
Työsuojelurahaston webinaari 5.3.2021
Työyhteisöjen kehittäminen ja oppiminen ei pysähtynyt koronaan – etänä
myös kehitetään ja opitaan

Aiheesta alustavat Muutostaito Oy:n toimitusjohtaja Sami Saren ja Academy of 
Brainin perustaja, psykologi Ville Ojanen vaikuttavasta etäoppimisesta.
Webinaarin juontaa Työsuojelurahaston tutkimusasiantuntija Mikael Saarinen

Webinaari alkaa klo 10 ja päättyy noin klo 10.45.

Webinaari  5.3.2021



Pidäthän mikkisi kiinni webinaarin ajan. 

Voit esittää nimelläsi tai nimettömänä kysymyksiä esiintyjille 
Livetapahtuman kysymysosion kautta.

Omat kysymykset -kohdassa voit kirjoittaa kysymyksesi
ja Esittelyssä-kohdasta näet kaikki esitetyt kysymykset.
Esiintyjät vastaavat kysymyksiin suullisesti webinaarin aikana.
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Työyhteisöjen kehittäminen ja oppiminen ei pysähtynyt koronaan – etänä
myös kehitetään ja opitaan

Webinaarin avaa ja juontaa Työsuojelurahaston tutkimusasiantuntija Mikael 
Saarinen.

Muutostaito Oy:n toimitusjohtaja Sami Saren kertoo työpaikkojen kehittämisestä 
etänä Academy of Brainin perustaja, psykologi Ville Ojanen vaikuttavasta 
etäoppimisesta. 

Webinaari päättyy noin klo 10.45.
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Muutostaito valmentaa, tukee ja 
vauhdittaa organisaation kehittymistä 

asiakkaan tahtotilan mukaisesti.

Muutostaidon valmennukset, 
fasilitointi ja konsultointi parantavat
yhteistä innostumista, ymmärrystä ja 
sitoutumista dialogiin ja keskusteluun 

perustuen.

Muutostaidon prosessit ulottuvat 
ajatuksesta arkeen. Haluamme saada 
aikaan pysyviä muutoksia teoissa ja 

tavoissa. Muutostaito Oy
www.muutostaito.fi
Sami Sarén
0400 353 652

MUUTOSTAITO

http://www.muutostaito.fi/


HANKKEET

KAUNIAINEN – TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN
- Pelillinen menetelmä virtuaalisesti

STOCKMAN – ASIAKASKESKEISEN KULTTUURIN KEHITTÄMINEN 
ASIAKASPERSOONIEN KAUTTA

- ”Fasilitointiboksi” => virtuaalinen 

OTAVAMEDIA - TYÖN MUUTOS
- Uusi työntekemisen malli



TULOKSELLISEN ETÄKEHITTÄMISEN ELEMENTIT

OIKEA 
SISÄLTÖ

MENETEL-
MÄT JA 

PROSESSI

VUOROVAIKU-
TUKSEN KANAVAT 

AUKI

YMMÄRRYS 
KEHITTÄMISESTÄ

TULOKSET

• Tieto ei ole muutos
• Meidän hanke
• Oma vastuu

• Johto mukana
• Halutaan muutosta
• Investoidaan aikaa ja rahaa

• Kamerat auki ja mikit auki?
• Läsnäolo .. Ei multitaskaus
• Rohkeus kokeilla ja käyttää 

työkaluja  

• Yksinkertaisuus
• Pienryhmätyö/ei webinaari
• Prosessi => Kehittäminen ei tapahdu työpajoissa

AITO TARVE

• Yhteys perustehtävään/liiketoimintaan
• Meidän omat asiat meidän kielellä
• Investoinnin takaisinmaksu?



ETÄKEHITTÄJÄN OSAAMISPAKKI

AMMATILLINEN KOKEMUS & VUOROVAIKUTUSTAIDOT  

TEKNINEN PERUSTA & MENETELMÄT

ROHKEUS

JOUSTAVUUS

ASIAKASYMMÄRRYS



EI OLE WEBINAARI

ONNISTUNUT VIRTUAALINEN TYÖPAJA

OIKEAT ASIAT
HYVIN RYTMITETTY

TEKNISET HAASTEET SELÄTETTY

PIENRYHMÄTYÖ



6MUUTOSTAITO – TEKOJA TÄNÄÄN 

MUITA KOKEMUKSIA – CASE STOCKMANN

Asiakaskokemuksen 
kehittäminen 
asiakaspersoonien 
kautta



ITSEJOHTOINEN PELIPROSESSI

Kauniaisten kaupunki

Virtuaalisesti 
toteutettu 
työyhteisöpeliprosessi



ASIAKKAITAMME

http://vision.tnt.co.uk/dcs/Images/Logo/TNT_Logo.jpg
http://lt.edita.fi/download/1297/lt_logo_rgb_office.jpg
http://www.sinebrychoff.fi/tiedostot/Sinebrychoff_logo.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fi/thumb/8/8e/Metso_Oyj-n_logo.svg/800px-Metso_Oyj-n_logo.svg.png
http://jopo.kyweb.fi/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Alma_Media_Logo.svg
http://www.supplychainsecurity.biz/branded/scsclient/sch_logo.jpg
http://www.laakelaitos.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/laakelaitos/pics/logo.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fi/5/5d/Evira_logo.gif


https://www.algoe.fr 
+33 9 87 87 69 00

www.peoplematters.com
+34 91 781 06 80

www.oecam.com
+44 1223 269 009

www.consultus.se
+46 40 698 55 10

www.ismo.org
+39 02 7200 0497

www.management-partner.com
+49 711 76 83 0

www.muutostaito.fi
+35 8 9 32 18 110

MUUTOSTAITO IS A MEMBER OF SPACE- CONSULTING 
NETWORK


Tabelle1

						» Karte aktualisieren		» Karte aktualisieren (alle)

		ID		Admin 0		Füllfarbe		Linienfarbe		Beschriftung

		AT		Austria

		BE		Belgium

		BG		Bulgaria

		CY		Cyprus

		CZ		Czech Republic

		DE		Germany

		DK		Denmark

		EE		Estonia

		ES		Spain

		FI		Finland

		FR		France

		GB		United Kingdom

		GR		Greece

		HR		Croatia

		HU		Hungary

		IE		Ireland

		IT		Italy

		LT		Lithuania

		LU		Luxembourg

		LV		Latvia

		MT		Malta

		NL		Netherlands

		PL		Poland

		PT		Portugal

		RO		Romania

		SE		Sweden

		SI		Slovenia

		SK		Slovakia







SPACE - Our clients benefit of…

International Reach & Knowledge Access:
Space is an alliance of like-minded consultants for trusted cross-border 
projects, international references and knowledge exchange and 
building. We combine the joint focus on services with the individual 
knowledge of cultures, markets and industries across Europe, hence 
multiplying the reach and expertise of an individual Space partner.

As of today, Space reaches out to approx. 300 consultants in 10 offices 
across Europe. 

Professionalism:
We only collaborate with and recommend international consultants to 
our own clients we feel that work on the same professional level as we 
do. We respect client ownership, deadlines and high deliverables’ 
standards. We furthermore invest in long-term and trusted relationships 
amongst our partners, some of them collaborating for more than 15 
years.

Investment in Thought Leadership:
We collaborate on researching around organisational effectiveness in 
order to build new insights and intellectual property. We have co-
published several, annual research papers (Space and partner co-
branded), developed new leadership solutions through the gamification 
approach and more.



Vaikuttava etäoppiminen

Ville Ojanen, psykologi, FT



Etäoppiminen on tullut jäädäkseen

Se on perinteistä oppimista vaikuttavampaa tai vähemmän 

vaikuttavaa toteutustavasta ja opittavasta aiheesta riippuen



Organisaatioiden vaiheet

1. Apua, mistä alusta?

2. Apua, mistä sisältö?

3. Apua, mistä vaikuttavuus?



Miten tehdään ihmistaitojen etäoppimisesta vaikuttavaa?

Erityispiirteinä reflektio, yhdessä oppiminen, tilannekohtaisuus, työn 

kehittäminen



FUSE™ oppimismalli

1. Ohjaa huomio oppimiseen

2. Laita pyörään vauhtia

Systemaattinen lähestymistapa

3.    Sovita oppimistapa opittavaan

Verkkosisällöt

Yhteisöllinen oppiminen

Learn

Learners



Niin, miten?

1. Markkinoinnillinen ja systemaattinen lähestymistapa

• Viestintä, brändi, ilmiö, kytkentä tavoitteisiin

2. Yhdessä oppimisen kulttuuri

• Yhteisen etäoppimisen käytänteet

• Yhteisen etäoppimisen rakenteet: ryhmät, tiimit, opintopiirit, mentorit, tutorit

3. Napakka ja laadukas sisältö



Dataa

Miljoona minuuttia , 10 000 käyttäjää, 100 organisaatiota

Aktiivisella viestinnällä 80% käyttäjistä aktivoituu ja 10 % heistä on kerrallaan 
aktiivisia kuukausitasolla

91 % tietokoneella, 9 % Mobiili

Videoita katsotaan keskimäärin 7 kpl per katsomiskerta ja siihen käytetään 
aikaa 27 min (n. 4 min videot)

56 min/kk. (vartti viikossa)

57 % käytöstä tulee ”brändätyn” ohjelman kautta, loput itseohjautuvaa
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