
Haluatko lähteä matkalle maailman ympäri 
ja oppia samalla liiketaloutta? 



Tiimiakatemia on markkinoinnin ja yrittäjyyden huippuyksikkö Jyväskylässä. 
Opiskelu Tiimiakatemialla tapahtuu työskentelemällä omassa 
tiimiyrityksessä yhdessä muiden tiimiyrittäjien kanssa. 

MIKÄ ON TIIMIAKATEMIA? 

Meistä	kaikista	ei	tule	yri.äjiä,	mu.a	työllistymme	todella	hyvin,	lähes	40%	
ryhtyy	yri.äjiksi,	vaikkeivat	koskaan	ajatelleet	ryhtyvänsä.	Yli	90%	työllistyy	he>	
valmistu.uaan.	Yri.äjyys	ei	ole	meille	tavoite,	vaan	seuraus.	
	

. 
Valitse ensimmäisen tai toisen vuoden keväällä opintojen kärjeksi Tiimiakatemia! 



TIETOJA TIIMIAKATEMIA-KÄRKIOPINNOISTA 

Osoite: Piippukatu 3, Jyväskylä 

LIIKETALOUS, TRADENOMI 

Siirtyä voit, kun olet suorittanut Liiketalouden 
perusopinnot, 1. tai 2. lukuvuoden jälkeen.  

Tee hakemus viimeistään 6.4.2017. 



OPINTOJEN RAKENNE 
	
	
	

LIIKETALOUDEN	
PERUSOPINNOT	

JAMKISSA	
60	op	

 

	
	
	

TIIMIYRITTÄJÄN	
SYVENTÄVÄT	
VALMIUDET	

55	op	
	

 

	
	
	

TIIMIYRITTÄJÄN	
ERIKOIS-	

OSAAMINEN	
0-42	opp	

	
	
	

TIIMIYRITTÄJÄN	
KÄYTÄNNÖN	
PROJEKTI-	

OSAAMINEN	
0-90	op	

	

	
	
	

TIIMIYRITTÄJÄN	
ERIKOIS-	

OSAAMINEN	
0-42	opp	

	
	
	

TYÖ-	
HARJOITTELU	

30	op	
	

	
	
	

OPINNÄYTE-	
TYÖ	
20	op	
	

TIIMIAKATEMIALLA 

Omatoiminen ja tiimin 
kanssa yhteistyönä 
suoritettava teoria-
tiedon hankkiminen 
eri lähteistä. Teorian 
soveltaminen 
käytäntöön. 

Tiimiakatemian 
omissa valmennus-
ohjelmissa: 
•  Markkinointi 
•  Johtaminen 
•  Myynti 
•  Crossmedia 
•  Palvelu-         
     muotoilu 

Omassa tiimiyrityksessä, projekteissa ja/tai ulkomaan vaihdossa 
Tiimiakatemian yksiköissä (Englanti, Espanja, Unkari, Brasilia)  



MITÄ SINÄ HALUAT OPPIA? 
Meillä opit tekemällä, kehittämällä ja kokeilemalla sitä, mikä sinua kiinnostaa! 

. 
Arvostamme rohkeita kokeiluja ja rohkeita tekijöitä – et jää 
kuitenkin haasteinesi yksin, sillä tiimisi ja koko Tiimiakatemian 
yhteisö on tukenasi. 
	

•  Opimme hyvin vahvasti käytännön tekemisen kautta. 
•  Teoria on kuitenkin yksi tärkeä osa prosessia – emme käytä 

perinteisiä koulukirjoja, vaan haemme teoriaa projekteihin 
liittyvistä kirjoista ja muista lähteistä (mm. netti) 

       Viemme siis hankkimaamme teoriatietoa suoraan käytäntöön!  



TIIMI JA YRITYS 
PARAS TYÖYHTEISÖ, JOKA SINULLA TULEE KOSKAAN OLEMAAN 

Tiimi muodostuu eri alan osaajista – jokaisella on erilaiset taustat ja lähtökohdat. 
Tiimin monipuolisuus on suuri etu toteuttaessa erilaisia ja mielenkiintoisia projekteja. 
 
Tiimiakatemialla opintojen ajaksi perustetaan osuuskuntayritys ja pyöritetään oikeaa liiketoimintaa. 
Töitä tehdään todellisille asiakkaille ja tienaat rahaa opintojesi ohessa.  



TREENIT JA PALAVERIT 
JAAMME TIETOA TOISILLE, LUOMME UUTTA TIETOA JA KEHITÄMME TIIMIÄ TREENEISSÄ  

Tiimiakatemialle vietetään 8 tuntia viikossa dialogiringissä istuen – eli treeneissä. 
 
Treeneissä keskitytään tiimin kehittämiseen, tiedon jakamiseen muille, uuden tiedon 
luomiseen ja esitellään tiimille uusia ideoita. Voit käydä myös vierailemassa toisten 
tiimien treeneissä ja hakea uusia näkökulmia ja ajatuksia omaan toimintaansi.  

Treenien lisäksi tiimit pitävät viikkopalavereita, joissa käydään läpi tiimiyrityksen 
taloudellinen tilanne, projektien edistyminen ja suunnitellaan tulevia asioita eteenpäin. 
 
Tiimiyrittäjät eivät kuitenkaan rajoita palavereitaan tiiminsä sisäpuolelle – käymme 
asiakastapaamisissa monipuolisesti yrittäjien ja muiden eri toimijoiden kanssa. 



MEILLÄ ON MYÖS HAUSKAA 
KOKO HUIKEA YHTEISÖ JUHLII USEIN YHDESSÄ!  



PROJEKTIT 
TIIMIAKATEMIALLA VALMENNETAAN TIIMIYRITTÄJIÄ JA KEHITETÄÄN LIIKEIDEOITA. 

Tiimiakatemialta syntyy myös menestyneitä ja kasvavia yrityksiä (yllä) 
 



ASIAKKAAT 
TIIMIYRITYKSIEN ASIAKKAINA OVAT OLLEEN ESIMERKIKSI NÄMÄ YRITYKSET: 

Monipuolisen osaamisen ansiosta tiimiakatemialaiset ovat päässeet 
toimimaan upeissa projekteissa ja toimeksiannoissa. 



KANSAINVÄLISYYS 
TIIMIAKATEMIALLA PÄÄSEE NÄKEMÄÄN MAAILMAA 

Tiimiakatemioita toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi mm. Espanjassa, 
Unkarissa, Hollannissa, Ranskassa, Iso-Britanniassa, Brasiliassa, Chilessä, 

Perussa,  Argentiinassa ja Kiinassa. 

Teemme yhteistyötä eri maiden Tiimiakatemioiden kanssa koulutusohjelmien, 
tapahtumien ja vierailuiden merkeissä. 

 
Tiimiyrittäjät ovat mukana rakentamassa kansainvälistä Tiimiakatemia-verkostoa! 



TILASTOJA TIIMIAKATEMIALTA 

2015 
Kesäprojektien liikevaihto 

900 000€ 
 

Osuuskuntien liikevaihto 
yhteensä parhaillaan 
n. 2 miljoonaa euroa 

vuoden aikana 

Valmistuessa 
43% 

toimii tai aloittaa 
yrittäjänä 

 

91% 
työllistyy heti 

 



1. WISE (World Innovation for Education) valitsi vuonna 2015 Tiimiakatemian maailman 20 
vaikuttavimman yrittäjyyttä edistävän koulutustoimijan joukkoon. 
 
2. UBC (University Business Cooperation) on valinnut Tiimiakatemian yhdeksi parhaista 
koulutusta ja bisnestä yhdistävistä toimintamalleista. 
 
3. Tiimiakatemia on suosittu vierailu - ja tutustustumiskohde. Tiimiakatemiassa käy 
vuosittain 600-1000 vierasta, jotka haluavat oppia tiimitoimintaa ja tiimien johtamista. Vieraat 
ovat yritysmaailman ja korkeakoulujen edustajia. 
 
4. World CSR (Corporate Social Responsibility) on globaalisti toimiva yrityksen 
yhteiskuntavastuun organisaatio. Kyseinen organisaatio on myöntänyt Tiimiakatemian 
päävalmentajalle Ulla Luukkaalle "the 50 Most Innovative Leaders" palkinnon vuonna 2015. 	

 KANSAINVÄLISESTI TUNNETTU 



JA KUN VALMISTUT... 

LÄHDET MATKALLE MAAILMAN YMPÄRI YHDESSÄ TIIMISI KANSSA 
RAHOILLA, JOTKA OLETTE TIENANNEET OPINTOJENNE AIKANA 



KÄRKIPOLKUHAKU TIIMIAKATEMIALLE	
Vapaamuotoinen hakukirje, jossa perustelet 
kiinnostuksesi siirtyä Tiimiakatemialle 

Liitteeksi oma CV 

Tule tutustumaan Tiimiakatemiaan, innostut varmasti! 

Kaikki hakijat pääsevät haastatteluun. 

Lähetä ne viimeistään 6.4.2017 
osoitteeseen: ulla.luukas@jamk.fi 

www.tiimiakatemia.fi 
 
OTA YHTEYTTÄ! 
 
Valmentajat: 
 
ulla.luukas@jamk.fi 
050 - 570 3089 
 
essi.silvennoinen@jamk.fi 
040 – 183 3151 
 
riikka.ahmaniemi@jamk.f 
040 – 741 8565 
 
juha.ruuska@jamk.fi 
040 – 595 0482 
 
timo.lehtonen@jamk.fi 
040 – 593 2872 
 


