Roolimallit
Työpaja
‘Kestävä
Supremementorointi ’

Mentorointi

Verkostoituminen

Tämän työpajan tavoitteena on luoda tukea ja hyväksyntää Supremementorointiohjelmalle ammatillisen oppilaitoksen pitkäaikaisessa strategiassa.
Tämä työpaja tarjoaa mentorointitiimin projektipäällikölle mahdollisuuden sitouttaa
oppilaitosjohto Supreme-mentorointiohjelmaan ja auttaa heitä ymmärtämään
mentoroinnin edut ja hyödyt opiskelijoille. Tuloksena on kestävämpi Supremementorointiohjelma ja pidemmän aikavälin perspektiivi mentoroinnille
oppilaitoksessa.

Resurssit: 1 tunti ǀ Supreme-tiimin projektipäällikkö ǀ oppilaitosjohto ǀ Fläppitaulu (kuva1) ǀ Post-it -laput
Vaihe 1)
Selitä Canvas Model Jaa osallistujille tuloste Canvas-mallista tai heijasta se seinälle. Anna jokaiselle
työpajaan osallistuvalle Post-it –lappuja. Selitä Canvas-malli seuraavasti:
Business Model Canvas on strategisen johtamisen malli kehitettäessä uutta tai dokumentoitaessa olemassa olevia
liiketoimintamalleja. It is a visual chart with elements describing a organisations value proposition, infrastructure,
customers/stakeholders, and finances. It assists organisations in aligning their activities by illustrating potential tradeoffs. The Canvas model consists of 9 building blocks:
1.

Avainkumppanit

2.

Avaintoiminnot

3.

Arvolupaus

4.

Asiakassuhde

5.

Asiakassegmentit

6.

Avainresurssit

7.

Kanavat

8.

Kustannukset

9.

Tulovirrat

Ketkä ovat teidän avainkumppanit/toimittajat?
Mitkä seikat puoltavat näitä kumppanuuksia?
Mitä avaintoimintoja arvolupauksenne edellyttää? Mitkä toiminnot ovat tärkeimpiä
jakelukanavissa, asiakassuhteissa, tulovirran kannalta …?
Mikä on se ydinarvo, jonka asiakkaallemme tuotamme?
Mitä asiakastarpeita tyytydätte?
Millaisen suhteen kohderyhmän asiakas odottaa teidän luovan?
Miten pystytte integroimaan sen liiketoimintaanne kustannuksien ja formaatin
osalta?
Mille ryhmille olette tuomassa lisäarvoa?
Kuka on teidän tärkein asiakkaanne?
Mitkä ovat teidän arvolupauksenne edellyttämät avainresurssit?
Mitkä resurssit ovat tärkeimpiä jakelukanavien, asiakassuhteiden, tulovirran
osalta…?
Mitä kanavia asiakkaanne haluavat teidän käyttävän? Mitkä kanavat toimivat
parhaiten? Miten paljon ne maksavat? Miten ne voidaan integroida teidän ja
asiakkaittenne rutiineihin?
Mitkä ovat toimintanne suurimmat kustannuserät?
Mitkä avainresurssit /-toiminnot ovat kalleimmat?
Minkä verran asiakkaanne ovat valmiit maksamaan?
Miten paljon kukin tulovirta antaa kokonaistuottoihin?

Lähde: Business Model Canvas: nine business model building blocks, Osterwalder, Pigneur & al. 2010
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Vaihe 2)
Täytä Canvas-malli Pyydä työpajan osallistuvia kirjoittamaan tuotoksensa lyhyesti lapuille ja liimaamaan
ne Canvas-malliin. Aloita ‘Avainkumppaneista’ ja käy läpi kaikki 9 lohkoa.

Vaihe 3)
Vedä yhteen ja tiivistä Kun malli on valmis, tiivistä havainnot ja tee yhteenveto työpajan tavoitteista ja
mentoroinnin merkityksestä.
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