
 
 

Tiimiakatemian synnytys 28.4. – 29.4.2008 

 

SYNNYTYKSEN ARVIOINTIKRITEERIT 

 

Alla olevat arviointialueet ovat ohjeellisia ja ne on muokattu koskemaan vain tätä kyseistä synnytystä. 

 

Liitteenä muutama perusperiaate itse synnytyksestä sekä arvioinnista tausta-aineistoksi. 

 

Arviointialue Asiat, joihin kiinnitettävä huomiota Joukkueen 

itsearvio 

Valmentajan 

arvio 

Toimeksi-

antajan 

arvosana 

Idearikkaus Vaihtoehtojen määrä, monipuolisuus, 

mahdollisuus yhdistellä eri ideoita, 

ideoiden uutuus toimeksiantajalle, esitetyt 

teoriat 

   

Suora toteuttamis-

kelpoisuus 

Ratkaisujen realistisuus ja 

toteuttamiskelpoisuus 

   

Esitys Innostavuus, selkeys, ”napakkuus”    

Dokumentaatio Loogisuus, selkeys, dokumentin 

esitettävyys eteenpäin (esim. 

johtoryhmälle ja päättäjille), lähteiden 

monipuolinen käyttö 

   

Itsensä 

ylittäminen ja 

johtaminen 

Ylittikö joukkue itsensä ja teki parhaansa 

ratkaistakseen ongelman? 

Kuinka joukkuetta johdettiin ja kuinka 

sen dynamiikka toimi? 

   

Oppiminen Opitut asiat ja taidot (esim. 

toimialaosaaminen, johtamisosaaminen, 

markkinointiosaaminen, jne), kokemukset 

   

Ehdotusten 

käytännön 

toteutus 

Tekikö joukkue hyvän tarjouksen 

esitettyjen ratkaisujen toteuttamisesta 

käytännössä? 

   

Yleisarvosana Yleisarvosana kokonaisuutena (ei 

keskiarvona em. kriteereistä) 

   

 

Taulukon arviointi tehdään numeroarviona asteikolla 1-5. 1=erittäin huono suoritus, kriteerit eivät täyty 

lainkaan; 3=kriteerit toteutuvat jossakin määrin, keskinkertainen suoritus; 5=kriteerit toteutuvat yli 

odotusten, huippuhyvä suoritus. 

 

Huomioithan, että muissa synnytyksissä voidaan käyttää muunlaisia kriteerejä ja arviointimentelmiä. 



 
 

 

LIITTEET 

 

Alla olevat liitteet ovat Tiimiakatemian valmentaja Jukka Hassisen laatimia. 

 

LIITE 1: Synnytyksen perusperiaatteita 

 

1. Synnytys on joukkueen näyttö sen hetkisestä osaamisesta. 

2. Synnytys tehdään joukkueena. Kaikki osallistuvat sen tekemiseen (vapaamatkustajia ei sallita!). 

3. Synnytyksen toimeksiantaja on tosielämän asiakas. 

4. Synnytyksessä keskitytään (1) ratkaisemaan asiakkaan ongelma ja (2) tuottamaan uusia ideoita. 

5. Synnytys on johtamishaaste joukkueelle. 

6. Synnytyksen tulee tarjota useita vaihtoehtoja. 

7. Synnytyksestä tehdään esitys ja laaditaan dokumentti, jota asiakkaan on mahdollista levittää 

eteenpäin. 

8. Synnytyksen sisällöt ja siitä syntyvä aineisto on luottamuksellista. 

9. Synnytyksen ratkaisuista voidaan tehdä asiakkaalle tarjous. Näin asiakas saa suoraan käyttöönsä 

toteuttamisen saatujen ideoiden lisäksi. 

10. Synnytyksessä kaikki keinot ovat sallittuja. Poikkeuksena ovat: (1) moraali (mm. hyvät tavat, 

rehellisyys, oikeudenmukaisuus, jne), (2) lainsäädännön asettamat rajoitukset sekä (3) avun 

pyytäminen omalta valmentajalta.  

11. Synnytys arvioidaan ja siitä pyritään oppimaan. 

12. Synnytyksessä pidetään hauskaa, suhtaudutaan asioihin vakavalla huumoriotteella, tehdään töitä, 

ideoidaan ja yllätetään asiakas positiivisesti. Kyse on ”Team Academy Spiritistä”, joukkuepeli-  ja 

yrittäjyyshengestä joka tarttuu kaikkiin. 

 

LIITE 2: Synnytyksen arvioinnista 

 

1. Synnytyksestä pyritään oppimaan, ei vain antamaan ”tyly arvosana”. 

2. Arvio on hyvä antaa niin numeroin kuin laadullisesti. Laadullinen arviointi on tärkeämpää. 

3. Arviointiin osallistuu niin toimeksiantaja, valmentaja kuin synnyttävä joukkue itse. 

4. Asiakkaan antama arvio on kaikista tärkein arvio. 

5. Arviointi kohdistuu koko joukkueeseen ryhmäsuorituksena, ei yksilöihin (erityistapauksia lukuun 

ottamatta, mm. joukkuekapteeni). 

6. Kritiikki otetaan vastaan sellaisena kuin se on – kyse ei ole väittelytilaisuudesta vaan yksinkertaisesti 

siitä, että asiakas on aina oikeassa. 


