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”En osaa kuvitella, että missään muussa koulussa pääsisi tekemään yhtä paljon. Tämä ei ole nor-
maalia liiketaloutta vaan jokainen voi toteuttaa enemmän itseään. Ennen yrittäminen oli kauhusa-
na, mutta nyt ajattelen toisin.” – Heidi Puttonen, 3. vuoden tiimiyrittäjä.

A Toiminta

1 Koulutusyksikön toiminnan kuvaus ja nivoutuminen ammattikorkeakoulun strategiaan
sekä keskeisiin pedagogisiin linjauksiin

Toiminnan kuvaus
Tiimiakatemia on Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) liiketalouden koulutusyksikköön kuu-
luva yrittäjyyden erikoisyksikkö. Siellä on 15 vuoden ajan toteutettu vaihtoehtoista ja omaleimaista
liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelmaa. Syksyllä 2008 toiminta etenee seuraavaan ke-
hitysvaiheeseen, kun Tiimiakatemiassa käynnistyy yritystoiminnan kehittämisen koulutusohjelma.
Tiimiakatemian tradenomiopiskelijoita, joita nimitetään tiimiyrittäjiksi, on tällä hetkellä 176. Vuo-
sittain opinnot on aloittanut 40 uutta tutkinto-opiskelijaa (syksystä 2008 60 opiskelijaa). Vuonna
2007 tradenomiksi valmistui 35 tiimiyrittäjää. Henkilöstö koostuu 4 valmentajasta1 ja 2 osa-
aikaisesta valmentajasta.

Tiimiyrittäjyyden oppimisprosessi on kestoltaan 3 ½ vuotta. Opintojen alussa opiskelijat jaetaan
15–20 opiskelijan tiimeihin tiimiroolitestin perusteella. He perustavat osuuskuntamuotoisena toimi-
van tiimiyrityksen, joita tällä hetkellä on yhdeksän. Tiimiyrityksissä toimitaan eri tehtävissä yritys-
toiminnan peruslakien mukaisesti, myydään projekteja ja tehdään töitä asiakkaille. Projektit liittyvät
tyypillisesti myyntiin, markkinointiin, tapahtumien järjestämiseen tai asiantuntijana toimimiseen.
Tiimit ideoivat itse projektinsa, myyvät ne asiakkaille ja toteuttavat ne. Kaikki tiimin jäsenet ovat
vastuussa toiminnan tuloksellisuudesta ja toimivuudesta. Tiimiyrittäjistä valittu hallitus sekä neljä
henkinen johtoryhmä ovat päävastuussa tiimin kehittämisestä. Hallituksessa työskentely antaa tilai-
suuden johtamisen oppimiseen.
Tiimiyritys toimii oppimisympäristönä, jossa jaetaan kokemuksia ja opitaan toinen toisilta. Liike-
toiminta perehdyttää opiskelijaa liiketalouteen, markkinointiin, johtamiseen ja yrittäjyyteen. Samal-
la tiimiyrittäjien tavoitteena on kerätä varat viimeisenä opintovuonna toteutettavaan maailmanym-
pärysmatkaan. Käytännön tekemisen lisäksi tietoperustaa kartutetaan valmennuksella ja lukemalla
alan kirjallisuutta. Projekteja ja kirjallisuuden herättämiä oivalluksia käsitellään kaksi kertaa viikos-
sa järjestettävissä treeneissä (4 h/treeni). Treenejä vetää valmentaja, niiden sisällöstä ja valmistelus-
ta vastaavat tiimiyrityksen jäsenet. Valmentaja ohjaa keskustelua ja vastaa oppimisprosessin ohja-

1 Valmentaja = Opetuksesta vastaava mentori /opettaja Tiimiakatemiassa
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uksesta (ks. lisää 2.4). Hän valmentaa samaa tiimiyritystä koko oppimisprosessin ajan ja vastaa op-
pimisen arvioinnista. Lisäksi oppimista arvioivat asiakkaat, oma tiimi ja tiimiyrittäjä itse.
Tiimiakatemiassa oppiainerajat on häivytetty ja vastuu oppimisesta on tiimiyrittäjillä. Tiimiyrityk-
sessä kehitetään yhteisöllisyyttä ja ilmapiiriä, jossa virheet nähdään oppimisen välineenä. Jokainen
tiimiyrittäjä määrittää itselleen kaksi kertaa vuodessa päivitettävän henkilökohtaisen oppimissopi-
muksen, jossa hän asettaa tavoitteet ja suunnan oppimiselleen. Yhteisöllisyyttä rakennetaan luovuu-
den ja rohkean tekemisen ympäristöksi, jossa jokaisella on mahdollisuus toteuttaa omia vahvuuksi-
aan ja kiinnostuksen kohteitaan yrittämällä.
Aikuiskoulutusta toteutetaan Tiimiakatemian yhteydessä toimivan yrityksen, Taitovire Valmennus
Oy:n kautta vuosittain yli 200 aikuisopiskelijalle. Valmennusohjelmia ovat Tulisielut (Yrittäjän
ammattitutkinto), Tulisoihtu (Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto), Tiimimestari (Johtamisen
erikoisammattitutkinto), Sammon Takojat (Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto) ja MBA -
ohjelma.

Toiminnan nivoutuminen strategioihin ja pedagogisiin linjauksiin
Tiimiyrittäjyys toteuttaa esimerkillisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian
tavoitteita työelämälähtöisyydessä, autenttisissa oppimisympäristöissä, kansainvälisyydessä sekä
siinä, miten työelämän verkostoja hyödynnetään koulutuksen uudistamisessa. Ammattikorkeakou-
lun mission ja vision sekä yrittäjyyspolitiikan tavoitteiden mukaisesti Tiimiakatemia edistää Keski-
Suomen alueen menestymistä ja kilpailukykyä tuottamalla maakuntaan uusia yrittäjiä ja yrittä-
jyysasennetta sekä edistämällä JAMKin yrittäjyysosaamista. Tämä on suoraan nähtävissä opiskeli-
joiden palautteissa (ks. tulokset), joiden mukaan Tiimiakatemia tuottaa yrittäjyysvalmiuksia sekä
yrittäjämäistä kulttuuria. Yrittäjyyden synnyttäminen on myös alueellinen painotus, sillä Keski-
Suomea markkinoidaan Y4 ideologian mukaisesti yrittäjyyden maakuntana. Tiimiakatemia on ollut
vahvasti synnyttämässä tätä maakunnallista yrittäjyysmallia, joka on myös palkittu kansainvälisesti.
Tiimiakatemian visiona on olla Euroopan johtava, rajat rikkova, tiimiyrittäjyyden huippuyksikkö
vuonna 2012. Strategian lähtökohtana toimivat sen  johtavat  ajatukset,  visio  ja  arvot  (ks.  liite  1).
Edellistä strategiaa ohjasi visio olla Suomen yrittäjyyden huippuyksikkö. Tavoite perustui pedago-
giikan kehittämiseen yrittäjyyden synnyttämisessä. Tiimiakatemian uusissa strategioissa tavoitteena
on sekä yrittäjien määrän lisääminen että yrittäjyysajattelun laajentaminen. Tiimiakatemian vast-
ikään uudistettu strategia on liitteenä 2.

1.1. Ydinosaaminen
Tiimiakatemian ydinosaaminen on tiimiyrittäjyys. Tiimiyrittäjäksi kasvamisessa korostuu kaksi
peruspilaria: (1) oppiminen tapahtuu tiimeissä yhdessä tekemisen kautta sekä (2) liiketaloudellinen
ja yrittäjäosaaminen kehittyvät kumuloituen oppimisprosessin edetessä. Ydinosaaminen muodostuu
kolmesta laajasta pääteemasta:
1) Käytännön yrittäjyyteen liittyvä tietopohja (myynti, taloushallinto jne.)
2) Johtaminen (strategiat, tiimien rakentaminen, operatiivinen johtaminen jne.)
3) Oppimaan oppiminen (metakognitiiviset taidot, vuorovaikutustaidot jne.)

Metodi edistää yrittäjyyden syntymistä normaalia tuloksekkaammin (2007 valmistuneista 28 %
työllisti itsensä yrittäjinä). Tiimiyritys madaltaa yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä, koska tiimiyrityk-
set ovat osuuskuntamuotoisia ja riskien ottaminen on ryhmässä helpompaa.

1.2 Työelämäkytkös
Tiimiyrittäjät ovat yhteydessä asiakkaisiin erilaisissa asiakasprojekteissa, joissa pyritään kehittä-
mään jatkuvia asiakassuhteita. Tiimiyrittäjän näkökulmasta työelämään ei ole opinnoissa vain kyt-
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kös vaan oppiminen tapahtuu ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaisesti autenttisissa
oppimisympäristöissä, todellisissa asiakasprojekteissa.
Malli poikkeaa radikaalisti perinteisestä työharjoittelusta tai yksittäisistä projektiopinnoista. Tii-
miyrittäjät rakentavat asiakassuhteet itsenäisesti. Itseluottamus kasvaa, kun projektit ja tehtävät ovat
todellisia ja vastuu niistä on opiskelijoilla. Tiimiakatemialla on elinkeinoelämän piirissä laaja ver-
kosto, jonka kautta aloittavat tiimiyritykset pääsevät käyntiin (ks. 1.3.). Asiakasprojektit kytkevät
myös luetun liiketalouden kirjallisuuden ja teorian suoraan käytäntöön.

1.3 Verkostoituminen ammattikorkeakoulun sisällä ja sidosryhmien kanssa

Verkostoituminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun sisällä
Tiimiakatemiassa toimintaa on kehitetty innovatiivisesti rikkomalla perinteisiä rajoja ja toiminnan
muotoja. Menetelmiä sovelletaan mitä erilaisimpiin organisaatioihin ja toimintaympäristöihin, kuten
toisiin oppilaitoksiin ja liike-elämän organisaatioihin (ks. liite 4).

Tiimiakatemian yrittäjyyttä vahvistavia oppimismenetelmiä on otettu käyttöön myös muualla am-
mattikorkeakoulussa yrittäjyyspolitiikan mukaisesti. Ammattikorkeakoulussa on yrittäjyystiimi,
jonka puheenjohtajana toimii Tiimiakatemian valmentaja. Tiimin tehtävänä on kehittää ammatti-
korkeakoulun yrittäjyyspedagogiikkaa ja -käytänteitä. Vuonna 2007 toteutettiin laaja valmennusoh-
jelma, jossa valmennettiin 18 opettajaa eri yksiköistä yrittäjyysajatteluun ja tiimivalmentamiseen.
Ohjelman pohjalta on aloitettu kokeiluja eri koulutusaloilla. Jatkossa valmennetut yrittäjyyskoor-
dinaattorit valitsevat yrittäjyyteen suuntautuvat opiskelijat esihautomoon, jonka monialaisia tii-
miyrittäjyysryhmiä Tiimiakatemia valmentaa. Kaikkiin JAMKin opetussuunnitelmiin sisällytettiin
keväällä 2008 toteutetussa opetussuunnitelmauudistuksessa 30–90 opintopisteen yrittäjyyspolku.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa
“Team Academy is building a community for young people who want to become entrepreneurs and
older people working as mentors.” – Peter Senge juhlapuheessaan 15-vuotiaalle Tiimiakatemialle.

Tiimiakatemian oppimisverkosto on esitetty kuvassa 1. Verkosto sisältää yli 200 pk-yritystä, joista
yksi tai useampia henkilöitä on osallistunut Tiimiakatemian aikuiskoulutusohjelmiin. Niiden osat
ovat myös tiimiyrittäjille avoimia, jolloin ne mahdollistavat mestari-kisälli-tyyppisen oppimisen
kokeneiden yrittäjien ja osaajien kanssa. Oppimisverkoston yrityksistä suuri osa sijaitsee Jyväsky-
län seudulla ja ne ovat siksikin tiimiyrittäjille usein ensimmäisiä asiakaskontakteja.
Päivän mittaiset kohtaamisfoorumit tarjoavat yrittäjille ja työelämässä toimiville mahdollisuuden
jatkuvaan oppimiseen. Kullakin niistä on oma kohderyhmänsä (ks. kuva 1). Kohtaamiset ovat tii-
miyrittäjien järjestämiä ja he myös osallistuvat niihin. Esiintyjinä on valtakunnallisesti tunnettuja
huippuasiantuntijoita. Lisäksi päivät mahdollistavat verkottumisen osallistujien kesken ja tuovat
asiantuntijaluennot kaikkien Tiimiakatemian yhteistyökumppaneiden kuultavaksi.

Kansainvälinen verkosto on rakentunut Suomen SoL (Society for Organizational Learning) -
verkoston kautta. Tiimiakatemia on SoL Finlandin perustajajäsen ja koordinoi sen toimintaa edel-
leen. Tiimiakatemia on vastannut yhdessä tiimiyritysten kanssa viiden Suomen konferenssin sekä
kolmen kansainvälisen suurkonferenssin järjestämisestä. Mukana tapahtumissa on ollut yhteensä
1200 osallistujaa useista EU-maista sekä niiden ulkopuolelta. SoL-verkoston välityksellä Tiimiaka-
temian menetelmät ovat levinneet eri puolelle Eurooppaa muodostaen kansainvälisen oppimisver-
koston. Tiimiakatemian menetelmiä hyödyntää Euroopassa yhdeksän organisaatiota sekä Suomessa
yhdeksän korkeakoulua ja kuusi 2. asteen oppilaitosta (ks. kuva 1 ja liite 4).
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KUVA 1. Tiimiakatemian verkostot.

Tällä hetkellä kansainvälisiä vierailijoita käy Tiimiakatemiassa vuosittain noin 100. Vierailu- ja
esittelytoiminta on konseptoitu Learning Expedition -ohjelmaksi, jonka johtamis- ja toteutusvastuu
on tiimiyrittäjillä. Lisäksi Tiimiakatemian opiskelijat ja valmentajat tekevät aktiivista yhteistyötä
Eurooppaan syntyneiden Tiimiakatemioiden kanssa.

1.4 Koulutuksen ja T&K-toiminnan yhteennivoutuminen
Tiimiakatemian tutkimus- ja kehitystyötä toteutetaan tiimiyrittäjien tekemissä asiakasprojekteissa,
joita toteutetaan vuosittain noin 200. Pedagogiikan mukaisesti projektit ovat opiskelijoiden toteut-
tamia. Taustalla on aina vahva valmentajan ja tiimin tuki ohjaamassa projektin edistymistä ja teki-
jöiden oppimista. Asiantuntijatyötä edellyttävä kehittämisprojekti on ollut muun muassa Wärtsilälle
toteutettu globaalin taloushallinnon palvelukeskuksen tiimivalmennus, jonka tiimiyrittäjät toteutti-
vat vuosina 2005–2006. Tavoitteena oli hierarkkisen organisaation muuttaminen tiimiorganisaatiok-
si. Wärtsilän talousjohtaja Merja Fischer kuvaa valmennuksen vaikutusta seuraavasti: ”Organisaa-
tion toimintakäytänteet ovat muuttuneet täysin. Ero entisen ja nykyisen välillä on valtava.” Opin-
näytetyöt painottuvat elinkeinoelämälle tehtäviin kehittämishankkeisiin. Opinnäytetöistä suuri osa
(83 % vuonna 2007) tehdään yrityksille.

2 Koulutusyksikön toiminnan suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen

2.1 Toimintaympäristön osaamistarpeiden ennakointi ja niihin vastaaminen
”I consider Team Academy the most learning organization that I have seen during my professional
career. It is a great example of what organizations will look like tomorrow.”
– Etienne Collignon, Solvay Pharmaceuticals innovaatiojohtaja ja Pariisin Team Factoryn johtaja.

Tiimiakatemian kehitysaskeleita 1993–2008
Tiimiakatemian johtohahmo Johannes Partanen käynnisti 1993 ensimmäisen opiskelijaryhmän 24
rohkean opiskelijan kanssa. Liiketalouden luokassa opiskelijoille tarjottiin haastetta: "Haluatko
kiertää maailman ja oppia samalla markkinointia?”. Asteittain Tiimiakatemian metodia kehitettiin ja
yhteisöä laajennettiin. Tärkeimmät lähtökohdat, käytännön läheisyys ja tekemällä oppiminen, ovat
eläneet Tiimiakatemiassa 15 vuotta.
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Teema Ensiaskeleet Tiimioppiminen Tien mallinta-
minen

Verkostojen
rakentaminen

Verkostojen
johtaminen

Kansain-
välistyminen

Vuosi 1993–1995 1996–1998 1999–2001 2002–2004 2005–2008 2008-

Opiskelijoita 40 80 120 160 180 240 (arvio)

Valmentajia* 1 1 1+2 2+2 3+2 4+2

Suurimmat
haasteet

Siirtyminen opet-
tamisesta valmen-
tamiseen

Johtavien ajatusten
synnyttäminen

Yhteisen vision

luominen

Tiimien valmen-
tamisen harjoitta-
minen ja oppimi-
sen nopeuttaminen

Oppimis-
työkalujen raken-
taminen

Tiimien johtami-
nen kohti visiota

Teoria-
mallinnusten
kehittäminen

Uuden vision
rakentaminen

Vahvan brandin
rakentaminen

Hautomo-
toiminnan
kehittäminen

Foorumien
rakentaminen

Verkostojen
laajentaminen

Hautomo-
toiminnan laajen-
taminen

Brandin fokusointi
ja kehittäminen

Yrittäjä-
tutkintojen viral-
listaminen (ai-
kuiskoulutus)

Avainkumppanit

Foorumien
uudistaminen

Valmentaja-
verkoston
rakentaminen

Ensimmäiset
merkittävät kv.
avaukset (Team
Mastery)

Aikuiskoulutus-
tarjonnan laa-
jentaminen

Kansainvälisyys

Yrittäjyys-
prosentin huima
nostaminen

Hautomo-
toiminnan
kehittäminen

Mallien ja
menetelmien
laajempi doku-
mentointi

Teoriamallinnus Kehitysvaihe
(vedoksia ja ideoi-
ta)

”Aivoteollinen
malli” Nonakan &
Takeuchin mukaan
(versio 1)

”Aivoteollinen
malli” (versio 2)

”Rakettimalli”
(Yrittäjyyden
synnytysprosessi)

”Rakettimalli”
ja ideat laajen-
netusta mallista

Laajennettu
rakettimalli

Johtamisen
kohde

Yksittäiset tiimit Useat tiimit Yhteisö Laajennettu yh-
teisö

Verkosto Verkosto yli
rajojen

Taulukko 1. Tiimiakatemian kehitysaskeleita 1993–2008. (*Pää- ja sivutoimisia)

Tiimiakatemia on 15 vuodessa kehittynyt yksittäisestä pilotista vahvan kulttuurin omaavaksi yhtei-
söksi ja verkostotoimijaksi. Kehitys näkyy Tiimiakatemiassa niin opiskelijamäärien kasvuna, toi-
mintaa ohjaavan teoriamallin kehittymisenä kuin uusina haasteina. Kehitystyössä on siirrytty sisäi-
sestä kehittämisestä (taulukon kolme ensimmäistä vaihetta) laajempien kokonaisuuksien kehittämi-
seen (taulukon kolme viimeisintä vaihetta). Toiminnan alkuvaiheessa korostui pedagogian ja oppi-
mistyökalujen rakentaminen. Nyt ja tulevaisuudessa painopisteenä taas on verkostojen laajentami-
nen ja kehitettyjen käytänteiden levittäminen. Verkostosta ammennetaan tulevaisuustietoa, jota tii-
miakatemialaiset tuovat yhteiseen keskusteluun, koulutuksen kehittämiseen ja toimintaan.

2.2 Resurssien hallinta, arviointi ja kehittäminen
Talous ja infrastruktuuri
Tiimiakatemia hyödyntää toiminnassaan JAMKin tukipalveluita (esim. talous- ja tietohallinto ja
tilapalvelut) ja infrastruktuuria. Sen kustannusrakenne eroaa muista JAMKin yksiköistä keskimää-
räistä pienempien henkilöstökulujen osalta (opiskelijamäärä per valmentaja -arvo) ja hieman suu-
rempien toimitilakulujen osalta. Kiinteistökuluja pienentää vuonna 2009 tapahtuva muutto pääkam-
pukselle. Tiimiakatemialla on oma intranet- järjestelmä, Tietovirta, jonne tallennetaan kaikki opis-
kelijoiden tuottamat dokumentit.

Osaamispääoma
Valmentajien osaamista kehitetään jatkuvasti ammattikorkeakoulun osaamisen johtamisen periaat-
teiden mukaisesti. Jokaisella on itsensä kehittämisen ohjelma, joka muodostuu lukuohjelmasta, se-
minaareihin ja koulutuspäiviin osallistumisesta tai erityyppisistä koulutusohjelmista (mm. näyttö-
mestarikoulutus). Valmentajilta edellytetään johtamisen erikoisammattitutkintoon johtavan Tiimi-
mestari -ohjelman suorittamista (1,5 vuoden mittainen valmennustaitojen kehittämisohjelma). Opis-
kelijoita varten on kehitetty tietojohtamisen foorumeja ja erikoisohjelmia, joilla olemassa oleva tieto
periytetään vanhemmalta sukupolvelta nuoremmalle. Periyttämistä tapahtuu myös arjen vuorovai-
kutustilanteissa, yhteisissä projekteissa ja vierailuissa toisen tiimin treeneihin (”ristipölytys”).
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Osaamista kehitetään ja siirretään verkoston eri toimijoille suunnatuissa kohtaamisissa. Niin verkos-
ton jäsenet kuin Tiimiakatemian opiskelijat osallistuvat niihin (ks. 1.3.). Tiimiyritysten käytännön
projektit ovat tehokkaimpia osaamispääoman siirtäjiä ja synnyttäjiä. Niissä opiskelijat ovat suorassa
vuorovaikutuksessa kokeneiden liike-elämän toimijoiden kanssa.

2.3 Opetussuunnitelman laatimisprosessi ja kehittämiskäytännöt
Tiimiakatemian pedagogiset periaatteet ovat säilyneet, mutta opetussuunnitelma ja metodit ovat
uudistuneet (ks. taulukko 1). Tärkeimpiä tausta-ajatuksia ovat sosiokonstruktivistiset teoriat oppi-
misesta, keskeiset toimintaoppimisen ja tekemällä oppimisen (engl. action learning & learning by
doing) menetelmät, tutkiva oppiminen sekä yrittäjyyden synnyttäminen. Oppimisprosessia ohjaavat
Tiimiakatemian arvot ja periaatteet (ks. liite 1).

Rakettimalli
Tiimiakatemian ydinosaamisen, tiimiyrittäjyyden, synnyttäminen on konkretisoitu rakettimalliksi,
joka kuvaa yrittäjyyden synnytysprosessia. Malli koostuu tiimiyrittäjyyden kahdestatoista aihealu-
eesta, joissa hyödynnetään Nonakan ja Takeuchin tiedon luomisen teoriaa. Malli toimii valmennus-
työn ohjurina ja opetussuunnitelman pohjana ammatillisissa opinnoissa. Rakettimallissa lähdetään
liikkeelle alhaalta siirtyen ylöspäin: alhaalla olevat ensimmäiset kentät – oppimisprosessit – ovat
aloittelijatason painopistealueita, kun taas niitä seuraavat kentät – johtaminen, innovointi ja asiak-
kuudet – ovat painopistealueita kokeneemmille opiskelijoille. Liitteessä 3 on rakettimallin kuvaus.

”Rakettimalli toimii ohjurina monessa asiassa. Se on tavoitejärjestelmä, joka ohjaa oppimista oi-
keisiin asioihin. Se auttaa myös hahmottamaan koko Tiimiakatemialla läpikäytävän prosessin. Ra-
kettimallia seuraamalla pystyn seuraamaan myös omaa oppimistani. Toimin tiimiliiderinä2 tiimis-
sämme. Johtamisen työkaluna Rakettimalli on korvaamaton. Käytämme sitä strategiamme laadin-
nassa niin tiimi- kuin yksilötasollakin.”, kertoo 3. vuoden opiskelija Henri Kiuru.

Opetussuunnitelma
Syksystä 2006 lukien opetussuunnitelmia on ammattikorkeakoulun yhteisessä prosessissa uudistettu
vaiheittain osaamis- ja oppimisperustaisiksi. Syksyllä 2007 Tiimiakatemian liiketalouden vaihtoeh-
toiseen opetussuunnitelmaan yhdistettiin valtakunnalliset liiketalouden koulutusohjelman kompe-
tenssit sekä amk-tutkinnon suorittaneiden yleiset kompetenssit. Omaleimaisuutensa ansiosta Tii-
miakatemia sai opetusministeriöltä luvan omaan yritystoiminnan kehittämisen koulutusohjelmaan
syksystä 2008 lukien. Tämä uusi opetussuunnitelma rakentuu jo aiemmin käytössä olleiden 21 tii-
miyrittäjän tärkeän taidon pohjalle. Taidot on jaettu kolmen pääotsakkeen alle: (1) tiimioppija, (2)
tiimileaderi ja (3) tiimiyrittäjä, joista koulutusohjelmakohtaisina kompetensseina on johdettu oppi-
maan oppiminen, johtaminen ja käytännön yrittäjyys. Tiimiyrittäjän kompetenssit ovat liitteenä 5.
Tiimiyrittäjyyden oppimisessa yksilön kehitystä tarkastellaan holistisesti. Tällä tarkoitetaan kehitys-
tä yksilön tiedoissa, taidoissa, asenteissa, kokemusmaailmassa ja kontaktiverkostossa. Oppiminen
tiimiyrittäjäksi tapahtuu prosessina, opetussuunnitelma rakentuu kehittyvien taitojen perustalle. Yk-
silön kehitysportaat (aloittelija, kokeilija, suuntautuja ja tiimiyrittäjä) toimivat osaamistason määrit-
telijänä. Opetussuunnitelmassa määritellään opintojaksokokonaisuudet, jotka sisältyvät opintoihin.

Opetusta ohjaavien dokumenttien laatiminen ja kehittäminen
Toimintaa kehitetään huomioiden tiimiyritysten ja yhteistyökumppaneiden antama palaute. Uutta
opetussuunnitelmaa laadittaessa sitä esiteltiin tiimiyrittäjille useassa vaiheessa ja siihen kerättiin
palautetta toisen ja kolmannen vuoden tiimiyrittäjiltä. Kahdesti vuodessa pidettävillä rakettipäivillä3

2 Tiimiliideri = Opiskelijoista eli tiimiyrittäjistä valittu tiiminsä johtaja
3 Rakettipäivät = Valmentajien ja tiimiyrittäjien yhteiset Tiimiakatemian kehittämispäivät
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valmentajat ja tiimiyrittäjät keskittyvät yhdessä Tiimiakatemian strategiseen suunnitteluun. Val-
mentajat saavat palautetta myös arjessa. Opetussuunnitelman laatimiseen otetaan vaikutteita myös
Tiimiakatemian verkostosta (yritysjohtajat, opetusalan ammattilaiset, jne.).

2.4 Oppimisprosessi ja sen ohjaus
”Tiimiakatemia tuo unelma-ajattelun takaisin ammatilliseen koulutukseen. Nuoruuden intoa ja vil-
pittömyyttä, riemua käytetään oppimisen tukena.” – Esa Saarinen

Tiimit, yhteisöllisyys ja valmentaja oppimisen ohjaajana
Pedagoginen toimintamalli korostaa opiskelijan vastuuta oppimisestaan sekä tiimiä yksilön oppi-
misprosessin tukena. Tiimiytyminen ja tiimiyritys kehittyvät vaiheittain yksilön oppimisprosessin
rinnalla. Suuret tapahtumat ja yhteiset projektit toteutetaan eri tiimeistä koostuvissa projekteissa.
Silloin vanhemmat opiskelijat toimivat mestareina nuoremmille tiimiyrittäjille käytännön tilanteissa
ja siirtävät tietoaan ja kokemuksiaan heille.

Opiskelijan omia kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksien löytämistä tuetaan. Tämän vuoksi tiimiyrit-
täjät toteuttavat yhteisten projektien lisäksi omia projekteja, joille asetetaan tavoitteita henkilökoh-
taisissa oppimissopimuksissa. Esimerkiksi muodista ja vaatetuksesta kiinnostuneet opiskelijat käyn-
nistivät vuonna 2006 Jyväskylän muotipäivät -tapahtuman, joka nykyään toteutetaan vuosittain.
Mediasta kiinnostuneet opiskelijat ovat vuosien saatossa mm. vastanneet Tiimiakatemian lehden
toimittamisesta ja jakelusta sekä perustaneet suomalaisen verkkomedian. Bändeissä soittavia tii-
miyrittäjiä on erikoistunut bändien markkinointiin ja myyntiin.
Valmentaja ohjaa opiskelijoiden, tiimiyritysten ja yhteisön oppimisprosesseja. Sama valmentaja
säilyy tiimiyrityksen valmentajana koko opiskeluajan. Tiimin johtamisessa valmentaja ohjaa tiimin
jäsenet oman oppimisensa alkuun, tiimityöskentelyyn sekä Tiimiakatemian kulttuuriin ja yhteisiin
johtaviin ajatuksiin. Lisäksi valmentaja toimii liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntijana ja var-
mistaa riittävän tietoperustan kehittymisen. Hän antaa myös henkilökohtaista ohjausta. Valmentajan
rooli muuttuu yksilön ja tiimin kehityksen myötä ohjaajasta kysyjäksi ja konsultoijaksi.

1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi

Oppijan rooli Tarkkailija Kokeilija Suunnan etsijä Keskittyminen

Oppimisen painopiste Oppimaan oppiminen ja tiimi-
työn perusteet

Tiimityö Johtaminen ja innovointi Innovointi ja strategia

Tyypillisiä oppimis-
tapahtumia

Ensimmäinen oppimissopimus
Lukuohjelman aloittaminen
Ensimmäiset tosielämän pro-
jektit

Kokeilujen tekeminen
Oppimissuunnan tarkentami-
nen
Haasteellisempiin kirjoihin
siirtyminen

Keskittyminen omaan eri-
tyisalaan
Erityiskirjallisuuden lukemi-
nen

Yhteen vetäminen (tra-
denomin opinnäytetyö)

Yksilön haasteita Ensiaskeleet kohti itsejohdettua
oppimista
Päätöksen tekeminen siitä,
“onko tämä minun juttu”

Oman oppimistavan löytämi-
nen
Itselle sopivien projektien
löytäminen
Pienen mittakaavan johta-
mishaasteista selviytyminen

Oman keskittymisalueen
löytäminen

Oman yrittäjyyspaikan
löytäminen

Tiimin kehityskaari Muotoutuminen Myrskyily ja konfliktit Normittaminen ja suoritusten
tekeminen

Suoritusten tekeminen ja uusi
alku

Tiimin haasteita Ensimmäisten yhteisten projek-
tien löytäminen
Ensiaskeleet tiimitoiminnassa
(pelisäännöt)

Yhteisten normien löytämi-
nen
Johtamispelipaikkojen hah-
mottaminen

Tiimin koheesion ylläpitämi-
nen

Suoritustason ylläpitäminen
loppuun saakka

Valmentajan rooli Suunnan näyttäjä Kysymysten tekijä Resurssien löytäjä Neuvonantaja

Taulukko 2. Opinpolun yleispiirteitä vuosijaksoittain.
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Oppimisprosessit
Oppimisprosessi muodostuu kolmesta oppimisen pääprosessista (taulukko 3).

Alaproses-
si

Tiimiharjoitteet
(treenit)

Teoria-
harjoitteet

Asiakas-
projektit ja
yritystoiminta

Oppimis-
sopimus

Portfolio Opinnäyte-
työ

Tietovirta

Kuvaus Yhteisölliset
oppimistilanteet,
joissa jaetaan ja
synnytetään
yhteisiä koke-
muksia ja tietä-
mystä

Liikkeenjohdon
kirjallisuuden
lukeminen ja
reflektointi
esseiden avulla

Tosielämän
asiakkuudet ja
projektit oman
tiimiyrityksen
avulla

Tarkoitus Oppimisen
suuntaaja

Näyttö-
aineisto
osaamisesta

Näyttö
tradenomi -
pätevyydestä

Tietämyk-
sen ja
jakaminen
ja oppimi-
nen yhtei-
söllisesti

Valmenta-
jan rooli

Dialogin ohjaaja
Oppimisen
sparraaja
Asiantuntija

Tukee teorian
soveltamista
käytäntöön

Yritystoiminnan
sparraaja
Asiantuntija

Sisällöt HOPS,
josta
”sovitaan”
muiden
kanssa

Kaikki
opinpolun
aikana
tuotettu
aineisto

Pätevä, hyvin
rajattu,
Tradenomi –
tason täyttä-
vä tutkimus

IT-
pohjainen
Intranet -
järjestelmä

Oppimis-
menetel-
mät

Dialogi, ryhmä-
työskentely,
luennot, tapah-
tumat, seminaa-
rit, synnytykset
(näytöt)

Lukeminen ja
esseiden kir-
joittaminen
omatoimisesti

Tekemällä
oppiminen
asiakasprojek-
teissa, esi- ja
jälkiraportit

Taulukko 3. Tiimiakatemian oppimisen prosessien kuvaukset, valmentajan rooli sekä oppimismenetelmät.

Tiimiharjoitteet eli treenit ovat osa tiimin yhteisiä oppimistilanteita, joissa valmentaja on läsnä.
Treenejä on viikossa 8 tuntia (2 x 4 h). Treeneissä hyödynnetään dialogia, jolloin uutta tietoa ja ko-
kemuksia jaetaan keskustelemalla. Treenien aiheet vaihtelevat tiimin tarpeiden sekä kehityskaaren
mukaisesti. Treeneissä käydään läpi akuutteja tilanteita ja projekteista saatuja ideoita ja havaintoja.
Näin pystytään oppimaan muiden projekteista ja soveltamaan oppeja omiin projekteihin.

Tiimiakatemian teoriaharjoitteet (teoriaopinnot) muodostuvat kirjallisuuden lukemisesta, jota jo-
kainen tiimiyrittäjä suorittaa opintojensa aikana 120 kirjapisteen verran. Yhdestä luetusta kirjasta
saa 1-3 kirjapistettä sen vaativuuden mukaan, joten käytännössä jokainen opiskelija lukee noin 60–
80 liikkeenjohdon kirjaa. Luetuista teoksista kirjoitetaan aina essee, jossa opittua tietoa pyritään
soveltamaan ajankohtaiseen projektiin. Kirjat valitaan omien sen hetkisten työ- ja projektitehtävien
mukaan – ideana on kirjallisuuden lukeminen tarpeeseen. Kirjoista myös keskustellaan treeneissä.

Asiakasprojektit ovat asiakkaiden tilaamia käytännön töitä, joista asiakkaat maksavat tiimiyrityk-
selle. Projekteja toteutetaan myös eri tiimiyrityksistä kootuissa projektiryhmissä. Ne tarjoavat tii-
miyrittäjille mahdollisuuden harjoitella myynnin, johtamisen, markkinoinnin tai tuotesuunnittelun
taitoja. Yritystoiminnalla tarkoitetaan normaalia tiimiyrityksen toimintaa, kuten toiminnan suun-
nittelua, hallinnon järjestämistä ja viestintää.

Oppimisen tukiprosessit
Jokainen tiimiyrittäjä tekee opintojen alussa henkilökohtaisen oppimissopimuksen4. Se perustuu
avoimiin kysymyksiin ja päivitetään kahdesti vuodessa. Suunnitelman sisällöistä keskustellaan ja
sovitaan muiden tiimiläisten kanssa. Näin suunnitelma on vuorovaikutuksen väline. Lisäksi opiske-
lija ylläpitää portfoliota, joka on kokoelma kaikista hänen opinpolun aikana tuottamistaan aineis-
tosta. Tällaisia aineistoja ovat muun muassa ansioluettelo, projektiraportit, tehdyt mainokset, työ-
näytteet ja kirjaesseet. Portfolion sisällöt tarkastetaan valmentajan toimesta kaksi kertaa vuodessa.

Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti hankkeistettuina asiakkaille. Tietovirta toimii tiedotus-
kanavana, tilavarausjärjestelmänä ja keskustelufoorumina. Sen käyttö on jatkuva ja luonteva osa
dokumentointia. Työharjoittelu on osa tiimiyrityksessä työskentelyä, ei oma erillinen jakso.

4 Oppimissopimus = Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), lisäksi on tiimiyrityskohtaisia oppimissopimuksia
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Oppimisen arviointi
Tiimiakatemiassa yksilön arviointia toteutetaan pääasiassa neljällä eri menetelmällä. Yksilön oppi-
mista arvioidaan monipuolisesti hyödyntäen taulukossa 4 kuvattuja menetelmiä.

Opintojaksoarviointi Taitoprofiili Synnytysarviointi Kehityskeskustelu

Lyhyt kuvaus Perinteinen arvosana
opintojaksosta

Kompetenssimalli, jossa
21 tiimiyrittäjyydelle
keskeistä kompetenssia

Näyttökoe, jossa suullinen
esitys ja kirjallinen aineis-
to. Tehdään pienryhmässä
asiakkaalle

Valmentajan kanssa
käytävä kehityskeskus-
telu

Sykli 4 krt vuodessa opintojen
merkitsemis-ajankohtana

2 krt vuodessa 4-6 krt vuodessa 2 krt vuodessa

Arviointitapa Arvosana asteikolla 1-5 tai
hyväksytty/hylätty

360-arviointi (oma arvio,
vertaisarvio, valmentajan
arvio ja asiakkaan arvio),
taitotasot 0-5 kullekkin
kompetenssille

360-arviointi heti synny-
tyksen jälkeen, kriteerit
vaihtelevat tii-
min/asiakkaan tarpeen
mukaisesti

Ei virallista asteikkoa,
verrataan asetettuja
tavoitteita saavutettui-
hin tuloksiin, laadulli-
nen arviointi yhdessä

Taulukko 4. Yksilön oppimisen arviointimenetelmien lyhyt kuvaus.

Opintojaksosuoritukset merkitään ammattikorkeakoulun opintorekisteriin arvosanoineen. Tentit
on korvattu pienryhmissä toteutettavilla näyttökokeilla (”synnytyksillä”). Lisäksi yksilön oppimista
arvioidaan Taitoprofiili -kompetenssimallilla. Siinä arvioidaan 360-arvioinnilla yksilön kompe-
tensseja ja taitoja tiimiyrittäjyyden kehittymisestä käsin (ks. liite 5). Malli on otettu koekäyttöön
syksyllä 2007 ja se otetaan viralliseksi osaksi opetussuunnitelmaa syksyllä 2008. Oppimista tuetaan
myös henkilökohtaisilla kehityskeskusteluilla.

Myös tiimiyritystä arvioidaan kahdesti vuodessa. Yhdessä valmentajan kanssa arvioidaan raketti-
mallin pohjalta (ks. 2.3. ja liite 3), millä tasolla tiimiyritys on kullakin aihealueella. Arviointi tapah-
tuu Tiimiakatemian oman arviointikriteeristön (Laatu 47) perusteella.

2.5 Oppimisympäristöt
Tiimiakatemia toimii avokonttoriksi rakennetussa toimistotilassa. Luokkahuoneita ei ole. Tiimeillä
on omat itse organisoimansa tilat. Treenejä varten on soveltuvat huoneet. Kaikilla valmentajilla ja
opiskelijoilla on kulkuoikeudet tiloihin. Työympäristö on merkittävä sosiaalinen tekijä yhteisölli-
syyden synnyttämisessä – tilat edistävät tiedon virtausta, omistajuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä.
Sosiaalinen oppimisympäristö korostuu Tiimiakatemian metodissa. Tiimit ja kontaktit asiakkaiden
kanssa toimivat opiskelijan merkittävimpinä oppimisympäristöinä. Myös Tiimiakatemian yhteisöl-
lisyys toimii oppimisen tukijalkana. Se motivoi ja tukee tiimiyrittäjiä, lisää luovuutta ja kehittää
itsensä tuntemista. Yhteisöllisyyspäivät ja aikuiskoulutuksen tilaisuudet toimivat yhteisenä oppi-
misympäristönä. Näitä oppimisympäristöjä on kuvattu tarkemmin kohdassa 1.3.

2.6 Laadunhallintamenettelyt
Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä on rakennettu yhteiseksi kehykseksi,
joka mahdollistaa laadunvarmistuksen erilaiset toteutusmallit eri yksiköissä. Tiimiakatemiassa kes-
keisessä asemassa ovat erikoisyksikön omaleimaisen toimintamallin tueksi kehitetyt palaute- ja ar-
viointimenettelyt. Tiimiakatemian opetuksen laatua ylläpitäviä menettelyjä on kuvattu kohdassa
2.4.. Ammattikorkeakoulun yhteisistä palautteista tärkein on opiskelijoilta valmistumisvaiheessa
koottava OPALA-palaute, jonka vastausprosentti vuonna 2007 oli 95.

Tiimiakatemiassa suoritettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän mu-
kainen koulutuksen ristiinarviointi keväällä 2005. Siinä kiinnitettiin erityistä huomiota Tiimiakate-
mian opetussuunnitelman sisältöön ja sen kehittämiseen. Yksi arviointiryhmän esittämä kehityseh-
dotus oli, että Rakettimalli tulisi ottaa opetussuunnitelman rungoksi. Tämän mukaisesti on kehitetty
uutta opetussuunnitelmaa.
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B) Tulokset

1 Koulutusyksikön toiminnan tulokset suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin.

1.1. Opiskelijoihin liittyvät tulokset
JAMKissa asetetaan tavoitteita opetusministeriön kanssa tehtävässä tavoitesopimuksessa sekä reh-
torin ja yksiköiden välisissä tavoite- ja tulossopimuksissa. AMKOTA-tilastojen perusteella koulutus
Tiimiakatemiassa on tuloksellista verrattuna alan nuorten koulutukseen yleensä. Koulutusprosessi
on tehokas sisältäen runsaasti työelämävalmiuksiin tähtäävää projektimuotoista opiskelua.

Tunnusluku 2005 2006 2007 Kansallinen
keskiarvo
v. 2007*

Koulutuksen vetovoima (1. sijaiset hakijat/aloituspaikat) 4,7 2,8 4,6 3,4

Normiajalla opiskelevien osuus 20.9. 95,5 % 84,7 % 80,1 % 77,5 %

Keskeyttämisaste 9,6 % 15,3 % 7,4 % 9,5 %

Suoritetut tutkinnot/opiskelijamäärä 20,4 % 21,6 % 19,9 % 15,7 %

T&K-hankkeissa suoritetut opintopisteet/läsnäolevat opiskelijat - 4,0 8,9 2,3

Hankkeistettujen opinnäytetöiden osuus 60 % 85 % 83 % 76,6 %

Taulukko 5. AMKOTA-tilastot, Tiimiakatemiaa koskevia tunnuslukuja. *Lähde: AMKOTA-tietokanta 2007, Yh-
teiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, kaikki ammattikorkeakoulut, nuorten koulutus.

Opintojen keskeyttäminen lisääntyi Tiimiakatemiassa vuonna 2006, mutta se on saatu uudelleen
laskuun vuonna 2007. Keskeyttämisistä huolimatta on Tiimiakatemiasta kolmen viime vuoden ai-
kana valmistunut lähes yhtä monta opiskelijaa kuin on aloituspaikkoja. Tämä johtuu siitä, että siir-
to-opiskelijana Tiimiakatemiaan hakeutuu opiskelijoita muualta. Ammattikorkeakoulun tavoitteena
on vähentää keskeyttämisaste nuorten ja aikuisten tutkintoon johtavassa koulutuksessa kuuteen pro-
senttiin vuodessa. Tätä tavoitetta Tiimiakatemia ei ole vielä täysin saavuttanut, mutta vuoden 2007
tulos on kuitenkin parempi (7,4 %) kuin ammattikorkeakoulussa keskimäärin (9,0 %).
T&K-hankkeissa suoritetut opintopisteet ovat suhteellisesti hyvällä tasolla, koska käytännöllisesti
katsoen lähes kaikkiin opintojaksoihin sisältyy työelämän organisaatioille tehtävää T&K-työtä.
Hankkeistettujen opinnäytetöiden osuus on tasolla, jonka opetusministeriö on asettanut ammatti-
korkeakoulujen keskimääräiseksi tavoitteeksi vuodelle 2009 (80 %).

Tunnusluku 2005 2006 2007 Kansallinen
keskiarvo
v. 2006*

Valmistumisvaiheen kyselyyn vastanneet 84 % 97 % 95 % -

Työllistymisaste valmistumisvaiheessa 78 % 81 % 86 % 70 %

Yrittäjäksi ryhtyvien osuus 22 % 30 % 28 % 2,5 %

Valmistuneiden työpaikan sijainti Keski-Suomessa 56 % 57 % 75 % -

Työharjoittelun aikana saatu ohjaus on ollut riittävää; samaa
mieltä olevien osuus

78 % 76 % 83 % 73 %

Työtehtävät työharjoittelun aikana ovat tukeneet oppimista;
samaa mieltä olevien osuus

97 % 97 % 92 % 81 %

Opetus ammattikorkeakoulussa on ollut asiantuntevaa ja kor-
keatasoista; samaa mieltä olevien osuus

81 % 65 % 83 % 77 %

Ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvät  neuvonta- ja ohjaus-
palvelut ovat tukeneet hyvin opintojen edistymistä; samaa mieltä
olevien osuus

50 % 46 % 64 % 66 %

Taulukko 6. Valmistumisvaiheen opiskelijapalaute OPALA, Tiimiakatemiaa koskevia tunnuslukuja. *Lähde:
OPALA 2006, Valmisraportit, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, kaikki ammattikorkeakoulut.
http://opalareport.ncp.fi/main.do

http://opalareport.ncp.fi/main.do
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Opiskelijoiden antama palaute valmistumisvaiheessa (OPALA-palaute, taulukko 6) on Tiimiakate-
miassa erittäin hyvää tasoa. Tiimiakatemia onnistuu ydintehtävässään, yrittäjien synnyttämisessä,
erittäin hyvin. Valmistuneista peräti 30 % (vuonna 2006) toimii yrittäjänä, kun keskiarvo yleisesti
on vain parin prosentin luokkaa. Työharjoittelu arvioidaan erittäin toimivaksi, mutta opintoihin liit-
tyvissä neuvonta- ja ohjauspalveluissa on edelleen parannettavaa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneille tehdään noin vuosi valmistumisen jälkeen kysely
koulutuksen tuottamista työelämävalmiuksista ja työllistymisestä. Opiskelijoiden palaute työelämä-
valmiuksista on ollut erittäin hyvää. Tiimiyrittäjät arvostavat koulutuksen antamia valmiuksia toi-
mia yrittäjänä sekä kehittämistehtävissä. Vastanneista 87 % (v. 2006 valmistuneet) katsoo, että kou-
lutus on tukenut työelämäyhteyksien kehittymistä. Työkokemus ja työelämäprojektit koetaan mer-
kittävimmiksi seikoiksi työllistymisessä.

Koulutuksen työelämärelevanssi on Tiimiakatemiassa alumnien arvion mukaan erittäin hyvä. Ky-
seessä on Jyväskylän ammattikorkeakoulun BSC-mittari, johon lasketaan Vuosi valmistumisesta -
kyselystä samaa mieltä olevien osuus kolmesta väittämästä ("Voin hyödyntää ammattikorkeakou-
lussa oppimaani työssäni"; "Minulla on riittävän laaja-alaiset tiedot ja taidot asiantuntijatehtävissä
toimimista varten"; "Hallitsen riittävässä määrin koulutusalani ja tehtävieni edellyttämät teoreettiset
perusteet"). Tiimiakatemian tulos vuonna 2006 valmistuneiden aineistossa on 85 %, mikä ylittää
selvästi koko ammattikorkeakoulun tuloksen (76 %) ja tavoitteen (80 %) kuten myös liiketalouden
yksikön tuloksen (70 %) ja tavoitteen (80 %).

Tunnusluku 2005 2006

Valmistumisvaiheen kyselyyn vastanneet 47 % 42 %

Työllistymisaste 93 % 88 %

Voin hyödyntää ammattikorkeakoulussa oppimaani työssäni; samaa mieltä olevien osuus 93 % 88 %

Minulla on riittävän laaja-alaiset tiedot ja taidot asiantuntijatehtävissä toimimista varten; samaa
mieltä olevien osuus

53 % 81 %

Hallitsen riittävässä määrin koulutusalani ja tehtävieni edellyttämät teoreettiset perusteet; samaa
mieltä olevien osuus

87 % 88 %

Minulla on riittävät valmiudet toimia yrittäjänä; samaa mieltä olevien osuus 87 % 100 %

Taulukko 7. Vuosi valmistumisesta -kysely, Tiimiakatemiaa koskevia tunnuslukuja

1.2. Työelämään liittyvät tulokset
Tiimiakatemia johtaa ja kehittää omilla verkostofoorumeillaan noin 1500 henkilöstä koostuvaa ver-
kostoa liike-elämän, koulutussektorin ja nuoryrittäjien kentiltä. Jonkin Tiimiakatemian aikuiskoulu-
tuksen on läpikäynyt vuodesta 1996 lähtien noin 400 henkilöä. Lisäksi Tiimiakatemian menetelmiä
käytetään Suomessa viidessä yrityshautomossa ja -verkostossa, yhdeksässä korkeakoulussa sekä
kuudessa ammattioppilaitoksessa.

Tiimiyritykset tekevät vuosittain yrityksille noin 200 projektia. Tiimiyrityksiä on 15 vuoden aikana
toiminut 47 kappaletta. Valmistuneista tradenomeista, tiimiyrityksistä ja aikuisopiskelijoista on syn-
tynyt 20 toimivaa yritystä. Yksi niistä, kierrätysmateriaaleista design tuotteita vientiin valmistava
Secco yrityksen yrittäjä, Maarit Partanen kertoo: ”Tiimiakatemiassa oppi yrittämisen ketjun. Ensin
on idea, mutta rohkeutta puuttuu. Seuraavaksi sinun täytyy löytää oikeat ihmiset ympärille ja lopuk-
si on vain ryhdyttävä työhön. Tätä ketjua harjoittelin Tiimiakatemiassa useissa asiakasprojekteissa.
Siksi kynnys yrittäjäksi ei ollut niin suuri kuin se muuten olisi ollut.”

1.3 Henkilöstöön liittyvät tulokset
Tiimiakatemian henkilöstö on kasvanut viime vuosina. Valmentajilta edellytetään pätevöitymistä
tiimivalmennuksen koulutusohjelmassa, minkä lisäksi valmentajilta odotetaan yrittäjyyden ja liike-
talouden ymmärrystä, osaamista ja jatkuvaa kehittämistä. Tiimiakatemiassa tuetaan henkilöstön
omaa yritystoimintaa, jolloin valmentajilla säilyy tuore näkemys liike-elämään. Päätoimisilla val-
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mentajilla on myös pedagoginen pätevyys (vuonna 2008 aloittanut neljäs valmentaja suorittaa par-
haillaan). Henkilöstö käytti vuoden 2007 aikana 20 päivää oman osaamisensa kehittämiseen. Pää-
toimisten valmentajien lisäksi Tiimiakatemialla on käytettävissään neljä kokenutta sivutoimista
valmentajaa. Tiimiakatemian henkilöstön tuottamia julkaisuja on lueteltu liitteessä 6.
Työilmapiiri- ja hyvinvointibarometrin (THB 2007) mukaan esimiestoiminta, tiedonkulku, työilma-
piiri, työhön sitoutuminen ja henkinen hyvinvointi ovat liiketalouden yksikössä hieman paremmalla
tasolla kuin JAMKissa keskimäärin. Vaikutusmahdollisuudet ovat samaa tasoa kuin JAMKissa.

1.4 Taloudelliseen suorituskykyyn liittyvät tulokset
Tiimiakatemian metodi on tehokas ja taloudellinen. Päätoimisia valmentajia opiskelijoita kohden on
vähemmän kuin tradenomin koulutuksessa yleensä, mikä näkyy oheisessa taulukossa.

2005 2006 2007
Kansallinen
keskiarvo
v. 2007*

Opiskelijat / päätoimiset opettajat 78,5 58,6 58,6 25,8

Suoritetut tutkinnot / päätoimiset opettajat 16 12,7 11,7 4,2

Taulukko 8. Päätoimisten opettajat suhteessa opiskelijoiden ja tutkintojen määrään. *Lähde: AMKOTA-
tietokanta 2007, Profiiliraportti, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala.

Tiimiyritysten liikevaihto vuonna 2007 oli yhteensä 1.1 miljoonaa euroa. Opiskelijoiden osuuskun-
tamuotoiset yritykset ovat omia yrityksiä eikä niillä ole juridista yhteyttä Jyväskylän ammattikor-
keakouluun. Asiakasprojekteista kerääntyneet voitot jäävät täysimääräisesti tiimiyrityksille.

1.5 Kansainvälistymiseen liittyvät tulokset
Vuoden 2000 koulutuksen laatuyksikköarvioinnissa Tiimiakatemian yhtenä heikkoutena nähtiin
kansainvälistymisen puute. Palautteen perusteella kansainvälisyyden kehittäminen asetettiin tavoit-
teeksi ja verkostoja ryhdyttiin rakentamaan systemaattisesti. Tiimiakatemia on herättänyt runsaasti
kiinnostusta ulkomaisissa korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Kiinnostus näkyy erityisesti
kahdessa tekijässä: Tiimiakatemiaan saapuvien kansainvälisten vierailijoiden määrässä sekä Tii-
miakatemian menetelmiä käyttöön ottaneiden oppilaitosten määrässä (ks. liite 4).

Tiimiakatemian kansainväliset yhteydet tarjoavat tiimiyrittäjille kansainvälistä opiskelua aidoissa
tilanteissa aitojen työtehtävien muodossa, sillä toiminta on osaksi heidän vastuullaan. Kansainväli-
sistä yhteyksistä vastaa aina tiimiyrittäjä, joka valitaan tehtävään. Hänen tukenaan toimii kolmesta
tiimiyrittäjästä valittu tiimi. Tapahtumien kautta välittyy kansainvälisiä asiantuntijoita tiimiyrittäjien
ulottuville seminaareihin tai konferensseihin puhujiksi. Myös kansainvälisten vierailujen (vuosittain
noin 100 vierasta) organisointi on tiimiyrittäjien vastuulla. Tämän lisäksi tiimiyrittäjien toteuttamia
tilastoituja kansainvälisiä työtehtäviä kirjattiin 18 (alle 3 kk) vuodelta 2007. Valmentajien ulkomail-
le suuntautuneita vierailuja kirjattiin vuonna 2007 kuusi.

Vuonna 2007 ja 2008 järjestetyistä kansainvälisistä tapahtumista suurimpia olivat SoL Suomen
konferenssi, johon osallistui 300 henkilöä eri maasta ja Tiimiakatemian 15-vuotisjuhlat, joihin liit-
tyneeseen vaikuttajaseminaariin osallistui 300 henkilöä 10 maasta. Molemmat tapahtumat olivat
avoimia tapahtumia, joihin osallistuivat myös Tiimiakatemian opiskelijat sekä runsaasti osallistujia
Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, muista alueen oppilaitoksista ja laajasti alueen yrityksistä.

1.6 Aluekehitystehtävään liittyvät tulokset
Tiimiakatemiasta valmistuneet työllistyvät pääosin Keski-Suomeen. Vuonna 2007 tämä osuus oli
75 %. Myös tiimiyrittäjien toteuttamista asiakasprojekteista sekä tapahtumista suurin osa kohdistuu
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Keski-Suomeen. Ne tuovat alueelle erilaista virkistystoimintaa ja elävyyttä. Monet tiimiyrittäjien
järjestämät tapahtumat ovat jääneet elämään. Vuonna 1994 aloitettu suuri tapahtumaprojekti Neste-
Rallin yhteydessä Jyväskylän keskustassa näkyy edelleen katukuvassa.

Koulutustapahtumien ja seminaarien lisäksi Tiimiakatemia on Taitovire Oy:n kautta kouluttanut
satoja keskisuomalaisia ja osallistunut siten Jyväskylän ammattikorkeakoulun mission toteuttami-
seen alueen osaamisen, yrittäjyyden ja kilpailukyvyn kehittäjänä. Yrittäjyyden kehittämisen kannal-
ta merkittävimpiä tuloksia ovat koulutuksen jälkeen syntyneet yritykset, joista 15 toimii edelleen
Jyväskylässä.
Tiimiakatemian menetelmiä ja työkaluja sovelletaan myös monissa yrittäjyyshautomoissa ja verkos-
toissa: Jyväskylässä toimivassa Crazy Town –yrittäjäyhteisössä sekä Nuorten Yrittäjyystaloissa
Muuramessa, Uuraisissa ja Suolahdessa. Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Val-
keinen toteaa: ”Tiimiakatemialla on ollut merkittävä rooli vuonna 2006 Yrittävä Eurooppa kilpailun
pääpalkinnon voittaneessa Y4 –prosessissa. Prosessin johtavat ajatukset ovat hyvin samankaltaiset
kuin Tiimiakatemialla. Prosessin jalkauttamista, kuten esimerkiksi Yrittäjyystalkoita, on tehty tii-
miakatemialaisten avulla ja metodeilla.”

LIITTEET

LIITE 1. Tiimiakatemian johtavat ajatukset

Perustehtävä: ”Tiimiakatemiassa opimme tiimiyrittäjiksi oman tiimiyrityksen avulla.”
Slogan: ”Synnytämme rohkeasti tiimiyrittäjiä!”
Tunnuslause: ”Meidän itse on oltava se muutos jota maailmalta haluamme”.
"Se vaatii meiltä rohkeutta ja jääräpäisyyttä.” (Mahatma Gandhi 1947)

Arvot:
1. Ihmissuhteet
2. Tekemällä oppiminen ja käytännönläheisyys
3. Tiimiyrittäjyys
4. Jatkuvat kokeilut ja jatkuva uuden synnyttäminen
5. Matkustaminen

LIITE 2. Tiimiakatemian strategia vuodelta 2008
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LIITE 3. Rakettimalli

LIITE 4. Tiimiakatemian menetelmän käyttökohteet muissa oppilaitoksissa

Käyttökohteet korkeakouluissa Suomessa
Innoakatemia, Rovaniemen ammattikorkeakoulu (1999)
Proakatemia, Tampereen ammattikorkeakoulu (2000)
Jämsänkosken Tiimiakatemia (2001)
Business Akatemia, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (2002)
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Media-akatemia, Virrat (2002)
Turun ammattikorkeakoulu, kauneudenhoito (2002)
Oiva-akatemia, Keski-Pohjanmaan amk (2006)
Kiihdyttämö - hautomo, Joensuun ammattikorkeakoulu (2006)
Mikkelin ammattikorkeakoulu, Savonlinnan yksikkö (2007)

Käyttökohteet 2. asteen oppilaitoksissa Suomessa
Turun ammatti-instituutti (2001)
Soteka tiimikoulu, Jyväskylän ammattiopisto (2002)
YOPPI -yrittäjyyden oppimispaikat, Jyväskylä / Jämsä / Äänekoski (2003)
Ikaalisten käsi- ja taideteollinen oppilaitos, Taidosto (2004)
Raahen aikuisopisto (2004)
Tulikivet ja Radikaalit porkkanat-ohjelmat, Joensuun aikuisopisto (2005–2006)
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Käyttökohteet kansainvälisissä yrittäjyyskasvatuskeskuksissa
Learning House, Lontoo, Iso-Britannia (2004)
Team Factory, Pariisi, Ranska (2006)
Team Entrepreuneurs, Angers, Ranska (2007)
Team Academie Nederland , Amsterdam ja Haarlem, Alankomaat ( 2007)
Team Academy Euskadi, Bilbao, Espanja (2007)
Team Entrepreneur, Strassbourgh, Ranska (2007)
Team Academy Essen, Saksa (tulossa 2008)

LIITE 5. Taitoprofiilin 21 tiimiyrittäjätaitoa
Taitoprofiili koostuu 21 tiimiyrittäjälle tärkeästä taidosta, jotka on jaettu koulutusohjelmakohtaisten
kompetenssien alle:

Tiimioppija Tiimiliideri Tiimiyrittäjä

Oppimaan oppiminen Johtaminen Käytännön yrittäjyys

1. Tiedonkäsittely ja IT -taidot
2. Tiimioppimisen taidot
3. Henkilökohtaiset oppimaan oppimisen taidot ja
asenteet
4. Luovuustaidot
5. Kielitaidot
6. Viestintätaidot
7. Oma-aloitteisuus*

8. Itsensä johtamistaidot
9. Projektijohtamisen taidot
10. Kyky rakentaa ja johtaa tiimejä
11. Suunnittelu-, organisointi- ja koordinointi-
taidot
12. Valmennustaidot
13. Strategiataidot
14. Rohkeus tehdä valintoja ja tavoitteellisuus*

15. Palvelu-, neuvottelu-, ja myyntitaidot
16. Ymmärrys taloudellisista asioista
17. Markkinointitaidot
18. Innovointitaidot
19. Yrittäjän mallinnus- ja teoriataidot
20. Kansainvälisyystaidot & verkostoitumi-
nen
21. Rohkeus ja halu rikkoa rajoja*

 Tähdellä merkityt (*) taidot eivät suoranaisesti ole ”taitoja”, vaan asenteita. Tiimiakatemialla opi-
taan rohkeutta, rajojen rikkomista, oma-aloitteisuutta ja päättäväisyyttä. Taitoprofiilissa otamme
kantaa näihin asioihin.

Liite 6. Tiimiakatemian henkilöstön julkaisuja
Tiimiakatemia – Tositarina tekemällä oppivasta organisaatiosta, PS-kustannus 2001 (Leino-
nen-Partanen-Palviainen)
Nuoryrittäjien ohjelmajulistus 2002 (toim. Johannes Partanen)
Team Academy – True Story on Community that Learns by Doing, PS-kustannus 2004
(Leinonen-Partanen-Palviainen)
Tiimiakatemian johtavat ajatukset 2007 (toim. Johannes Partanen, päivitetään vuosittain)
Yrittäjän parhaat kirjat – Valintaopas 2007 (Johannes Partanen, päivitetään vuosittain)
Team Academy´s Leading Thoughts 2007 by Johannes Partanen (updated yearly)


