöryhmän toimintaa johtavana organi-

saationa. Voidaan ajatella, että vallan näkökulmasta ympäristökeskuksella on asi-

antuntijavaltaa ja se voi vahvasti vaikuttaa kokouksissa käsiteltäviin asioihin esitys-

listan valmistelijana. Tämä voidaan perustella teoriaan mukaan siten, että verkos-

tossa valta voi olla myös luottamuksen toinen puoli. Lisäksi eri toimijat ovat eri ase-

massa ja voivat omata erilaista vaikutusvaltaa verkostossa (Agfranoff & McGuire, 

1999, 31.) Toisin sanoen verkostossa luotetaan ympäristökeskukseen verkostoa 

johtavana organisaationa ja ympäristökeskuksen asiantuntijuuteen. 

 

Verkostomaisen toiminnan haittapuolena teorian mukaan on myös se, että verkos-

toon osallistuminen vie aikaa ja vähentää näin verkoston jäsenten työskentelymah-
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dollisuuksia omissa organisaatiossaan (Agranoff, 2006, 62) Myös haastattelututki-

muksessa nousi verkostomaisen toiminnan huonona puolena se, että verkostoon 

osallistuminen vie aikaa. Agranoff (2006) mukaan aikaa ja energiaa kuluu pitkiin 

päätöksentekoprosesseihin, joiden perustana ovat ei-hierarkkiset ja monen organi-

saation väliset ihmissuhdeprosessit. (Agranoff, 2006, 62.) Haastattelututkimuk-

sessa nousi samansuuntaisesti esiin verkostomaisen toiminnan pitkät päätöksente-

koprosessit ja niiden aiheuttama tehottomuus. Tehottomuus ilmenee siten, että esi-

merkiksi verkosto ei pysty reagoimaan riittävän nopeasti kaupunkiorganisaatiossa 

tapahtuviin organisaatiomuutoksiin. Verkostosta keskushallinnon kautta hallinto-

kuntien ja kaupunkitasoisten ympäristöasioiden edistäminen on pitkä ja hidas pro-

sessi.  

 

Millaisia eri vaihtoehtoja on hallita ja johtaa kunnan ympäristöjohtamisen 

verkostoa?  

 

Aiemman kirjallisuuden mukaan verkoston hallintamalleja tämän työn kannalta on 

kaksi: johtavan organisaation toimesta hallittu verkosto (Lead-malli) ja verkostoa 

hallinnoivan organisaation toimesta hallittu verkosto (NAO-malli) (Provan & Kenis, 

2009, 447). 

 

Johtavan organisaation toimesta hallittua verkostoa (Lead-malli) hallinnoi yksi joh-

tava organisaatio, joka toimii verkostossa välittäjänä. Lead-mallissa verkostotason 

tehtäviä ja päätöksiä koordinoi verkostoa johtava organisaatio. Verkostoa johtaa 

yleensä organisaatio, jolla on oikeutus toimia verkoston johtajana. (Provan & Kenis, 

2007, 234.) Samansuuntaisesti haastattelututkimuksen mukaan verkoston hallinta-

malli on johtavan organisaation toimesta hallittu verkosto eli Lead-malli. Haastatte-

luissa korostui ympäristökeskuksen merkittävä rooli ympäristöasioita valmisteleva 

tahona kaupunkitasolla ja johtavana asiantuntijatyöryhmän toimintaa ohjaavana ta-

hona. Verkostonäkökulmasta ajateltuna ympäristökeskuksella on verkoston ylläpi-

tämisen vastuu. Haastattelututkimuksessa nousi myös näkemys, jonka mukaan ver-

kostomalli on sekoitus Lead-mallia ja NAO-mallia. Se perustuu siihen, että hallinto-
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kunta- eli organisaatiotasolla, hallintokunnat toimivat itse oman ympäristöjohtami-

sen toteuttajina. Tämä voidaan perustella teorian mukaan verkostojen keskeisellä 

piirteellä, jolle ominaista se, että verkoston jäsenet työskentelevät omissa organi-

saatioissaan toteuttaen verkoston aihepiiriin liittyviä tehtäviä ja näin työskentelevät 

yhteisen päämäärän eteen (Keast & Mandell, 2004, 364).  

 

Haastattelututkimuksesta ei noussut selkeitä vaihtoehtoisia tapoja verkoston hallin-

tamallin kannalta. Vaihtoehtoiseksi ympäristöjohtamisen toteutustavaksi nousi 

haastatteluista kolme tapaa: ympäristöjohtamisen toteuttaminen kaupungin keskus-

hallinnon toimesta, toteuttaminen keskushallintoon perustettavan strategisen ympä-

ristöjohtamisen ryhmän toimesta tai kaksitasoisella organisointivaihtoehdolla siten, 

että virastopäälliköt muodostaisivat yhden ympäristöjohtamisen ryhmän ja nykyinen 

ympäristöjohtamisen asiantuntijatyöryhmä toisen ryhmittymän. Keskushallinnon toi-

mesta hoidettava ympäristöjohtaminen voisi noudattaa samaa linjaa päätösten ja 

ohjeistuksen osalta kuin muutkin kaikkia hallintokuntia koskevat asiat. Käytännössä 

tämä tarkoittaisi sitä, että keskushallinto tekisi ympäristöasioita koskevat päätökset, 

pyytäisi hallintokunnilta asioihin liittyvät lausunnot ja asettaisi ympäristöjohtamisen 

tavoitteet. Tällä vaihtoehdolla riskinä on, että menetetään verkoston toiminnan yh-

tenäistävä vaikutus ja ympäristöjohtamisen toimintakenttä hajaantuisi keskushallin-

non näkökulmasta (vrt. Burström, 2000, 237;315). 

 

Burströmin (2000) mukaan kunnallisen yhteisen ympäristöjärjestelmän käyttöönotto 

on strategista johtamista (Burströmin, 2000, 279). Haastattelututkimuksessa tämä 

ilmeni yhteneväisesti teoriaan nähden siten, että strateginen ympäristöjohtamisen 

ryhmä tekisi samat tehtävät kuin ympäristökeskus nyt ja ryhmällä voisi olla sama 

päätös- ja ohjausvalta kuin keskushallinnollakin ympäristöjohtamisessa. Tässä ti-

lanteessa voidaan ajatella, että ympäristöjohtamisen strateginen merkitys kasvaisi. 

 

Haastattelututkimuksen mukaan kaksitasoisessa organisointitavassa virastopäälli-

köiden mukaan ottaminen lisäisi päälliköiden sitoutumista ympäristöjohtamiseen ja 

antaisi virastojen ympäristöjohtamisen asiantuntijoille parempia edellytyksiä toimia 

tehtävässään, mikä lisäisi näin myös verkoston sisäistä oikeutusta. Tämä vaihto-

ehto peilattuna teoriaan ja NAO-mallin etuihin sekä Lead-mallin heikkouksiin voisi 
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olla verkoston evoluution yksi vaihtoehto. Milward & Provan (2006) mukaan NAO-

mallin etuja hallintamallin kannalta ovat tuki päivittäiselle johtamiselle, verkoston 

merkittävimpien osapuolinen strateginen osallistuminen verkoston toimintaan ja ver-

koston kestävyys.  

 

Yhteistoimintaverkostoille on ominaista, että verkoston osapuolet keskittyvät tiedon 

jakamiseen (Keast ym. 2007, 25) ja verkoston organisaatioiden huomio kiinnittyy 

omien päämäärien edistämiseen ja resurssit ovat jäsenten omia (Keast & Mandell, 

2013, 31). Haastattelututkimuksen mukaan ilmeni yhtenevästi, että verkostossa ko-

rostuu tiedon jakaminen, ja jokainen hallintokunta päättää itsenäisesti ympäristöjoh-

tamisesta ja sen toteutuksesta. Lisäksi hallintokunnat rahoittavat oman ympäristö-

johtamisensa ja resurssit ovat ensisijaisesti hallintokuntien omia resursseja.  

 

Keast & Mandell (2013) mukaan vuorovaikutusmalliltaan koordinoivissa verkos-

toissa verkoston osapuolet toimivat ulkopuolelta asetettujen päämäärien eteen ja 

koordinaatio on vahvasti tehtäväkeskeistä ja toimintaa ohjaavaa. Koordinoivissa 

verkostoissa valta, sitoutuminen, luottamus ja verkoston päämäärät jakaantuvat yk-

sitäisten organisaatioiden ja verkoston kesken. Verkostolla on myös yhteisiä resurs-

seja käytettävänään. Koordinointi ei edellytä osapuolten itsenäisyyden menettä-

mistä. (Keast & Mandell (2013, 30.) Haastattelututkimuksessa tämä ilmeni siten, 

että verkoston toiminnan tehostamiseksi ehdotettiin ympäristöjohtamisen toiminnan 

yhtenäistämistä, lisää henkilöresursseja ja taloudellisia resursseja ympäristöjohta-

miseen, määrätietoisempaa tavoitteellisuutta ja verkoston toiminnan kohdentamista 

ympäristöpolitiikassa määriteltyihin toimenpiteisiin. Vuorovaikutusmallin kannalta 

tämä voisi tarkoittaa siirtymistä yhteistoimintaverkostosta kohti koordinoivaa verkos-

toa.  

 

Se, miten verkostojohtamisen toiminnot ilmenevät johtamisen tehtävinä verkos-

tossa, perustuu kunkin verkoston ominaispiirteisiin (Järvensivu & Möller, 658). Yh-

tenä ominaispiirteenä voidaan mainita verkoston ikä. Teoriaan mukaan uuden ja 

vanhan verkoston johtamisessa on eroavaisuuksia. Rakentaminen ja aktivointi ovat 

toimintoja, joita käytetään sekä verkoston muodostamisen yhteydessä. (Agranoff & 
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McGuire, 2001, 299; McGuire, 2002, 603). Haastattelututkimuksen mukaan verkos-

tojohtamisen toiminnoissa korostui syntetisointi, mobilisointi ja rakentaminen, akti-

voinnin ollessa vähäisempää. Ympäristöjohtamisen osalta korostui osaamisen, pä-

tevyyden, koulutuksen ja tietoisuuden kehittämisen tehtävät sekä ympäristöjohtami-

sen suunnittelun, viestinnän, ympäristöjohtamisen kehittämisen tehtävät.  

 

Teorian mukaan rakentaminen ja aktivointi ovat toimintoja, joita käytetään tilan-

teissa, jolloin verkoston tehokkuus vähenee tai tehokkuus ei ole optimaalista 

(Agranoff & McGuire, 2001, 299; McGuire, 2002, 603). Haastattelututkimuksessa 

nousi samansuuntaisesti aktivoinnin ja rakentamisen toiminnon merkitys ja käyttä-

minen verkoston toiminnan tehostamisessa. Verkostojohtamiselle ehdotettiin mää-

rätietoisempaa tavoitteellisuutta, toiminnan rajaamista ympäristöpolitiikan suuntaan 

ja verkoston toiminnan kohdentamista ympäristöpolitiikassa määriteltyihin toimenpi-

teisiin sekä asioiden parempaa kommentointimahdollisuutta.  

 

McGuiren (2006) mukaan aktivointi on verkostojohtamisen keskeinen tehtävä talou-

dellisten resurssien, henkilöresurssien, tietämyksen, informaation ja asiantuntemuk-

sen hankkimiseksi verkostolle. Yksi tärkeä näkökanta resurssien hankkimisessa on 

se, että verkoston jäsenillä on tarjota resursseja, jotka muilta puuttuvat (McGuire, 

2006, 37). Haastattelututkimuksessa tämä ilmeni siten, että verkoston aktivoi-

miseksi esitettiin lisää resursseja sekä toivottiin rekrytoitavan verkoston jäseniksi 

hallintokuntia, joilla on päätösvaltaa sekä päätöksentekoon vaikuttavia virastoja ja 

näin lisätä verkoston painoarvoa. 

 

Mitä verkoston osapuolet odottavat ympäristöjohtamisen verkostolta? 

 

Teorian mukaan verkostojohtamisessa verkoston päämäärien asettaminen on ra-

kentamisen tehtävä (Järvensivu & Möller, 2009, 658) ja rakentaminen on rinnastet-

tavissa hierarkioiden suunnittelutehtävään (Järvensivu & Nykänen 2008, 153). 

Haastattelututkimuksen mukaan verkostojohtamisen odotuksina ilmeni asiantuntija-

työryhmän haastatteluissa ympäristöasioiden ja -tehtävien priorisointiin ympäristö-

johtamisessa, ympäristöjärjestelmän käyttöönotossa sekä ympäristöpolitiikan toi-

menpiteiden toteuttamisessa. Ympäristöraportoinnin ja dokumentoinnin osalta olisi 
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keskityttävä myös tärkeisiin asioihin ja karsittava päällekkäistä raportointia. Ympä-

ristöpolitiikan toimenpiteiden toteutus olisi hyvä aloittaa määrittelemällä ympäristö-

politiikkaan pohjautuvat ympäristöjohtamisen tavoitteet myös hallintokunnille. Ym-

päristöjohtamisen tavoitteiden määrittelyn osalta toivottiin kiinnitettävän huomiota 

ympäristövaikutuksiltaan merkittäviin asioihin, joilla saavutetaan nopeimmin hyö-

tyjä.  

 

Teorian mukaan syntetisointi on verkostojohtamisen toiminto, jolloin luodaan ympä-

ristö ja mahdollisuudet otolliselle ja tuottavalle vuorovaikutukselle verkoston osa-

puolien kesken (McGuire, 2002, 603; McGuire 2006, 37). Verkoston toiminnan kan-

nalta otollinen ja tuottava ympäristö käsittää myös verkoston osapuolten lisäksi ver-

koston vuorovaikutuksen mallit, toiminnot ja muut resurssit (Järvensivu & Nykänen 

2008, 154; Järvensivu & Möller, 2009, 658). Haastattelututkimuksen mukaan tämä 

ilmeni odotuksina asiantuntijatyöryhmän toiminnan uudistamisesta ja ympäristöjoh-

tamisen verkostomaisemmasta työskentelystä. Odotuksia ilmeni myös asiantuntija-

työryhmän toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen ympäristökeskuksen toi-

mesta. 

 

McGuiren (2006) mukaan verkoston rakentamisen tehtävänä on huolehtia verkos-

ton jäsenten liittämisestä yhteentoimivaksi verkostoksi muodollisin viestintäkanavin 

(McGuiren (2006, 38). Rakentamista tarvitaan myös tilanteessa, jolloin tehokkuus 

ei ole optimaalista (Agranoff & McGuire, 2001, 299; McGuire, 2002, 603). Myös 

haastattelututkimuksessa nousi esiin nähden odotus työryhmän kokousten tavoit-

teiden määrittelystä ja ajankäytöllisesti tehokkaampien kokousten järjestämisestä. 

Kokoukset ovat perinteisesti puheenjohtajan toimesta ohjattuja, keskustelulle ja 

vuorovaikutukselle jää vähän aikaa. 

 

ISO 14001:n mukaan organisaation on varmistettava ympäristöjärjestelmässä tar-

vittava tekniikka (ISO-SFS 14004, 46). Haastattelututkimuksessa nousi esiin sa-

mansuuntaisesti uusien käytäntöjen käyttöönottaminen ja uuden tekniikan hyödyn-

täminen hallintokunnissa etenkin sähkönkulutuksen vähentämisessä.  
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Verkostojohtamisen aktivoinnin tehtävänä on tietämyksen, informaation ja asiantun-

temuksen hankinta verkostolle (McGuire, 2006, 37). Organisaation ympäristöjohta-

misen kannalta tärkeää on tunnistaa ja varmistaa ymmärrys, taidot tai kyvyt, joita 

ympäristöjohtamisessa tarvitaan. (ISO 14004:2004, 50) Samansuuntaisesti teori-

aan nähden haastattelututkimuksen mukaan verkoston tarjoama ympäristöasioihin 

liittyvä koulutus ja tietämys auttaisivat ja tukisivat hallintokuntien ympäristöasioiden 

parissa työskentelevien työtä. Osaaminen auttaa verkoston jäseniä edistämään hal-

lintokunnissaan ympäristötietoisuutta ja lisäämään ympäristötietämystä. Verkos-

tossa organisaatioiden keskinäinen oppiminen kehittää yksittäisiä organisaatioita ja 

verkostoakin, tämä vastaavasti johtaa verkoston tehokkuuteen. (Provan ym., 2007, 

506)  

 

Syntetisointi on verkostojohtamisen toiminto, jolloin luodaan ympäristö ja mahdolli-

suudet otolliselle ja tuottavalle vuorovaikutukselle verkoston osapuolien kesken. 

Verkostojohtamisen tehtävänä on rakentaa yhteydet ja vuorovaikutus, joilla voidaan 

saavuttaa verkostolle asetettu tarkoitus ja edistää tiedon vaihtoa. (McGuire, 2002, 

603; McGuire 2006, 37) Rakentamalla viestintäkanavia, epämuodollisia kasvokkain 

tapahtuvia vuorovaikutustilanteita rakentamisvaiheessa voidaan luoda verkoston jä-

senten välisiä yhteyksiä. (McGuire, 2006, 38)  

 

Haastattelututkimuksen mukaan verkoston viestinnän osalta nousi odotuksia ver-

koston viestinnän kehittämiselle, tehostamiselle ja monipuolistamiselle. Viestinnän 

avulla saavutetaan verkoston toiminnalle läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Myös ISO 

14001:2004 mukaan viestintä lisää tehokkuutta ja edistää läpinäkyvyyttä myös or-

ganisaation ulkopuolisiin tahoihin nähden. Viestinnän tarkoitus on välittää organi-

saation johdolle, työntekijöille ja ulkoisille sidosryhmille tietoa ympäristöasioiden hoi-

tamisesta ja tässä tehtävässä onnistumisesta. (SFS-EN ISO 14004, 52). 

 

Teorian mukaan verkostossa oikeutus on yleinen käsitys siitä, että toiminta ja toi-

minnot sekä verkosto on haluttu ja tarkoituksenmukainen. Oikeutus viittaa verkoston 

statukseen ja uskottavuuteen sekä verkoston jäsenten että verkoston ulkopuolisten 
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tahojen osalta. (Human & Provan, 2000, 328) Verkostoissa oikeutus on sekä si-

säistä että ulkoista (Provan & Kenis, 2007, 243). Viestinnän keinoin on mahdollista 

rakentaa sekä verkoston sisäistä että ulkoista oikeutusta. 

 

Verkoston rakenteen kannalta ja yhteisen tehtävän muodostamiseksi on tärkeää, 

että yksittäinen jäsen näkee itsensä osana suurempaa kokonaisuutta ja että verkos-

ton jäsenet tunnistavat aktiivisen yhteistyön merkityksen verkoston päämäärien 

saavuttamisessa (Keast ym., 2004, 367–369). Myös haastattelututkimuksessa ym-

päristökeskuksen taholta odotettiin yhteistyötä verkoston tehtävien suorittamisessa 

ja ympäristöjohtamisen tavoitteiden saavuttamisessa.  

 

Yhteistyönedistäminen ja vuorovaikutuksellisen ympäristön luominen on verkosto-

johtamisen syntetisointivaiheen tehtävä (McGuire, 2002, 603; McGuire 2006, 37). 

Samansuuntaisesti ympäristökeskuksen haastateltavat odottivat vuorovaikutteista 

palautetta asiantuntijatyöryhmän ja ympäristökeskuksen välillä ympäristöjohtami-

sen kehittämisestä.  

 

Teorian mukaan syntetisointi pitää sisällään onnistumisen seurannan verkoston ar-

vonluomisessa ja seurannan kautta nousseiden korjaavien toimenpiteiden tekemi-

sen. (Järvensivu & Nykänen 2008, 154; Järvensivu & Möller, 2009, 658.) SFS-EN 

ISO 14001:2004 mukaan arviointien ja auditointien tarkoitus on tarkkailun ja mittaa-

misen avulla seurata ympäristöasioiden hallinnan tasoa ja tavoitteiden saavutta-

mista sekä löytää toimenpiteet, joilla voidaan korjata ja ehkäistä ongelmien synty-

mistä (SFS-EN ISO 14004, 62;66). Myös haastattelututkimuksessa nousi esiin odo-

tuksia ympäristöjohtamisen arvioinnille auditointien, ristiinauditointien ja vertaisarvi-

ointien tekemiselle. Hallintokunnissa ympäristöjärjestelmien auditointien avulla ke-

hitetään ja edistetään ympäristöjohtamista. Vertaisarviointien avulla eri hallintokun-

nat voivat kehittää ympäristöjohtamistaan vuorovaikutteisesti samanaikaisesti käyn-

nissä olevien ympäristöohjelmien valmisteluvaiheessa.  

 

Teorian mukaan verkostojohtamisessa mobilisoinnilla luodaan verkoston osapuol-

ten sitoutuminen verkoston yhteiseen tehtävään päämäärien saavuttamiseksi 

(Agranoff & McGuire, 2001, 300; McGuire, 2002, 603; Järvensivu & Nykänen 2008, 
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153; Järvensivu & Möller, 2009, 658). Verkoston suoriutuminen tehtävästään riippuu 

sitoutumisen vahvuudesta koko verkoston tavoitteisiin eikä vain yksittäisen verkos-

ton osapuolen tavoitteisiin (Mandell & Keast, 2008, 726). Sitoutuminen on myös ym-

päristöjohtamisessa ympäristöjohtamisen järjestelmien näkökulmasta keskeisessä 

asemassa. Organisaatioiden johdon on sitouduttava ja varmistettava koko organi-

saation palveluksessa olevien, niin ylimmän johdon kuin yksittäisen työntekijänkin, 

sitoutuminen ympäristöasioiden hoitamiseen. (SFS-EN ISO 14004:2004, 6;8; EUVL 

L 76, 2013, 13) Haastattelututkimuksessa haastateltavat odottivat yhtenevästi teo-

riaan nähden ylimmän johdon sitoutumista ympäristöjohtamiseen yhteisötasolta or-

ganisaatiotasolle.  

 

Agranoff & McGuire (2001) mukaan mobilisointi pitää sisällään verkoston jäsenten 

motivoinnin ja innoittamisen (Agranoff & McGuire, 2001, 300). Verkostossa osapuo-

let muuntuvat uudeksi kokonaisuudeksi, joka pitää sisällään laajan tehtäväkentän, 

joka ulottuu samanaikaisesti yksittäisissä organisaatioissa tapahtuviin toimenpitei-

siin (Keast ym. 2004, 364.) Haastattelututkimuksessa ilmeni samansuuntaisesti 

odotuksena ympäristöjohtamisen toteuttamisesta päämäärätietoisemmin sekä hal-

lintokuntalähtöisen ympäristöjohtamisen edistäminen koko kaupunkitasoisen ympä-

ristöjohtamisen edistämiseksi. 

 

Teorian mukaan verkostojohtamisessa integrointi, toiminnan ja toimintatapojen yh-

tenäistäminen on syntetisointivaiheen toiminto. (Agranoff & McGuire, 2001, 300; 

McGuire, 2002, 603; Järvensivu & Nykänen 2008, 153; Järvensivu & Möller, 2009, 

658). Tehokkaan ympäristöjohtamisen edellytys on ympäristöjohtamisen integrointi 

organisaatiossa käytettävään johtamisjärjestelmään (SFS-EN ISO 14001:2004, 6). 

Haastattelututkimuksessa samansuuntaisesti tuotiin esiin odotukset ympäristöjoh-

tamisen integroimisesta hallintokuntien toimintaan ja linjajohtamiseen. Integroinnilta 

odotettiin ympäristöjärjestelmien sekä toimintatapojen yhtenäistämistä ympäristö-

järjestelmien käyttöönotossa ja hallintokuntien johtamisjärjestelmässä. ISO 14001 -

ympäristöjohtamisen järjestelmässä ehdotetaan ympäristöjohtamisen käytäntöjen 

ja menettelytapojen yhteensovittamista organisaation toimintaan (SFS-EN ISO 

14001:2004, 6).  
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Keast & Mandell (2013) mukaan yhteistyöverkostoissa valta jää verkoston jäsenten 

organisaatioon (Keast & Mandell, 2013, 31). Haastattelututkimuksessa nousi odo-

tuksena, että asiantuntijatyöryhmällä ja sen jäsenillä olisi päätäntä- ja vaikutusvaltaa 

ympäristöjohtamisen asioissa. 

 

Provan & Milward (2001) mukaan oikeutus on yksi verkoston tehokkuuden arvioin-

nin kriteeri (Provan & Milward (2001, 416) ja verkoston yhteisötasolla verkoston on-

nistunut suoriutuminen tehtävästään antaa verkostolle puitteet ja oikeutuksen toimia 

(Mandell & Keast, 2008, 723). Haastattelututkimuksessa nousi esiin samansuuntai-

sesti: jotta verkostolla olisi enemmän valtuuksia ympäristöjohtamisessa ja oikeutus 

toimia verkostossa, on verkoston jäsenillä oltava oikeutus myös omasta hallintokun-

nasta.  

 

Millaiset verkostojohtamisen mallit ovat tehokkaita kunnan ympäristöjohta-

misessa? 

 

McGuiren (2002) mukaan mobilisointivaiheen tehtävänä on myös tukea verkoston 

tehtävän toteuttamista sitouttamalla verkoston jäsenten lisäksi muita verkoston ul-

kopuolisia tahoja, jotka vaikuttavat verkoston toimintaan. (McGuire, 2002, 603) 

Haastattelututkimuksessa yhtenevästi teoriaan nähden johdon sitoutuminen ympä-

ristöjohtamiseen ja ympäristöjohtamiselle asetettuihin tavoitteisiin nousi verkoston 

tehokkuutta edistäväksi tekijäksi. Johdon sitoutuminen ja tuki ympäristöjohtamiseen 

edistää laaja-alaisesti ympäristöjohtamisen toteuttamista hallintokunnissa. Hallinto-

kuntien johdon sitoutuminen edistää myös hallintokuntien muiden työntekijöiden ja 

esimiesten sitoutumista. Sitoutuminen nähdään organisaatiossa ylhäältä alas siirty-

vänä tekijänä. 

 

Järvensivu & Möller (2009, 658) mukaan verkoston päämäärien asettaminen on ra-

kentamisen tehtävä (ibid.). Rakentamisella luodaan järjestäen ja yhteen sovitta-

malla verkoston rakenne sekä yhteisymmärrys verkoston osapuolten rooleista, 

säännöistä ja arvoista (McGuire, 2002, 603) Haastattelututkimuksessa tämä ilmeni 
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siten, että myös kaupunkitasoiset tavoitteet ovat tehokkuutta edistäviä tekijöitä. Ta-

voitteille määritellyt selkeät loppuun asti mietityt mittarit edistävät etenkin ympäris-

töjohtamisen tavoitteiden kytkemistä hallintokuntien tulospalkkiojärjestelmään.  

 

Agranoff & McGuire (2001) mukaan rakentamisen yhteydessä verkoston johtaja voi 

ehdottaa tarkastelemaan verkoston aihepiiriin kuuluvaa ongelmaa toiselta näkökan-

nalta tai esittää vaihtoehtoisia päätöksentekomekanismeja (Agranoff & McGuire, 

2001, 299). Lisäksi teorian mukaan syntetisoinnilla voidaan löytää keinot, joilla se-

koittaa ja yhdistää verkoston eri osapuolet siten, että verkoston strateginen tarkoitus 

saavutetaan. Keinona on esimerkiksi vastakkain asettelu tilanteessa, missä kohtaa-

vat erilaiset arvot, käsitykset tai ristiriitaiset tavoitteet. Verkostojohtaja pyrkii edistä-

mään osapuolten välistä yhteistyötä ehkäisemällä, estämällä tai poistamalla yhteis-

työn esteitä (Agranoff & McGuire, 2001, 300; Järvensivu & Möller, 2009, 658).  

 

Haastattelututkimuksen mukaan tämä voi ilmetä ympäristöjohtamisen vähäisten re-

surssien ollessa tavoitteiden saavuttamisen estävinä tekijöinä ja aiheuttaa jännit-

teitä verkoston osapuolten kesken. Henkilöresurssien, taloudellisten resurssien ja 

ajanpuutteen niukkuus aiheuttavat resurssien välistä kilpailua. Hallintokuntien re-

surssien ollessa rajallisia ja jos hallintokunnan koko toiminnan laajuuteen verrattuna 

ympäristöjohtamisella on pieni osuus ydintoiminnan rinnalla, aiheuttaa se sen, että 

resurssien osalta säästetään toiminnoissa, jotka eivät kuulu hallintokunnan perus-

tehtävään. 

 

Verkostojohtamisessa tavoitteiden määrittely on rakentamisvaiheen tehtäviä (Jär-

vensivu & Möller, 2009, 658). Verkoston tehokkuuden arviointiin vaikuttaa verkoston 

tehokkuuden kriteerien määrittely. Jos tehokkuuden kriteerit ovat verkostolle sopi-

mattomat tai kohtuuttomat verkosto ei pysy osoittamaan tehokkuuttaan. (Kenis & 

Provan, 2009, 445) Ympäristöjohtamisessa suunniteltuvaiheen tehtävänä on ympä-

ristötavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden määrittelyvaiheessa määritellään ympä-

ristöasioiden hallinnan vastuut, toimenpiteet ja aikataulut. (SFS-EN ISO 

14001:2004, 18) Haastattelututkimuksessa nousi esiin samansuuntaisesti tavoittei-

den määrittely ympäristöjohtamisen tehokkuuteen vaikuttavana tekijänä. Tavoittei-

den oikeanlainen määrittely ja tavoiteasetanta nähtiin merkittävänä tehokkuuden 
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edistäjinä. Hyvät, toimivat, yhteismitalliset, kaupunginvaltuuston tai -hallituksen lin-

jaamat ja hyväksymät kaupunkitasoiset ympäristötavoitteet edesauttavat tavoittei-

den saavuttamisessa.  

 

Kenis & Provan (2009) verkoston ulkoisten tekijöiden suorituskyvyn teorian mukaan 

verkoston suorituskyky on ulkoisten kriteerien funktio ja verkoston osallistujat ja joh-

tajat voivat heikosti kontrolloida näitä kriteerejä. Ympäristöjohtamisen tavoitteiden 

osalta huomioitava myös lainsäädännön ja säädösten vaatimukset (SFS-EN ISO 

14001:2004, 18). Haastattelututkimuksen mukaan vastaavasti tehokkuutta estää, 

jos tavoitteet ovat saavuttamattomissa tai tavoitteita on runsaasti. Ympäristöjohta-

misen tavoitteiden määrittelyn osalta verkosto eikä yksittäinen hallintokunta näin ol-

len pysty kaikilta osin yksin vaikuttamaan tavoitteiden asettamiseen. 

 

Organisaatioiden ympäristövaikutusten väheneminen saavutetaan yleensä toimin-

tojen energia- ja materiaalitehokkuuden tehostamisella. Tämä tehostaminen tuottaa 

puolestaan kestäviä taloudellisia säästöjä. (Ympäristöministeriö, 2010, 17.) Saman-

suuntaisesti haastattelututkimuksen mukaan ympäristöjohtamisella ja ympäristöta-

voitteiden avulla saavutetut rahalliset säästöt edistävät ympäristöjohtamisen ver-

koston tehokkuutta. 

 

Milieu Ltd:n ja Risk and Policy Analysis Ltd:n (2009) tutkimuksen mukaan EMAS-

järjestelmän käyttöönoton esteinä olivat järjestelmän rekisteröinnistä ja käyttöön-

otosta aiheutuneet kustannukset sekä se, että saavutettavat hyödyt ovat riittämät-

tömät tai epäselvät ja ympäristöjärjestelmä nähdään liian monimutkaisena ja vaati-

vana järjestelmänä. (Milieu & RPA, 2009, x-x1). Haastattelututkimuksessa tähden-

nettiinkin, että tehokkuutta edistää ympäristöjohtamisen tavoitteiden taloudellinen 

arviointi ja saavutettujen hyötyjen esiintuominen. Haastatteluista nousi esiin, että 

sertifioitujen ympäristöjärjestelmien käyttöönoton yhteydessä hinnan laskeminen 

ympäristöjärjestelmälle auttaa arvioimaan, mitkä ovat hallintokunnan taloudelliset 

resurssit ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon.  

 

Ympäristöjohtamisen kannalta on tärkeää tunnistaa ja varmistaa ympäristöosaami-

nen ja koulutus (ISO 14004:2004, 50) Verkostossa organisaatioiden keskinäinen 
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oppiminen kehittää yksittäisiä organisaatioita ja verkostoakin, tämä vastaavasti joh-

taa verkoston tehokkuuteen. (Provan ym., 2007, 506) Verkostossa vuorovaikutus-

suhteessa toimivilla organisaatioilla on myös mahdollisuus oppia toisiltaan ja ver-

kostossa on mahdollisuus luoda uutta tietoa sekä tietämystä. (Provan & Sydow, 

2008, 699) Haastattelututkimuksessa koettiin samansuuntaisesti osaamisen ja pä-

tevyyden, koulutuksen sekä tietoisuuden edistävän ympäristöjohtamisen tavoittei-

den saavuttamista. Haastateltavat mainitsivat myös tietämyksen ja tiedon sekä ym-

päristöjohtamisen osaamisen edistävän tulosten saavuttamista.  

 

Ympäristöjohtamisen järjestelmät eivät ole pelkästään teknisiä johtamisen välineitä, 

vaan niiden olisi myös toimittava osana organisaatioiden johtamisjärjestelmää. (ISO 

14001:2004, vi.) Samansuuntaisesti haastattelututkimuksessa nousi integrointi hal-

lintokuntien ja yksittäisten työntekijöiden toimintaan edistävän tehokkuutta.  

 

Teorian mukaan ympäristöjohtamisen ja yksittäisen organisaation toisen johtamisen 

järjestelmän integroimisessa täydellisesti keskenään on rajoitteita. Tämä voi johtua 

siitä, että järjestelmät eivät sovi hyvin yhteen ja lisäksi organisaation johdon on näh-

tävä ympäristöasiat samanvertaisina muiden asioiden kanssa. (Searcy ym., 2011, 

790.) Samansuuntaisesti haastattelututkimuksesta nousi integrointia estävänä teki-

jänä se, jos tulospalkkiojärjestelmässä on paljon hallintokunnan ydintoimintaan liit-

tyviä tavoitteita ja tulospalkkioita ja tulospalkkiojärjestelmää ei välttämättä nähdä 

toimintaa ohjaavina tekijöinä. Lisäksi ympäristöjohtaminen koettiin hallintokuntien 

ydintoiminnasta erillään olevana järjestelmänä ja asiana. 

 

Teorian mukaan resurssien puute integroimistehtävään, vaikeudet ympäristöjärjes-

telmän käyttöönotossa ja organisaation sisäiset vaikeudet rajoittavat järjestelmien 

integroinnin astetta. (Simon ym., 2011, 841). Haastattelututkimuksessa tämä ilmeni 

siten, että integrointia estää se, että tulospalkkiojärjestelmässä on jo ennestään pal-

jon toimintaan liittyviä tavoitteita ja lisäksi voidaan kokea, että tulospalkkiot eivät oh-

jaa toimintaa, ympäristöasiat koetaan toiminnasta erillään olevina epäkonkreettisina 

asioina. Ympäristöjärjestelmät koetaan haasteellisiksi järjestelmiksi. 
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Teorian mukaan verkoston johtajan tärkeänä tehtävänä on tunnistaa verkostolle tär-

keät ja olennaiset toimijat, aktivoida ja yhdistää nämä toimijat verkostoon (Klijn ym. 

2010, 1076). Haastattelututkimuksessa tämä ilmeni siten, että ympäristöjohtamisen 

tehokkuutta edistää myös aktiivisuus. Aktiivinen, ympäristöasioita edistävä ympäris-

töasiantuntija, hallintokuntien omat aktiiviset ympäristötyöryhmät tai -verkostot vai-

kuttavat hallintokunnan ympäristöjohtamisen tehokkuuteen ja ympäristöasioiden 

edistämiseen. Asiantuntijatyöryhmän haastatteluissa mainittiin etenkin ympäristö-

järjestelmien tai -ohjelmien käyttöönottoa edistävinä tekijöinä aktiivisuus niin koko 

hallintokuntatasolla kuin yksittäisten työntekijöidenkin tasolla. Verkoston näkökul-

masta tämä voidaan mobilisoinnin tehtävänä, joka tarkoitus on tukea verkoston teh-

tävän toteuttamista sitouttamalla verkoston jäsenten lisäksi muita verkoston ulko-

puolisia tahoja, jotka vaikuttavat verkoston toimintaan (McGuire, 2002, 603). 

 

Millainen on hyvä ympäristöjohtamisen verkostomalli kunnalle? 

 

Hyvässä kunnan ympäristöjohtamisen verkoston hallintamallissa verkoston jäsen-

ten keskeinen vuorovaikutus on Keastin & Mandellin (2013) vuorovaikutusmallin 

kannalta koordinoivaa. Tämä tarkoittaisi sitä, että verkostossa valta, sitoutuminen, 

luottamus ja verkoston päämäärät jakaantuisivat enemmän yksitäisten organisaa-

tioiden ja verkoston kesken. (Keast & Mandell (2013, 30.) Näin verkostolla olisi käy-

tettävissään nykyistä enemmän resursseja. Silti hallintokuntien itsenäisyys omaan 

toimintaan säilyisi.  

 

Tässä työssä tämä voidaan nähdä siten, että mikäli verkosto ei kykene tuottamaan 

verkoston osapuolille ja muille hallintokunnille riittävästi hallintokuntien ympäristö-

johtamista tukevia palveluita, nämä palvelut hankitaan ulkopuolisilta palveluntarjo-

ajilta. Johtavan organisaation verkostomalli (NAO) soveltuu tilanteisiin, joissa ver-

koston jäsenten välinen luottamus on kohtalaista, verkoston on jäsenmäärä suuri ja 

yhteisymmärrys verkoston päämääristä on kohtuullisen hyvä. (Provan & Kenis, 

2007, 241.) 
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Verkostojohtamisen kannalta mallissa olisi varmistettava ympäristöjohtamisen edel-

lyttämät johtamisen piirteet. Näitä verkostojohtamisen kannalta ovat: syntetisointi, 

mobilisointi ja rakentaminen.  

 

Syntetisointi voidaan nähdä merkittävä verkostojohtamisen toimintona kunnan ym-

päristöjohtamisen verkostossa. Syntetisoinnin avulla voidaan lisätä verkoston osa-

puolten välistä vuorovaikutusta luomalla ympäristö ja mahdollisuudet paremmalle 

vuorovaikutukselle. Tätä voidaan edistää verkoston muodollisen viestintäkanavan 

asiantuntijatyöryhmän toiminnan uudistamisella. Myös verkoston sisäisen ja ulkoi-

sen viestinnän kehittäminen on merkityksellistä verkoston toimintojen syntetisoin-

nissa. Verkoston vuorovaikutusta voidaan rakentaa erilaisin viestintäkanavin. Ver-

koston ulkopuolisella viestinnällä voidaan parantaa verkoston kuvaa ulkopuolisille 

tahoille ja näin saada aikaan läpinäkyvyyttä ja oikeutusta verkoston toiminnalle. Ym-

päristöjohtamisen erilaiset auditoinnit voidaan nähdä myös syntetisoinnin keinoina, 

joilla voidaan kehittää verkoston jäsenten hallintokuntien ja muiden hallintokuntien 

ympäristöjohtamista.  

 

Ympäristöjohtamisen integrointi hallintokuntien johtamisjärjestelmiin ja toimintoihin 

voidaan nähdä syntetisointivaiheen tehtävänä. Syntetisoinnin avulla voidaan yhte-

näistää ympäristöjärjestelmiä ja toimintatapoja ympäristöjärjestelmien käyttöön-

otossa ja hallintokuntien johtamisjärjestelmissä. Kuntaorganisaation yhteistyön 

haasteena on ympäristöasioihin liittyvissä kysymyksissä ympäristöasioiden moni-

mutkaisuus, mikä johtuu toimialojen erilaisuudesta. (Burströmin, 2000, 272). 

 

Ympäristöjohtamisen kannalta verkostojohtamiselta edellytetään mobilisointia eri-

tyisesti sitoutumisen kannalta. Sitoutuminen voidaan nähdä ylhäältä alas siirtyvänä 

tekijänä, jolloin tärkeää olisi varmistaa olisi hallintokuntien johdon, esimiesten ja 

työntekijöiden sitoutuminen ympäristöasioiden hallintaan.  

 

Verkostossa organisaatioiden keskinäinen oppiminen kehittää yksittäisiä organisaa-

tioita ja verkostoakin, tämä vastaavasti johtaa verkoston tehokkuuteen. (Provan 
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ym., 2007, 506.) Ympäristöosaaminen auttaa verkoston jäseniä kehittämään hallin-

tokunnissaan ympäristöjohtamista ja edistämään ympäristötietoisuutta, lisäämään 

ympäristötietämystä. 

 

Verkostomaisen ympäristöjohtamisen organisointitapaa tukee verkostomaisen toi-

minnan edut. Verkoston tärkein etu on tiedon lisääminen. Myös oppiminen ja ver-

koston avulla tapahtuva ristiinkoulutus, uuden teknologian oppiminen sekä pilotointi 

ovat verkoston tarjoamia etuja. Verkostoissa on myös mahdollisuus verkoston mui-

den osapuolten toimintatapojen oppimiseen. (Agranoff, 2006, 58;60;63.) Verkoston 

etuna on myös se, että se toimii yhteisenä areenana kaupunkitasoisen ympäristö-

johtamisen osaamisen hyödyntämisessä. Verkoston avulla voidaan jakaa hyviä ym-

päristöjohtamisen käytäntöjä hallintokuntien kesken ympäristöjohtamisen edistä-

miseksi ja tukemiseksi. 

 

Kuntaorganisaation yhteistyön haasteena on ympäristöasioihin liittyvissä kysymyk-

sissä ympäristöasioiden monimutkaisuus, mikä johtuu toimialojen erilaisuudesta. 

(Burström, 2000, 272). Tämä voidaan nähdä verkostomaisen ympäristöjohtamisen 

haittapuolena ja kustannuksena, joka aiheutuu verkostojohtamisen syntetisoinnin 

osalta.  

 

Verkostomaisen toiminnan haittapuolena voidaan nähdä myös se, että verkostoon 

osallistuminen vie aikaa ja vähentää näin verkoston jäsenten työskentelymahdolli-

suuksia omissa organisaatiossaan (Agranoff, 2006, 62) 

 

Verkostomaisen ympäristöjohtamisen verkoston hallintamallina verkoston kokoon 

ja toiminnan laajuuteen sekä monipuolisuuteen nähden nykyistä johtavan organi-

saation toimesta hallitun verkoston mallia (Lead-malli) tehokkaampi voisi olla ver-

kostoa johtavan organisaation toimesta hallittu verkosto (NAO-malli). NAO on erilli-

nen hallinnollinen kokonaisuus ja johtavan organisaation toimesta (NAO) hallittu 

kookas verkosto on nähty tehokkaana hallinnollisena rakenteena. NAO-mallissa 

verkostoa hallinnoiva organisaatio toimii verkostossa sekä asiamiehenä yhteisöta-

solle että verkoston toimijoiden johtajana. (Provan & Milward, 2001, 418–419.) 
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NAO-mallin etuja hallintamallin kannalta ovat tuki päivittäiselle johtamiselle, verkos-

ton merkittävimpien osapuolinen strateginen osallistuminen verkoston toimintaan ja 

verkoston kestävyys. Lead-mallin heikkouksia saattaa olla verkoston kallistuminen 

johtavan organisaation suuntaan ja verkoston jäsenten sitoutumisen puute. (Mil-

ward & Provan, 2006, 22.) Samalla verkoston jäseniksi ehdotettaisiin rekrytoitavan 

uusia päätös- ja vaikutusvallaltaan merkittäviä hallintokuntia. Siirtyminen NAO-

malliin voisi myös muuttaa verkoston vuorovaikutusmallia yhteistoimintaverkostosta 

enemmän koordinoivaan verkostoon. 
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5.2 Suositukset kohde verkostolle 

 

Tämän työn suosituksena esitetään, että nykyisestä johtavan organisaation hallin-

tamallista (Lead-malli) siirryttäisiin mukautettuun verkostoa hallinnoivan organisaa-

tion malliin (NAO-malli). NAO muodostuisi useammasta hallintokunnasta ja jäseninä 

olisi myös vaikutusvallaltaan suurempia virastoja. NAO-organisaatiossa verkoston 

tehtävät voitaisiin jakaa verkoston osapuolien kesken siten, että eri verkoston osa-

puolilla olisi omat vastuualueensa. Tehtävien jakamisen osalta mallissa korostettai-

siin ympäristö- ja johtamisjärjestelmien integraatiota, osaamisen ja koulutuksen teh-

tävien koordinointia pätevyyden, koulutuksen ja tietoisuuden sekä ympäristöosaa-

misen varmistamiseksi. 

 

Ympäristöjohtamisen verkostomaisen toiminnan kannalta verkostojohtamisessa 

olisi kiinnitettävä huomiota syntetisointiin, mobilisointiin ja rakentamiseen johtuen 

ympäristöjohtamisen jatkuvan parantamisen periaatteesta sekä kuntaorganisaation 

ominaispiirteistä. Sitoutumisen ja verkoston oikeutuksen varmistamiseksi viestin-

nällä olisi keskeinen merkitys. Verkoston jäseniksi ehdotetaan rekrytoitavan myös 

hallintokuntia, joilla on päätös- ja vaikutusvaltaa kaupunkitasoisessa ympäristöjoh-

tamisessa. 

 

Mahdollinen siirtyminen Lead-mallista NAO-malliin on nykyisen johtavan organisaa-

tion strateginen päätös ja merkitsee verkostojohtamisen kannalta uudelleen raken-

tamista ja aktivointia.  

 

5.3 Tutkielman arviointi ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää millainen on hyvä ympäristöjohtamisen 

verkostojohtamisen malli kunnassa. Julkishallinnon verkostot ovat tutkielman ai-

heena on kiinnostava ja ajankohtainen. Varsinkin, kun nykyisessä tilanteessa niin 

valtion kuin kuntienkin toimintaan liittyy paljon tehostamisen tarvetta valtion ja uu-

delleen organisointia päivittäisessä keskustelussa. 
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Kuntaorganisaatioissa hallintokuntien tehtävät on säädetty kuntien johtosäännöissä 

ja hallintokunnat hoitavat heille osoitettuja lakisääteisiä tehtäviä. Kuntien hallinto-

kunnat ovat myös itsenäisiä toimijoita, joille on kohdistettu omat resurssit perusteh-

tävien suorittamiseen. Tämä luo omalta osaltaan haasteen kuntaorganisaatiossa 

hallintokuntien väliseen yhteistyöhön ja poikkihallinnollisiin verkostoihin osallistumi-

seen. Julkishallinnon verkostojen hyötyjä ovat tiedon lisääminen, tiedon siirto ja op-

piminen. Verkostojen avulla voidaan myös yhtenäistää ja yhdenmukaistaa toimin-

toja, jotka ovat yhteisiä hallintokuntien kesken. 

 

Tutkielman verkostojohtamisen toimintojen yhdistäminen standardoituihin ISO 

14001:2004 sekä EMAS-järjestelmän ympäristöjohtamisen tehtäviin oli haastava 

tehtävä ja välillä tuntui keinotekoiseltakin. Standardoitujen ympäristöjärjestelmien 

näkökanta ympäristöjohtamisessa keskittyy ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon, 

ylläpitämiseen ja kehittämiseen (SFS-EN ISO 14001:2004, 2004). Tässä työssä 

auttoi SFS-EN ISO 14004:2004 -standardi. ISO 14004:2004-standardi sisältää esi-

merkkejä, ohjeistusta ja eri vaihtoehtoja, jotka avaavat standardien mukaisia ympä-

ristöjohtamisen tehtäviä.  

 

Tutkimuksen validiteettia vahvistaa triangulaatio. Triangulaatiolla tarkoitetaan tutki-

musaineiston tiedon keräämistä useasta eri lähteestä Laadullisen tutkimuksen tie-

donlähteitä ovat: tutkimuksen aihealueen aiempikirjallisuus, tutkimushaastattelut ja 

erilaisten dokumenttien, esimerkiksi muistioiden, analysointi. (Yin, 2014, 120-121). 

Tutkimuksen validiteetin vahvistamiseksi olisi voinut hyödyntää ympäristöjohtami-

sen asiantuntijatyöryhmän muistioita.  

 

Tutkielman verkoston tarkastelun näkökulma oli koko verkosto, ei verkoston toimi-

joiden väliset suhteet, kuten tarkasteltaessa verkostoa sosiaalisen verkostoanalyy-

sin keinoin. Verkoston hallintamallin selvittämiseksi tutkija esitti haastateltaville Pro-

vanin & Kenisin (2007) kuvan verkoston eri hallintamalleista ja kuvasi eri hallinta-

mallit sanallisesti. Tällä oli tavoitteena konkretisoida, mitä verkoston eri hallintamal-

leilla tarkoitetaan.  
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Haastatteluiden yhteydessä tutkija ei esittänyt omia mielipiteitä tai käsityksiä tutkiel-

man aihealueesta. Tukija antoi haastateltavien kertoa vapaasti näkemyksensä ja 

mielipiteensä. Ryhmähaastattelutilanteissa tutkija antoi ryhmän vapaasti keskus-

tella haastattelun teemasta. Tutkija jakoi haastatteluiden alussa haastateltaville 

haastattelurungon ja ohjasi tarvittaessa haastateltavia. Haastattelut etenivät pää-

sääntöisesti haastattelukysymysten mukaisesti. 

 

Jatkotutkimusaiheita 

 

Tutkielman tarkastelukulma julkishallinnon verkostoihin oli koko verkosto, jolloin tar-

kastellaan verkostoa kokonaisuutena, ei pelkästään toimijoiden välisinä linkkeinä. 

Tarkasteltaessa koko verkostoa huomio voidaan kiinnittää myös verkostosta puut-

tuviin osapuoliin. Tämän työn kuluessa yhdeksi jatkotutkimusaiheeksi heräsi mie-

lenkiinto tarkastella lähemmin näitä puuttuvia saman kuntaorganisaation osapuolia, 

jotka ovat verkoston ulkopuolella ja joilla saattaa olla merkittävääkin vaikutusta ver-

koston toimintaan.  

Toinen mielenkiintoinen tutkimuksen aihe olisi selvittää millainen nyt tutkimuksen 

kohteena oleva verkosto on kokonaisuudessaan. Tässä työssä tarkastelun näkö-

kulma rajoittui kuntaorganisaation hallintokuntien väliseen verkostoon ja yhteen työ-

ryhmään. Verkostolla on yhteyksiä saman organisaation muihin verkostoihin ja 

myös ulkopuolisiin verkostoihin. 
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Liite 1. Julkishallinnon verkostojen tehokkuuteen prosessin kannalta vaikut-

tavia tekijöitä 

 

Tehokkuuteen vaikuttava tekijä Lähde 
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Provan & Lemaire, 2012 
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- oppiminen * Provan & Sydow, 2008 

- luottamus  Provan & Sydow, 2008 
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- oikeudenmukaisuus  Provan & Sydow, 2008 

- valta * Agranoff & McGuire, 1999 

Agranoff & McGuire, 2001 
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Huxham & Beech, 2008 

Provan & Sydow, 2008 

- oikeutus * Provan & Sydow, 2008 

Provan & Lemaire, 2012 

- stabilitetti  Provan & Lemaire, 2012 

- organisaatioiden osallistumisen 

monelta eri organisaationtasolta 

Provan & Milward, 1995 

Provan & Lemaire, 2012 

- verkoston rakenne  Robins et al., 2011 

- verkoston integrointi Provan & Milward, 1995 

Human & Provan, 2000 

Provan & Sydow, 2008 

Provan & Lemaire, 2012 

- sitoutuminen * Mandell & Keast, 2008 
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Liite 2. Haastattelurunko 

JULKISHALLINNON VERKOSTOJOHTAMINEN    

Case: Helsingin kaupungin ympäristöjohtaminen 

 

HAASTATTELUKYSYMYKSET ASIANTUNTIJATYÖRYMÄN JÄSENILLE 

 

Pohjatiedot 

− Mikä on asemasi kotiorganisaatiossasi? 

− Mitä teet työksesi? 

− Kuinka kauan olet ollut nykyisissä työtehtävissäsi ja ympäristöjohtamisen asi-

antuntijatyöryhmän jäsenenä? 

Miten itse määrittelet ympäristöjohtamisen? Mitä ympäristöjohtaminen on? 

 

JULKISHALLINNON VERKOSTOMALLI 

Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisen verkostomalli 

− Millainen on mielestäsi Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisen verkosto-

malli? Miten ympäristöjohtaminen on organisoitu (Liite 1)? 

− Millaiset ovat verkoston valtasuhteet? 

− Kuka tai ketkä johtavat verkostoa? 

− Kuka tai ketkä tekevät verkostoa koskevat päätökset? 

 

Mitkä ovat verkostomallien hyvät ja huonot puolet? 

− Mitä hyvää verkostomallissa on ympäristöjohtamisen kannalta? 

− Mitä hyvää verkostomallissa on ympäristöjohtamisen verkostojohtamisen kan-

nalta? 

− Mitä huonoja puolia verkostomallissa on ympäristöjohtamisen kannalta? 

− Mitä huonoja puolia verkostomallissa on ympäristöjohtamisen verkostojohtami-

sen kannalta? 

− Miten muuttaisit nykyistä ympäristöjohtamisen toteutustapaa? 

 

VERKOSTOJOHTAMINEN 

− Millä tavoin ympäristöjohtamisen verkosto saa käyttöönsä henkilöresursseja? 



 

− Millä tavoin ympäristöjohtamisen verkosto saa käyttöönsä taloudellisia resurs-

seja? 

− Onko mahdollista hyödyntää ympäristöjohtamisen verkostoa, asiantuntijatyö-

ryhmän jäseniä tai verkoston muita jäseniä resurssien saamiseksi? Miten? 

− Mitä tehtäviä ja toimintoja ympäristöjohtamisen verkostojohtamiseen liittyy? 

− Mitkä asiat aiheuttavat ristiriitatilanteita verkoston eri osapuolien kesken? Onko 

asioita, joista on vaikea sopia ja saavuttaa yhteisymmärrys?  

− Onko ristiriitatilanteita pyritty ratkaisemaan? Miten? 

− Kohdistuuko verkostoon verkoston ulkopuolisia jännitteitä? 

− Ovatko asiantuntijatyöryhmän jäsenet vaihtuneet sinun aikanasi? 

 

TEHOKKUUS JA YMPÄRISTÖJOHTAMINEN 

Mitkä tekijät vaikuttavat ympäristöjohtamisen verkoston tehokkuuteen? 

− Mitkä asiat edistävät 

− ympäristöjärjestelmien tai –ohjelmien käyttöönottoa hallintokunnissa? 

− ympäristöjohtamisen tavoitteiden kytkemistä liikelaitoksen tai viraston tu-

lospalkkiojärjestelmään? 

− esim. energian kulutuksen, jätteen synnyn, polttoaineen- ja paperinkulu-

tuksen vähentämistä? 

− Mitkä asiat estävät 

− ympäristöjärjestelmien tai –ohjelmien käyttöönottoa hallintokunnissa? 

− ympäristöjohtamisen tavoitteiden kytkemistä liikelaitoksen tai viraston tu-

lospalkkiojärjestelmään? 

− esim. energian kulutuksen, jätteen synnyn, polttoaineen- ja paperinkulu-

tuksen vähentämistä? 

− Millaisilla kannustimilla voitaisiin edistää tavoitteiden saavuttamista liikelaitok-

sissa ja virastoissa? 

− Millaisilla asioilla ympäristöjohtamisen verkosto voi edistää ympäristöjohtami-

selle asetettujen tavoitteiden saavuttamista?  

− Onko mielestäsi asioita, jotka estävät asetettujen tavoitteiden saavuttamista? 

  



 

Mitkä ovat osallistujien odotukset ympäristöjohtamisen verkostolle? 

− Onko sinulla odotuksia ympäristöjohtamisen toteutukseen liittyen muille asian-

tuntijatyöryhmän jäsenille ja hallintokunnille ympäristöjohtamisen eri osa-aluei-

den osalta (ympäristökatselmus, -politiikka, -strategia, -ohjelma, -tavoitteet, ja -

auditoinnit)? 

− Onko sinulla odotuksia ympäristöjohtamisen suunnitteluun liittyen ympäristö-

johtamisen verkostolle? 

− Mitä odotuksia sinulla on ympäristöjohtamisen verkostojohtamiselle? 

− Millaisia muita odotuksia sinulla on ympäristöjohtamisen verkostolle ja verkos-

ton jäsenille? 

 

VERKOSTOJOHTAMINEN JA YMPÄRISTÖJOHTAMINEN 

Mitkä ovat verkostossa toimimisen hyödyt ja haitat? 

 

− Mitä hyötyä saat toimiessasi ympäristöjohtamisen verkostossa kotiorganisaa-

tiosi kannalta ja henkilökohtaiselta kannaltasi? Esimerkiksi koulutusta, uuden 

oppimista, tietämyksen lisäämistä, vertaisoppimista, verkostoitumistaitojen op-

pimista, konkreettisia suunnitelmien, ohjelmien laatimista. 

− Mikä hyöty on mielestäsi tärkein? 

− Mitä huonoja puolia on osallistumisessa ympäristöjohtamisen asiantuntijatyö-

ryhmän toimintaan kotiorganisaatiosi kannalta ja henkilökohtaiselta kannaltasi? 

 

Haluatko kertoa vielä lisää aiheeseen liittyen? 

 

Mitä minun kannattaisi ottaa huomioon tätä tutkimusta tehdessäni? 

 


