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Esityksen tavoite

Mistä verkostoajattelussa on kysymys?

Mitä verkostot ovat?
Mitä hyötyä verkostoista on?



Tausta

Verkosto on metafora

Verkostoajattelun ajankohtaisuus
(globalisaatio, tietoyhteiskunnan

rakenteet)

Verkostoajattelu perustuu verkostoteorioihin
yhteys systeemiteorioihin



Verkoston ominaisuuksia

Riippuu verkoston luonteesta ja tarkastelun näkökulmasta

Hierarkinen (Barabási) vs. Ei-hierarkinen (Castells)

Verkoston rakenteen analyysi:
• toimijoiden välisten kontaktien lukumäärä (tiheys)
• tiiviys (frekvenssi)
• keskittyneisyys (napojen eli hubien määrä),
• yksittäisten toimijoiden tai alaryhmien asema
• kontaktien suuntautuminen



Keskitetty Hajakeskitetty       Hilarakenteinen

Verkoston rakenteesta (Barabási, 2002)



Matteus-syndrooma

= Joilla on, saavat lisää.
Joilta puuttuu, menettävät senkin vähän.

Barabásin tutkimus tukee olettamusta resurssien
kumuloitumisesta tiettyihin ”hubeihin”, samoin

Internetin sisältöjen tutkimus



Pieni maailma-ilmiö

Vuosisadan tiedettä ja taidetta
Kiehtonut ajatus:

1. Frigyes Karinthy (kirjallisuus) ja
2. Guglielmo Marconi (tiedonvälitys)
3. Michael Gurevich (sosiaalitieteet)
4. Stanley Milgram (väestötiede)
5. Duncall Watts

(tietojenkäsittelytiede)



”Six degrees of Kevin Bacon”

Näyttelijä Kevin Bacon on Hollywoodin
”hubi”

Wikipedian mukaan v. 2007, vain 12%
näyttelijöistä ei ollut linkitettävissä
Baconiin

Aloittava näyttelijä saa
todennäköisesti luvun 8



Mitä hyötyä verkostoista on?



Taso I
Infrastruktuuriverkostot

Taso II
Sijaintiverkostot

Taso 3
Agentin tila-aika

Verkostoajattelu havainnollistaa
abstrakteja rakenteita

Esimerkkinä yhdyskuntasuunnittelu I

Dupuy 1991



Oswaldin ja Baccin (2003)

Esimerkkinä kaupunki
verkostomaisena systeeminä (Netzstadt)



BAN – Body area network
•Bluetooth, NFC, sensors

PAN – Personal Area Network
•Bluetooth, WLAN…

WAN – Wide Area Network
•3G, WLAN…

Self-awareness
•Locality
•Automatic configuration
•Multimodal interfaces

Group and community
awareness
•Context and presence support
•Privacy and trust models

World-awareness
•Support for seamless access
and delivery of services
across different domains

Seamless services
• Information
• Communication
• Transactions
• Entertainment
• Safety

Verkostoajattelu havainnollistaa teknologian
tarjoamia mahdollisuuksia elinympäristössä



RAKENTEELLISET KONGNITIIVIS-EMOTIO-
EDELLYTYKSET (bridging) NAALINEN SISÄLTÖ (bonding)

Kansalliset instituutiot, lainsää- Hallinto, hallintatavat (governance),
däntö (oikeuslaitos) hallinnon avoimmuus, korruptio

Paikalliset insituutiot ja verkostot Luottamus, paikalliset normit
(kunnat ja järjestöt) ja arvot

MAKROTASO
(kansantalous)

MIKROTASO
(paikallistaso)

Verkostoajattelu edesauttaa
Yhteiskunnallisten rakenteiden

ymmärtämistä
Esimerkkinä maailmanpankin viitekehys sosiaaliselle pääomalle
(Hautamäki 2003)



Verkostojen osoittamisesta niiden
tuntemiseen ja kehittämiseen?

Nykyiset verkostoteoriat ja –analyysit
pyrkivät osoittamaan verkoston olemassa

olon, eivät kuvaamaan verkoston
tuottamia tuloksia ja vaikutuksia

Verkostojen  tuoman hyvinvoinnin
todentaminen aikamme tiedeyhteisön

haaste



Verkostotyöskentely paikallisessa
kehittämisessä (Horelli 2005)



Yhteenveto ja johtopäätökset

Verkostoajattelu, eli verkostometaforan käyttö on
laajentunut kaikkialle yhteiskuntaan

lisää ymmärrystä tuntemattomassa ja
kompleksisessa maailmassa

Erilaiset verkostoteoriat ja –analyysit edelleen
vahvasti kvantitatiivisia

Haaste laadullisen verkostotutkimuksen
kehittämiselle



KIITOS!


