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1. Johdanto 
 

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) osuus kaikista yrityksistä on 98,1 prosenttia, joten ne 

muodostavat Euroopan talouden selkärangan. Lisäksi ne edustavat aloja, joilla on huikea innovointi-, 

kasvu- ja työllistämispotentiaali.  

 

Tätä silmällä pitäen Itämeren alueen välittäjät, yliopistot ja pk-yritysten omistajat kehittävät 

yhteistyössä uusia neuvontatyökaluja. Niiden avulla omistajavetoiset yritykset voivat hyödyntää koko 

potentiaalinsa entistä yksilöllisemmin ja luotettavammin.  

 

Tämän koulutuskurssin yleisenä tavoitteena on antaa välittäjien henkilöstölle ja business coacheille 

(yritysvalmentajille) mahdollisuus konsultoida yrityksiä ja lisätä niiden innovointipotentiaalia.  

 

Koulutusohjelmassa on kolme koulutuspäivää, mutta ohjelma voidaan tiivistää myös puoleentoista 

päivään, koska monien välittäjien työntekijöillä ei ole varaa osallistua kolmen päivän koulutukseen.  

 

Innovaatiot ovat muutakin kuin pelkkää tuotekehitystä ja uutta teknologiaa. Erityisesti pk-

yrityksissä innovaatiot vaativat kokonaisvaltaista ymmärrystä yritysten ainutlaatuisista 

mahdollisuuksista ja potentiaalista.  

 

• Tuoteinnovaatioiden on perustuttava asiakkaiden tarpeisiin, ja pk-yritykset 

tarvitsevat tukea hioessaan tuoteinnovaatioita markkinoille saattamista 

varten.  

• Prosessi-innovaatioilla tarkoitetaan uutta tai merkittävästi parannettua 

tavaroiden tai palvelujen tuotantoprosessia, jakelumenetelmää, markkinointia 

tai tukitoimintaa.  

• Sosiaalisilla ja organisatorisilla innovaatioilla tarkoitetaan henkilöstön tapaa 

tehdä yhteistyötä yrityksessä, sisäistä työilmapiiriä tai johtajien innovatiivista 

ajattelua ja johtamista.  

 

Vaikka muut kuin tekniset innovaatiot, kuten sosiaaliset ja organisatoriset innovaatiot, ovat 

pk-yrityksille erittäin tärkeitä, rahoitusohjelmissa keskitytään vain tuoteinnovaatioiden 

edistämiseen. Tuki muiden kuin teknisten innovaatioiden alalla on kaikkien myöhempien 

muutosten olennainen perusta, joten se on otettava vähintään yhtä hyvin huomioon kuin 

teknisen innovoinnin tukitoimenpiteet. 

 

Näillä muilla kuin teknisillä innovaatioilla tarkoitetaan pääasiassa uusia markkinointiin ja 

organisaatioon liittyviä toimintamalleja (OSLO-käsikirjan (2005) mukaan). Oslo-käsikirjassa 

mainitaan joitakin toimia, jotka voivat sisältyä muihin kuin teknisiin innovaatioihin. Ne 

jaotellaan usein MARKKINOINTI-INNOVAATIOIHIN ja ORGANISAATIOITA KOSKEVIIN 

INNOVAATIOIHIN.  
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”Markkinointi-innovaatio on sellaisen uuden markkinointimenetelmän käyttöönottoa, johon 

liittyy merkittäviä muutoksia tuotesuunnittelussa tai pakkauksissa, tuotesijoittelussa, 

tuotteiden myynninedistämisessä tai hinnoittelussa” (Oslo-käsikirja, 2005). Toisin sanoen kyse 

on jonkin markkinointimenetelmän (esim. tuotesuunnittelu, pakkaus, hinnoittelu, 

myynninedistäminen ja sijoittaminen) käyttämisestä ensimmäistä kertaa yrityksessä. 

Markkinointi-innovointina pidettäviä erityisiä toimia ovat:  

– uuden suunnittelun käyttöönotto tuotteessa (kunhan toiminto ja ominaisuudet pysyvät 

samoina) tai pakkauksessa (esim. shampoopullo)  

– tuotelisensointi, uusi myyntitapa (suora tai yksinomainen)  

– tuote-esittelyn uusi käsite  

– verkkosivuston tietojen uudenlainen organisointi  

– hintojen uusi hallintatapa (vaihtelee tuotteen kysynnän mukaan)  

– uudet uskollisuustoimenpiteet  

– tavaramerkkien käyttö  

– uusi brändisymboli.  

 

”Organisaatiota koskeva innovaatio on uuden organisatorisen menetelmän käyttöönottoa 

yrityksen liiketoimintakäytännöissä, työpaikkaorganisaatiossa tai ulkosuhteissa”. (Oslo-

käsikirja, 2005):  

– muutos liiketoimintaorganisaatiossa  

– muutokset liiketoimintakäytännöissä (esim. uusi tietokanta parhaita toimintatapoja varten, 

integroitu seurantajärjestelmä, uusi tuotannon tai toimitusten hallintajärjestelmä – 

uudelleensuunnittelu, lean-hallinto, laadunhallinta ja koulutusohjelmat)  

– muutokset työpaikkaorganisaatiossa (esim. työntekijöiden työvastuun käyttöönotto ja 

työryhmien muodostaminen)  

– uuteen organisaatiomenetelmään liittyvä uusi hallintastrategia  

– ulkosuhteet (esim. ulkoistaminen ja yhteistyö).  

 

Muita kuin teknisiä innovaatioita koskevia tilastotutkimuksia varten ei ole olemassa 

menetelmästandardeja (ei edes Oslo-käsikirjassa). Muut kuin tekniset innovaatiot ovat melko 

pehmeitä, ja ne ovat seurausta kekseliäisyydestä, luovuudesta ja uudesta maailmankuvasta. 

On myös olemassa innovaatioita, jotka eivät ole helposti yhdistettävissä mihinkään 

innovaatiotyyppiin. Esimerkkiluettelon perusteella voidaan sanoa, että tällaisia 

innovaatiotyyppejä on 14.  

 

Monet pienetkin yritykset toteuttavat muita kuin teknisiä innovaatioita pitämättä niitä 

innovaatioina. Pikemminkin ne pitävät niitä MUUTOKSINA. 

 

 



Train-the-Trainer seminar 
 
 

 

 5 

 

2. Koulutusohjelma 
 

Jotta omistajayrittäjille voidaan tarjota mahdollisimman toimivaa tukea, on olennaisen 

tärkeää, että välittäjät ja heidän organisaationsa saavat suoraa koulutusta siitä, kuinka uusien 

neuvontatyökalujen aihekohtaisten osa-alueiden käyttöä voidaan harjoitella. Samoin on 

olennaisen tärkeää ylläpitää osaamista ja motivaatiota jatkuvan koulutuksen muodossa ja 

mukauttaa koulutusohjelmaa dynaamisesti neuvontatyökaluihin tehtävien säätöjen 

perusteella. Pidemmällä aikavälillä uuden työkalun osa-alueiden integrointi korkeakoulujen ja 

ammatillisen koulutuksen alojen viralliseen ja epäviralliseen portfolioon on välttämätöntä, 

jotta tulevat välittäjät ja omistajayrittäjät voidaan vakuuttaa uusien neuvonta- ja 

tukityökalujen käytön eduista. 

 

Coachingin perusta:  
Coaching on tavoitteellinen ja tulossuuntautunut prosessi, jossa asiakasta autetaan löytämään 

omia ratkaisuja ja toimintatapoja. Coaching voidaan siten ymmärtää menetelmäksi, jonka 

avulla erityisistä (usein ammatillisista) haasteista tai ongelmista kärsivät voivat hallita niitä 

(suurelta osin) itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Tämän itseymmärryksen vuoksi on myös 

ymmärrettävää, että coach ei oikeastaan ole konsultti, joka vastaa neuvontaa kaipaavan 

henkilön kysymyksiin. Coach saa kysymyksillään asiakkaan esittämään kysymyksiä, jotka ovat 

hänelle "oikeita", ja vastaamaan niihin itse. 

 

Konsultoinnin perusta:  
Kun joku tarvitsee apua tiettyyn ongelmaan, hän voi saada sitä esimerkiksi asiantuntijalta. 

Tässä on olennainen ero coachingiin. Neuvonantaja antaa yleensä sopivan vastauksen 

kysymykseen. Neuvoa hakevan henkilön ei siis tarvitse jatkaa esittämänsä kysymyksen 

käsittelyä, sillä joku toinen on tarjonnut ratkaisun ongelmaan.  

 

Coachingin ja konsultoinnin yhteiset piirteet: 

Konsultoinnin ja coachingin välisistä eroista huolimatta niillä on myös joitakin yhteisiä 

jäljempänä lyhyesti esitettyjä piirteitä: 

• syvällinen asiantuntemus ja ammattimaisuus: hankitaan yleensä opiskelun, 

koulutuksen ja laajan työkokemuksen kautta 

• refleksiivisyys: ymmärretään tässä omaa toimintaa koskevana systemaattisena ja 

perusteltuna pohdintana sekä rakenteina ja prosesseina, joilla pyritään tavoitteeseen  

• arvosuuntautuneisuus ja myönteinen ihmiskuva: ymmärretään tässä 

persoonallisuuden moninaisuuden, dynaamisuuden ja muuttuvuuden arvostamisena 

ja tunnustamisena  
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• verkostoissa toimiminen: välttämätön edellytys tavoitteiden saavuttamiselle ja 

ammattimaisuuden lisäämiselle. 

 

Snowman-hankkeen puitteissa voidaan olettaa, ettei coachingin tai neuvonnan tarjoaman 

tuen välillä ole selkeästi määriteltyä rajaa. Molemmat voivat olla tapauskohtaisesti 

tarkoituksenmukaisia ja tarpeen, tärkeitä ja välttämättömiä.  

Näin ollen välittäjien ja heidän organisaatioidensa työntekijöiden kouluttaminen on tarpeen 

myös heidän oman roolinsa ja omakuvansa huomioon ottamiseksi omistajayrittäjien 

kumppanina. 

 

Kohderyhmä: 

Kouluttajan koulutusohjelman kohderyhmänä ovat liiketoiminnan tukijärjestelmän välittäjät, 

jotka työkseen neuvovat pk-yritysten omistajia muuhun kuin tekniseen innovointiin liittyvillä 

aloilla. Loppukäyttäjät ovat neuvontapalveluista hyötyviä omistajayrittäjiä. Tavoitteena on 

parantaa neuvonnan laatua ja kapasiteettia välittäjien kohdesektorilla, minkä jälkeen voidaan 

luoda luotettavampi ja yhteistyökykyisempi ympäristö, joka kannustaa omistajayrittäjiä 

vastaamaan tehokkaammin seittikaaviossa lueteltuihin haasteisiin. 

Kaikille liiketoimintaa tukeviin kumppaneihin kytköksissä oleville pk-yritysten omistajille 

kerrotaan tarkasti uusien ensisijaisten neuvonta- ja tukityökalujen tavoitteista ja eduista, 

mukaan lukien välittäjien osaamisen kehittyminen koulutustoimien tuloksena. 

 

Kohderyhmän edellytykset: 

Huomautus: Yhden henkilön ei tarvitse täyttää kaikkia seuraavia edellytyksiä, vaan ne on 

ymmärrettävä kokonaisuutena, joka konsulteilla ja coacheilla olisi oltava välittäjien kanssa 

yhdessä. Edellytykset voivat jakautua myös useammalle ihmisille.  

• (monivuotinen) kokemus pk-yritysten yleisestä konsultoinnista, tuesta tai coachingista 

• osallistujien pedagogiset taidot ja kokemus, joita päivitetään ja täydennetään 

yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia kysymyksiä käsittelevällä koulutuksella 

• pk-yritysten tarpeiden ja taloudellisen kehityksen sekä yritystoiminnan ja alueen 

yritysten nykyisten ja tulevien tarpeiden tuntemus 

• pk-yritysten eri neuvonta- ja tukiorganisaatioiden tuntemus esimerkiksi yksittäisten 

kysymysten selvittämiseksi 

• konfliktinhallinnan tuntemus ja sitä koskeva kokemus. 

 

Oppimistavoite 

Kouluttajien koulutusseminaarin tärkeimpänä oppimistavoitteena on antaa kohderyhmälle 

tarvittavat taidot, jotta sen jäsenistä voi tulla pysyvästi päteviä coacheja, jotka edistävät muita 

kuin teknisiä innovaatioita omistajavetoisissa pk-yrityksissä. Tämä tarkoittaa seuraavaa: 
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• Osallistuvien konsulttien (coachien) olisi kyettävä tukemaan pk-yritysten 

omistajayrittäjiä uusien neuvontatyökalujen käytössä sekä muiden kuin teknisten 

innovaatioiden toteuttamisessa konsultoinnin ja vaatimukset täyttävän tuen avulla. 

• Osallistujia olisi valmisteltava koulutuksessa mahdollisesti hyvin erilaisiin rooleihin 

"konsulttina" ja/tai "toimialan asiantuntijana" ja/tai "coachina" ja/tai "verkostojen 

rakentajana" tai heidät olisi saatava tietoisiksi niistä. Näiden roolien väliset siirtymät ja 

raja-aidat ovat kuitenkin liukuvia eivätkä ne aina ole tarkasti määriteltyjä. 

• Periaatteessa riittää, että pk-yritysten konsulttina tunnet oman osaamisesi ja 

mahdollisuutesi tukea. Lisäksi olisi tiedostettava, mihin ei enää ole varaa. Tämän 

vuoksi koulutuksen tavoitteena on myös keskustelu omasta roolista konsulttina ja 

konsultin roolia koskevan tietoisuuden lisääminen. 

 

Koulutuksen organisointia ja prosessia koskevat ohjeet:  
Tässä vaiheessa ei voida ennakoida, missä määrin koulutuksen osallistujat tuntevat toisensa 

ja ovat jo suorittaneet vastaavanlaista koulutusta. Kouluttajien olisi sen vuoksi tarvittaessa 

kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin: 

• Osallistujat eivät ehkä tunne toisiaan tai tuntevat toisiaan vain vähän, joten 

koulutuksen alkuun tulisi sijoittaa jäsennelty esitys tai joitakin kaikkia osallistujia 

koskevia tunnelmaa keventäviä harjoituksia. 

• Osallistujilla voi olla erilaisia tietoja uudesta tukityökalusta ja (oman) organisaation 

konkreettisesta tehtävästä sekä omasta tehtävästään konsultoinnissa. Tämän vuoksi 

alussa olisi saavutettava myös kaikkien osallistujien välisten tietojen vertailtavuus. 

Osallistujien odotuksia ja mielikuvia voidaan kartoittaa esimerkiksi 

tutustumiskierroksella.  

• Osallistujien moninaisuudesta on usein hyötyä, jos koulutuksessa luodaan myös 

(oman) verkoston rakenne. Tällainen verkosto voi olla mahdollista suunnitella (luoda) 

internetissä. Osallistujien odotukset ja käsitykset jatkettavista toiminnoista, kuten 

internet-verkostosta, olisi otettava huomioon.  

• Yleisesti ottaen osallistujille olisi koulutuksen aikana tarjottava antoisa, motivoiva ja 

hyväksyvä ilmapiiri, jossa sallitaan myös toiveiden, ehdotusten ja kritiikin esittäminen.  

• Koulutuksen jälkeen olisi selvitettävä, miten ajatustenvaihto osallistujien kesken ja 

paikallisten projektijohtajien kanssa järjestetään.  
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3. Kouluttajan koulutusohjelman rakenne 
 

Ohjelma on suunniteltu 10–12 osallistujalle, ja se koostuu kahdesta osasta: 

 

a) kolmen päivän intensiivikoulutuksesta ja 

b) 4–6 viikon välein järjestettävästä 1,5 päivän seurannasta. Välittäjäosallistujista koostuva 

ryhmä jakaa siinä kokemuksia omasta todellisuudestaan omistajayrittäjien neuvojina. He 

keskustelevat ja suosittelevat mukautuksia, jotka liittyvät neuvontatyökalujen laatu- ja 

prosessi-indikaattoreihin.   

 

Pilottiseminaari "kolmen päivän intensiivikoulutus” 

Kohderyhmät / 

osallistujat 

10–12 välittäjäkonsulttia 

Kesto 3 päivää, 27 oppituntia (45 minuuttia kukin), yhteensä 1 215 

minuuttia 

 

Kieli Kansallinen kieli tai englanti 

Opetusmenetelmät Luennot, opetuskeskustelut, pienryhmätyöskentely, 

tapaustutkimukset / esimerkit  

Opetusmateriaalit Tietoaineisto (esim. perusteet ja taustat sekä aihekohtaiset 

esittelyt), ppt-esitykset, kyselylomakkeet, kysymysoppaat, 

tarkistuslistat, analyysitulokset ja esimerkit hyvistä 

toimintatavoista 

Kurssin sisältö 1. Pk-yritysten ja omistajayrittäjien konsultoinnin 

keskeisten tehtävien ja sisältöjen perusteet/esittely 

  

2. Mitä muut kuin tekniset innovaatiot ovat? Miten niitä 

voidaan edistää?  

 

3. Mitä uudet neuvontatyökalut ovat ja miten niitä 
käytetään? Yleiskatsaus neuvontatyökalujen sisältöön, 
mukaan lukien seittikaavio ja ohjeet  

 

4. Mikä KAIN (Knowledge Acquisition according to 

Individual Needs) -menetelmä on ja miten sitä 

käytetään? (Yksilöllisten tarpeiden mukainen 

tietämyksen hankinta) 
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5. Analysointi- ja osallistumistyökalut – 

 

Miten  

• ohjata sisäisiä työryhmiä ja vastuupiirejä  

• edistää tavoitteita ja toimenpiteitä kehittävää 

vuoropuhelua  

• tukea täytäntöönpanoprosesseja 

• arvioida tuloksia ja prosessin etenemistä. 

 

6. Asenteet ja käyttäytyminen konsultointiprosesseissa 

 

 

 

Opetussuunnitelmat 
 

"Kolmen päivän intensiivikoulutus” -pilottiseminaarin sisältö, käytetyt menetelmät ja mahdollinen 

aikataulu  

 

 Menetelmä Ajankäyttö 

(minuutteina

) 

Osallistujien esittely (seminaarissa keskitytään 

myös jatkuvaan välittäjien väliseen 

ajatustenvaihtoon heidän neuvoessaan 

omistajavetoisia pk-yrityksiä, minkä vuoksi 

osallistujien olisi todella tutustuttava toisiinsa 

ja rakennettava hyvä luottamus) 

 

Kunkin osallistujan lyhyt 

pyöreän pöydän 

esittäytyminen, jota 

seuraa luova harjoitus 

(kahden hengen tiimit 

haastattelevat toisiaan 

15 minuutin ajan ja 

esittelevät sitten toisensa 

ryhmälle kouluttajan 

esittämien erityisten 

työkokemukseen ja 

harrastuksiin liittyvien 

kysymysten pohjalta) 

60 

Pk-yritysten ja omistajayrittäjien konsultoinnin 

keskeisten tehtävien ja sisältöjen 

perusteet/esittely keskittyen muiden kuin 

teknisten innovaatioiden tarjoamiin 

mahdollisuuksiin 

Tuodaan esiin omia 

kokemuksia (mitä tiedät 

jo / haluat oppia) 

 

60 
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Luento (ppt) ja 

opetuspuhe 

90 

Mitä KAIN-menetelmällä tarkoitetaan ja miten 

sitä sovelletaan? 

Luento (ppt) ja 

opetuspuhe 

 

Menetelmän 

soveltamiseen 

perehtyminen 

pienryhmissä 

tapaustutkimuksen 

avulla 

90 

 

 

120 

Uusien SNOWMAN-työkalujen esittely 
 

- verkkosivusto  
- kuusi vaihetta  
- seittikaavio  

 
 
Konsultointiprosessi uusien 
neuvontatyökalujen kanssa  
 
 
Neuvontatyökalujen laatuun ja prosessiin 
liittyvä arviointi ja suositukset 
 

Luento ja keskustelu 
 
 
 
 
 
 
 
Tapaustutkimukset 
pienryhmissä ja/tai 
kahdenvälisissä 
roolipeleissä 
 
Kokemusten yhteinen 
arviointi 
 

120 
 
 
 
 150 
 
 
 
120 
 
 
 
90 

Analysointivälineet...  

kyselylomakkeet, tarkistuslistat, esimerkit 

hyvistä toimintatavoista 

 

... ja interventioista – Miten  

• ohjata sisäisiä työryhmiä ja 

vastuupiirejä  

• edistää tavoitteita ja toimenpiteitä 

kehittävää vuoropuhelua → esim. 

tärkeimpien toiminta-alojen priorisointi 

tarpeen ja sisäisten 

toimintamahdollisuuksien mukaan 

• tukea täytäntöönpanoprosesseja 

Luento (ppt) ja 

opetuspuhe 

 

 

Vuoropuhelun 

edistäminen: 

tavoitteiden 

muotoilemisen 

testaaminen ja 

toimenpiteiden 

suunnittelu 

tapausesimerkin 

mukaisesti 

165 
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Asenteet ja käyttäytyminen 

konsultointiprosesseissa 

 

Omien kokemusten ja 

ennakkoluulojen 

tarkastelu 

 

Luento (ppt) ja 

opetuspuhe 

120 

Loppukeskustelu ja kurssiarviointi   30 

Yhteensä  1 215 
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4. Kuusivaiheista neuvontaprosessia koskevat ohjeet 
 
Neuvontaa koskevat ohjeet ja tämän yhteenvedon on laatinut Gdańskin teknillisen yliopiston 

johtamisen ja talouden tiedekunta. Täydelliset ohjeet ovat ladattavissa osoitteesta 

https://snowman.dev-2.hassel-it.dk/guidelines. 

Ohjeet on laadittu siten, että kuusivaiheisen prosessin kuhunkin vaiheeseen voidaan 

perehtyä tarkemmin ja prosessin kulkua sujuvoittavia neuvoja ja työkaluja voidaan suositella.  

Prosessin perusvaiheet: 

1. Johdanto  

2. Visiot  

3. Haasteiden ja tarpeiden tunnistaminen  

4. Strategia ja toimintasuunnitelma  

5. Toteutus  

6. Tulosten mittaaminen ja arviointi  

Kukin yksittäinen prosessi voi vaihdella yrityksen elinkaaren ja taustan mukaan. 

Haastattelujen aikana välittäjä voi liikkua vaiheesta toiseen vapaasti ja reagoida keskustelun 

luonnolliseen kulkuun. Prosessissa on kuitenkin looginen järjestys, mikä auttaa keskittymään 

keskusteluun ja suhteen luomiseen selkeästi määritettyjen tulosten pohjalta.  

 

Ensimmäinen vaihe 
Ensimmäisessä vaiheessa – johdannossa – pyritään luomaan kunnioittava ja 

luottamuksellinen suhde omistajayrittäjiin. Välittäjä hankkii alustavat tiedot yrityksestä ja 

järjestää tapaamisen yrittäjän kanssa.  Ohjeet kattavat välittäjältä vaaditun pätevyyden, 

tarvittavien ennakkotietojen laajuuden sekä ensimmäisen kokouksen järjestämistä koskevan 

neuvonnan.  

 

Ensimmäisessä tapaamisessa omistajayrittäjälle annetaan selkeä kuva prosessin 

tarkoituksesta ja laitoksen tarjoukseen liittyvistä eduista. Ohjeissa esitellään esitystyökalu 

diaesityksenä ja/tai videona.  Ohjeissa kerrotaan myös, että kuvaamalla edistymistä 

tapauskirjaston muodossa voidaan osoittaa, kuinka monta kertaa laitos ohjasi prosessia 

menestyksekkäästi, esittelemällä myös mukana olevia välittäjiä ja heidän osaamistaan. 

Ensimmäisen tapaamisen aikana selvitetään omistajayrittäjän avoimuuden taso. Lisäksi on 

selvitettävä prosessissa käytettävien ilmausten merkitys sekä se, kuinka kauan 

täytäntöönpanoprosessi (muun kuin teknisen innovaation tyypistä riippuen) voi kestää ja 

kuinka kallis se voi olla.  

 

https://snowman.dev-2.hassel-it.dk/guidelines
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Toinen vaihe 
Prosessin ensimmäinen vaihe voidaan ohjeiden mukaisesti yhdistää toiseen vaiheeseen, 

jossa selvitetään yrityksen visiot, ydinarvot ja muita kuin teknisiä innovaatioita koskevan 

neuvontaprosessin tarve. Siinä esitellään luettelo välittäjältä edellytetyistä valmiuksista ja 

tehtävistä. Ohjeisiin sisältyy myös neuvoja myönteistä keskustelutapaa ja keskustelun 

luonnollista kulkua varten. Välittäjän tueksi annetaan esimerkkikysymyksiä ja menetelmiä 

suhteen luomiseksi omistajayrittäjään. Tämän vaiheen lopuksi olisi sovittava yhteydenpidon 

ylläpitämisestä ja konsultoinnin jatkamisesta – määrittämällä ainakin, missä muodossa ja 

kuinka pitkään yhteyttä pidetään. Prosessi on suunniteltava mahdollisimman 

houkuttelevasti, mutta välittäjän on valmistauduttava yrityksen vetäytymiseen missä 

tahansa vaiheessa.  

 

Kolmas vaihe 
Prosessin kolmannessa vaiheessa keskitytään yrityksen muihin kuin teknisiin innovaatioihin 

liittyvien haasteiden ja tarpeiden tunnistamiseen. Tehtäviin sisältyvät tietojen havainnointi ja 

kerääminen, innovointia vaativien alueiden tunnistaminen ja analysointi sekä ensisijaisten 

haasteiden analyysin yhteenveto. Analyysin tuloksen tulisi johtaa sellaisten muutosten 

toteuttamiseen, jotka vahvistavat kilpailukykyä tai lyhentävät välimatkaa kilpailijoihin. 

Ohjeissa keskitytään tässä vaiheessa laadukkaaseen vuoropuheluun omistajayrittäjän kanssa 

ja valmistaudutaan yrityksen tarkoituksenmukaiseen syvähaastatteluun. Haastattelua varten 

esitellään skenaario välittäjän tueksi ja mahdollisten työpajojen ja tapaamisten kulkua varten 

sekä luettelo innovoinnin tarkastusvälineistä, joista voi olla hyötyä tämän vaiheen aikana.  

 

Kun kaikki haasteiden tunnistamisen välivaiheet on suoritettu, välittäjä laatii kattavan 

analyysin ensisijaisista haasteista. Analyysissa 

- esitellään yrityksen tärkeimmät ominaispiirteet  

- kuvataan yrityksen suorituskyvyn parantamisen päätavoitteet 

- määritetään tärkeimmät esteet, jotka haittaavat innovaatioiden käyttöönottoa 

yrityksessä.  

 

Neljäs vaihe 
Analyysia käytetään prosessin neljännessä vaiheessa perustana strategiaa ja 

toimintasuunnitelmaa koskeville suosituksille. Ohjeisiin sisältyy neuvoja sen arvioimiseksi, 

millainen tuki olisi omistajayrittäjän kannalta hyödyllisintä. Sen ansiosta yrityksen ongelmia 

voidaan tarkastella eri näkökulmista ja löytää optimaalinen ratkaisu hyödyntämällä 

laajempaa kokemusta. On korostettava, että muiden kuin teknisten innovaatioiden 

toteuttaminen ei itsessään ole tavoite. Tässä yhteydessä "onnistunut toteuttaminen" olisi 

ymmärrettävä kestäviin tuloihin ja suurempiin tuottoihin johtavaksi vaiheeksi. Kaikkien 
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innovoinnin hallinnan osa-alueiden on siten oltava alisteisia yrityksen kestävän kehityksen ja 

kasvun päätavoitteelle. 

Tavoitteiden osalta – toteutettujen suositusten tuloksena – yritysten pitäisi pystyä 

parantamaan suoritustaan yhdellä tai useammalla mainituista painopistealueista: 

- tulojen ja/tai työntekijämäärän kasvattaminen 

- uusi rakenne tai organisaatio 

- uudet markkinat 

- Muihin painopistealueisiin voi liittyä alatavoitteita: 

- vahvemmat asiakassuhteet  

- asiakaspalvelun laadun parantaminen 

- kustannusten vähentäminen 

- parempi työtyytyväisyys ja/tai henkilöstön pienempi vaihtuvuus. 

Prosessin tavoitteen on oltava selkeä, ja jos mahdollista, se on määriteltävä sidosryhmien 

avulla. Ohjeissa ehdotetaan Double-SMART-mallia. Se tarjoaa puitteet suositusten 

analysoinnille ja tarkistamiselle, jotta niistä voidaan tehdä entistä tehokkaampia. 

Ohjeissa todetaan, että toimintasuunnitelmaa laatiessaan välittäjän on otettava huomioon 

useita tärkeitä seikkoja. Hänen on esimerkiksi varmistettava, että omistajayrittäjä ymmärtää 

muuta kuin teknistä innovointia koskevan palvelun peruskonseptin, esitettävä 

omistajayrittäjälle suosituksen ja omistajayrittäjän tarpeiden välinen suhde sekä tuettava ja 

ylläpidettävä vahvoja suhteita omistajayrittäjään ja tarjottava puitteet suositusten 

laadinnalle ja toteuttamiselle.  Ohjeissa ehdotetaan myös kattava valikoima toimenpiteitä ja 

työkaluja, joita voidaan käyttää muiden kuin teknisten innovaatioiden, kuten organisaatioon, 

markkinointiin, talouteen, liiketoiminnan mallintamiseen tai palvelusuunnittelun työkaluihin 

liittyvien innovaatioiden, käyttöönottoa koskevan toimintasuunnitelman laatimiseen. On 

suositeltavaa käyttää työkaluja, joita voidaan käyttää mahdollisimman edullisesti ja 

tehokkaasti. Esimerkkejä: 

Vähentäminen – on erityisen hyödyllinen prosessien yksinkertaistamisessa ja kustannusten 

poistamisessa. Se on tilaisuus tarjota jotain erilaista yksinkertaistamalla. Tämä 

ideointimenetelmä soveltuu jonkin jo olemassa olevan ja päivitettävän 

uudelleensuunnitteluun. 

Käänteinen innovointi – edellyttää, että osallistujat ajattelevat, mikä olisi huonoin 

mahdollinen asiakkaille tarjottava kokemus, joka vaikuttaisi olevan ristiriidassa 

innovointiperiaatteen kanssa. Toimenpide tarjoaa kuitenkin mielenkiintoisia oivalluksia 

asioiden tekemiseksi todella eri tavoin ja asiayhteyteen liittyen. 

Ideoiden konseptointi – työkalun avulla yritykset voivat löytää ideoiden välisiä suhteita, 

ryhmitellä niitä ja luoda konseptiratkaisuja. Se on luultavasti prosessin haastavin tehtävä, 

jossa ideat integroituvat haluttuihin työskentelymalleihin. Konseptiratkaisujen on oltava 

houkuttelevia ja ainutlaatuisia. 
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Avoin innovointi – mahdollisten yhteistyökumppaneiden/sidosryhmien tunnistaminen 

yhteistyötä varten esimerkiksi toimialaklustereiden avulla. 

Ohjeissa mainitaan, että tarvittavien suositusten toteuttamiseksi ei ole tarpeen luoda täysin 

uutta palvelukokonaisuutta. Aluksi riittää, että pohditaan, miten jo käytettävissä olevat 

palvelut voidaan yhdistää ennakoidun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Käytettävissä olevat 

palvelut olisi rakennettava siten, että ne ovat yleismaailmallisia ja vastaavat samalla tietyn 

omistajayrittäjän tarpeita. Suunnittelun jälkeen niitä voidaan siis soveltaa eri toimialoja ja 

tarvealueita edustavien omistajayrittäjien palvelutarpeisiin. Välittäjä voi puolestaan valita 

erilaisista palveluista parhaiten omistajayrittäjälle soveltuvat palvelut. Muuhun kuin 

tekniseen innovaatioon liittyvän palvelukokonaisuuden luominen edellyttää, että välittäjä on 

avoin tekemään yhteistyötä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Tämä vaikuttaa koko 

innovointiekosysteemiin luomalla yhteistyöyhteyksiä sitä luovien tahojen välille. Tällaisen 

lähestymistavan kauaskantoinen vaikutus voi olla välittäjien erikoistuminen mikä johtaa koko 

järjestelmän ammattimaistumiseen. 

Ohjeissa tarjotaan strategia ja toimintasuunnitelman malli vakiopohjaa varten ja tukea 

välittäjää yrityksen tarpeiden ja suositusten kuvaamisessa esittelemällä mahdollisia 

toteutettavia ratkaisuja. 

 

Viides vaihe 
Viidennen vaiheen – toteutuksen – tarkoituksena on varmistaa, että strategia ja 

toimintasuunnitelmat toteutetaan pk-yrityksessä. Omistajayrittäjälle toimitetaan edellisten 

vaiheiden perusteella laadittu asiakirja, jossa on kerättyjen tietojen yhteenveto ja suositellut 

toimenpiteet.  Ohjeiden mukaisesti suosituksissa on oltava tiedot siitä, mitä on tehtävä 

(tarpeelliset toimet), sekä siitä, kuka voi tukea omistajayrittäjää tietyssä toimenpiteessä, jos 

ulkopuolista apua tarvitaan. Omistajayrittäjä voi toteuttaa suositellut toimenpiteet itse tai 

välittäjän avulla. Välittäjä tai ulkopuoliset asiantuntijat voivat suorittaa joitakin tehtäviä 

suoraan, jos se on perusteltua.  Toteutusjakson pituuden on oltava toimintasuunnitelman 

mukainen, mutta joustavuutta tarvitaan. Toteutuksen olisi mahdollisuuksien mukaan 

tapahduttava päällekkäin, mutta sitä olisi tarvittaessa laajennettava asianmukaisesti. 

Ohjeissa ehdotetaan prosessin kulun visualisointiin käytettäviä työkaluja ja seuraavia 

vaiheita sekä säännöllisiä yhteydenottoja yritykseen, jotta voidaan seurata toteutuksen tai 

uusien tarpeiden ilmaantumista. Suhteen ylläpitäminen osoittaa vastavuoroista uskoa sen 

tuomiin etuihin, keskinäistä luottamusta ja yhteistyöhalukkuutta. Omistajayrittäjien 

käytettävissä olevan ajan rajallisuuden vuoksi yhteydenpitoon tähtäävät toimet on 

tasapainotettava ja suunniteltava asianmukaisesti. Ohjeissa esitetään esimerkkejä 

asiakaskontakteja ylläpitävistä toiminnoista. On tärkeää, että jokainen innovoinnin 

tukiprosessin seuraava vaihe päättyy omistajayrittäjän päätökseen siitä, aikooko hän jatkaa 

toteutusprosessia, ottaen huomioon omistajayrittäjän oikeuden vetäytyä milloin tahansa.  
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Kuudes vaihe 
Prosessin kuudennen vaiheen tarkoituksena on mitata ja arvioida uuden muun kuin teknisen 

innovaation käyttöönoton astetta ja vaikutusta. Ohjeissa ehdotetaan arviointityökalua eli 

arviointi- ja arviointikyselylomaketta tuen vaikutusten mittaamiseksi.  Sitä voidaan käyttää 

tietyn ajan kuluttua arvioitaessa välittäjien tukiprosessia ja tuloksellisuutta sekä suositeltujen 

toimien laajuutta ja toteutusastetta sekä ennen kaikkea omistajayrittäjien toimien 

asianmukaisen toteutuksen myötä aikaansaatuja muutoksia tuloksellisuudessa.  

Ohjeissa ehdotetaan, että omistajayrittäjän suorituskyvyssä tapahtuvia muutoksia voitaisiin 

mitata omistajayrittäjän itsearvioinnilla innovaatioihin johtavien suositeltujen toimien 

havaituista/ennakoiduista vaikutuksista. Itsearviointimenetelmää suositellaan silloin, kun 

toimenpiteisiin voi vaikuttaa omistajayrittäjän suositusten toteutuksen määrittävien 

erottavien tekijöiden vaikeus, toiminnan vaikutusten havainnointiin tarvitaan pidempi aika ja 

kun yritysten innovointikyky on alussa moninainen. Innovoinnin tulos voi myös olla vahvasti 

riippuvainen tuotteen elinkaaren pituudesta ja siten saada hyvin erilaisia arvoja tietyillä 

teollisuudenaloilla. Innovointitutkimukset osoittavat, että innovointiprosessien epäsuoria 

vaikutuksia on tarkasteltava, koska ne voivat vaikuttaa innovatiivisen menestyksen 

saavuttamiseen jo kauan ennen konkreettisia taloudellisia vaikutuksia.  

Ohjeiden viimeinen neuvo liittyy seurantatapaamiseen, jossa kerätään tietoa ja aineistoa 

omistajayrittäjän menestystarinaa varten. Näistä tarinoista voi olla apua prosessin 

toteuttamisessa muiden yritysten kanssa, koska ne ovat informatiivisia ja inspiroivia. 
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5. Ensimmäinen ja merkittävä vaihe: johdanto ja luottamuksen 

rakentaminen 
 

Neuvontaprosessin ensimmäisen vaiheen perusteella ratkeaa epäilemättä neuvontaprosessin 

onnistuminen. Jos konsultin ja yrityksen välistä vakaata luottamuspohjaa ei ole, yritys ei 

avaudu seuraavissa vaiheissa. Näin ollen kouluttajan ja omistajayrittäjän välinen tuloksellinen 

suhde on olennaisen tärkeä koulutustoimien onnistuneen toteuttamisen kannalta. Ilman 

luotettavaa suhdetta kouluttaja ei pysty vetämään koulutusta läpi tyydyttävästi 

omistajayrittäjän kanssa. Ottaessaan yhteyttä omistajayrittäjään kouluttajan on 

varmistettava, että kaikilla hänen toimillaan edistetään luottamuksen rakentamista. 

Luottamus on molemminpuolinen tunne, joka määritellään siten, että luotettavan henkilön 

uskotaan toimivan odotusten mukaisesti. Omistajayrittäjiä motivoi osallistumaan 

koulutukseen mahdollisuus parantaa liiketoimintaansa, joten kouluttajien tavoitteena olisi 

oltava osoittaa, että heidän läsnäolostaan on hyötyä omistajayrittäjän liiketoiminnalle. 

Kouluttajan tulee pitää mielessä, että henkilön taipumus luottaa muihin on persoonallisuuden 

piirre, joten joidenkin omistajayrittäjien kohdalla luottamuksen rakentaminen on helpompaa 

kuin toisten. Lisäksi luottamuksen rakentaminen vie aikaa. Todellisen luottamuksen 

rakentaminen toiseen henkilöön voi kestää päiviä, viikkoja tai jopa kuukausia. Seuraavassa 

esitellään kouluttajien keskeisiä toimintatapoja, jotka helpottavat luottamuksen rakentamista 

pk-yritysten omistajiin, ja tavoitteena on tehdä koulutusprosessista mahdollisimman sujuva 

molemmille osapuolille. 

 

Sitoutuminen  
Kouluttajan on aina noudatettava sitoumustaan, mikä tarkoittaa, että kouluttajan on tehtävä 

lupaamansa. Omistajayrittäjän on koettava voivansa luottaa kouluttajaan, ja kouluttajan on 

ylläpidettävä korkeata vaatimustasoa. Rehellisyys ja luottamuksellisuus ovat selkeästi 

tärkeitä. Koulutuksen aikana omistajayrittäjä perehdyttää kouluttajan vuosien mittaan 

rakentamaansa yritykseen, joka on hänen elinikäinen saavutuksensa. Yritystä koskeviin 

tietoihin liittyy vastuuta, mikä edellyttää kouluttajalta hienotunteisuutta.  

• Ole rehellinen, vaikka tulokset eivät olisikaan puolellasi, ja kerro totuus. Tämä osoittaa, 

että sinulla on hyvä luonne, mikä lisää luottamusta. 

• Ole ennakoitavissa äläkä ole tunteidesi vietävissä. Ole tilan tasapainottava henkilö. 

• Ilmennä esittämääsi kantaa teoillasi.  

 

Viestintä 

Hyvä viestintä on erittäin tärkeä edellytys luottamuksen rakentamiselle. Tähän kuuluu 

keskustelun tavoitteiden selkeys, joten koulutuksen alussa kouluttajan on annettava 

omistajayrittäjälle selkeä kuva hankkeesta, sen osa-alueista ja tavoitteista. Tärkeä seikka 

selkeässä viestinnässä on kuunteleminen. Kouluttajan on kuunneltava tarkasti ja aktiivisesti, 
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mitä sanottavaa omistajayrittäjällä on, eikä kouluttajan pitäisi keskeyttää häntä. Tämä johtaa 

omistajayrittäjän tarpeiden parempaan ymmärtämiseen ja antaa myös omistajayrittäjälle 

tunteen siitä, että häntä ymmärretään. Aktiivinen kuunteleminen ei tarkoita, että asioista 

ollaan samaa mieltä, vaan ymmärtämistä. Lisäksi kouluttajan on ehdottomasti vältettävä 

lauseiden aloittamista sanalla ”sinun” ja oltava varovainen sanojen ”pitäisi”, ”täytyy” ja 

”tarvitsee” käytön kanssa, koska nämä sanat saavat aikaan puolustusreaktion ja murentavat 

koulutuksen tehokkuutta. 

• Älä koskaan sano ”ei koskaan” tai ”aina”, sillä kategoriset toteamukset ovat 

provosoivia ja epätodennäköisiä. 

• Pysy rauhallisena tai lykkää keskustelua, kun ihmiset suuttuvat tai joutuvat 

tunteidensa valtaan. 

• Vältä sarkasmia, monologeja tai ajatusten lukemista äläkä yritä manipuloida tilannetta 

eduksesi. 

 

Avoimuus 

Luottamuksen rakentamisessa erittäin tärkeä tekniikka on kouluttajan avoimuus. Koulutuksen 

alkamista edeltävä omistajayrittäjän tilanne on se, että hän hallitsee kaikkea, mitä hänen 

ympärillään yrityksessä tapahtuu. Tämä muuttuu, kun kouluttaja osallistuu yrityksen 

toimintaan. Osallistumisen hyväksymiseksi kouluttajan olisi selostettava kunkin 

neuvontaprosessissa käyttämänsä työkalun osa-alueet ja toiminnot. Tiedon hyödyntämisen ja 

neuvontaan johtavan päätöksentekoprosessin tulee olla omistajayrittäjälle selkeitä. 

• Ole erinomainen siinä, mitä teet, sillä osaaminen lisää usein uskottavuuttasi. 

• Kun teet virheen, myönnä se osoittaaksesi, että pystyt ottamaan vastuun teoistasi 
syyttämättä muita. 

• Pyydä anteeksi, jos olet tehnyt jotain väärin ja kysy, mitä voit tehdä tilanteen 

korjaamiseksi. 

 

Empatia  

Empatialla tarkoitetaan kykyä aistia toisten tunteita sekä kykyä kuvitella, mitä joku muu 

ajattelee tai tuntee. Tunne-empatialla tarkoitetaan tuntemuksia ja tunteita, joita ihminen 

kokee reaktiona toisten tunteisiin. Kognitiivinen empatia, jota kutsutaan joskus ”näkökulman 

ottamiseksi”, tarkoittaa kykyä tunnistaa ja ymmärtää toisten tunteita. Myötätuntoinen 

empatia on huolestuneisuuden tunnetta jostain toisesta, mutta ongelman ratkaiseminen 

vaatii lisätoimia. 

• Yritä ymmärtää ja tuntea toisten ihmisten tunteita vahvistaaksesi tunne-empatiaasi. 

• Yritä laittaa itsesi omistajayrittäjien tilalle ja ymmärtää heidän näkökulmaansa 

tilanteeseen kognitiivisen empatiakykysi vahvistamiseksi. 

• Etsi oikea tasapaino tunne-empatian ja kognitiivisen empatian välillä. Voit tuntea 

toisen ihmisen kärsimyksen, aivan kuin itse kokisit sen, ja ilmaista siten asianmukaista 
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myötätuntoa. Mutta samalla sinun on myös hallittava omia tunteitasi ja sovellettava 

tilanteessa harkintaa. 

 

Lisätietoja: 

• Trusting as a ‘Leap of Faith’: Trust-Building Practices in Client-Consultant Relationships 

https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/33428/1/Nikolova%20et%20al%202015

%20Trusting%20as%20a%20leap%20of%20faith%20Accepted%20Manuscript%20vers

ion.pdf 

• 25 yksinkertaista luottamusta rakentavaa toimenpidettä 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/trust-the-new-workplace-

currency/201508/25-simple-trust-building-behaviors 

• 6 tapaa, joilla tulokselliset konsultit rakentavat luottamusta uusiin asiakkaisiin 

https://www.talmix.com/resources/blog/6-ways-effective-consultants-build-trust-

with-new-clients 

  

https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/33428/1/Nikolova%20et%20al%202015%20Trusting%20as%20a%20leap%20of%20faith%20Accepted%20Manuscript%20version.pdf
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/33428/1/Nikolova%20et%20al%202015%20Trusting%20as%20a%20leap%20of%20faith%20Accepted%20Manuscript%20version.pdf
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/33428/1/Nikolova%20et%20al%202015%20Trusting%20as%20a%20leap%20of%20faith%20Accepted%20Manuscript%20version.pdf
https://www.psychologytoday.com/us/blog/trust-the-new-workplace-currency/201508/25-simple-trust-building-behaviors
https://www.psychologytoday.com/us/blog/trust-the-new-workplace-currency/201508/25-simple-trust-building-behaviors
https://www.talmix.com/resources/blog/6-ways-effective-consultants-build-trust-with-new-clients
https://www.talmix.com/resources/blog/6-ways-effective-consultants-build-trust-with-new-clients
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6. Seittikaaviota koskevat ohjeet 
 

Ohjeet ja yhteenvedon on laatinut Vilnius Gediminasin teknillisen yliopiston liikkeenjohdon 
tiedekunta.  Täydelliset ohjeet ovat ladattavissa osoitteesta https://snowman.dev-2.hassel-
it.dk/guidelines.  

Seittikaavio on osa kuusivaiheista neuvontaprosessia. Seittikaavio toimii tutka- ja 
visualisointityökaluna, jonka ansiosta useita tekijöitä voidaan vertailla samanaikaisesti.  

Ohjeet koostuvat seuraavista osa-alueista: 

- ohjeet seittikaavion käyttöä varten 
- seittikaavion kuvaus 
- sanasto ja keskeiset termit  
- seittikaavion kysymysten kuvaus, joka jakautuu kahdeksaan haasteeseen 
- arvioinnin pisteytys 
- prosessia koskeva ohjeistus. 
-  

Ohjeet seittikaavion käyttöä varten 

Seittikaavio – organisaation työkalu, jonka avulla voidaan arvioida omistajayrittäjän 
suoriutumista muun kuin teknisen innovoinnin osa-alueilla. 

Tärkeimmät ominaisuudet: 

• Saatavilla SnowMan-hankkeen verkkosivulla – avoin kaikille internetin käyttäjille. 

• 8 haastetta: (1) Omistajayrittäjän visio ja taidot, 2) Markkinatuntemus, 3) Yritys, 4) 
Henkilöstön ja resurssien arviointi, 5) Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, 6) Muun 
kuin teknisen innovoinnin hallinta, 7) Muut kuin tekniset innovaatiot ja 8) Yrityksen 
kestävä kehitys ja kulttuuri) – arvioidaan 4–6 kysymyksen avulla. 
 

Seittikaavion arvioinnissa käytettyjen indikaattoriarvojen sijoittuminen asteikolla [1–5]: 5 – 
Täysin samaa mieltä; 4 – Jokseenkin samaa mieltä; 3 – Jokseenkin eri mieltä; 2 – Täysin eri 
mieltä; 1 – En tiedä / en ole varma. 

Kaikkien kahdeksan indikaattorin (haasteiden) arviointitulokset olisi piirrettävä kaavioon 
suorituskyvyn mittareina, jotka ovat saatavilla seittikaaviosta. 

Omistajayrittäjän on arvioitava nykyistä ja tulevaisuuden odotettua tilannetta kahdeksassa 
vaiheessa: 

1) vastaamalla seittikaavion kysymyksiin arvioitaessa yrityksen nykytilannetta 
2) vastaamalla yrityksen odotettuun tilanteeseen liittyviin kysymyksiin kuuden 

kuukauden tai 2–3 vuoden kuluttua (kesto valinnainen). 
Visualisoinnissa on käytetty kahta kaaviota: ensimmäisessä kaaviossa näkyvät nykyisen 
tilanteen haasteet ja toisessa kuuden kuukauden tai 2–3 vuoden kuluttua (tai missä tahansa 
muussa päätetyssä ajassa) odotettavissa olevat haasteet. Toimintalinja, jolla on suurin 
epäsuhta, kuvaa yrityksen muuhun kuin tekniseen innovointiin liittyvää tarvetta, jota on 

https://snowman.dev-2.hassel-it.dk/guidelines
https://snowman.dev-2.hassel-it.dk/guidelines
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ensisijaisesti kehitettävä ja parannettava. Omistajayrittäjä ja välittäjä päättävät neuvonnan 
aikana, mitkä haasteet eivät ole ensisijaisia haasteita. 

Seittikaavio osoittaa yrityksen vahvat alueet ja heikot indikaattorit, joiden osalta olisi saatava 
aikaan parannusta, jolloin välittäjät voivat tarjota suoraa konsultointia heikkojen 
indikaattoreiden vahvistamiseksi. Tarkastellaan saadun seittikaavion muotoa – onko se 
symmetrinen? Millainen symmetrinen seittikaavio on verrattuna yritysten seittikaavioon? 

Arvioitavan järjestelmän heikommat osa-alueet ovat lähimpänä keskusta. Mitä lähemmäksi 
indikaattori sijoittuu seitin keskustaa, sitä enemmän siitä tulee kehittämiskohde. 

 

Seittikaaviota koskeva sanasto 
Tietämyksen kerryttäminen tarkoittaa markkinakilpailijoiden kartoittamista keräämällä ja 
analysoimalla markkinoilla julkisesti saatavilla olevia resursseja, joiden avulla voidaan vetää 
johtopäätös markkinakilpailun rakenteesta. Näitä tietoja voidaan hyödyntää myös 
ennustettaessa markkinoiden dynamiikkaa ja tapoja, joilla läsnäolosi vaikuttaa markkinoihin. 
Tämä auttaa parantamaan yrityksen päätöksentekokykyä. 

Liiketoimintakykyyn kuuluvat tietämys, osaaminen ja resurssit, joita yritys kerryttää ajan 
mittaan ja hyödyntää tavoitteidensa saavuttamisessa. Yrityksen henkilöstön osaaminen ja 
valmiudet ovat erityisen tärkeä osa innovoinnin kannalta merkityksellisiä 
liiketoimintavalmiuksia.  

Valmiusvaje – jos nykyiset valmiudet (kuten osaaminen sekä rahoitukselliset ja inhimilliset 
valmiudet) eivät ole riittävät yrityksen tarpeita ajatellen, yrityksen omistajan on määritettävä 
lisättävät valmiudet. Yrityksen olisi kehitettävä tulevaisuuden visiota varten malleja ja muuta 
kuvaavaa tietoa sekä kuvailtava organisaation tulevaa tilannetta. Nykyisten ja toivottujen 
tulevien tilanteiden vertailun avulla tunnistetaan ne organisaation valmiudet, joita on 
parannettava liiketoimintavision, -strategian ja -tavoitteiden tukemiseksi. 

Markkinoiden segmentointi on prosessi, jossa potentiaalisten asiakkaiden markkinat jaetaan 
ryhmiin tai segmentteihin eri ominaisuuksien perusteella. Luodut segmentit koostuvat 
kuluttajista, jotka reagoivat markkinointistrategioiden tavoin ja joilla on yhteisiä piirteitä, 
kuten samoja intressejä, tarpeita tai sijainteja. Markkinoiden segmentoinnin avulla 
markkinoijien on helpompi yksilöidä markkinointikampanjoitaan. Järjestämällä yrityksen 
kohdemarkkinat segmentoituihin ryhmiin sen sijaan, että markkinointi kohdennettaisiin 
kullekin potentiaaliselle asiakkaalle erikseen, markkinoijat voivat käyttää aikaa, rahaa ja muita 
resursseja tehokkaammin kuin jos markkinointi kohdennettaisiin kuluttajille yksilötasolla. 

Muu kuin tekninen innovointi – OECD on laajentanut innovointikonseptin kattamaan muun 
kuin teknisen innovoinnin, joka voidaan jakaa kahteen luokkaan: organisaatioon liittyvään 
innovointiin ja markkinointiin liittyvään innovointiin, jotka täydentävät tuote- ja prosessi-
innovoinnin vakiokonsepteja. Organisaatioon liittyvällä innovoinnilla tarkoitetaan yrityksessä 
aiemmin käyttämättömien uusien tai merkittävästi muuttuneiden organisatoristen 
menetelmien käyttöönottoa laitoksen yksikön liiketoiminnassa, työpaikan organisoinnissa tai 
ulkosuhteissa. Markkinointiin liittyvä innovointi tarkoittaa uusien markkinointimenetelmien 
käyttöönottoa tuotteiden markkinoinnissa. Muu kuin tekninen innovointi laajentaa käsitystä 
yritysten innovaatioista, joissa ei ole kyse vain uusien tekniikoiden kehittämisestä ja 
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soveltamisesta, vaan myös liiketoimintarutiinien, sisäisen organisoinnin, ulkosuhteiden ja 
markkinoinnin käyttöönotosta ja uudelleenorganisoinnista. Tähän lähestymistapaan kuuluvat 
seuraavat innovoinnin muut kuin tekniset ulottuvuudet: ratkaisut, brändit, verkostot, läsnäolo 
(missä), toimitusketju, organisaatio, arvon talteenotto, asiakaskokemus ja asiakkaat (keitä). 

Muu kuin tekninen innovointimuutos tarkoittaa uuden tai parannetun liiketoimintaprosessin 
tai markkinointistrategian toteuttamista yhdessä tai useammassa liiketoiminnossa, jotka 
poikkeavat merkittävästi yrityksen aiemmasta liiketoimintaprosessista ja jotka yritys – on 
ottanut käyttöön. Parannetun liiketoiminnon ominaisuuksia ovat tehokkuuden, 
resurssitehokkuuden, luotettavuuden ja sietokyvyn parantuminen, edullisuus, 
käyttömukavuus ja käytettävyys liiketoimintaprosessiin joko sisäisesti tai ulkoisesti 
osallistuville. 

Muun kuin teknisen innovoinnin suuntaukset ovat esimerkkejä nykyisistä muista kuin 
teknisistä innovaatioista, joita yritykset yleensä toteuttavat: paremmat 
tiedonhallintajärjestelmät tietojen, tietämyksen ja osaamisen hyödyntämiseksi tai 
vaihtamiseksi paremmin yrityksissä, merkittävä muutos työn organisoinnissa, kuten 
muutokset johtorakenteessa tai eri osastojen tai toimintojen integroinnissa, uudet tai 
merkittävät muutokset suhteissa muihin yrityksiin tai julkisiin laitoksiin esimerkiksi 
liittoutumien, kumppanuuksien, ulkoistamisen tai alihankinnan kautta, merkittävät 
muutokset tavaran tai palvelun suunnittelussa tai pakkaamisessa, uudet tai merkittävästi 
muuttuneet myynti- tai jakelumenetelmät, kuten verkkomyynti, franchising, suoramyynti tai 
jakelulisenssi. 

Arvonluonti ja arvolupaus on asemointilauseke, joka selittää, mitä etuja tarjoat ja kenelle, ja 
kuinka teet sen ainutlaatuisen hyvin. Se kuvaa yrityksen kohdeostajan, yrityksen ratkaiseman 
ongelman ja sen, miksi yritys on selvästi parempi kuin muut vaihtoehdot. Arvo on innovoinnin 
implisiittinen tavoite, mutta sitä ei voida taata etukäteen. Innovoinnin arvon toteutuminen on 
epävarmaa ja sitä voidaan arvioida kokonaan vasta innovaation käyttöönoton jälkeen. 
Innovoinnin arvo voi myös kehittyä ajan mittaan ja tuottaa erilaisia hyötyjä eri sidosryhmille.  

 

Seittikaavion indikaattorit 

Haaste 1. Omistajayrittäjän visio ja strategia 

Voit arvioida tämän indikaattorin seuraavasti: 

1.1. Yrityksen visio ja strategia Omistajayrittäjällä on selkeä strategia, jossa on selkeät 
tavoitteet seuraaville 2–3 vuodelle. Onko yritys laatinut tarkkaan määritellyn ja testatun 
strategian? Miten strategia muunnetaan selkeiksi tavoitteiksi ja miten tavoitteet saavutetaan? 
Kuvailisitko tavoitteita järjestelmällisiksi? Tarkistatko suunnitelmasi säännöllisesti? Tietävätkö 
ja ymmärtävätkö kaikki työntekijät roolinsa näiden tavoitteiden saavuttamisessa? Onko 
olemassa keskeisiä suorituskykyindikaattoreita strategian suuntaamiseksi tavoitteiden 
saavuttamiseen?  

1.2. Keskittyminen tulevaisuuden markkinoihin Omistajayrittäjä analysoi uusia teknisiä ja 
muita kuin teknisiä suuntauksia ja sisällyttää ne strategiaan. Jos yritykset eivät tarkastele 
markkinoidensa näkymiä (tulevia suuntauksia), ne eivät näe nousevia suuntauksia ja sitä, 
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miten ne muuttavat markkinoiden koko painopistettä. Toisinaan kaikilla markkinoilla tapahtuu 
merkittäviä äkillisiä muutoksia teknisten tai liiketoimintamallien muutosten vuoksi. Niitä on 
vaikea ennustaa, ellei niitä arvioida säännöllisesti. 

1.3. Innovointistrategia Omistajayrittäjä käyttää strategisia analyysityökaluja muuhun kuin 
tekniseen innovointiin liittyvien muutosten käynnistämiseen. Tutkimusten mukaan 50 
prosenttia yrityksistä, jotka eivät innovoi 10 vuoden aikana, lopettaa kaupankäynnin. 
Tiedätkö, miten innovointi tukee strategiaasi?  Tukeeko yrityksen rakenne sitä? Käytätkö 
innovoinnissa strategisia työkaluja (esim. SWOT, PESTLE, teknologian seuranta ja 
etenemissuunnitelmat) innovoinnin strategisen suunnan suunnitteluun? 

1.4. Liiketoimintamalli Omistajayrittäjällä on selkeä liiketoimintamalli, josta ilmenee muun 
kuin teknisen innovoinnin vaikutus. Liiketoimintamalli määrittää peruslogiikan, jonka mukaan 
luot arvoa ja ansaitset rahaa. Liiketoimintamallinnus on tärkeä työkalu liiketoiminnan 
suunnittelussa, innovoinnissa ja muuttamisessa. Miten yrityksesi luo arvoa? Yritysten 
liiketoimintamallit voivat erottua toisistaan esim. tuotteiden, tekniikan, rahoituksen, 
palvelujen tai logistiikan osalta.  

1.5. Kasvuhalukkuus Omistajayrittäjällä on selkeä halu kasvattaa yritystään. Yrityksesi joko 
kasvaa tai kuolee, joten jos yrität vain säilyttää markkinaosuutesi, vaihtoehto on 
jälkimmäinen. Kasvuhalukkuuden on oltava luonteeltaan kunnianhimoista ja laaja-alaista. 

Haaste 2. Markkinatuntemus 

Voit arvioida tämän indikaattorin seuraavasti: 

2.1. Asiakkaan ymmärtäminen Yrityksellä on käytössään järjestelmiä, joilla varmistetaan 
sellaisten muuta kuin teknistä innovointia (esim. palvelujen parantamiseen, uusien palvelujen 
suunnitteluun, prosessien parantamiseen ja uusien liiketoimintamallien etsimiseen liittyvää) 
koskevien tietojen käyttö, jotka saadaan markkinatutkimuksista, myyjiltä ja asiakasvalituksista 
ja -palautteista. Miten organisaatiosi ymmärtää asiakasta? Hyödynnetäänkö epävirallisia 
keinoja kuten työntekijöiden palautetta ja asiakasvalituksia? Minkä muodollisten 
mekanismien kuten markkinatutkimuksen, asiakaskyselyjen ja kohderyhmien avulla nykyiset 
ja tulevat odotukset tunnistetaan? Miten näitä tietoja käytetään nykyisten palvelujen 
parantamiseen ja uusien palvelujen suunnitteluun?                              

Yritys käyttää markkinoiden segmentointia eri alueiden, teollisuusalojen tai asiakasryhmien 
arvolupausten parantamiseen. Tunnistatko eri markkinasegmentit? Erotteletko tarjontaasi ja 
suhteitasi esimerkiksi maantieteellisten, kulttuuristen tai teollisuuden alojen perusteella? Osa 
yrityksistä soveltaa segmentointia eri tavalla kilpailuun esimerkiksi tarkastelemalla sitä 
vaihtoehtoisesta näkökulmasta. 

2.3. Kilpailijoiden ymmärtäminen Yritys kerryttää tietämystä markkinoiden tulevista 
haasteista, mukaan lukien kilpailijoita koskevia tietoja. Miten hyvin tunnet tärkeimmät 
kilpailijasi? Mistä saat tietoja esim. rahoituksesta, myynnistä, hinnoittelusta, tuotteen 
toiminnasta/suorituskyvystä ja asiakaskunnasta? 

2.4. Kilpailuedun analysoiminen Yrityksellä on selkeä käsitys kilpailueduistaan. Miten 
tunnistat kilpailuetusi? Käytätkö asiakkaista ja kilpailijoista kerättyjä tietoja strategisen 
suunnitelman laatimiseen? Käytätkö teknisiä ja kaupallisia valmiuksiasi kilpailuedun 



Train-the-Trainer seminar 
 
 

 

 24 

tunnistamiseen? Otatko huomioon osa-alueet, kuten tuotteet, prosessit, palvelut, markkinat, 
tekniikat ja muut resurssit 

2.5 Arvonluonti ja arvolupaus Yrityksellä on analyysiin perustuva selkeä arvolupaus, joka on 
osoitettu laskelmilla, sekä asemointilauseke, jossa selitetään, mitä hyötyjä tuotetaan ja 
kenelle, ja miten tämä tehdään ainutlaatuisen hyvin. Se kuvaa yrityksen kohdeostajan, 
yrityksen ratkaiseman ongelman ja sen, miksi yritys on selvästi parempi kuin muut 
vaihtoehdot. Arvo on innovoinnin implisiittinen tavoite, mutta sitä ei voida taata etukäteen. 
Innovoinnin arvon toteutuminen on epävarmaa ja sitä voidaan arvioida kokonaan vasta 
innovaation käyttöönoton jälkeen. Innovoinnin arvo voi myös kehittyä ajan mittaan ja tuottaa 
erilaisia hyötyjä eri sidosryhmille.  

Haaste 3. Yritys 

Voit arvioida tämän indikaattorin seuraavasti: 

3.1. Omistajuus/vaikutusmahdollisuudet/vastuu Yritys tukee työntekijöitä ja antaa heille 
mahdollisuuden kasvattaa muiden kuin teknisten innovaatioiden käyttöä. Täysin 
hajautettujen toimien, prosessien tai hankkeiden omistajuuden hyödyntäminen voi 
merkittävästi lisätä työntekijöiden sitoutumista ideoiden luomiseen ja kehittämiseen. 
Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen voi parantaa toteutettujen hankkeiden 
määrää ja laatua. 

3.2. Organisaation rakenne Yrityksellä on hyvin suunniteltu organisaatiorakenne, jossa 
henkilöstön roolit ja vastuut on määritelty selkeästi. Hyvien yritysten organisaatiorakenteessa 
henkilöstön roolit sekä toimivat järjestelmät ja prosessit on määritelty hyvin. Tämä 
mahdollistaa hyvän suunnittelun ja resurssien optimaalisen käytön, mikä voi edistää yrityksen 
menestymistä. Yrityksen rakenteen ja organisaation tulisi sopia strategiaan. 

3.3. Tietämyksenhallinta Yritys kerryttää ja käyttää yritystoimintaan liittyvää tietämystä 
kuten osaamista, tietotaitoa ja asiakastietoja. Tietämyksen hankintakäytäntöjen 
hyödyntäminen parantaa merkittävästi yrityksen suunnittelua, suorituskykyä, tulevaa 
tuotesuunnittelua, investointisuunnittelua ja elvytyssuunnittelua. Käytössä on järjestelmiä, 
joilla säilytetään yrityksen olemassa olevaa tietämystä kuten osaamista, tietotaitoa, henkistä 
omaisuutta ja kaupallisia tietoja. 

3.4. Horisontaaliset ryhmät Yritys tukee sisäistä yhteistyötä käyttämällä horisontaalisia 
ryhmiä. Yrityksessä tarvitaan horisontaalisia ryhmiä useiden koko yrityksen laajuisten 
muutosten toteuttamiseksi. Pienissä yrityksissä tämä voidaan tehdä epävirallisesti. 
Moitteettomasti toimivien ja resursseiltaan riittävien yrityksen ryhmien olisi hyödynnettävä 
kaikkea tarvittavaa osaamista näiden muutosten suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

3.5. Työpaikan viestintä Yritys käyttää sisäistä viestintää muiden kuin teknisten 
innovaatioiden tukena. Tulosten parantamiseksi on olennaisen tärkeää, että keskeiset tiedot 
välitetään kaikille asiaankuuluville työntekijöille, jotta niiden olennaiset näkökohdat voidaan 
optimoida. Laaja tutkimus on osoittanut, että tietämyksen ja yritysviestinnän työkalujen 
käyttö voi merkittävästi parantaa tuloksia. 

Haaste 4. Henkilöstö ja resurssit 

Voit arvioida tämän indikaattorin seuraavasti: 
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4.1. Henkilöstön osaaminen Yrityksellä on henkilöstö, jonka osaaminen, kokemus ja tietämys 
tukevat muita kuin teknisiä innovaatioita. Onko sinulla tarvittavia taitoja suunnittelemiasi 
aloitteita, hankkeita tai muutoksia varten? Niitä voidaan oppia ja vaalia, ja niitä olisi 
päivitettävä säännöllisesti tai hankittava. Henkilöstöllä on erilaista osaamista, kokemusta ja 
tietämystä, jotka voidaan hyödyntää ryhmäympäristössä parhaalla mahdollisella tavalla. 

4.2. Valmiuksien puutteiden hallinta Yrityksessä tunnetaan nykyiset valmiuksien puutteet, 
osataan ennakoida tulevat puutteet ja on tehty suunnitelma niiden hallintaa varten. Kestävän 
kehityksen kannalta yrityksen on tiedettävä, mitä osaamista ja taitoja on hankittava ja 
kehitettävä tulevaisuudessa. Tunnetko nykyiset ja tulevat valmiuksiesi puutteet? Mitkä ovat 
nykyiset ja tulevat ydinvalmiutesi? Onko sinulla niitä koskevia suunnitelmia? 

4.3. Ongelmien käsittely Yritys muuttaa ongelmat ja kriittiset tilanteet parannuksiksi. Missä 
määrin ongelmien käsittely vaikuttaa yrityksesi resursseihin? Yrityksessä käsiteltävien 
ongelmien suuri määrä on osoitus systeemisistä ongelmista, joihin on puututtava. Hyvän 
käytännön mukaisesti nämä ongelmat analysoitaisiin, määritettäisiin ratkaisuja tai tapoja, 
joilla ongelma käännettäisiin yrityksen eduksi. 

4.4. Tunnistaminen ja palkitseminen Yrityksessä käytetään palkitsemisjärjestelmiä, joilla 
henkilöstöä kannustetaan tekemään muuhun kuin tekniseen innovointiin liittyviä aloitteita. 
Vaikka palkkioiden taso ja tyyppi voivat vaihdella yrityksittäin, ihmiset odottavat tiettyä 
arvostusta ja tunnustusta. Ilman sitä henkilöstön motivaatio vähenee ajan mittaan. Kun 
käytössä on selkeä palkitsemisjärjestelmä, ihmisillä on selkeä odotus käytettävästä 
järjestelmästä. 

4.5. Taloudellinen tuki Varaamme riittävän budjetin ja vapaata kassavirtaa muuhun kuin 
tekniseen innovointiin. Kuinka hyvä rahoitusvakaus yrityksellä on? Mitä vapaata kassavirtaa 
yritys voi varata muihin kuin teknisiin parannuksiin? 

Haaste 5. Yhteistyö ja verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa 

Voit arvioida tämän indikaattorin seuraavasti: 

5.1. Yhteistyöhankkeet yrityksen kumppaneiden kanssa Omistajayrittäjä ja henkilöstö 
tekevät yhteistyötä ulkoisten markkinatoimijoiden (kuten toimittajien, asiakkaiden, 
jakelijoiden ja kilpailijoiden) kanssa. Ongelmanratkaisu tehostuu, kun yritys yhdistää 
resursseja kykyihin, kokemukseen, rahoitukseen ja infrastruktuuriin. Näiden resurssien 
jakaminen ja hyödyntäminen tarkoittaa, että yritykset pääsevät uusille markkinoille, ja 
yhteydet vakiintuneisiin asiakkaisiin saavat uutta pontta. Yhteistyö edistää yrityksen 
kehittymistä oppimisorganisaatioksi. Yhteistyö ei välttämättä ole helppoa, mutta se saattaa 
tuoda organisaatiolle paljon mielenkiintoisemman innovointiaseman. 

5.2. Yhteistyö tutkimuskumppaneiden kanssa Omistajayrittäjä ja henkilöstö tekevät 
yhteistyötä tutkimuslaitosten ja välittäjien kanssa. Yrityksen ja tutkimuslaitoksen välinen 
vuorovaikutus on yksi näkyvimmistä tietämyksen levittämisen institutionaalisista 
rajapinnoista, mikä on edellytys tuotannon ja varallisuuden pitkän aikavälin kasvulle. Tekninen 
yhteistyö on ratkaisevan tärkeää tuotekehityksen uutuuden lisäämiseksi. Organisaatioon 
liittyvillä järjestelyillä olisi pyrittävä tietämyksen vapaaseen liikkuvuuteen yli laitoksen rajojen, 
jotta saavutetaan mahdollisimman suuri arvo.  
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5.3. Ulkoisten ideoiden hyödyntäminen Yritys hankkii muita kuin teknisiä innovaatioideoita 
ulkopuolisilta, kuten välittäjiltä ja tutkimusorganisaatioilta. Innovointi on luova prosessi. Ideat 
uusiin innovaatioihin voivat tulla sekä yrityksen sisältä että ulkopuolelta esim. toimittajilta, 
asiakkailta, tiedotusvälineiltä, markkinatutkimuksesta tai yliopistoilta sekä muista uusien 
teknologioiden lähteistä. Menestystä saavutetaan suodattamalla nämä ideat, tunnistamalla 
ne, joihin yritys keskittyy, ja käyttämällä resursseja niiden hyödyntämiseen. Innovaation 
toteuttaminen voi auttaa yritystä esim. parantamaan tuottavuutta, vähentämään 
kustannuksia ja olemaan kilpailukykyisempi.  

5.4. Valmiudet hallita yhteistyötä Yritys hyötyy yhteistyöstä muussa kuin teknisessä 
innovoinnissa. Yhteistyöhankkeissa onnistuminen edellyttää, että yrityksellä on riittävät 
resurssit käynnissä olevien prosessien hallintaan. Käytössä olisi oltava paljon erilaisia 
valmiuksia, ja viestintä on yksi liikesuhteen merkittävimmistä osa-alueista. Jatkuva 
vuoropuhelu on ratkaisevan tärkeää, koska se auttaa vähentämään riskiä ja kannustaa 
kumppaneita keskittymään yhteiseen visioonsa. Kumppaneiden olisi myös täydennettävä 
toisiaan osaamisellaan, vain siten voidaan odottaa saavutettavan lisäarvoa. 

5.5. Valmiudet hankkia kumppaneilta tarvittavaa osaamista Yrityksellä on valmiudet 
hankkia tarvittava osaaminen kumppaneiltaan, kuten välittäjiltä, toimittajilta, asiakkailta, 
muilta yrityksiltä ja tutkimusorganisaatioilta. Yritysten olisi keskityttävä ydinosaamiseensa, 
joka erottaa ne kilpailijoistaan, koska kilpailijoiden on vaikea kopioida tai hankkia sitä. 
Tällainen osaaminen tuottaa asiakkaille eniten arvoa. Yritykseltä voi kuitenkin puuttua muuta 
olennaista osaamista, joka voidaan hankkia tehokkaasti yrityksiltä tai tutkimuskumppaneilta. 
Omistajayrittäjän olisi siksi oltava tietoinen kaikista osaamisen puutteista ja päätettävä, olisiko 
kyseistä osaamista käytettävä vai voitaisiinko se hankkia ulkopuolelta. 

Haaste 6. Muun kuin teknisen innovoinnin hallinta 

Voit arvioida tämän indikaattorin seuraavasti: 

6.1. Yrityksen ja muun kuin teknisen innovoinnin strategian yhteensovittaminen Muun kuin 
teknisen innovoinnin strategia on linjassa yrityksen strategian kanssa. Kun innovointi 
yhteensovitetaan yrityksen yleisiin strategisiin tavoitteisiin, innovoinnilla on yleensä suurempi 
vaikutus yrityksen tuottamaan arvoon. Dokumentointi, selkeä viestintä ja riittävät resurssit 
ovat keskeisiä tulosten edistäjiä. Varoja tulisi käyttää siten, että yrityksen kokonaistulokseen 
vaikutetaan suoraan, mikä lisää kannattavuutta ja vähentää tarpeettomia kuluja. 

6.2. Muun kuin teknisen innovoinnin elinkaariprosessi Yrityksellä on käytössään määritelty 
prosessi muuta kuin teknistä innovointia varten aina ensimmäisestä ideasta ja hyväksynnästä 
kokonaisvaltaiseen käyttöönottoon. Selkeät toimeksiannot yrityksen kokeiluille ja 
innovaatioiden luomiselle ovat tärkeitä. Yrityksessä olisi oltava kehittynyt järjestely, jossa on 
selkeät vastuut ja menettelyt sen varmistamiseksi, että byrokratian rattaisiin juuttumisen 
sijasta alkuperäinen innovaatioidea hyväksytään, toteutetaan ja saatetaan markkinoille 
täysimääräisesti. 

6.3. Pitkän aikavälin lähestymistapa muuhun kuin tekniseen innovointiin Yritys tekee pitkän 
aikavälin suunnitelmat muun kuin teknisen innovoinnin hankkeille ja määrittää niiden osalta 
selkeät tavoitteet ja resurssit. Pitkäaikaiset hankkeet kestävät kuukausia tai jopa vuosia. 
Yritykset tarvitsevat yleensä enemmän dokumentaatiota ja infrastruktuuria pidemmän 
aikavälin ponnisteluihin. Tehokkaat projektipäälliköt aloittavat arvioimalla hankkeen tarpeen 
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ja määrittämällä, kuinka paljon aikaa tarvitaan haluttujen tulosten saavuttamiseen. Onko 
yritys sitoutunut käyttämään projektinhallintaa strategisesti? Vaikka hanke toteutuisi ajoissa 
ja budjetin puitteissa, epäonnistumisen todennäköisyys on suuri, koska hanke ei ole 
organisatorisen strategian mukainen. Hankkeiden ja strategisten tavoitteiden 
yhteensovittamisen avulla projektipäälliköt pyrkivät varmistamaan, että resurssit käytetään 
hyvin ja että ne vaikuttavat selkeästi yrityksen hyvinvointiin.   

6.4. Muun kuin teknisen innovoinnin hankkeiden suoritusmittarit Yrityksellä on 
projektinhallinnassa tarvittavat kyvyt muun kuin teknisen innovoinnin lyhyen ja pitkän 
aikavälin hankkeiden toteuttamiseen. Arvon mittausjärjestelmä projektinhallinnan 
tuloksellisuuden mittaamiseksi auttaa organisaatioita saavuttamaan yhden tai useamman 
seuraavista tavoitteista: tunnistamaan projektinhallinnan kehittämisaloitteiden 
toteuttamisen liiketoimintavaikutukset, vertaamaan kustannuksia projektinhallinnan 
kehittämisaloitteiden hyötyihin ja määrittämään, onko projektinhallinnan kehittämisaloite 
saavuttamassa tavoitteitaan. Tämä arvo määritetään osoittamalla jonkin mittarin osalta 
tapahtunut parannus ajan mittaan. Mittareiden valinta on avainasemassa projektinhallinnan 
onnistumisen kannalta. Hankkeen omistaja on hankkeen keskeinen sidosryhmä. Hankkeen 
omistaja on yleensä, mutta ei aina, tuotteen vastaanottavan liiketoimintayksikön päällikkö, 
joka vastaa hankkeen onnistuneesta toteutuksesta. Hankkeen omistaja voi usein toimia 
hankkeen "mestarina". 

6.5. Oppiminen muun kuin teknisen innovoinnin aiemmista hankkeista Hankekatselmusta ja 
saatuja kokemuksia hyödynnetään järjestelmällisesti osana projektinhallintaprosessia. 
Aiemmista hankkeista ja niiden ongelmista oppiminen auttaa välttämään vastaavia ongelmia 
tulevaisuudessa. Osana innovointiprosessia tarvitaan hankkeen arviointiprosessia. Miten 
oppimistulokset tallennetaan? Miten oppimistuloksia levitetään ja jaetaan mahdollisimman 
suuren vaikutuksen saavuttamiseksi? 

Haaste 7. Muut kuin tekniset innovaatiot 

Lisätietoa sanaston muista kuin teknisistä innovaatioista.  

Voit arvioida tämän indikaattorin seuraavasti: 

7.1. Innovaatiot asiakkaita varten Markkinoinnissa sekä asiakastuessa ja -palvelussa 
tapahtuvaa innovointia käytetään uusien asiakkaiden ja tulovirtojen hankkimiseen. 

a) Asiakkaat. Tämän ulottuvuuden puitteissa yritys voi löytää uusia asiakassegmenttejä tai 
paljastaa täyttämättömiä (ja toisinaan jäsentelemättömiä) tarpeita. 

b) Asiakaskokemus. Tässä ulottuvuudessa otetaan huomioon kaikki se, mitä asiakas näkee, 
kuulee, tuntee ja muutoin kokee ollessaan vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa kaikkina 
hetkinä. Yrityksen on innovoidakseen pohdittava uudelleen organisaation ja sen asiakkaiden 
välistä rajapintaa 

c) Arvon talteenotto. Arvon talteenotolla tarkoitetaan mekanismia, jolla yritys valtaa takaisin 
luomaansa arvoa. Tämän ulottuvuuden puitteissa yritys voi löytää käyttämättömiä tulovirtoja, 
kehittää uusia hinnoittelujärjestelmiä ja muutoin laajentaa kykyään kerätä arvoa 
vuorovaikutuksesta asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. 
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7.2. Organisaatiota koskeva innovointi Yritys käyttää organisaatiota koskevia innovaatioita 
(esim. prosessin siirto tai irrottaminen, työntekijöiden roolien ja vastuiden muuttaminen, 
oman henkilöstön ja ulkoistuksen tasapainon muutokset ja verkostojen käyttöönotto). 

a) Prosessit. Prosessit ovat liiketoimintojen kokoonpanoja, joita käytetään sisäisten 
toimintojen suorittamiseen. Tämän ulottuvuuden puitteissa yritys voi suunnitella prosessinsa 
uudelleen tehostaakseen, parantaakseen laatua tai nopeuttaakseen sykliaikaa. Tällaiset 
muutokset voivat edellyttää prosessin siirtämistä tai sen etupään irrottamista loppupäästä. 

b) Organisaatio. Organisaatio on tapa, jolla yritys jäsentää itseään, kumppanuuksiaan ja 
työntekijöidensä rooleja ja vastuita. Organisaatioon liittyvässä innovoinnissa on usein 
pohdittava uudelleen yrityksen toiminnan laajuutta sekä määriteltävä uudelleen eri 
liiketoimintayksiköiden ja yksilöiden roolit, vastuut ja kannustimet. 

c) Toimitusketju. Toimitusketju on toimintojen ja toimijoiden sarja, jossa tavarat, palvelut ja 
tiedot liikkuvat alkulähteestä tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen. Tämän ulottuvuuden 
puitteissa yritys voi virtaviivaistaa tiedonkulkua toimitusketjun läpi, muuttaa rakennettaan tai 
tehostaa yhteistyötä osallistujien kanssa. 

7.3. Tuote-/palveluinnovaatiot Yritys käyttää tuote-/palveluinnovaatioita (esim. 
uusi/uudistettu versio tai uusi tuotteiden/palvelujen yhdistelmä) asiakkaille tarjottavan arvon 
parantamiseen. 

a) Tarjonta. Tarjontaan sisältyvät yrityksen tuotteet ja palvelut. Siihen voi kuulua tuotteiden 
tai palvelujen uudet/uudistetut versiot. 

b) Alusta. Alusta on joukko yhteisiä komponentteja, kokoonpanomenetelmiä tai teknologioita, 
joita käytetään tuote- tai palvelukokonaisuuden rakennuspalikoina. Alustojen innovoinnissa 
hyödynnetään "yhtenäisyyden voimaa". Modulaarisuuden avulla luodaan monipuolista 
johdannaistarjontaa nopeammin ja edullisemmin kuin jos kyseessä olisivat erilliset tuotteet. 

c) Ratkaisut. Ratkaisu on räätälöity ja integroitu yhdistelmä tuotteita, palveluja ja tietoja, jotka 
ratkaisevat asiakkaan ongelman. Ratkaisuinnovaatio tuo asiakkaille arvoa valikoiman 
laajuuden ja eri elementtien integroinnin syvyyden ansiosta. 

7.4. Jakeluinnovaatiot Yhtiö optimoi jakelunsa innovaatioiden avulla 

a) Läsnäolo. Läsnäolopisteitä ovat ne jakelukanavat, joita yritys käyttää tarjonnan 
markkinointiin sekä paikat, joissa asiakkaat voivat ostaa tai käyttää tarjontaa. Tässä 
ulottuvuudessa innovointiin kuuluu uusien läsnäolopisteiden luominen tai olemassa olevien 
hyödyntäminen luovilla tavoilla. 

b) Verkostoituminen. Yritys ja sen tuotteet ja palvelut liitetään asiakkaisiin verkostossa, josta 
voi joskus tulla osa yrityksen kilpailuetua. Innovaatiot tässä ulottuvuudessa koostuvat 
verkostoon tehtävistä parannuksista, jotka lisäävät yrityksen tarjonnan arvoa. 

Haaste 8. Yrityksen kestävä kehitys ja kulttuuri 

Voit arvioida tämän indikaattorin seuraavasti: 
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8.1. Johtaminen Omistajayrittäjällä on vankka osaaminen muun kuin teknisen innovoinnin 
johtamisessa. Tietävätkö johtajat, mihin yritys on menossa? Miten hyvin he jäsentävät vision 
ja saavat ihmiset mukaan? Johtajien ei välttämättä tarvitse kuulua johtoryhmään. 

8.2. Johtamistyyli Yrityksen kulttuuri tukee tietojen jakamista ja henkilöstön mahdollisuutta 
vaikuttaa johdon päätöksiin. Yrityksen johtamistyylin tulisi kannustaa tietämyksen jakamiseen 
tiimityön kautta sekä avoimuuteen, jotta asioita voidaan kyseenalaistaa ilman pelkoa. 
Henkilöstön vuorovaikutus johtamiseen liittyvässä päätöksenteossa on vahvaa. 

8.3. Suhtautuminen riskeihin Uusille aloitteille tehdään riskianalyysi. Miten riski nähdään 
yrityksessä? Matala riski tuottaa alhaisen tuoton. Korkea riski voi tuottaa suuria tuottoja, 
mutta onnistumisprosentti voi olla pieni. Tasapainon varmistaminen on tärkeää. Muutoksia 
on hallittava ja niistä on keskusteltava avoimesti ja kattavasti.  

8.4. Kestävä kehitys Yrityksen strategia tukee kestävää kehitystä, yhteiskuntavastuuta ja 
monimuotoisuutta. Mitä mieltä olet liiketoiminnan kestävästä kehittämisestä? Kestävä 
kehitys luo mahdollisuuksia vihreiden kuluttajien toimittajille, ympäristöystävällisempien 
materiaalien ja prosessien kehittäjille, ekotehokkuuteen investoiville yrityksille ja sosiaaliseen 
hyvinvointiin sitoutuneille yrityksille. Näillä yrityksillä on yleensä kilpailuetu. 

8.5. Yrityksen sukupolvenvaihdos Omistajayrittäjällä on selkeä suunnitelma liiketoiminnan 
siirtämisestä jatkajalle (esim. sukupolvenvaihdos, yrityskauppa tai fuusio). Jos yrityksen 
omistaja on eläkkeellä tai lähellä eläkeikää, perintöasiaa ei voida sivuuttaa. Perheyritysten 
sukupolvenvaihdossuunnittelun tulisi olla etusijalla kaikissa yrityksissä, jotka haluavat siirtää 
liiketoimintansa seuraavalle sukupolvelle. Yrityksen asianmukaisen 
sukupolvenvaihdossuunnitelman laatiminen on hyödyllistä useimmille omistajayrittäjille, ja se 
voi olla jopa välttämätöntä. Monet tekijät määrittävät, tarvitaanko 
sukupolvenvaihdossuunnitelmaa, ja joskus looginen ja helppo valinta on yksinkertaisesti 
yrityksen myyminen.  

8.6. Asenne muuhun kuin tekniseen innovointiin  

Yritys suhtautuu avoimesti luovien ratkaisujen ja kokeilujen mukauttamiseen muun kuin 
teknisen innovoinnin alalla. Miten uutuus näkyy yrityksessä? Uutuuksien runsaus tuo uusia 
mahdollisuuksia ja voi tuoda korkeita tuottoja. Mutta se vie aikaa ja on hyvin epävarmaa, ja 
onnistuminen voi jäädä vaatimattomaksi. Keskustelut ja kokeilut, uskallus epäonnistua, kyky 
oppia kokemuksista ja tehdä päätöksiä tulosten perusteella ovat keskeisiä seikkoja 
innovaatiopohjaisessa organisaatiokulttuurissa. 

Vaiheittainen haastatteluprosessi 

ARVIOI NYKYINEN TILANNE 

1. Kerro haastattelun tavoite. 
2. Arvioi keskustelun ja haastattelun aikana jokainen kysymys asteikolla 1–10.  
3. Työkalu laskee tulokset ja piirtää havaintokuvan seittikaavion muodossa. 
4. Määritä haasteet (yritysten keskeisiä indikaattoreita), joilla on äärimmäiset arvot 

(erittäin alhaiset tai erittäin korkeat arvot). 
5. Keskustele haasteista ja odotetuista seurauksista ja päätä, ovatko ne yrityksen 

kannalta hyväksyttäviä. Arvioi seittikaavion avulla organisaation muiden kuin teknisten 
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innovointitoimien tasoa sekä niiden heikkouksia ja vahvuuksia keskittyen erityisiin 
haasteisiin/avainalueisiin. 

ARVIOI ODOTETTU TILANNE INNOVOINNIN TOTEUTTAMISEN JÄLKEEN 

6. Toista vaiheet 2–5 arvioidaksesi yrityksen tilannetta suhteessa yrityksen odotettuun 
tilanteeseen sen jälkeen, kun innovaatio on ollut käytössä tietyn ajan (esim. 6 
kuukauden tai 2–3 vuoden kuluttua (kesto valinnainen)). 

7. Omistajan olisi asetettava yrityksessä etusijalle muu kuin tekninen innovointi, joka 
perustuu molempiin, eri ajanjaksot ilmaiseviin seittikaavioihin. Jos esimerkiksi 
nykytilannetta koskeva arvio on alhainen ja innovointitoimien toteuttamisen jälkeen 
odotettavissa olevan tilanteen odotetaan olevan korkeampi, tämän alueen olisi oltava 
muutoksen ja parannuksen kannalta etusijalla. Jos nykyisen ja odotetun tilanteen 
arviointitulokset ovat yhdistämisen jälkeen kuitenkin samantasoiset, katsotaan, ettei 
tilannetta tarvitse muuttaa. 

8. Yritys laatii suunnitelman arvioitujen muutosten ja muun kuin teknisen innovaation 
toteuttamiseksi.  

 

Yritys voi käyttää seittikaaviota missä tahansa vaiheessa, mikä muodostaa perustan 
myöhemmille arvioinneille ja vertailuille muun kuin teknisen innovoinnin alalla. Arviointi 
voidaan toistaa tietyin väliajoin (harkinnan mukaan), jotta voidaan määrittää edistymistä ja 
tehostamisen tarvetta. 
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7. Kouluttajan koulutus – tehokkaat opetus- ja koulutustekniikat 
 

Tehokkaan opetuksen periaatteet 
Pedagogiikkaa käsittelevässä ensimmäisessä osassa perehdytään tehokkaaseen opetukseen. 

Pedagogista lähestymistapaa, esiintymistaitoja, asennetietoutta, motivaatiota ja sitoutumista 

(eli osallistujien osallistumista) sekä arviointikysymyksiä. Koulutusistuntojen parantamista 

varten on useita linkkejä, joissa on erilaisia asiakirjoja, raportteja ja videoita.  

Osallistujat hankkivat oppiessaan uutta tietämystä, taitoja ja asenteita, jotka muuttavat 

heidän kykyään tehdä jotain, eli tässä kouluttajan koulutusohjelmassa (Train the Trainer) 

kykyä konsultoida pk-yrityksiä. Oppimisprosessin osa-alueita ovat tietämyksen hankkiminen, 

ajatteleminen ymmärtämisen edellytyksenä ja käytännön tekeminen.  

 

Mikä tekee koulutusohjelmasta onnistuneen? 
 

Milloin koulutus on onnistunut? Onnistumiskriteerien täyttämiseksi koulutuksessa olisi oltava 

katettavaa aihetta koskeva selkeä ohjelma, hyvin määritelty kohderyhmä, riittävästi aikaa 

suunnitteluun, hyvin määritellyt ohjelmakohtaiset oppimistulokset, opettajat, ohjaajat tai 

esittelijät, jotka tuntevat aiheen, sen olisi saatava osallistujat mukaan, siinä olisi oltava 

organisatoriset tukijärjestelmät koulutuksen ensimmäisiä vaiheita varten, käytettävä 

laadunmittausjärjestelmää (joka perustuu arviointeihin tai palauteanalyysiin) jne. Luettelo on 

todella pitkä ja vaativa, ja koulutuksen organisointi voi olla todellinen haaste. 

Koulutusistunnon olisi vastattava osallistujien oppimistyylejä. Oppijatyypit jaetaan yleensä 

kolmeen: 

- Visuaalinen: nämä oppijat vastaanottavat parhaiten tietoa näkemällä tai lukemalla 

sen. He hyötyvät kirjallisista ohjeista, kaavioista, esitteistä, videoista ja muista 

visuaalisista tiedoista. 

- Suullinen: suulliset oppijat vastaanottavat parhaiten tietoa kuulemalla sen. He 

hyötyvät parhaiten puhujista, äänikonferensseista, keskusteluryhmistä jne.  

- Kinesteettinen: nämä oppijat oppivat tunnustelemalla. He reagoivat hyvin 

demonstraatioihin ja harjoittelemalla itse. 

 

Koulutettavat ovat yksilöitä. Joskus kouluttajat voivat joutua vaativaan tilanteeseen vaikeiden 

osallistujien kanssa. Taulukossa 1 esitellään joitakin strategioita vaikeiden osallistujien kanssa 

selviytymistä varten. 

 

Taulukko 1. Keinoja vaikeiden osallistujien kanssa selviytymiseen (Swan and Morgan 1993, 

sited in Assistive Technology Trainer’s handbook, http://www.natenetwork.org/manuals-

forms/at-trainers-handbook,  s. 86–87) 

http://www.natenetwork.org/manuals-forms/at-trainers-handbook
http://www.natenetwork.org/manuals-forms/at-trainers-handbook


Train-the-Trainer seminar 
 
 

 

 32 

 

Käytös Mahdolliset syyt Kouluttajien strategiat 

Hyökkäävä 

Riitaisa, haastava ja 

arvaamaton. Voi ryhtyä 

suoraan väittelyyn tai 

esittää jatkuvasti 

"kannustavaa" kritiikkiä 

nykyisiä ideoita kohtaan. 

Tarve voittaa. 

Halu olla johtaja. 

Tarve valvoa ryhmää tai 

koulutuksen tulosta. 

Pysy rauhallisena – älä 

lähde mukaan väittelyyn. 

Pyydä selitystä ja 

selvennystä mieltä 

vaivaavista asioista. 

Pyydä palautetta muilta 

osallistujilta. 

Ohjaa keskustelu takaisin 

sisältöön. 

Malliesimerkit, joiden 

avulla erilaiset mielipiteet 

voidaan ottaa huomioon. 

Käytä huumoria. 

Ole ystävällinen ja rento. 

Viimeisenä keinona on 

keskustella 

käyttäytymisestä 

henkilökohtaisesti tauon 

aikana. 

Eristäytyvä 

Ei osallistu istuntoon tai 

poistuu siitä usein 

muuhun puuhaan, kuten 

vastaamaan puheluun. 

Puhuminen jännittää 

häntä. 

On epävarma omasta 

tietämyksestään. 

Haluton sitoutumaan 

työhön. 

Epävarma työskentelystä 

muiden kanssa. 

Ei välttämättä halua olla 

työpajassa. 

Voi olla muita 

pakottavampia tarpeita 

kuin koulutuksen sisältö. 

Alkuun pääsemiseksi esitä 

kysymyksiä, jotka 

edellyttävät kyllä- ja ei-

vastauksia tai hyvin lyhyitä 

vastauksia. 

Anna tehtäviä pareille tai 

hyvin pienille ryhmille. 

Anna kullekin työpajan 

osallistujalle erityinen 

tehtävä, jonka kouluttaja 

tai muut osallistujat 

tarkastavat. 

Esitä kysymyksiä eristyjän 

osaamis- tai 

vahvuusalueilta. 

Työskentele henkilön 

kanssa kahden kesken tai 
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kysy syitä 

osallistumattomuudelle. 

Kielteinen 

Suhtautuu kielteisesti 

mihin tahansa uuteen 

ideaan tai tehtävään. 

Kieltäytyy kokeilemasta 

uusia ideoita tai 

harkitsemasta niitä. 

Huono itsetuntemus. 

Ei luota kykyynsä 

suoriutua työstä. 

Velvoitettu osallistumaan 

koulutukseen. 

 

Pysy myönteisenä. 

Kerro näkemyksesi 

tilanteesta myönteisillä 

tavoilla. 

Älä väitä vastaan. 

Älä ratkaise ongelmaa 

henkilön puolesta. 

Ideoi suuren ryhmän 

kanssa tapoja ratkaista 

henkilön tunnistamia 

kielteisiä näkökohtia. 

”Mitä se vaatisi?” 

Pyydä ryhmää esittämään 

arvio vasta lopussa. 

Kysy, mikä osa aiheesta 

voitaisiin hyväksyä. 

 

 

Monopolisoija 

Puhuu pitkiä aikoja. 

Keskeyttää muut. 

Toistaa huolenaiheet 

usein. 

Yrittää puhua ensin. 

Ei kuuntele. 

On epävarma 

osallistumisestaan. 

On epävarma omasta 

tietopohjastaan. 

Huomiontarve. 

Tarve saada kouluttajan 

tai ryhmän hyväksyntä. 

Voi olla luonnostaan 

puhelias. 

Saattaa haluta olla 

vastuussa 

lopputuloksesta. 

Ei pidä tehtävistä, jotka 

edellyttävät vuorottelua ja 

useita puhujia. 

Anna tehtäviä, joissa 

kaikkien henkilöiden on 

vastattava tai jotka heidän 

on läpäistävä. 

Rohkaise osallistujia 

antamaan palautetta 

toisilleen eikä suurelle 

ryhmälle. 

Anna kommenteille ja 

kysymyksille aikaraja, jota 

kaikkien ryhmän jäsenten 

on noudatettava. 
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Asiantuntija 

Kertoo olevansa jo perillä 

sisällöstä.  

Puhuu paljon. 

Toimii vapaaehtoisena 

vetäjän avustajana. 

Saattaa antaa virheellisiä 

tietoja. 

Hakee arvostusta ja 

tunnustusta muilta 

osallistujilta.  

Hakee hyväksyntää tai 

yhteyttä kouluttajaan. 

Varmista muiden 

mahdollisuudet. 

Vietä tauko tai osa 

lounastauosta henkilön 

kanssa. 

 

Lisätietoja: 

• Pk-yritysten koulutusopas on saatavilla useilla kielillä: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=782&langId=fi&pubId=416&type=2&furth

erPubs=yes.  

 

Esitystaidot 
Kouluttajien tulee koulutusistuntoa suunnitellessaan kiinnittää huomiota siihen, mitä 

harjoittelijat siitä muistavat. Arvioitu oppiminen: 

- 10 % luetusta 

- 20 % kuullusta 

- 30 % nähdystä 

- 40–50 % nähdystä ja kuullusta 

- 50 % puhutusta 

- 70 % koetusta 

- 90 % tekemisen aikana sanotusta. 

Kouluttajien olisi saatava osallistujat ajattelemaan, kyseenalaistamaan ja kokemaan itse. 

Kouluttajien ei siis pitäisi puhua kaiken aikaa itse, koska oppimistehokkuus laskee hyvin pian, 

jos osallistujia ei oteta mukaan koulutukseen. 

 

Alustukset 

Tilaisuuden alussa on tärkeää saada osallistujat mukaan toimintaan, jossa heidän edellytetään 

keskustelevan ja tekevän yhteistyötä muiden kanssa. Alustukset ovat istunnon alussa 

toteutettuja yksinkertaisia tehtäviä, joiden avulla osallistujat voivat oppia toistensa nimet 

ja/tai taustat, jakaa kokemuksiaan tai tutustua luennon aiheeseen. Oikeanlainen alustus voi 

myötävaikuttaa myönteiseen ja miellyttävään oppimiskokemukseen sekä kouluttajalle että 

osallistujille. Alustusten aikana osallistujien tulisi ottaa kontaktia vähintään yhteen toiseen 

henkilöön. Alustusten tulisi olla aiheeseen liittyviä ja vähäriskisiä, jotta osallistujat tuntisivat 

olonsa mukavaksi ja levolliseksi. Alustuksiin käytetty aika ei saa olla liian pitkä suhteessa 

istunnon pituuteen.  

  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=782&langId=fi&pubId=416&type=2&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=782&langId=fi&pubId=416&type=2&furtherPubs=yes
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Lisätietoja: 

• The Assistive Technology Trainer’s Handbook on avustavan teknologiakoulutuksen 

työkalupakki, joka tarjoaa paljon koulutustilaisuuksiin liittyvää tietoa esimerkiksi 

alustuksista, esityksistä, ideoinnista jne.                    

http://www.natenetwork.org/manuals-forms/at-trainers-handbook  

• Creative Icebreakers, Introductions, and Hellos for Teachers, Trainers, and Facilitators 

-käsikirjassa on 15 ideaa koulutusistunnon alun alustuksia varten  

http://www.businesstrainingworks.com/training-resources/free-icebreakers 

• Re-thinking Progress: The Circular Economy 

https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI.  

 

Esitykset 

Esitystä (esim. PowerPoint™ tai Prezi (Prezi.com)) käytetään koulutussisällön tukena, joten 

sen pitäisi olla selkeä ja helppolukuinen. Esitys on suunniteltu visuaaliseksi tueksi sekä 

kouluttajalle että osallistujille.  

 

• Assistive Technology Trainer’s Handbook http://www.natenetwork.org/manuals-

forms/at-trainers-handbook  

• Esitystaitojen koulutusresursseja ja artikkeleita: 

http://www.businesstrainingworks.com/training-resources/presentation-skills-

articles 

 

Kuvat, taulukot ja videot 

Luennon ja esityksen houkuttelevuuden lisäämiseksi esitykseen/luentoon kannattaa 

sisällyttää kuvia, taulukoita tai videoita. Kuvat ja taulukot havainnollistavat tilanteita hyvin ja 

auttavat osallistujia omaksumaan vastaanotettua tietoa. Tähän osioon voidaan sisällyttää 

myös menestystarinoiden ja tapaustutkimusten esittelyjä. Internet ja Youtube tarjoavat 

erinomaisen mahdollisuuden sopivien videoiden etsimiseen. 

Lisätietoja: 

• Kouluttajien koulutuskäsikirjassa on tietoa ja ohjeita koulutusistuntojen 

järjestämiseen. Niissä on myös hyviä vinkkejä kuvia ja taulukoita varten.  

http://hcfp.gov.in/downloads/manuals/Training_of_Trainers_Manual.pdf.  

 

1.3 Asennetietous, motivaatio ja sitoutuminen 

Foggin käyttäytymismallin mukaan ihmiset ryhtyvät toimiin, kun sekä heidän motivaationsa 

että kykynsä suorittaa tehtävä on korkea ja kun tilanteeseen liittyy kehote (kuva 1). 

Käyttäytymisen odotetaan muuttuvan koulutuksen aikana, jos kaikki kolme tekijää ovat 

olemassa samanaikaisesti.  

Mallissa korostetaan kolmea tärkeää seikkaa ja niiden osa-alueita: 

http://www.natenetwork.org/manuals-forms/at-trainers-handbook
http://www.businesstrainingworks.com/training-resources/free-icebreakers
https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI
http://www.natenetwork.org/manuals-forms/at-trainers-handbook
http://www.natenetwork.org/manuals-forms/at-trainers-handbook
http://www.businesstrainingworks.com/training-resources/presentation-skills-articles
http://www.businesstrainingworks.com/training-resources/presentation-skills-articles
http://hcfp.gov.in/downloads/manuals/Training_of_Trainers_Manual.pdf
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- Ydinmotivaattorit (motivaatio): ilo/kärsimys, toivo/oikeudenmukaisuus, sosiaalinen 

hyväksyntä/hylkääminen; tuntemus, ennakointi, kuuluminen 

- Yksinkertaisuustekijät (kyky): aika, raha, fyysinen vaivannäkö, älyllinen ponnistus, 

sosiaalinen poikkeavuus, ei-rutiininomaisuus 

- Kehotteet: fasilitaattori, käynnistäjä, signaali. 

 
Kuva 1. Motivaatio, kyky ja kehote  

(Fogg, B.J., 2015, http://www.behaviormodel.org/ ) 

 

Fogg Behavior Model Foggin käyttäytymismalli 

B=mat B=mat 

behavior käyttäytyminen (behavior) 

motivation motivaatio (motivation) 

ability kyky (ability) 

trigger kehote (trigger) 

at the same moment samalla hetkellä 

High Motivation Korkea motivaatio 

Low Motivation Matala motivaatio 

Easy to Do Helppo tehdä 

Hard to Do Vaikea tehdä 

fail here epäonnistuu tässä 

succeed here onnistuu tässä 

Action Line Toimintalinja 

triggers kehotteet 

 

 

http://www.behaviormodel.org/
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Kouluttajien on koulutusistuntoja suunnitellessaan ja toteuttaessaan pidettävä yllä korkeaa 

motivaatiota, annettava valmiuksia tehdä asioita helpommin ja annettava jotakin, joka saa 

toimimaan. Koulutuksen tulisi tarjota myönteinen oppimiskokemus ja voiton tunnetta. 

 

Asennetta voidaan käsitellä koulutuksen aikana eri tavoin. Asenteeseen vaikuttava ratkaisu on 

jokseenkin erilainen asennekysymyksen tyypistä riippuen. Tarvitaanko asenteellista 

muutosta, tulevaisuuteen suuntautuvaa asennetta, myönteisempää asennetta tai asennetta, 

jossa nähdään suhteelliset edut? Koulutuskurssin tavoite tulisi luoda siten, että se korostaa 

asennemuutoksen luonnetta. SNOWMAN-konseptissa muutoksen pitäisi näkyä sekä 

osallistujien omassa asenteessa että pk-yritysten suhtautumisessa suhteellisten etujen 

saamiseen. Myös konseptin merkitystä globaalissa mittakaavassa tulee korostaa.  

 

Tehokkaan koulutuksen ja oppimisen perustana on motivaatio. Kouluttajat kohtaavat 

haasteita tehdessään luennoista entistä mielenkiintoisempia ja motivoivampia. Osallistujien 

motivointiin ei ole valitettavasti yksittäistä vastausta. Kouluttajia kehotetaan mukautumaan 

koulutusistuntojen aikana erilaisiin oppimistyyleihin, kuten visuaaliseen, suulliseen tai 

kinesteettiseen oppimistyyliin. 

Kouluttajan koulutusohjelmaa toteutettaessa kouluttajien tulisi pohtia, miten he voivat siirtää 

teorian käytäntöön. Kokeellinen oppiminen on erittäin tehokasta, kun kouluttajat voivat 

yhdistää osallistujien omia kokemuksia koulutusohjelman sisältöihin. 

Kouluttaja voi tehokkaasti hyödyntää erilaisia harjoituksia saadakseen osallistujat mukaan 

oppimisprosessiin mahdollisimman täysipainoisesti.  Aikuiset oppivat parhaiten silloin, kun 

uusi kurssimateriaali perustuu heidän kokemuksiinsa ja kun myös osallistujien väliselle 

keskustelulle jää tilaa. Monet osallistujat ovat kokeneita työntekijöitä, joilla on arvokasta 

tietoa. Koulutusmenetelmiä on monenlaisia, ja yhdessä ne antavat mahdollisuuden 

kurssimateriaalin monitahoiseen ymmärtämiseen.  

Yksi tapa aktivoida koulutettavia on sisällyttää koulutusistuntoihin tarinankerronta. Tarinat 

voivat helpottaa viestintää ja antaa tilaisuuksille henkilökohtaisemman otteen. Tarinoita 

voidaan käyttää esimerkkeinä oikeista ja vääristä tavoista suorittaa tehtäviä tai hyödyntää 

taitoja. Niiden avulla osallistujat voidaan saada löytämään erilaisia näkökulmia aiheeseen. 

Kouluttajien tulisi varata aikaa myös osallistujien omille tarinoille.  

Kouluttajat voivat koulutusistuntojen aikana pitää yleisön mielenkiintoa yllä monin eri tavoin: 

- mielenkiintoinen materiaali, jota käytetään myös koulutuksen jälkeen 

- pari- tai ryhmäkeskustelut, joihin osallistujat saadaan mukaan tavalla tai toisella 

- tapaustutkimukset ja esimerkit todellisista tilanteista 

- roolileikit, jotka ovat erinomaisia esimerkkejä työnjohto-, mentorointi- tai coaching-

tilanteissa 

- demonstraatiot, videot, materiaalinäytteet, prosessisimulaatiot jne.  
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Lisätietoja: 

• The Trainer 's Survival Guide -oppaassa on 25 erilaista tehtävää, joilla luentopohjaisista 

ohjelmista saadaan elävämpiä. Niitä voidaan käyttää koulutusistunnon aikana, ja niihin 

sisältyy kouluttajalle suunnattuja vinkkejä osallistujien saamiseksi mukaan: 

http://www.leotrainer.com/tactiveteach.pdf.  

• 10 parasta toimintatapaa tarinankerronnan käytölle koulutuksessa: 

https://ec.europa.eu/growth/smes_fi.  

• Miksi tarinankerronta on niin tehokasta oppimisessa, ja kuinka voit oppia taitoja: 

https://ec.europa.eu/growth/smes_fi.  

   

Arviointi 
Koulutuksen tehokkuuden arviointi on tärkeä tehtävä. Teoriaistunnon jälkeen kouluttajat tai 

järjestäjät voivat kerätä palautetta kyselylomakkeilla, jotka osallistujat voivat täyttää paikan 

päällä. Varaa riittävästi aikaa lomakkeiden täyttämiseen ja anna myös aikaa keskusteluun siitä, 

mitä osallistujat ovat oppineet ja miten he aikovat käyttää oppimaansa. Arvioinnin kohteena 

ovat  

1) kurssi itsessään ja sen kaikki aihealueet sekä saatu tietämys 

2) kurssin peruspuitteet: luennoitsijat, organisaatio, materiaalit jne. 

Arvioinnin tulosten perusteella kouluttaja voi paljastaa koko koulutuksen tulokset suhteessa 

odotettuihin tuloksiin, löytää mahdolliset heikkoudet ja saada tietoa ohjelmaan 

sisällytettävistä uusista näkökohdista.  

1. Tehokkaat koulutustekniikat 

Pedagogiikkaa käsittelevässä toisessa osassa perehdytään mentorointiin ja coachingiin, 

parhaiden toimintatapojen jakamiseen, epäonnistumisista oppimiseen, tehokkaisiin 

kysymyksiin ja arvostavaan haastatteluun sekä luovuuteen ja innovaatioihin. 

Koulutusistuntojen parantamista varten on useita linkkejä, joissa on erilaisia asiakirjoja, 

raportteja ja videoita.  

 

Opittaessa hankitaan uutta tietämystä, osaamista ja asenteita, jotka muuttavat osallistujien 

kykyä tehdä jotain, kuten kykyä soveltaa SNOWMAN-työkalupakkia tässä Kouluttajan koulutus 

-ohjelmassa. Oppimisprosessin osa-alueita ovat tietämyksen hankkiminen, ajatteleminen 

ymmärtämisen edellytyksenä ja käytännön tekeminen. 

 

Ryhmätyö ja ideointi 
Ryhmätöitä voidaan soveltaa oppimiseen, jos kouluttaja haluaa, että osallistujat käsittelevät 

asiaa väittelyiden ja keskustelujen muodossa. Pienryhmätyöskentely antaa kaikille 

osallistujille mahdollisuuden osallistua harjoituksiin ja siten ilmaista ideoitaan. Ryhmätöiden 

hyödyntämiseksi täysimääräisesti niiden olisi hyvä olla tavoitteellisia. Osallistujien tulee 

ymmärtää meneillään olevan ryhmätyön tarkoitus, aikataulu ja tulosten esitystapa.  

http://www.leotrainer.com/tactiveteach.pdf
https://ec.europa.eu/growth/smes_fi
https://ec.europa.eu/growth/smes_fi
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Ideoinnissa kouluttaja esittää avoimen kysymyksen, ja osallistujat keksivät siihen 

mahdollisimman monta ratkaisua. Ideoinnin ajatuksena on saada osallistujat mukaan ja 

sitoutumaan koulutukseen. Ideoinnin tulisi perustua muutamaan sääntöön parhaan hyödyn 

saamiseksi. Sääntö voi olla esimerkiksi se, että typeriä tai huonoja ideoita ei ole olemassa.  

 

Lisätietoja: 

• Trainer’s Handbook, Assistive Technology Trainer’s handbook 

http://www.natenetwork.org/manuals-forms/at-trainers-handbook 

• Trainer’s Handbook 

http://hcfp.gov.in/downloads/manuals/Training_of_Trainers_Manual.pdf 

• MindTool Brainstorming http://www.mindtools.com/brainstm.html.  

 

Mentorointi ja coaching 
Business Dictionary -sanakirja antaa mentoroinnille ja coachingille seuraavan määritelmän: 

 

- mentorointi: ”Työntekijän koulutusjärjestelmä, jossa vanhempi tai kokeneempi 

henkilö (mentori) toimii neuvonantajana, ohjaajana tai oppaana nuoremmalle 

työntekijälle tai harjoittelijalle. Mentori on vastuussa mentoroitavan henkilön 

tukemisesta ja palautteen antamisesta hänelle.” 

(http://www.businessdictionary.com/definition/mentoring.html) 

- coaching: ”Perinteisten koulutusmenetelmien laajentamista kattamaan (1) yksilön 

tarpeet ja saavutukset, (2) tiiviin havainnoinnin ja (3) puolueettoman ja 

tuomitsemattoman palautteen antamisen suorituksesta” 

(http://www.businessdictionary.com/definition/coaching.html).  

 

Mentorointia voidaan kuvata kumppanuudeksi kahden samalla alalla työskentelevän henkilön 

välillä tai samojen kokemusten jakamiseksi. Mentori on henkilö, joka auttaa mentoroitavaa 

kehittämään ratkaisuja uraan liittyviin kysymyksiin. Mentoreiden pitäisi auttaa mentoroitavaa 

uskomaan itseensä ja lujittaa samalla luottamusta. Hyvä mentori myös haastaa ja 

kyseenalaistaa mentoroitavan, mutta samalla opastaa ja kannustaa häntä. Mentoroinnin 

merkitys on ensisijaisesti siinä, että mentoroitavien tietoisuus itsestään lisääntyy, he ottavat 

enemmän vastuuta omasta elämästään ja ohjaavat sitä haluamaansa suuntaan.  

Coachingissa keskitytään henkilön yksilöllisiin tarpeisiin ja se on yleensä vähemmän 

muodollista kuin muut koulutusmuodot. Coachina toimii yleensä johtaja, esimies tai muu 

työntekijä.  Coach työskentelee coachattavan työntekijän kanssa, kun aika antaa myöten, ja 

pyrkii yhdessä hänen kanssaan vastaamaan kysymyksiin, tekemään ehdotuksia, johtamaan 

oikeaan suuntaan sekä antamaan tukea ja palautetta.  Coachingin ja mentoroinnin erot on 

esitetty taulukossa 2. 

 

http://www.natenetwork.org/manuals-forms/at-trainers-handbook
http://hcfp.gov.in/downloads/manuals/Training_of_Trainers_Manual.pdf
http://www.mindtools.com/brainstm.html
http://www.businessdictionary.com/definition/mentoring.html
http://www.businessdictionary.com/definition/coaching.html
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Taulukko 2. Coachingin ja mentoroinnin väliset erot (http://www.management-

mentors.com/resources/coaching-and-mentoring/) 

 

Coaching  Mentorointi 

Tehtävälähtöinen Suhdesuuntutunut 

Lyhytaikainen Pitkäaikainen 

Suorituslähtöinen Kehityslähtöinen 

Voidaan toteuttaa tarpeen mukaan, ei 

vaadi suunnittelua 

Tehokkaan ohjelman luomiseen 

tarvitaan ohjelmasuunnitelma 

Johtaja suoraan mukana Johtaja mukana vain välillisesti 

Helpompi arvioida ja mitata sijoitetun 

pääoman tuottoa 

Vaikeampi mitata sijoitetun pääoman 

tuottoa 

Riippuvuus 

tuloksenhallintajärjestelmistä, kuten 

tilannekatsauksista ja 360-

hallintaratkaisuista 

Riippumaton 

tuloksenhallintajärjestelmistä 

Coach antaa johtajalle palautetta 

kehityksen etenemisestä 

Mentori ei anna palautetta johtajalle 

 

Coachille maksetaan palveluista Mentori ei saa korvausta 

Coach toimii itsenäisesti Mentorit toimivat mentorointiohjelman 

johtajan avustuksella 

Coacheja ei tarvitse kouluttaa Mentorit ja mentoroitavat ovat saaneet 

koulutusta 

Painopiste on henkilön sijaan 

liiketoiminnassa 

Painopiste on henkilökohtaisessa ja 

ammatillisessa kehityksessä 

Matalammat 

alkuinvestointikustannukset 

Korkeammat 

alkuinvestointikustannukset 

(matalammat ajan mittaan) 

Hyödyntää verkko-ohjelmistoja Mentorointiohjelmaa voidaan hallita 

ohjelmiston avulla, mutta 

henkilösuhdetta ei 

Coachit poistuvat yrityksestä coachingin 

päättyessä 

Mentorit ja mentoroitavat pysyvät 

yrityksessä ja voivat tarjota jatkuvaa 

mentorointia muille 

Toteutuksesta vastaa sisäisen tai 

ulkoisen sisällön asiantuntija 

Mentorit ovat yleensä yrityksen sisällä 

Voidaan toteuttaa korjaavassa 

tarkoituksessa 

Ei koskaan korjaavaa 

Ei yleensä vaikutusta sisäisiin 

käytäntöihin 

Sisäiset käytännöt otetaan huomion 

ohjelmasuunnittelussa 

http://www.management-mentors.com/resources/coaching-and-mentoring/
http://www.management-mentors.com/resources/coaching-and-mentoring/
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Kulttuurin muutosta voi tapahtua / ei 

tapahdu 

Mentorointi on mullistavaa ja vaikuttaa 

kulttuuriin 

Monimuotoisuus voidaan sisällyttää Monimuotoisuus sisältyy mentorointiin 

Coaching toteutetaan henkilökohtaisesti  Mentorointi toteutetaan usein 

henkilökohtaisesti, mutta myös muita 

malleja voidaan käyttää 

Coachingissa tärkeämpää on 

sisältöosaaminen  

Mentoroinnissa tärkeämpiä ovat 

vuorovaikutustaidot 

Johtaja voi olla oman työntekijän coach Mentori on mentoroitavan suoran 

esimieslinjan ulkopuolella 

Coaching on yksisuuntaista Mentorointi on kaksisuuntaista 

Coachingissa keskitytään yrityshenkilöön Mentoroinnissa otetaan huomioon 

henkilö kokonaisuudessaan 

 

Käyttäytymisen muutos Henkilökohtainen muutos 

 

Lisätietoja: 

• Tietoa yritysmentoroinnista, menestyksekkäästä mentoroinnista ja mentoroinnin 

eduista löytyy verkkosivuilta osoitteesta 

http://www.micromentor.org/resources/resource-center  

• Mentoroinnin parhaita toimintatapoja:  

http://www.micromentor.org/learn-more/mentoring-best-practices  

• Coachingin ja mentoroinnin väliset erot:  

http://www.management-mentors.com/resources/coaching-mentoring-differences/  

• Videot: http://mentoring-works.com/resources/videos/. 

 

2.2 Tehokkaat kysymykset ja arvostava haastattelu 

Oppimista voidaan edistää tehokkailla kysymyksillä. Kysymysten avulla kouluttajat voivat 

motivoida osallistujia, pitää yllä heidän mielenkiintoaan keskeisistä aiheista ja saada heidät 

mukaan oppimisprosessiin. Kysymykset voidaan nähdä myös keinona edistää tietämyksen 

jakamista ja luomista osallistujien keskuudessa. Pitäisikö sinun olla huolissasi, jos osallistujilla 

ei ole kysyttävää? Kyllä pitäisi. Istuntojen alussa kouluttajan tulisi kannustaa osallistujia 

esittämään kysymyksiä. Ei ole olemassa typeriä kysymyksiä. Jos yleisöllä ei ole kysymyksiä, 

esitä heille kysymys. Jos et tiedä vastausta, pyydä apua osallistujilta. Joku yleisöstä saattaa 

tietää vastauksen. Voit tietenkin aina antaa linkkejä internet-sivustoihin, joista saa lisätietoja.  

 

Pk-yrityksissä ongelmat voidaan ratkaista 4D- tai 5D-mallin avulla. Neljä yhteistä vaihetta ovat: 

- Määrittely: tunnistetaan nykytilanne ja sen myönteiset näkökohdat. 

- Tutkinta: analysoidaan, mikä toimii tällä hetkellä hyvin. 

http://www.micromentor.org/resources/resource-center
http://www.micromentor.org/learn-more/mentoring-best-practices
http://www.management-mentors.com/resources/coaching-mentoring-differences/
http://mentoring-works.com/resources/videos/
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- Unelmointi: visioidaan valoisaa tulevaisuutta, kehitellään luovia ja innovatiivisia 

ideoita.  

- Suunnittelu: rakennetaan unelmaa, suunnitellaan järjestelmiä, prosesseja ja 

strategioita. 

 

5D-mallin viides vaihe (kuva 2): 

- Luovutus: edetään kohti unelman toteuttamista. 

 
 

Kuva 2. Arvostavan haastattelun 5D-kierto 

(http://www.metavolution.com/rsrc/articles/whatis_ai.htm) 

 

Myönteinen ydin 

1. Määrittely 

"Mikä on haastattelun painopiste?” 

(Valinnainen myönteinen aihe) 

Selkiyttäminen 

 

2. Tutkinta 

"Mikä antaa merkityksen?” 

(Paras mikä on) 

Arvostaminen 

 

3. Unelmointi 

"Mikä voisi olla?” 

(Mitä maailmassa vaaditaan) 

Visiointi 

http://www.metavolution.com/rsrc/articles/whatis_ai.htm
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4. Suunnittelu 

"Mitä pitäisi olla” 

(Ihanne) 

Yhteisrakentaminen 

 

5. Kohtalo / luovutus 

"Mitä tulee olemaan?” 

(Miten voimaannuttaa, oppia ja säätää/improvisoida) 

Innovointi 

 

Lisätietoja: 

• MindTools Appreciative inquiry 

http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_85.htm  

• Center for Appreciative Inquiry http://www.centerforappreciativeinquiry.net/.  

 

Tietämyksen luonnin ja jakamisen parhaat toimintatavat ja pahimmat tapaukset 
”Parhailla toimintatavoilla saavutetut tulokset ovat jatkuvasti parempia kuin muilla keinoilla 

saavutetut tulokset” (Euroopan komission raportti parhaista toimintatavoista, s. 17). Parhaita 

toimintatapoja koskevia esimerkkejä voidaan käyttää tukena koulutusistunnoissa. Muita kuin 

teknisiä innovaatioita kullakin alueella havainnollistavien tapaustarinoiden kerääminen voi 

olla hyödyllistä.  

 

Pahimmat tapaukset voidaan määritellä ”huonoimmaksi mahdolliseksi ympäristöksi tai 

tulokseksi useiden suunnittelu- tai simulointimahdollisuuksien joukossa”.  Koulutusistunnon 

aikana pahimmista tapauksista voi olla osallistujille apua heidän suunnitellessaan 

liiketoiminnan tulevia menoleikkauksia ja laatiessaan varautumissuunnitelmia. Valitettavasti 

esimerkkejä pahimmista tapauksista ei ole helppo löytää eivätkä useimmat yritykset halua 

jakaa niitä. Ehkä kouluttaja tai jotkut osallistujat voivat kuitenkin jakaa kokemuksensa.  

 

Luovuus ja innovaatiot 
Luovuus ja innovaatiot liittyvät läheisesti pk-yritysten tuottavuuteen. Euroopan komissio 

edistää pk-yritysten innovaatioita, kuten teknologisia läpimurtoja, uusia prosesseja ja 

liiketoimintamalleja, muita kuin teknisiä innovaatioita ja palvelualan innovointia. Luovuus, 

uuden tietämyksen käyttö ja hiljaisen tiedon kerääminen vahvistavat pk-yritysten 

tuottavuutta. Kun tietämys siirtyy tehokkaasti, uusille tuote-, prosessi- ja palveluinnovaatioille 

tarjoutuu mahdollisuuksia. 

 

Lisätietoja: 

• Euroopan pienyritysportaaliin on koottu yhteen kaikki EU:n pk-yrityksille tarjoamat 

tiedot käytännön neuvoista poliittisiin kysymyksiin.  

http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_85.htm
http://www.centerforappreciativeinquiry.net/
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https://ec.europa.eu/growth/smes_fi 

• Euroopan komissio, innovaatiot: 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation_fi  

• Euroopan komissio, innovaatiounioni: https://ec.europa.eu/info/research-and-

innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/innovation-union_fi  

• Euroopan komissio, yrittäjyys ja pk-yritystoiminta: 

https://ec.europa.eu/growth/smes_fi  

• MindTools Creativity tools: http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_CT.htm  

 

 

  

https://ec.europa.eu/growth/smes_fi
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation_fi
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/innovation-union_fi
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/innovation-union_fi
https://ec.europa.eu/growth/smes_fi
http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_CT.htm
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8. KAIN-menetelmä – Tietämyksen hankinta yksilöllisten tarpeiden 

mukaan 
 

Onnistuneesti testattu ja toteutettu KAIN-menetelmäkehys (koulutusmenetelmä)  

• luo yhteistä tietämyspohjaa eri taustoista tuleville osallistujille koulutus- ja 

konsultointiprosesseissa  

• huomioi erityisesti osallistujien yksilöllisen kokemuksen  

• osoittaa mahdollisuudet muuttaa/parantaa osallistujien tilannetta paikan päällä 

hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi ja muutostoimenpiteiden toteuttamiseksi 

• tarkentaa tietämystä mahdollisista muutostarpeista ja  

• sallii osallistujien suunnitella oikeat toimenpiteet ja panna ne täytäntöön 

asianmukaisesti. 

 

KAIN-menetelmällä kuvataan kouluttajien/konsulttien tehtäviä, joiden avulla he vievät 

eteenpäin (esim. organisatorisia tai rakenteellisia) työpaikkainnovaatioita ja antavat yrityksille 

mahdollisuuden toteuttaa muutosprosesseja mahdollisimman itsenäisesti ulkopuolisten 

konsulttien valvonnassa.  

 

Konsultointiprosessi koostuu kolmesta vaiheesta: 

1. luokkahuoneopetus 

2. itseopiskelu ulkoisen tuen avulla 

3. raportointi ja pohdinta. 

 

Koulutuksen yleisenä tavoitteena on varmistaa, että kaikilla osallistujilla on riittävästi tietoa ja 

tietämystä siitä, miten perustavanlaatuinen koulutusidea voidaan toteuttaa paikan päällä 

(melko erilaisissa) yksilöllisissä puitteissa. On hyvä, jos osallistujat keräävät luottamusta 

muutosprosessien toteutettavuutta varten. 

 

Kouluttajien/konsulttien tehtävä: tietämyksen siirtäminen ja henkilöiden saaminen mukaan  

• osallistavien muutosprosessien hallintaan  

• muutostarpeen kartoittamiseen  

• tarpeen (merkityksen) ja toimintamahdollisuuksien (mahdollisuuden, 

toteutettavuuden, käytännöllisyyden) arviointiin   

• muutostavoitteiden asettamiseen ja muutostoimenpiteiden ideointiin. 
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Osa 1: Luokkaopetus  

(Kesto noin 1,5–2,5 päivää) 

 

Tavoitteet ja tehtävät: 

• tietämyksen siirtäminen KAIN-menetelmästä, joka on sulautettu henkilöstöpolitiikan 

sisältöön ja työpaikkainnovointiin 

• yhteisen perustan luominen hankkeen osallistujille opettamalla olennaiset tiedot 

muutosprosessien hallinnasta ja työntekijöiden osallistumisesta 

• kokemusten vaihtaminen onnistuneista työsuunnitteluhankkeista ja hyödyllisten ja 

haitallisten vaikutusten kartoittaminen 

• ensimmäinen/alustava perehtyminen muutosprosessia koskeviin aiheisiin omassa 

yrityksessä. 

 

Tämän koulutusmoduulin ydin on 1,5–2 päivän työpaja, jossa osallistujat tutustuvat 

hankkeisiin liittyvän tutkimuksen (yleensä tieteeseen perustuviin) malleihin ja työkaluihin 

ongelmien jäsentämiseksi ja ratkaisemiseksi, ja oppivat soveltamaan niitä (henkisesti). Näin 

pyritään luomaan yhteinen käsiteperusta koulutuksen jatkotoimenpiteitä varten.  

Esitellyt mallit ja työkalut (suunnittelusuosituksina käyttöä varten) muodostavat 

ihannetapauksessa yhteisen kehyksen, johon osallistujien nykyiset kokemukset integroidaan 

koulutustavoitteiden saavuttamiseksi. Osallistujien kokemusten tulisi täydentää tai muuttaa 

tutkimuksen tarjoamia ehdotuksia pyrittäessä jäsentämään ja ratkaisemaan ongelmia. 

Ehdotetut mallit ja työkalut olisi siis koulutuksen varhaisessa vaiheessa mukautettava 

(henkisesti) osallistujien yksilöllisiin tarpeisiin ja ominaisuuksiin paikan päällä (yleensä erilaisin 

edellytyksin). 

 

Kouluttajien/konsulttien tehtävät: 

 

Paikan päällä kasvotusten toteutettavaan koulutukseen osallistuvien henkilöiden yksilöllisten 

tarpeiden ja erityispiirteiden huomioon ottaminen edellyttää kouluttajien laajaa tietämystä ja 

kokemusta vuorovaikutteisten ja osallistujakeskeisten opetusmenetelmien käytöstä. 

 

Koulutuksen ensimmäisessä osassa keskitytään myös siihen, että osallistujat osallistuvat oman 

hankkeensa suunnitteluun, täytäntöönpanoon ja (kriittiseen) arviointiin, jota käsitellään 

koulutuksen toisessa osassa. Koulutuksen tämän osan toinen keskeinen tavoite onkin antaa 

osallistujille tärkeitä virikkeitä esiteltyjen mallien ja työkalujen täytäntöönpanoon omassa 

hankkeessa. Koulutuskonseptin toisen osan painopisteenä on, että osallistujat soveltavat ja 

täytäntöönpanevat esitellyt mallit ja työkalut ”kotona”.  
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Osa 2: Itseopiskelu omassa yrityksessä/organisaatiossa kouluttajien tuella 

(Kesto n. 4–6 viikkoa) 

 

Tavoitteet ja tehtävät: 

• seurata ja tukea yritysten muutosprosesseja tavoitteiden laatimisesta, toimenpiteiden 

kuvauksesta, toteutuksen käsitteellistämisestä aina vaikuttavuusanalyysiin 

koulutuksen ja prosessilähtöisen tai tarvittaessa myös teknisen konsultoinnin avulla  

• soveltaa ja siirtää tietämystä osallistujien yksilölliseen käytäntöön paikan päällä.  

 

Toisessa osassa osallistujien tehtävänä on soveltaa ensimmäisessä osassa hankittua 

tietämystä ja tietoa siitä, miten he voivat muokata omaa käytäntöään omien 

yritysten/organisaatioiden koulutusidean mukaisesti. Kestävän (oppimisen) vaikutuksen 

aikaansaamiseksi on tarpeen, että osallistujat suunnittelevat, täytäntöönpanevat, arvioivat, 

tarkastelevat kriittisesti ja dokumentoivat omia hankkeitaan tai toimiaan parantaakseen 

paikan päällä "tässä ja nyt” vallitsevia yksilöllisiä puitteita.  

Tätä noin 12–18 viikkoa kestävää vaihetta täydennetään ja tuetaan kouluttajien/konsulttien 

ammatillisella neuvonnalla ja tuella. Osallistujien olisi periaatteessa sovellettava ja 

täytäntöönpantava itse ensimmäisessä osassa hankkimaansa tietämystä. Yleensä kuitenkin 

tarvitaan neuvoja ja tukea, jotta koulutuksen ensimmäisessä osassa hankittua tietämystä 

voidaan mukauttaa asianmukaisesti paikan päällä vallitsevissa todellisissa olosuhteissa ja jotta 

oma hanke onnistuu.  

 

Kouluttajien/konsulttien tehtävät: 

Kouluttajien tuki voi vaihdella melko yksinkertaisesta yleisestä konsultoinnista eli olennaisten 

tietojen välittämisestä intensiiviseen ohjaukseen eli coachingiin. Yksittäistapauksissa on 

yleensä pohdittava, millaista tukea tarvitaan, jotta yksittäinen osallistuja voi saavuttaa omat 

hanketta koskevat tavoitteensa. 

Tässä vaiheessa on täysin mahdollista eikä lainkaan epätavallista, että sovellettaessa 

ensimmäisessä vaiheessa esiteltyjä malleja ja työkaluja käytännössä yksittäinen hanke etenee 

eri tavalla kuin osallistuja alun perin ajatteli ja suunnitteli. Tällaisissakin tilanteissa hanketiimin 

kouluttajat voivat antaa arvokasta tukea hankkeen "todellisten" tavoitteiden saavuttamisessa. 

 

Koulutuksen toisessa osassa tuodaan esiin hyvin tervetullut didaktinen näkökulma 

konkreettisiin parannuksiin omassa yrityksessä/työpaikassa, mikä on yhteydessä korkeaan 

oppimismotivaatioon. Tässä oppimisprosessissa yrityksen johto ja muut työntekijät ovat 

yleensä vahvasti mukana työpaikalla todellisuudessa tehtävässä työssä, jolloin koulutuksessa 

saavutetaan yhteisoppimista ja vahvoja kerrannaisvaikutuksia. 

Lisäetuna on, että opittu pannaan suoraan täytäntöön jokapäiväisessä liiketoiminnassa, 

hanketyöhön liittyvät innovaatiot ovat yrityksen johdon edun mukaisia, näkyvät nopeasti ja 

motivoivat johtajia edistämään työvoiman jatkokoulutusta sekä käyttämään sitä yrityksen 
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johtamisen strategisena välineenä. Toinen osa vastaa myös koulutuksen suurimpana esteenä 

olevasta jatkuvasta ajanpuutteesta kärsivien pk-yritysten erityistarpeisiin. KAIN-

koulutusmenetelmän myötä poissaolot häviävät yleensä lähes kokonaan.  

 

Osa 3: Yksilöllisen hankkeen esittely ja pohdinta 
(Kesto n. 1/2–1 päivää) 

 

Tavoitteet ja tehtävät: 

• pohtia (arviointi) yksittäisten, toiminnallisten ja rakenteellisten muutosten sekä 

muutosprosessien onnistumista 

• tunnistaa muutosprosessia tukevat ja estävät olosuhteet ja 

• suunnata ”saadut kokemukset” myöhempiin muutosprosesseihin. 

 

Koulutuksen kolmannessa osassa esitellään ja vaihdetaan saatuja kokemuksia ja oppeja 

yhteisessä tapahtumassa, jossa osallistujat esittelevät yksittäiset hankkeensa ja keskustelevat 

niistä. Sekä osallistujien että kouluttajien erityisenä tehtävänä on tarkastella hankkeita ja 

pohtia, miten ne edistävät kokonaisvaltaisen koulutusidean kestävää saavuttamista, jotta 

voidaan vahvistaa henkilöstöpolitiikan ja työpaikkainnovoinnin valmiuksia. Osallistujien 

välinen ajatustenvaihto voi antaa heille arvokasta tietoa oman hankkeen onnistumisen 

tehostamisesta. Tässä yhteydessä tärkeä tavoite voi olla myös osoittaa, mitkä esteet ovat 

suurimpana syynä "epäonnistumiselle", jotta asiaa voidaan työstää tulevaisuudessa. 

 

Kouluttajien/konsulttien tehtävät: 

• saada osallistujien välille aikaan rakentavaa tiedonvaihtoa  

• keskittyä yhteiseen perustaan (yleisten) koulutustavoitteiden saavuttamiseksi  

• juontaa ohjaavaa keskustelua muutosprosesseja tukevien ja estävien olosuhteiden 

tunnistamisesta ja antaa panoksensa yksittäisten hankkeiden mahdollisen 

seurantavastarinnan vähentämiseen. 

 

Ohjeita kouluttajille/konsulteille KAIN-menetelmän suunnittelusta ja käytöstä 

 

Yritysten/henkilöiden valinta koulutukseen ja konsultointiin riippuu yritysten intresseistä. 

Aktiivisessa lähestymistavassa esivalinta voidaan tehdä yksilöllisten kriteerien, kuten 

toimialan, yrityksen koon, teknologian käytön tilan, henkilöstöpolitiikan laadun, 

innovointisuuntautuneisuuden eli organisaation kypsyysasteen perusteella. 

 

Ryhmän koko ei saisi ylittää kahdeksaa, ja siinä pitäisi olla mukana vähintään kolme tai neljä 

yritystä. Yritykset voivat lähettää useamman kuin yhden henkilön (hankeryhmä). Ryhmän 

henkilömäärä saa olla enintään 12 henkilöä. 
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Yrityksistä tulevilla henkilöillä tulisi olla oikeus tehdä päätöksiä tai vaikuttaa 

organisaatioihinsa, jotta he voivat määrätietoisesti edistää yksittäisten hankkeidensa 

toteuttamista. 

 

Osallistujien on päätettävä ensimmäisen osan lopussa jatkamisestaan toiseen ja kolmanteen 

osaan, muuten resursseja tuhlataan. Jos on pelkoa siitä, että toisessa osassa ilmenee 

ongelmia, on parempi tehdä pikemminkin pieni koehanke kuin liian monta tai liian suuri 

hanke. On hyvä muistaa, että myös epäonnistuneista hankkeista voi oppia jotain. 

 

Yritykset voivat vaihtaa ideoitaan ja kokemuksiaan kehittämisvaiheen aikana ja esimerkiksi 

kehittää toimenpiteitä yhdessä.  

 

Kouluttajia/konsultteja koskevat vaatimukset 

 

Koulutusmenetelmän lyhyen kuvauksen eri kohdissa tuli esiin, että kouluttajilla on erityinen 

rooli tämän menetelmän käytössä, mikä korostuu jälleen tässä. 

 

Yleensä kouluttajilla/konsulteilla olisi oltava kokemusta sisällön esittämisestä ja 

vuorovaikutteisten menetelmien käyttämisestä koulutuksen suunnittelussa. 

 

Ottaen huomioon kokonaistietämyksen kaikista olennaisista aihealueista kouluttajat eivät ole 

vain eri hankeaiheiden ja -sisältöjen edustajia, vaan myös – didaktis-metodologisesta 

näkökulmasta – sovittelijoita, oppimisprosessin fasilitaattoreita, coacheja, joskus 

yhteisjohtajia, konsultteja ja jopa oppijoita. 

 

Yksittäisissä tapauksissa heidän on myös päätettävä, missä muodossa asiantuntijoiden 

osallistuminen (yksityiskohtaiseen) aiheeseen on välttämätöntä hyvin erikoisten aiheiden 

osalta. Tämä edellyttää hyvää verkostoa. 

Kouluttajien erityisenä haasteena on toimiminen coachin roolissa, jolloin he saattavat joutua 

antamaan myös yksilöllistä tukea yksittäisten osallistujien oppimisprosesseissa hankkeen 

toteuttamiseksi paikan päällä. 
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9. Kouluttajan koulutuksen arviointikonsepti 
 

Arvioinnin menetelmät ja tavoitteet 

Kansainvälisellä tasolla on laadittu useita arviointimenetelmiä ja -standardeja. Sovellettujen 

menetelmien vertailu osoittaa, että validiteetin arviointikriteereillä on tärkeä merkitys (vrt. 

mm. Widmer, Th., Evaluation: A systematic manual, Wiesbaden, 2009). Arviointitulokset 

ilmentävät vastaavasti sitä, minkä kriteerien mukaan tietyt painopistealueet on määritetty. 

Samalla merkityksellä on käytännöllinen suuntaus. Kysymys kuuluukin: mitkä tavoitteet 

arvioinnilla on saavutettava? 

 

Tavoitteet  

Arvioinnilla on pääsääntöisesti seuraavat tavoitteet: 

1. Arvioinnin on annettava objektiivista tietoa prosessien edistymisestä (määrällisesti ja 

laadullisesti). 

2. Arvioinnin on autettava hallitsemaan tällaisia prosesseja ja löytämään niiden vahvuuksia ja 

heikkouksia. Siksi se toimii laadunvarmistusvälineenä. 

3. Arvioinnin on palveltava legitimointia. Onnistunut arviointi on siis osoitus arvioitavasta 

prosessista vastaavan henkilön pätevyydestä. 

4. Arvioinnilla on varmistettava vuoropuhelun edellytyksenä oleva avoimuus. 

Arviointi tehtiin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi prosessiin liittyvällä ja summatiivisella 

tavalla: prosessiin liittyvä (myös formatiivinen ja kehitykseen liittyvä) tapa takaa projektin 

edistymisen laadun arvioinnin ja tarvittaessa muutosten tekemisen. Summatiivinen arviointi 

tai tulosten arviointi palvelee määritettyjen tavoitteiden arviointia hankkeen puitteissa sekä 

hankkeen luennoitsijoiden hallinnan, yhteistyön ja tiedonvaihdon vaikutuksen ja tehokkuuden 

lopullista arviointia. 

 

Menetelmät 

Arvioinneissa on yleensä järkevää käyttää laadullisten ja määrällisten välineiden yhdistelmää: 

"Jos halutaan varmistaa ohjelman asiaankuuluvia olosuhteita ja vaikutuksia koskevien 

lausuntojen saatavuus toisiaan vahvistavien todisteiden puitteissa, usean metodin 

tarjoaminen antaa yleensä kattavamman ja informatiivisemman kuvan kuin monomeettinen 

lähestymistapa" (Brandtstädter, Jochen (1990): Development during the course of life. 

Approaches and problems of lifespan development psychology. In: Mayer, Karl Ulrich (Hg.): 

Life courses and social transformation (special issue of the Cologne magazine for sociology 

and social psychology. Opladen: Westdeutscher Verlag.). 

Siinä missä laadulliset tutkimusmenetelmät soveltuvat prosesseihin liittyvien tietojen 

(ohjelmien valvonta, toteutus jne.) analysointiin, tavoitteiden saavuttamisen, vaikutusten ja 

syy-yhteyksien arvioinnissa on käytettävä määrällisiä kysely- ja arviointimenetelmiä 

(Stockmann, Reinhard: Was ist eine gute Evaluation. Saarbrücken: Centrum für Evaluation, 

2002. (CEval-Arbeitspapiere; 9). 
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Arvioinneissa yleisimmin käytetyt menetelmät ovat: 

-  käytettävissä olevan aineiston toissijainen analyysi 

- ohjatut haastattelut 

- standardoidut tutkimukset tai osittain standardoidut tutkimukset 

- tapaustutkimukset. 

 

Valittavat ja täytäntöönpantavat menetelmät riippuvat käsiteltävistä keskeisistä 

arviointikysymyksistä, asetettavista tavoitteista ja tehtävistä, arvioinnin tekijästä ja 

sovellettavasta tutkimusparadigmasta. 

Tämän arvioinnin puitteissa käytetään yhdistelymallia. Yleisesti ottaen se tarkoittaa sitä, että 

ensin tehdään määrällinen tutkimus. Kun saatua tietoaineistoa on arvioitu määrällisesti, siihen 

sovelletaan laadullista tutkimusmenetelmää, jonka avulla tutkimustulokset pyritään 

yhdistämään. Menetelmä tarjoaa aineistoa odotettujen ja odottamattomien vaikutusten 

tulkintaa varten ja havainnollistaa kvantitatiivisten tutkimusten tuloksia tapausesimerkkien 

perusteella. 

Kouluttajan koulutuskurssin arviointiin käytettiin tämän vuoksi standardoituja ja osittain 

standardoituja tutkimuksia kirjallisten kyselylomakkeiden muodossa. Täydentäviä tuloksia 

saatiin koulutusten puitteissa tehdyistä huomioista. 

 

Tietolähteet 

Arviointitutkimuksen johtopäätökset parantavat osaltaan koulutuksen laatua ja erityisesti 

vaikuttavuutta, osoittavat koulutusmallin rajoitteet ja osoittavat jatkotoiminnan suunnan. 

Arvioinnin kohteena olivat seuraavat tutkimuskysymykset: 

• sen arvioiminen, vastaako koulutus osallistujien odotuksia 

• harjoittelijoiden tyytyväisyyden arvioiminen 

• sen arvioiminen, voidaanko koulutus toteuttaa eri maissa 

• sen määrittäminen, mikä vaikutus koulutuksella on osallistujien ammattipätevyyden ja 

työtilanteen parantumiseen sekä henkilökohtaiseen kehitykseen 

• siihen vastaaminen, miten koulutuksen aikana hankituista taidoista voi olla hyötyä 

osallistujille heidän päivittäisessä työssään. 

 

Osallistujat ja tarkkailijat täyttivät kirjalliset kyselylomakkeet, sillä nämä tutkimukset 

perustuvat kirjalliseen haastatteluun, jossa kirjallisella kyselylomakkeella on tärkeä rooli. 

Kyselylomakkeen laatu määrittää sen kautta saatujen tietojen laadun. Luonteeltaan 

persoonaton, vakiokysymyksiä sisältävä kyselylomake sekä tiedonkeruuta tukeva kysymysten 

järjestys vaikuttavat vastaajaan. Suljetuista kysymyksistä saadaan valmiit vastaukset, joita 

tutkija on ennalta pohtinut. Vastaajat valitsevat vaihtoehdon vain ehdotetuista vastauksista. 

Vastaukset valitaan siten, että ne kattavat yleensä kaikki mahdolliset esitettyyn kysymykseen 

johtavat ratkaisut. Ne helpottavat tutkijan työtä. Tutkimuksen anonymiteetti johtaa 

rehellisempiin vastauksiin kuin kasvokkain tehty haastattelu. Tutkimus ei edellytä suuria 
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tutkimusryhmiä, vaan sallii melko suuren yhteisön nopean tutkimisen ja on myös suhteellisen 

edullinen. Mielipidemittauksissa käytetään usein yleisen mielipiteen tutkimiseen osallistuvia 

yksiköitä. Tämäntyyppinen tutkimus on suositeltavaa, kun muuntyyppisiä testejä on vaikea 

käyttää. 

Osallistujia pyydetään täyttämään kyselylomakkeet (ks. liite 1), joissa he voivat arvioida 

koulutuksen laatua sen eri osa-alueilla. Tässä arvioinnissa on kyse koulutuksen 

laadunvalvonnasta ja siihen osallistuneiden tyytyväisyydestä. Tyytyväisyys kurssin ja ohjelman 

sisältöihin ja reagoinnin tehokkuus ovat edellytys asianmukaiselle oppimismotivaatiolle ja 

siten seuraavan tason tehokkuudelle. Kyselylomake on jaettu kolmeen osaan: Ensimmäinen 

osa koskee koulutukseen osallistumismotivaation arviointia, toinen osa koulutuksen 

hyödyllisyyden arviointia osallistujan kannalta ja kolmas osa opettajien ja koulutuksen 

järjestämisen arviointia. 

 

 

Kaikkia kouluttajia pyydetään täyttämään kyselylomakkeet (ks. liite 2), joissa he voivat arvioida 

koulutuksen laatua sen eri osa-alueilla. Kyselylomake jakautuu neljään osioon: 

• Oliko koulutuksen kesto sopiva? 

• Miten arvioit koulutettavien oppimista, aktiivisuutta, osallistumista? 

• Mitä muuta ehdottaisit? 

• Muita huomautuksia 

 

Liitteessä 3 on tutkimuslomake arvioijan esittämiä huomautuksia varten. 
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Liite 1    Palaute koulutusistunnosta          
 

Hyvä osallistuja 

 

Täytä kaikki ruudut ja lisää mahdolliset koulutuksen aikana tekemäsi havainnot. Vastauksesi antavat 

arvokasta tietoa koulutuksen tason ja tehokkuuden nostamiseksi sekä myöhempien koulutusten 

houkuttelevuuden lisäämiseksi.  

 

Kyselylomake on nimetön. Lomakkeen täyttämiseen menee vain muutama minuutti. 

 

 

Merkitse tarvittaessa ruksilla 

Sukupuoli Nainen  Mies  

Ikä <50  >50  

Työpaikka Koulutus  Liiketoiminta  

 

 

Merkitse tarvittaessa ruksilla – vain yksi vastaus 

II. Koulutuksen hyödyllisyyden arviointi osallistujan kannalta  

  Kyllä (4–5) Osittain (3–4) Ei (1–2) 
1. Vastasiko koulutus 

odotuksiasi? 
   

2. Vastasiko koulutus 
asetettuja tavoitteita? 

   

3. Oliko koulutuksen aiheet 
valittu hyvin? 

   

4. Paransiko koulutus 
didaktista osaamistasi ja 
taitojasi? 

   

5. Paransiko koulutus 
tietämystäsi? 

   

6. Saitko riittävästi 
valmiuksia työskennellä 
opiskelijoiden tai 
koulutettavien kanssa?  

   

7. Ovatko koulutuksen 
aikana hankitut taidot 
hyödyllisiä päivittäisessä 
työssäsi? 

   

8. Voidaanko tätä 
koulutusta toteuttaa 
maassasi?   

   

9. Voidaanko maassasi 
hyödyntää 
koulutusohjelmaa 
kokonaisuudessaan? 
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Merkitse tarvittaessa ruksilla – vain yksi vastaus on mahdollinen 

III
. 

Opettajien arviointi ja koulutuksen järjestäminen 

  Erinomainen 
(5) 

Hyvä 
(4) 

Kohtalainen 
(3) 

Huono 
 (2) 

Erittäin 
huono 
(1) 

  
Miten arvioit... 
 

 

1. ...opettajien 
ammatillisen 
tietämyksen? 

     

2. ... opettajien 
viestinnän ryhmän 
kanssa? 

     

3. ... käytännön 
esimerkkien osuuden 
koulutuksessa? 

     

4. ... teorian ja 
harjoitusten suhteen? 

     

5. ... työ- ja 
oppimisorganisaation? 

     

6. ... esitetyn 
materiaalin? 

     

7.  ... työympäristön 
(työkalut, laitteet 
jne.)? 

     

8. ... käytännön 
harjoitusten 
järjestämisen? 

     

9. ... yksittäisten 
kysymysten 
esittämiseen 
käytettävissä olevan 
ajan? 

     

1
0. 

... koulutuksen yleisen 
ilmapiirin? 

     

1
1. 

Mitä sinun mielestäsi voitaisiin tehdä paremmin tai muuttaa koulutusohjelmassa tai 
koulutuksen järjestämisessä tulevaisuudessa? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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1
2. 

Haluatko esittää muita kommentteja? 
.......................................................................................................................................................
........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kiitos arviointilomakkeen täyttämisestä. Siitä on apua koulutuksen parantamisessa. 

 

  



Train-the-Trainer seminar 
 
 

 

 56 

Liite 2    Kouluttajan koulutus – palaute kouluttajilta 
                              

Jokaisen kouluttajan arvioijan on täytettävä tämä lomake 

 

1. Koulutustiedot 

Päivämäärä ja paikka ………………………………………………………. 

Järjestäjä (organisaation nimi) …………………………………………………….. 

Kouluttajan nimi.............................................................................................. 

 

Oliko koulutuksen kesto sopiva? Kyllä/ei Voitko esittää rakentavia ja hyödyllisiä kommentteja 

parannusten tekemiseksi? 

…………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………………………… 

Suhtautuvatko osallistujat mielestäsi luottavaisesti kuusivaiheisen neuvonnan soveltamiseen? 

…………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………………………… 

Suhtautuvatko osallistujat mielestäsi luottavaisesti seittikaavion käyttöön? 

…………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………………………… 

Mitä muuta ehdottaisit? 

…………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………………………… 

 

Kiitos arviointilomakkeen täyttämisestä. Siitä on apua koulutuksen parantamisessa.  
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Liite 3    Kouluttajan koulutus – havainnointilomake 
 

Arvioijan on täytettävä tämä havainnointilomake jokaisen istunnon osalta. 

 

Päivämäärä ja paikka............................................................................. 

Järjestäjä (organisaation nimi)................................................................ 

 

Koulutusta koskevat havainnot 

 

Kouluttajan nimi.............................................................................................. 

 

Pysyikö kouluttaja koulutuksen aiheessa ja aikataulussa? 

…………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………………………… 

 

Olivatko osallistujat hyvin perillä SnowMan-työkaluista?  

…………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………………………… 

 

Mitä erilaisia työkaluja kouluttaja käytti? (Power Point / tai muu sovellusesitys, laskentataulukot, 

videot, pienet työryhmät jne.) 

…………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………………………… 

 

Miten kouluttaja aktivoi osallistujia? 

…………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………………………… 


