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Parhaat ja menestyneimmät yritykset 
ovat sellaisia, joissa kehitys ei koskaan 
pysähdy. Se kuitenkin vaatii sitä, 
että henkilöstöä ja johtoa jatkuvasti 
kehitetään: CRM ei tule käyttöön 
kouluttamalla, eivätkä taidot parane 
valmentamalla. Näihin molempiin 
tarvitaan hyvä oppimisen arkkitehtuuri, 
toimiva oppimismatka. Seuraavasta 
oppaasta löydät tiiviit vinkit tehokkaan 
oppimismatkan suunnitteluun, sekä 

10 kohdan tsekkilistan siihen, mitä 
kannattaa huomioida, kun haluat 
yrityksellesi tuloksellisen valmennuksen.

Oppimispolkua voi ajatella matkana. 
Käytännössä se on siis prosessi, 
jonka aikana työntekijä oppii uusia 
taitoja ja tietoja, joiden avulla hän 
pääsee kehittämään itseään ja työnsä 
tuloksia. Toisin sanoen hän pääsee 
oppimismatkan avulla perille maaliin.

Hyvin suunniteltu oppimismatka

Auttaa yritystä saavuttamaan toivotut 
käytöksen muutokset arjen työssä

Parantaa työn tuloksellisuutta

Voit hahmottaa oppimispolun helpoiten vertaamalla sitä jalkapallojoukkueen 
pelikauteen. Kuvittele oma tiimisi seuraavalla sivulla olevan kuvion joukkeen 
pelaajiksi, joiden tehtävä on saada sarjavoitto. Vaaditaan monta eri vaihetta, 
ennen kuin kausi peleineen voi alkaa ja joukkue saavuttaa päämääränsä.
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Varmista, että työntekijöille on tarjolla tarpeeksi 
tietoa ja mahdollisuuksia harjoitella uutta:

Kun pelaajavalinnat on tehty ja ennen kuin kausi voi alkaa, täytyy joukkue sitouttaa 
tehtäväänsä eli sarjavoittoon. Pelaajien täytyy ymmärtää, mitä he ovat tavoittelemassa ja 
miksi.

→ Työntekijät ovat sitoutuneet oppimispolkuun. Esimies on kertonut heille 
henkilökohtaisesti, mitä heiltä odotetaan matkan aikana ja miksi.

Kauden ensimmäisten treenien ja harjoitusotteluiden jälkeen täytyy varmistua siitä, että 
joukkue harjoittelee ja oppii yhdessä uusia pelikuvioita- ja taktiikoita. Näin tiimi pysyy 
oikeassa pelivireessä ja sen taidot riittävät vastaamaan vastustajien nykyaikaisiin ja 
uusiin pelityyleihin.

→ Työntekijät opettelevat ja harjoittelevat uusia työtapoja- ja taitoja. Heille tarjotaan 
    riittävästi tietoa uuden oppimiselle, esimerkiksi CRM-käyttöönottoa.

Pohdi ja kirjaa ylös, mitkä asiat voivat estää haluamasi 
muutoksen etenemisen yrityksessäsi. Ratkaise ne:

Sitouta työntekijät:

Epäonnistuneet suoritukset ja kompurointi uusissa asioissa uhkaavat hyvin alkanutta kautta.  
Joukkue ei hyödynnä kaikkea oppimaansa tai on vastahakoinen käyttämään heille tarjottuja 
valmennuksen apuvälineitä. Nämä valmennuksen haasteet voivat saada hyvinkin treenanneen 
joukkueen matkan kohti mestaruutta tyssäämään kokonaan. Mestaruuden tiellä olevat 
uhkakuvat pitää tunnistaa ja taklata.

→ Mikä voi estää työntekijää ottamasta uusia taitojaan tai CRM:ää käyttöön?  
    Mitä jos he eivät ole saaneet tarpeeksi tietoa tai taitoja uuden työtavan käyttöönottoon?  
    Entä jos oma työtiimi on vastahakoinen muutosta kohtaan? Mahdolliset muutoksen esteet  
    pitää tunnistaa ja ratkaista, ja ottaa teknologiasta hyöty irti.

02

03

01

4TULOKSELLINEN OPPIMISEN ARKKITEHTUURI



Muotoile tarvittaessa uudelleen työntekijöiden henkilö-
kohtaisia tavoitteita. Mahdollista se, että työntekijät jakavat 
onnistumisiaan ja kokemuksiaan toisilleen:

Kausi on ollut pitkä ja haastava, joten joukkue ei ole varma, onko 
heidän asettamansa tavoite mahdollinen. Onneksi joukkueen oma 
fanijoukko kannustaa ja luo uskoa siihen, että suunta on oikea ja 
valmennusjohto antaa heille ohjeita pienistä korjausliikkeistä uusien 
pelikuvoiden ja tsemppauksen myötä. Joukkue saa tästä uutta puhtia ja 
itseluottamusta.

→ Työntekijöitä pitää kannustaa ja antaa heille palautetta.

Sarja lähestyy loppuaan ja joukkue on lähempänä päämääräänsä. Se pohtii kulunutta 
kautta ja suuntaa katseensa sarjataulukossa näkyvään maaliin eli mestaruuteen. 
Olisi helpompaa heittää nappikset naulaan ja tyytyä edelliskauden sijoitukseen, sillä 
ratkaisupelien kentille astuminen jännittää.

→ Työntekijöiden täytyy oppia uudet asiat niin hyvin, että osaavat jatkossa kulkea 
    oppimispolullaan itsenäisesti. Työntekijät reflektoivat sitä, mitä ovat jo oppineet ja 
    mitä voivat vielä parantaa.
 
→ Hyvän oppimispolun suunnittelu kannattaa. Kun pelaajat ovat parempia, syntyy 
    enemmän tulosta. Taitojen kehittäminen onkin haastavampaa. Hyvin suunniteltu ja 
    toteutettu oppimismatka ja valmennus sekä CRM:n käyttöönottokoulutus saavat  
    aikaan myös tehokkaammin muutoksia aikaiseksi yrityksessäsi. 

Anna henkilökohtaista palautetta työntekijöille:
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Yritysvalmennuksia on tarjolla vaikka millä 
mitalla, joten mistä tiedät miten valitset 
oikean valmennuksen juuri sinun yrityksellesi? 
Tsekkaa tämä 10 kohdan lista, siitä miten 
ostat yrityksellesi tuloksellisen valmennuksen.  
 

Sen avulla voit kartoittaa, onko 
valmennuksesta aidosti hyötyä 
yritykselle ja sen liiketoiminnan tuloksille 
– ei pelkästään valmennuksen aikana, 
mutta myös ennen sitä ja sen jälkeen.
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Ennen valmennusta

Valmennuksen aikana

Valmennuksen jälkeen

Valmennuksen osanottajille on 
selvää, miten valmennus vaikuttaa 
liiketoiminnan tuloksiin.

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kehityskohteet

Kehityskohteet

Kehityskohteet

Kuka on vastuuhenkilö?

Kuka on vastuuhenkilö?

Kuka on vastuuhenkilö?

Ei

Ei

Ei

Valmennuksen osallistujat harjoittelevat 
haluttuja uusia työtapoja valmennuksien 
aikana.

Valmennuksen osanottajat ovat 
sitoutuneet uusiin työtapoihin.

Esimiehet odottavat alaistensa ottavan 
valmennuksen opit käyttöön arjessaan.

Valmennuksen aikana tunnistetaan 
mahdolliset esteet, joita uusien työ-
tapojen käyttämiselle voi tulla. Lisäksi 
arvioidaan tuen tarvetta ja sitä 
annetaan tarvittaessa.

Osanottajien esimies seuraa prosessia 
tarkasti ja antaa palautetta.

Osanottajilla on helppo pääsy 
kertaavaan materiaaliin ja muuhun 
arkityötä helpottavaan aineistoon.

Esimies keskustelee alaisensa kanssa 
ennen valmennusta siitä, mitkä ovat 
alaisen henkil kohtaiset tavoitteet ja 
millaisia asioita valmennus muuttaa 
hänen arkityössään.

Valmennuksen aikana on muodostettu 
selvää suunnitelma siitä, miten ja missä 
uusia työtapoja ja -taitoja käytetään 
valmennuksen jälkeen.

Valmennuksen osanottajat näkevät, 
että muutkin käyttävät uusia 
työtapoja ja voivat oppia heidän 
onnistumisistaan myös itse.



Ei edes yritä

15 %

Ottaa uudet
taidot käyttöön

15 %
Innostuu, mutta
palaa vanhaan

70 %

Tiesitkö, että tutkimusten mukaan vain 15% perinteisen yritysvalmennuksen 
osallistujista tai CRM-käyttökoulutukseen osallistuvista ottaa uudet taidot käyttöön 
työssään? 70% innostuu asioista ja yrittää vähän aikaa, mutta he palaavat jopa 
huomaamattaan takaisin vanhoihin tapoihinsa. Loput 15% eivät edes yritä.

Tämän ongelman ratkaisee Learning transfer, eli oppimisen siirtovaikutus. Edellisen 
sivun taulukko perustuu nimenomaan Learning transferin periaatteisiin. Jos käytät 
taulukkoa hyväksi valmennuksen ostovaiheessa, voit varmistua sen aidosta 
hyödystä ja oppimisen siirtymisestä arkeen. Aidosti hyödyllinen yritysvalmennus 
ottaa kaikki nämä kohdat huomioon. 
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Jos sinusta tuntuu, että kaipaat kokonaisvaltaista apua 
oppimispolun suunnitteluun, muutoksen jalkauttamiseen, 
CRM:n käyttöönoton varmistamiseen, myynnin tuloksellisuuden 
parantamiseen tai johtamiseen, me Loikka Solutionsilla autamme 
mielellämme. Emme ole perinteinen yritysvalmennusfirma, 
sillä missiomme on rakentaa jokainen valmennuksemme 
oppimispoluksi ja tuoda asiat jokapäiväiseen käytännön arkeen.

Oliko tästä oppaasta 
sinulle hyötyä?  
Hienoa!

Loikka Solutions
Technopolis, H-talo, 3. krs.
Teknobulevardi 7
01530 Vantaa
Puh. +385 41 536 5403

Aki Sopanen
Executive Director
+358 40 5870679
aki.sopanen@loikka.com


