
Meilläkin on pääsykokeet! Olemme                     
Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

Yritystoiminnan kehittämisen 
koulutusohjelma, ja meillä on                      

40 aloituspaikkaa. 

Jokaiseen tiimiin valitaan tiimi-  
roolitestin perusteella                            

15-20 tiimiläistä.  
Tiimin jäsenet ovat eri ikäisiä ja          

eri puolelta Suomea, tasaisesti               
miehiä ja naisia.  



Tiimiakatemialta	  valmistuu	  tradenomiksi	  

Lopputen3	  
kestää	  

Osuuskunta Ideafly, valmis joulukuu 2013 
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Opintojen	  pää>yessä	  Tiimiakatemialla	  

toimii	  tai	  aloi>aa	  
yri>äjänä	  

Elämystuotanto Oy (2013) 

%	  

%	  
Työllistyy	  heB	  

Soile	  Niinikoski,	  Hanna-‐Riina	  
Vilppola	  ja	  Sari	  Parantainen	  



VIIKKOTUNTIA	  PROJEKTEJA	  JA	  
OPPIMISTA	  YHDESSÄ	  ASIAK-‐
KAAN	  KANSSA 

VIIKKOTUNTIA	  KIRJOJEN	  
LUKEMISTA	  JA	  ESSEITTEN	  
KIRJOITTAMISTA.	  OMAN	  
OPPIMISEN	  SUUNNITTELUA	  JA	  
OPPIMISEN	  REFLEKTOINTIA. 

VIIKKOTUNTIA	  TREENEJÄ	  JA	  
KOKEMUSTEN	  VAIHTOA	  	  
TIIMIEN	  KANSSA	  	  JA	  UUDEN	  	  	  	  	  
TIEDON	  LUOMISTA	  JA	  	  
RISTIPÖLYTYSTÄ 

Tekemällä oppimista omassa 
tiimiyrityksessä. Projekteja, 
asiakascaseja, omia kahviloita, 
tapahtumia. Oikean yrityksen 
pyörittämistä yhdessä tiimikavereiden 
kanssa. Taloushallintoa, 
kaverijohtamista, verkoston 
rakentamista. 

Meillä luetaan paljon. Tiimiakatemian pojat              
ovat kaupunginkirjaston ahkerin käyttäjäryhmä 
soveltamisesta käytäntöön.  
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Tiimiläiset reflektoivat oppimistaan, 
kiteyttävät tietoa ja tekevät 
suunnitelmia. Välillä ideoidaan, 
jaetaan henkilökohtaisia suruja ja 
iloja, itketään ja nauretaan. Kukaan 
ei epäile dialogin voimaa, se tuntuu 
toimivan vuodesta vuoteen. 

Treenit 2 x viikossa, 
4 tuntia kerrallaan. 

24 
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Näin se toimii! 

Jotta voisit ymmärtää 
treenien syvällisemmän 
merkityksen, on sinun 
syytä tutustua dialogin 
perusperiaatteisiin, 
kuinka ajatella yhdessä. 

                  120 kirjapistettä               
 
   kolmessa 

vuodessa,                  
 1 kirja=1-4 

kirjapistettä 

Oppimisen  taikakolmio 
Yritys oppimisprosessi 

Tiimin oppimisprosessi 
Yksilön oppomisprosessi 



Tiimiakatemian	  lukujärjestys	  on	  selkeä:	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JAA	  	  40	  VIIKKOTUNTIA	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SEURAAVASSA	  SUHTEESSA	  



VIIKKOTUNTIA	  PROJEKTEJA	  JA	  
OPPIMISTA	  YHDESSÄ	  ASIAKKAAN	  
KANSSA	  



VIIKKOTUNTIA	  TEORIAA:	  KIRJOJEN	  LUKE-‐
MISTA	  JA	  ESSEITTEN	  KIRJOITTAMISTA	  

KIRJAPISTETTÄ 
/ 3vuotta 1-‐4	  kp/kirja	  

50-‐60	  kirjaa	   =	  



VIIKKOTUNTIA	  TREENEJÄ	  JA	  KOKEMUS-‐
TEN	  VAIHTOA	  TIIMIEN	  KANSSA	  
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TIIMILLÄ	  ON	  TREENEJÄ	  2	  x	  4t/viikko	  	  
Tiimisolut	  kokoontuva	  4t/viikko	  





	  	  

TIIMIAKATEMIAN	  työviikko	  on	  40	  tun4a	  eli	  1,5	  opintopiste=ä	  	  
	  
Esimerkiksi	  opintojakso	  	  ”Johtamis	  –	  ja	  esimiestaidot	  (7ov)”	  muodostuu:	  	  
	  
•  Yhteisöllisyysharjoi>eet	  (treenit	  ja	  yhteisölliset	  tapahtumat):	  63	  h	  
•  Käytännön	  harjoi>eet	  (projekBt	  ja	  yritystoiminta):	  63	  h	  
•  Teoriaharjoi>eet	  (kirjallisuus	  ja	  esseet):	  63	  h	  YHTEENSÄ:	  n.	  190	  h	  

YKSI	  (1)	  OPINTOPISTE	  (perus-‐ja	  	  
syventävissä	  opinnoissa)	  koostuu:	  
•  8	  tunBa	  treenejä	  
•  10	  tunBa	  projekteja	  
•  Kirjapisteitä	  ½	  

YKSI	  (1)	  OPINTOPISTE	  (projekBopin-‐	  
noissa)	  koostuu:	  
•  5	  tunBa	  raportoinB/reflektoinB	  
•  22	  tunBa	  projekteja	  
•  Kirjapisteitä	  ½	  

Opintopiste	  (lyhenne	  OP)	  on	  Bolognan	  prosessin	  yhteydessä	  Euroopan	  
unionin	  sisäisesB	  luotu	  standardi	  opiskelun	  mi>aamiseen	  (27	  tunnin	  
työpanos)	  





Yksilön	  oppimista	  ohjaa	  itse	  
laadi>u	  oppimissopimus	  



Tiimeillä	  on	  omat	  johtoryhmät	  

•  Tiimiliideri	  
•  Talouspäällikkö	  
•  Asiakaspäällikkö	  
•  ViesBntäpäällikkö	  





Tiimiakatemialla	  itsearvioinnin	  lisäksi	  

toimintaasi	  arvioivat	  
	  

q asiakkaat	  
q valmentajat	  
q vertaiset	  

o	  



Kumppanuuspäivät,	  	  
Bimien	  projekBmessut	  
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Mittava Innovations: yhteistuotantoa Lomakeskus Revontulen kanssa 

50´s	  



Kotakahvila	  






















































































































