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TÄPITYS
Täpitys on syntynyt Tiimiakatemian Rakettimallin ”jatkeeksi” omaksi arviointi-
järjestelmäksemme. Pääarkkitehteina ovat toimineet Tiimiakatemian perustaja 
ja entinen päävalmentaja opetusneuvos Johannes Partanen sekä tuottaja, liiketoi-
mintakonsultti Jukka Hassinen. Täpitystä ovat edelleen kehittäneet Tiimiakate-
mian valmentajat.

 IDEA

 KOKEILU

 KÄYTÄNTÖ
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Ymmärrän yksilön oppimisprosessin sisällön ja kuinka se toimii kohdallani käytännössä. 

Laadin oppimissopimuksen vähintään kaksi kertaa vuodessa  (syksy/kevät). Tuorein on luettavissa 
Tiimiakatemian esseepankista.

Kirjoitan aktiivisesti omaa treenipäiväkirjaani, johon dokumentoin oppimaani ja oivalluksia, joista 
minulle on hyötyä. 

Minulla on oma, huolella YPK:n avulla laadittu lukuohjelma syksylle/keväälle. Esseeni löytyvät Tii-
miakatemian Esseepankista.

Olen tehnyt  muutamia kokeiluita soveltaa teorioita käytäntöön.

Minulla on 20 kirjapistettä 15.12. ja 40 kirjapistettä 15.5. (1. vuosi)

Olen ryhtynyt rakentamaan omaa tiimiyrittäjän portfoliota ja avannut ”backstagen” Onedriveen. 
Opintojen kirjaukset löytyvät  myös sieltä.

Laadin ja päivitän oppimissopimukseni säännöllisesti.

Tuon aktiivisesti kirjoista, julkaisuista, seminaareista ja nettilähteistä hankkimaani tietoa tiimin käyt-
töön.

Olen tehnyt useita kokeiluita soveltaa teorioita käytäntöön.

Treenipäiväkirjani ja oppimisen dokumentointi kehittyvät koko ajan, ne ovat hyvänä pohjana opinto-
jen kirjaamiselle. Kirjaan opintoni huolella valmentajien laatiman aikataulun mukaisesti.

Minulla on 60 kirjapistettä 15.12. ja 80 kirjapistettä 15.5.  (2. vuosi)

Oppimissopimukseni ohjaa minua rakentamaan työuraani ja yrittäjyyttä.

Laatimani esseet rakentavat hyvän teoreettisen viitekehyksen opinnäytetyölleni ja pohjan luoda omia 
teorioitani ja malleja.

Minulla on 100 kirjapistettä 15.12. (3. vuosi)

I 

YKSILÖN OPPIMISPROSESSI

I I

I I I
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Dialogi 

Learning by Doing 

Opintojen kirjaaminen 

Treeni-/ 
oppimis- 
päiväkirja 

Oppimissopimus 
ja taitoprofiili 

Teorian 
soveltaminen 
käytäntöön 

Kirjat ja 
lukuohjelmat 

Ristipölytys omassa organisaatiossa 

Verkosto-oppiminen 

Ideat 

Esseet 

1 täpän pakollinen kirja, valitse yksi näistä:

1. Oppimisen vallankumous, 2002 (Dryden Goedon, Vos Jeannette)

2. Uskalla rikkoa rajasi, 1992 (Wayne Dyer)

3. Kysymisen taito, 2007 (Jaana Venkula)

4. Hauskan oppimisen vallankumous, 2014 (Lauri Järvilehto)

kirjat!
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Dialogi 

Learning by Doing 

Tiimiyritys 

Treenit Synnytykset 

Toteutus   
asiakkaan kanssa 

Treenien, 
synnytysten ja 
lukuohjelmien 

synnyttämä tieto 
kiteytettynä 

Ristipölytys omassa organisaatiossa 

Verkosto-oppiminen 

Synnytys- 
raportti 

Ideat 

2 täpän pakollinen kirja, valitse yksi näistä:

1. Viisi toimintahäiriötä tiimissä, 2014 (Patric Lencioni)

2. Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito, 2001 (William Isaacs)

3. The 17 Indisputable Laws of Teamwork: Embrace Them and Empower 

Your Team, 2007 (John Maxwell)

kirjat!
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I 

I I

I I I

Jokainen tiimiläinen on tehnyt tiimiroolitestin. Olemme yhdessä tutkineet ja tul-
kinneet tiimiroolejamme ja niiden vaikutusta tiimimme toimintaan

Työskentelemme paljon yhdessä ja olemme tehneet koko tiiminä yhteisen projektin

Hallitsemme dialogin perusteet

Olemme tehneet  syksyllä ja keväällä ainakin yhden synnytyksen, jonka valmentaja 
on arvioinut

Treeneissä syntynyttä ideaa on testattu asiakaspinnassa ainakin kerran

Olemme ohittaneet valetiimivaiheen, koska osaamme käsitellä konflikteja, olemme 
siis oikeasti potentiaalinen tiimi

Dialogimme toimii kuten pitääkin: kuuntelen, kunnioitan, odotan ja puhun suoraa

Tuomme asiakaskäynneiltä saatuja oppeja ja koppeja treeneihin, harjoittelemme 
asiakasdialogia

Jokainen tiimiläinen tekee reflektiopaperin tiimiyrityksen kehityksestä syys- ja 
kevätlukukaudelta.

Osaamme käyttää verkostoamme hyödyksi niin liiketoiminnassa kuin oppiaksem-
me uutta (esimerkiksi haemme sparrausapua vanhoilta tiimiakatemialaisilta)

Toteutamme asiakkaidemme kanssa yhteisiä pitkäkestoisia projekteja yhteistuotan-
tona

Olemme synnyttäneet ympärillemme suotuisan toimintaympäristön, jossa opim-
me, kehitymme ja voimme toimia tehokkaasti ja muille lisäarvoa tuottaen tehden 
tervettä taloudellista tulosta.

tIIMIN OPPIMISPROSESSI
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I 

I I

I I I

tIIMIYRItYKSEN OPPIMISPROSESSI

Ymmärrämme missiomme: ”Tiimiakatemiassa opimme tiimiyrittäjiksi oman 
tiimiyrityksen avulla.”

Yritystoimintamme on lähtenyt käyntiin ja olemme tehneet ensimmäisen projek-
timme. On syntynyt liikevaihtoa.

Meille on kertynyt kumulatiivista liikevaihtoa  (myynti – alv) 1000€ / tiimiyrittäjä.

Ymmärrämme, mitä tarkoitetaan segmentoinnilla. Meillä on käsitys siitä, mitkä 
ovat potentiaaliset  asiakasheimomme ja yhteistyökumppanimme.

Tiimiyrityksemme toiminta kehittyy jatkuvasti, olemme tuotteistaneet  vähin-
tään yhden tuotteen/palvelun, jota olemme testanneet asiakaskentässä ja saaneet 
siitä liikevaihtoa.

Meille on kertynyt vuotuista liikevaihtoa 6000€ / tiimiyrittäjä (n. 500€/kk).

Olemme määritelleet tärkeimmät/otollisimmat asiakasheimot ja tehneet koe-
markkinointia.

Meille on syntynyt yhteistyökumppanuuksia.

Olemme tehneet yrityskuvatutkimuksen ja tiedämme millainen mielikuva ihmi-
sillä on yrityksestämme.

Tiimiyrityksemme toimii tehokkaasti, toiminta on organisoitu hyvin. Meillä on 
toimiva johtoryhmä ja innokas tiimiliideri. He haluavat oppia ja kehittyä hyviksi 
johtajiksi. Heillä on näyttöä johtamisosaamisesta.

Hoidamme  suhteet yhteistyökumppaneihimme  pitkäjänteisesti ja he ovat toi-
mintaamme tyytyväisiä

Meille on kertynyt vuotuista liikevaihtoa keskimäärin 12000€ /tiimiyrittäjä (n. 
1000€/kk).
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Dialogi 

Learning by Doing 

Mielikuva yrityksestämme 

Kenelle teemme? 
(heimot) 

Miksi teemme? 
(tarkoitus) 

Työn tekeminen 
omassa 

tiimiyrityksessä 

Mitä teemme? 
(tarjooma) 

Koko tiimiorganisaation kulttuuri 

Verkosto-oppiminen 

3 täpän pakollinen kirja, valitse yksi:

1. Let my People Go Surfing – The Education of a Reluctant Businessman, 2006 (Yvon Chouinard)

2. Good Business/suomeksi Hyvä bisnes, 2007 (Mihaly Csikszentmihalyi)

3. The 2020 Workplace – How Innovative Companies Attract, Develop and Keep Tomorrow’s 
Employees Today, 2010 (Jeanne Meister, Karie Willeryd)

kirjat!
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Dialogi 

Learning by Doing 

Tiimi yhteistuotannossa 

Asiakaskäynnit ja 
yritysvierailut 

Motorolien 
tekeminen asiakas-

käynneistä 

Vierailujen ja 
käyntien 

organisointi ja 
Motorolan 

lähettäminen 
asiakkaalle 

Asiakas-
segmenttien ja 

heimojen valinta 

Koko tiimiorganisaation asiakastietämys 

Samansuuntaiset johtavat ajatukset 

60	uu%a	
raportoitua	

asiakas-									
käyn2ä	

Käytössä	ja	
näkyvillä	

asiakaskäyn2
-mi%ari	

Meillä	
jokaisella	on	
omat	käyn2-

kor2t	

100	uu%a	
raportoitua	

asiakas-									
käyn2ä	

60	uu%a	
raportoitua	

asiakas-									
käyn2ä	

Meillä	on	
asiakkaita	

varten	oma	
esite	

Meidät	on	
helppo	löy-
tää	ne2stä	

Asiakkai-
tamme	on	
vieraillut	

TA:llä	

Ylläpidämme	ja	
lujitamme	
asiakassuh-
teitamme	

bingo!

1.täppä: 
• Löytänä & Kortesuo (2015). Asiakasko-

kemus – palvelubisneksestä kokemusbis-
nekseen

• Aminoff Jukka (2015). Ostovallankumous

3. täppä: 
• Matthew, Dixon & Brent Adamson (2011). 

the challenger Sale: Taking Control of the 
Customer Conversation

kirjat!
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I 

I I

I I I

Asiakaskäyntien (ei asiakaskäväisyjen) avulla olemme oppineet ymmärtämään , 
mitä voimme tarjota asiakkaillemme. Mottomme on: ”Mitä enemmän tapaami-
sia, sitä enemmän sopimuksia.”

Suunnittelemme asiakaskäynnit etukäteen: käynnistä sopiminen, tiedonhankin-
ta asiakkaasta esim. netin avulla, materiaalin ja aineiston kerääminen (esitteet, 
lehdet, powarit) ja ”myyntipuheen” harjoittelu

Teemme asiakaskäynneistä Motorola-raportit ja voimme lähettää onnistuneista 
käynneistä raportin myös asiakkaalle ja sopia vastavierailusta Tiimiakatemialle.

 Asiakaskäyntien (ei asiakaskäväisyjen) avulla olemme oppineet ymmärtämään , 
mitä voimme tarjota asiakkaillemme. Mottomme on: ”Mitä enemmän tapaami-
sia, sitä enemmän sopimuksia.”

A3 ASIAKASPOtENtIAALI

Tiimiyrityksemme on tehnyt 100 uutta raportoitua asiakaskäyntiä, joten toimin-
nan alusta lähtien asiakaskäyntejä on yhteensä 220

Etsimme järjestelmällisesti uusia asiakkaita. Asiakashankinnassa toimimme mo-
nikanavaisesti, asiakaskäyntien lisäksi käytämme hankinnassa sosiaalista mediaa  
ja verkostoamme.

Teemme yritystoimintamme näkyväksi. Asiakkaat löytävät helposti yrityksemme 
ja tarjontamme.  Meihin on helppo ottaa yhteyttä.

Iloksemme voimme todeta, että asiakaspotentiaalimme on riittävä. Kylmien 
asiakaskäyntien sijaan voimme keskittyä olemassa olevien asiakassuhteiden yllä-
pitämiseen ja lujittamiseen

Tiimiyrityksemme on tehnyt 60 uutta raportoitua asiakaskäyntiä, joten toimin-
tamme alusta lähtien asiakaskäyntejä on yhteensä 120+100+60=280
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A2 MARKKINtOINtI-ASIAKAS-
      PALVELUPROSESSI

I 

I I

I I I

Viestimme kaikessa toiminnassamme Tiimiakatemian pääsanomaa.

Olemme tehneet kampanjan 20:lle potentiaaliselle asiakkaalle.

Olemme tehneet 10 tarjousta ja saaneet 5 asiakasprojektia.

Meillä on käyttökelpoiset esite-ja muut markkinointimateriaalit.

Käytämme toiminnassamme uusimpia markkinointimenetelmiä sekä ympäristöjä.

Olemme tehneet vähintään yhden kokeilun soveltaa Tiimiakatemian markki-
noinnin Taikakaavaa käytäntöön. Taikakaava on yhtälö 4P+5E+6Y=15B. Kaa-
vassa painopiste on 15 x  Brändi eli Tiimiakatemia sekä sähköisen ympäristön 
CREF-kaava.

Meillä on käyttökelpoiset esite-ja muut markkinointimateriaalit.

Toimitilamme ovat siistit ja toimivat. Meillä on mainiot markkinointimateriaalit 
asiakaskäyntejä ja esim. messuosaston rakentamista varten ja meidät löytää hel-
posti netistä somesta.

Asiakaspostauksemme tavoittaa  kerran kuukaudessa 30 asiakasta/postauskerta.

Olemme tehneet 20 uutta asiakasprojektia (kumulatiivisesti 5+20).

Ensimmäinen kauppa poikii jatkokauppoja. Meillä on 7 asiakasta, jotka ovat 
tilanneet meiltä toisen kerran. Toimimme selkeästi 2. asiakas-portaalla.

Olemme 4 kertaa vuodessa yhteydessä 50:een asiakkaaseemme

Olemme tehneet 45 uutta asiakasprojektia (kumulatiivisestii 5+20+45) 
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Dialogi 

Learning by Doing 

Brandi 

Keskustele yhdessä 
asiakasinfosta 
(Motorolista ja 

palautteista) 

Mikä on 
pääsanomasi? 

(Viesti)  

Markkinointi-
viestintä 

monipuolisesti 

Parhaiten 
soveltuvat 

markkinoinnin 
menetelmät 

Elinikäinen asiakassuhde 

Yhteinen jaettu visio 

Asiakaspos(tus	
4krt/v	30:lle	
asiakkaalle	

10	tarjousta	
ja	5	asiakas-

projek(a	

1	Taikakaa-
van	sovel-
tamiinen	

käytäntöön	

Käyteämme	
markkinoin-
nissamme	

hyppyukkoja	

Kampanja	
20:lle	

asiiakkaalle	

40	krt/v	
yhteydessä	

50:een	
asiakkaaseen	

20	uuC	
asiakas-
projek(a	

7	asiakasta	
ostanut	

toisen	kerran	

Kampanja	
20:lle	

asiiakkaalle	

bingo!
20 1 7

1. täppä:
• Halligan, Brian (2011): Inbound Marketing: Get 

Found Using Google, Social Media, and Blogs

• Holiday, Ruyan (2014): Growth Hacker Marke-
ting: A Primer on the Future of PR, Marketing, 
and Advertising

2.täppää:
• Aaron Ross& Marylou tyler (2011): Predictab-

le Revenue: Turn Your Business Into a Sales 
Machine with the $100 Million Best Practices of 
Salesforce.com

kirjat!
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Dialogi 

Learning by Doing 

Luottamus 

Tarinat 
sähköistävät 

mielikuvitusta 

Asiakkaan 
oppimissopimus: 
mitä haluamme 
tehdä yhdessä  

Asiakas kanssa- 
tuottajana 
(=yhteinen 

tekeminen ja 
kokeileminen) 

Asiakas kanssa-
suunnittelijana 

(=arvoa tuottavien 
järjestelmien 

uudelleenjärjestely) 

Elinikäinen asiakassuhde 

Asiakaspääoman lisääminen 
ekogeneesin avulla 

Jatkuva	
yhteisistyö	3	
asiakkaan				
kanssa	

Seuraamme	
myynnin	
kehitystä				
tarkas4	

Olemme	periyt-
täneeet	kaksi	
asiakassuh-					

de:a/projek4a	

Useat	asiak-
kaamme	ovat	
vierailleet	Tii-
miakatemialla	

Laskutamme	5	
asiakasta	

säännöllises4	

Tehty	uusi	tar-
jous	asiakkaalle	
tehdyn	projek-		
4n	jälkeen	

Rakennamme	
asiakkaidemme	
brändejä	ja	

tuotamme	niil-			
le	lisäarvoa	

Luomme	
asiakkaiden	

kanssa	yhteisiä	
konsepteja	

Olemme	
rakentaneet	
asiakassalkun	
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A1 ASIAKASSUHDEPROSESSI

I 

I I

I I I

Olemme lähettäneet asiakkaalle uuden tarjouksen tehdyn projektin jälkeen ja 
suunnitelleet uusia yhteistyökuvioita.

Teemme jatkuvaa yhteistyötä kolmen asiakkaan kanssa. Luomme yhteisiä kon-
septeja. Asiakkaat ovat käyneet useita kertoja Tiimiakatemialla vierailemassa.

Asiakassuhteillamme alkaa olla taloudellista merkitystä, myyntiä syntyy ja seu-
raamme myynnin kehittymistä innokkaasti.

Teemme yhteistyötä kolmen asiakkaan kanssa ja olemme laatineet heidän kans-
saan yhteisen oppimissopimuksen.

Laskutamme viittä asiakasta säännöllisesti ja olemme muodostaneet heistä 
oman asiakassalkun, josta on vastuussa nimetty henkilö. Asiakassalkkuun yri-
tämme koota asiakkaita, jotka edustavat samaa heimoa ja segmenttiä. 

Asiakassalkun myyntitulot muodostavat merkittävän osan liikevaihdostamme.

Olemme mukana rakentamassa asiakkaidemme brändejä  ja tuottamassa niille 
lisäarvoa.

Osaamme periyttää asiakassuhteita ja olemme periyttäneet kaksi asiakassuhdet-
ta/projektia.

Meillä on yhteistuotantoa, oppimista ja yhteiset oppimissopimukset viiden asiak-
kaan kanssa.

• Belinda Gerdt, Kari Korkiakoski (2016). 
Ylivoimainen asiakaskokemus tai

• Parantainen, Jari (2007). Tuotteistaminen 1

Parantainen, Jari ja Apunen, Antti (2011).
Tuotteistaminen 2 tai Gurumarkkinointi kirjat!

kirjat!
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JOHtAVIEN AJAtUStEN 
SYNNYtYSPROSESSI

I 

I I

I I I

Jokainen on tehnyt esseen johtavista ajatuksista, jonka valmentaja on hyväksy-
nyt. Olemme myös pitäneet treenit esseiden pohjalta.

Osallistumme koko porukalla (100%) Tiimiakatemian arvojen mukaiseen toi-
miintaan kuten Raketti -ja Piinapäiville.

Kaikki tiimiyrityksen jäsenet ovat sisäistäneet treenien merkityksen ja osallistu-
vat treeneihin aktiivisesti (poissaolot korvataan ristipölytyksillä muiden tiimien 
treeneissä).

Jokainen tiimiyrittäjä on osallistunut ainakin kerran jokaiseen foorumiin (ta-
lous-,asiakas-,viestintä-ja tiimiliiderifoorumit)

Osaamme olla hyviä johdettavia: ”Ennen kuin voit johtaa, sinun täytyy osata olla 
johdettava”

Kaikki tiimiyrityksemme jäsenet jakavat yhteisen päämäärän tehdä maailma-
nympärysmatkan (MYM). Olemme aloittaneet matkan suunnittelun ja rahan 
keräämisen reissukassaan

Olemme aktiivisesti osallistuneet johtavien ajatuksiemme uudistamiseen mui-
den tiimiyrittäjien ja tiimivalmentajiemme kanssa

Olemme organisoineet tapahtumia ja toimintaa (Rakettipäivät, teemapäivät tai 
kampanjoita) jotka heijastavat voimakkaasti arvojamme ja vahvistavat niitä. Ker-
romme sähköistäviä ja rohkaisevia tarinoita oppimistamme asioista ja saavutta-
mistamme voitoista

Olemme siirtäneet Tiimiakatemian kulttuuria eteenpäin seuraaville sukupolvil-
le esimerkiksi tutoroimalla, toimimalla vuokratiimiliiderinä, ristipölyttämällä, 
julkaisemalla materiaalia tai olemalla hyvänä esimerkkinä. 
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Dialogi 

Learning by Doing 

Yhteiset jaetut arvot 

Keskustelu 
johtavista 
ajatuksista 

Johtavien ajatusten 
synnyttäminen 

Yhdessä tekeminen 
johtavien ajatusten 

mukaisesti 

Uuudistuneet ja 
vahvistuneet 

johtavat ajatukset 

Yhteinen jaettu missio 

Yhteinen jaettu visio 

2 täppää. Jokainen on lukenut ainakin yhden seuraavista kirjoista: 

• Lehtonen, Timo: Tiimiakatemia – Kuinka kasvaa tiimiyrittäjäksi 

• Patrik Furu: Jazzia johtamiseen

• Nando Malmelin & Jukka Hakala: Vetovoima

kirjat!
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I I I

Ne joilla on johtamistehtävä, ansaitsevat johtajuuden joka päivä. He tekevät pää-
töksiä, joita toteutetaan. Päätökset perustuvat faktatietoon ja päätösten toteutusta 
myös seurataan.

Pidämme huolen, että Tiimiakatemian vastuullisissa tehtävissä on ollut yritykses-
tämme ainakin yksi johtaja.

Osaamme mallintaa toimintaamme.

Jokaisella tiimiläisellä ollut johtamishaaste ja johtamispassin mukainen keskiar-
vomme on 24 pistettä. 

Dialogi 

Learning by Doing 

Henkilökohtainen mestaruus 

Ilmapiirin 
aistiminen 

kyselemällä ja 
kuuntelemalla 

Mallinna Tie 
haasteeksi ja käytä 

apuna Rakettimallia 

Valitse suorituksen 
mukaan joko 

yksilön johtama 
ryhmä tai 

todellinen tiimi 

Kaverijohtamis-
malli, taitoprofiili ja 

Laatu 47 mittarit 

Oppiva, elävä organisaatio 

Yhteinen jaettu visio 
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I 

I I

KAVERIJOHtAMISPROSESSI

Ymmärrämme Tiimiakatemian Kaverijohtamisen Hit Mr – filosofian (haasta 
prosessiin, inspiroiva yhteinen visio, tee toiminta mahdolliseksi, mallinna tie ja 
rohkaise sydäntä). Pyrimme kohti henkilökohtaista mestaruutta!

Teemme yhdessä konkreettista työtä omassa tiimiyrityksessämme.

Ymmärrämme, että yrityksessä on oltava hyvää johtamista. Meillä on toimiva 
johtoryhmä, joka ymmärtää Rakettimallin merkityksen tiimiyrityksen toimin-
nassa.

Meille on kirkastunut se, että päämäärämme on tehdä koko tiimin voimin 
maailmanympärysmatka  asiakasprojekteista keräämillämme rahoilla. Tiimi-
valmentajan tehtävänä on päämäärän kirkastaminen ja tiimiyrittäjien tehtävänä 
kannustaa toisiaan kohti päämäärää.

Johtamispassin mukaan keskiarvomme johtamistehtävissä on 12 pistettä

Olemme sitoutuneet maailmanympärysmatkaan (MYM). Meillä on reittisuun-
nitelma, matkabudjetti ja olemme avanneet MYM-tilin ja tallentaneet sinne 
rahaa.

Kaikki ymmärtävät mallintamisen ja mittaamisen tärkeyden. Käytössämme on 
toimintamme kannalta hyviä mittareita, jotka auttavat meitä kehittämään ja 
tehostamaan toimintaamme.

Meillä on johtamistehtäviin suuri halukkuus. Voit luoda uran johtajana. Johta-
mispassin mukainen keskiarvomme johtamistehtävissä on 20 pistettä.

Tiimillä on Rakettimallin pohjalta laadittu toimiva strategia.

1 täppä: Jokainen on lukenut ainakin yhden seuraavista kirjoista:

• Eric Ries: The Lean Start Up

• Lean startup – Kokeilukulttuurin

• Matti Alahuhta: Kirkas suunta ja ihmisten voima 

• Jim Collins: Hyvästä paras

• Frank Martela: Voiko sisäistä motivaatiota johtaa?

kirjat!
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I 

I I

I I I

INNOVOINtIPROSESSI

Tiimiyrityksessämme hankitaan uusia kokemuksia ja niistä keskustellaan. Jalos-
tamme niistä uusia ideoita, joiden toimivuutta kokeilemme käytännössä (ym-
märrämme tietoteorian ja se toimii meidän yrityksessämme).

Olemme pitäneet lapputalkoot ja tuottaneet yhdessä yli 200 ideaa asiakkaalle. 
Osaamme käyttää myös jotain toista innovointityökalua.

Pystymme konkretisoimaan ajatuksiamme ja synnyttämään niistä kokeiluja.

Meillä on menossa 10 kokeilua.

Käytäntöön vietyjä tuotteita ja palvelukonsepteja on yksi.

Testatuista konsepteista on tullut meille voittoa vähintää 3500€.

Hallitsemme kolme innovaatiotyökalua.

Kokeilumme muodostavat jatkuvan virran niin, että ajatukset ja ideat johtavat 
säännöllisesti uusiin kokeiluihin ja kokemusten vaihtoon. 

Olemme saaneet aikaiseksi kolme testattavaa tuote-/palvelukonseptia.

Tiimiyrityksessämme vallitsee luottamus. Tuemme toisiamme ja kannustamme 
jokaista keksimään ja kokeilemaan.

Testatuista konsepteista on tullut meille liikevaihtoa 12000€.

Hallitsemme neljä innovaatiotyökalua.
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Dialogi 

Learning by Doing 

Koko tiimiyritys mukana 

Virittäytyminen 
Ongelman 

ymmärtäminen ja 
ideoiden 

löytäminen 

Keksiminen  
Mahdollisuuk- 

sien näkeminen, 
unelmien kartoit-

taminen ja ideoiden 
karsiminen  

Kokeilut 
Nopea implemen-

tointi ja testaus 

Tosiasioiden 
listaaminen 

Ratkaisun valinta 
konseptointii 

Yhteistuotantoympäristö 

Verkosto-oppiminen heimon kanssa 

1 täppä: 

• Hassi, Paju & Maila. Kehitä Kokeillen

2 täppää (valitse yksi):
• Gray, Brown & Macanufo. Gamestroming. A Playbook for Innovators, Rulebreakers, and 

Changemakers tai 
• Lloyd Smith & Meyerson. Strategic Play: The Creative Facilitators Guide tai
• Roam Dan. Backside of the Napkin tai Agerbeck The Graphic Facilitator’s Guide 

• Sibbet: Visual Teams

3 täppää (valitse yksi):
• Kelley Tom. The Ten Faces of Innovation - Ideo’s Strategies for Beating the Devil’s Advocate 

currency 
• Tuulenmäki Anssi. Lupa toimia eri tavalla

kirjat!
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Osaamme mallintaa asiakkaidemme ongelmia. 

Olemme tehneet kahdeksan synnytystä asiakkaallemme. 

Asiakkaillemme tuotamme uusinta tietoa ja uusia näkökulmia. Lähetämme asi-
akkaallemme Tiimiakatemian tai oman tiimiyrityksemme Newsletterin heti sen 
ilmestyttyä. 

Tiedon poimiminen 
Tiedon 

synnyttäminen ja 
jalostaminen 

Tiedon käyttäminen 
ja soveltaminen 

 

Tiedon 
hankkiminen ja 
yhdisteleminen  

I I I

Tietovirtojen havainnointi  

Tiedon jakaminen yhdessä 

Verkosto-oppiminen 

Heikot signaalit 

Yhdessä 
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Tiimiyrityksemme kulttuuri nivoutuu muihin säännöllisen ristipölytyksen kaut-
ta. Seuraamme muiden tiimiyritysten treenejä viikoittain (näin saamme aikaan 
liikettä talon sisällä). Olemme onnistuneet ”varastamaan” kolme parasta käytän-
töä muilta tiimiyrityksiltä. 

Tiedon poimiminen 
Tiedon 

synnyttäminen ja 
jalostaminen 

Tiedon käyttäminen 
ja soveltaminen 

 

Tiedon 
hankkiminen ja 
yhdisteleminen  

I 

I I

tIEtOPROSESSI

Tiimiyrittäjän täytyy ymmärtää tiedon levittämisen merkitys. Kyse on synergias-
ta: 1+1 > 2. Tietoa täytyy luoda, synnyttää, dokumentoida ja soveltaa käytäntöön. 

Jokainen tiimimme jäsen ymmärtää Nonakan ja Takeuchin neljä eri tiedon lajia. 

Olemme tehneet kaksi synnytystä asiakkaallemme. 

Olemme ymmärtäneet, että tiimiyritys on eri asia kuin tiimi. 

Sovellamme hankkimaamme teoriaa yrityksemme toimintaan. 

Käymme ristipölyttämässä muiden tiimien treeneissä ja muissa yhteyksissä 1-2 
kertaa viikossa (1- 2 henkilöä tiimiyrityksestämme). 

Toimitiloistamme löytyy ristipölytyksen seurantataulukko ja jokaisella on siinä 
10 merkintää sekä keväällä että syksyllä. 

Jatkuvat yritysvierailut, synnytykset, ristipölytys ja uuden tiedon jakaminen 
ovat luonteva osaa toimintaamme. 

Dokumentoimme tietoa jatkuvasti Tietovirtaan periyttämisen kannalta. 

Ymmärrämme tiedon virtaamisen merkityksen. Teemme projekteja yli tiimira-
jojen. 

Olemme tehneet viisi synnytystä asiakkaallemme. 

• Miettinen Satu (toim.) Palvelumuotoilu. Uusia menetelmiä        
käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen tai 

• Tuulaniemi Juha. Palvelumuotoilu

• Senge Peter. The Fifth Discipline Fieldbook ja/ tai 

• Senge Peter. The Fifth Discipline: The Art and Practise of the Learning Organisation

• Nonaka & Takeuchi. The Knowledge Creating Company  tai
• Rasmussen Robert. Building a Better Business Using the Lego Serious Play Method

kirjat!

kirjat!

kirjat!
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I 

I I

I I I

tARJOOMAPROSESSI

Olemme keskustelleet yhdessä tarjoomaprosessista ja ymmärrämme miten 
mallinnus toimii.

Olemme rakentaneet omaa tarjoomaamme prosessin mukaisesti.

Olemme tehneet vähintään kaksi asiakasprojektia/tiimiläinen.

Ymmärrämme asiakasdialogin tärkeyden ja kehitämme jatkuvasti taitoam-
me kuunnella asiakasta ja hänen tarpeitaan.

Osaamme käyttää hyväksemme Tiimiakatemian yritysten tarjontaa ja raken-
namme omasta ja muiden tarjonnasta asiakkaillemme hyvän tarjontasalkun.

Olemme tehneet vähintään viisi (5) asiakasprojektia per tiimiläinen.

Olemme ryhtyneet yhteistuotantoon asiakkaidemme kanssa.

Olemme tehneet seitsemän (7) asiakasprojektia per tiimiläinen.

Osterwalder Alexander. Business Model Generation: A Hand-
book for Visionaries, Game Changers

Osterwalder, Pigneur, Bernarda, Smith & Papadak.
Value proposition Design

Blair & Rillo. Serious Work. How to Facilitate Meetings & 
Workshops Using the Lego Serious Play Method

kirjat!

kirjat!

kirjat!
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Dialogi 

Learning by Doing 

Viestintä 

Yhteisen tilan (ba) 
luominen yhdessä 
asiakkaan kanssa 

(=tarjooman 
oivaltaminen 

yhdessä) 

Ota asiakkaat 
tarjooman 
designiin 

(=asiakasdialogi) 

Yhteistuotanto 
asiakkaan kanssa 
eri ympäristöissä 
ja/tai kanavissa 

Arvon tuottaminen 
asiakkaalle 

Oppimissuhde 

Elinikäinen asiakassuhde 



26

BRÄNDIN JOHtAMISPROSESSI

Ymmärrämme Tiimiakatemian brändin hyödyn.

Käytämme Tiimiakatemian logoa tehostaaksemme omaa                            
markkinointiamme ja viestintäämme.

Olemme käyneet läpi Tiimiakatemian brändikirjekuoren.

I 

Dialogi 

Learning by Doing 

Brandikoodi 

Mitä brandimme 
symbolisoi 

asiakkaillemme? 
(=Sosiaalinen 
ulottuvuus) 

Mitä itse 
ajattelemme 
itsestämme? 

(=Psykologinen 
ulottuvuus) 

Minkä hyödyn 
asiakkaamme saa? 
(=Toiminnallinen 

ulottuvuus) 

Minkä asian 
puolesta 

taistelemme? 
(=Eettinen 
ulottuvuus) 

Johtavat ajatukset 

Brandikirjekuori 
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Tuotamme lisäarvoa Tiimiakatemian brändille ja kehitämme sitä.

Hyödynnämme Tiimiakatemian brändikirjekuorta kaikessa toiminnassamme.

Meillä on Tiimiakatemian brändikirjekuoren mukaiset käyntikortit, omat esit-
teet, nettisivut, oman brändin mukainen toimisto sekä suunnitelma erilaisista 
kohtaamisympäristöistä.

Johdamme ja käytämme aktiivisesti Tiimiakatemian brändiä.

Kaikki markkinointimateriaalimme tukevat sekä Tiimiakatemian brändiä että 
oman tiimiyrityksemme ilmettä.

I I

I I I
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tALOUSPROSESSI

Jokainen tiimityrityksen jäsen ymmärtää taloudenpidon perusteet: tiimiyri-
tyksen ja projektien budjetoinnin ja kustannuslaskennan.

Jokainen osaa edellisten lisäksi käyttää talouslukuja kannustajina.

Jokainen yrityksemme jäsen osaa laatia budjetin. 

Talouspäällikkö tuo tiimiyrityksen taloudellisen tilanteen yleiskatsauksen 
vähintään kerran kuussa treeneihin.

Tiimin talousprosessi tukee maailmanympärysmatkaa.

Jokainen yrityksemme jäsen osaa käyttää talouslukuja kannustajina sekä ym-
märtää tuloksen ja taseet.

Johtoryhmä tarkistaa kuukausittain talouden ja käyttää sitä tiimin johtami-
seen.

Jokainen projektipäällikkö johtaa projektia myös talouden kautta.

I 

I I

I I I
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VALMENNUSPROSESSI

Valmentaja osaa asiansa

Valmentaja on käynyt kehityskeskustelun jokaisen tiimiläisen kanssa

Valmentaja on läsnä treeneissä niin henkisesti ja fyysisesti

Valmentaja valmistautuu treeneihin ja saapuu paikalle ajoissa

Valmentaja osaa kuunnella ja kannustaa

Valmentaja saa tiimin ymmärtämään erilaisuuden voiman

Valmentaja osaa myös kuunnella kannustaa. Hän sytyttää meidät

Valetiimin vaihe on ohitettu

Valmentaja tietää tiimin ja tiimiläisten vahvuuksista sekä heikkouksista

Valmentajamme on ihmevalmentaja. Hän osaa konsultoida huippuhyvin tiimiyri-
tystämme

Tiimi pääsee maailmanympärysmatkalle

Valmentaja tukee tiimiläisten ammatillista kehitystä

Valmentaja on siirtynyt bisnestä kehittäväksi ulkopuoliseksi konsultiksi

I 

I I

I I I
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Tiimiakatemian

PELIKORTIT
© Riikka Ahmaniemi, Timo Lehtonen, Ulla Luukas,    
© Juha Ruuska ja Essi Silvennoinen
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MIKÄ?

MIKSI?

MILLOIN?

MItEN?

Tiimin/käytäntöyhteisön omat treenit, joissa kerrotaan omista amma-
tillisista päämääristä, teoista ja kokemuksista sekä kartutetaan tietopää-
omaa omaan tekemiseen.

TIIMIT tREENIt

Kaksi kertaa viikossa 4 tuntia kerrallaan. Oma valmentaja paikalla.

Treeneissä kasvatamme tieto- ja kokemuspääomaamme. 

Treeneihin tullaan käsiteltävään aihealueeseen valmistautuneena. 
Tämä tarkoittaa valmiutta kertoa tekemisestään sekä kokemuksis-
taan muille. 

Treenien aihekokonaisuudet suunnitellaan valmentajan kanssa, mut-
ta vastuu treenien vetämisestä on tiimiyrittäjillä. Hyvissä treeneissä 
agenda on etukäteen suunniteltu ja informoitu, treeneillä on vetäjä ja 
ne alkavat sekä päättyvät ajoissa.

Treeneissä on käytössä erilaisia fasilitoinnin menetelmiä, tiimioppi-
misen menetelmiä, osallistavia toimintatapoja sekä dialogisuuteen 
perustuvia keskusteluja.
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1 P/treeni
 tarvitset   

 60 P/ vuosi

Muista! 
Tiimivalmentaja ei ole vastuussa omasta oppimisestasi 
vaan sinä itse. Mitä tulee treeneihin paikalle, kun sinä 
tulet paikalle?

KUVAUS

Tiimin treenit vievät Nonakan ja Takeuchin tietoteorian 
käytäntöön. Tekemällä asiakaskäyntejä ja asiakasprojekteja 
sekä lukemalla kirjoja opit uusia taitoja. Tuomalla omat 
oppisi koko tiimin keskusteluun annat itsellesi ja muille tii-
min jäsenille mahdollisuuden oppia ja laajentaa omaa aja-
tusmaailmaansa. Omat opit jalostuvat dialogissa, jossa jo-
kaisella on mahdollisuus omien ajatusten esiintuomiseen. 
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MIKÄ?

MILLOIN? MIKSI?

MItEN?

Tiimiakatemiassa treenien perustana on dialogisuus, joka on yhdessä 
ajattelemisen taitoa(pisteet samat kuin kortissa treeni).

TIIMIT DIALOgI

Treeneissä ja muussa tiimin toiminnassa käytettävä  ”työkalu”.  Takaa eri-
laisten näkökulmien ja ajatusten esiin tuomisen.

Dialogiasessa keskustelussa jokainen osallistuja on yhtä tärkeä. 

Treenien vetäjän ja valmentajan tehtävänä on edesauttaa kaikkia 
osallistumaan keskusteluun. He valvovat dialogin periaatteiden nou-
dattamista ja keskustelun pysymistä aihekokonaisuudessa. 

Hyvässä ja onnistuneessa dialogissa kaikki osallistujat saavuttavat 
parempia tuloksia kuin yksinään.
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1P/treeni
 tarvitset   

 60 P/ vuosi

Muista! 
Dialogi on vaativa menetel-
mä, jolla voi vaikuttaa suuresti 
tiimin kehitykseen. Kyse on 
yhdessä ajattelemisen taidosta.

kunnioita	

kuuntele	Puhu	
suoraan	

odota	
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MIKÄ?

MILLOIN?MIKSI?

MItEN?

Käytäntöyhteisö koostuu ryhmästä ihmisiä, jotka haluavat kehittää tiet-
tyä taitoa tai ammatillista osaamisaluetta. Tiimiakatemialla mm. fooru-
mit ja teematreenit (tai kirjapiirit) ovat käytäntöyhteisöjä.

TIIMIT fOORUMIt

Käytäntöyhteisöt syntyvät tietyn tarpeen ympärille. Esimerkiksi johta-
misen, myynnin, talouden ja markkinoinnin foorumit on tarkoitettu em. 
asioista kiinnostuneille.

Haasta itsesi tiimiyrityksen johtotehtäviin.

Kutsu kokoon foorumi oman johtamisen haasteesi ympärille -> 
osallistujat tulevat eri tiimiyrityksistä -> valitkaa foorumille vetäjä.

Mieti teemoja ja aihealueita, mitä haluat käsitellä foorumissa.

Valmistele foorumi; voit myös kutsua mukaan ulkopuolisia asian-
tuntijoita.

Jos et kuulu johtoryhmään, ei haittaa, ristipölytys  kuuluu jokaiselle 
tiimiyrittäjälle.

Reflektoi ja koosta opitut asiat portfolioosi.



 39

1 P/kerta
 tarvitset   

 30 P/ vuosi

Lisätietoa! 
Cultivating Communities of 
Practice (Wenger, McDermott 
ja Snyder), 2002

KUVAUS
Foorumi on tiedon jakamisen paikka, joka syntyy tiettyjen ai-
healueiden ympärille. Jokainen voi halutessaan perustaa fooru-
min. Esimerkkejä teemoista: kirjat ja teoriat, johtaminen, asiak-
kuudet ja myynti, talous, viestintä, uudet kokeilut jne.
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YRITTÄMISEN 
AREENAT OSUUSKUNtA

MIKÄ?

MILLOIN?

MItEN?

Jokainen tiimiakatemialainen toimii tiimiyrittäjänä tiiminsä osuuskun-
nassa. Yritys toimii oppimisen alustana, jossa opitaan yritystoiminnan 
kehittämistä samalla kun tehdään kauppaa asiakkaiden kanssa.

Jokainen tiimi perustaa toiminnan alkuvaiheessa oman osuuskunnan, 
johon kaikki jäsenet liittyvät mukaan.

Tiimit perustavat heti toiminnan alussa osuuskunnan. 

Perustamiseen liittyvissä kysymyksissä saat apua vuokratiimiliide-
reiltä.

Osuuskunnalle valitaan johtoryhmä, joka toimii vuoden kerrallaan 
-> sen jälkeen johtoryhmä vaihtuu. 

Jokainen tiimiyrittäjä ryhtyy asiakashankintaan ja osallistuu aktiivi-
sesti liiketoiminnan kehittämiseen.

Viimeisenä vuotena tiimiyrittäjä voi halutessaan periyttää menesty-
vän liiketoiminnan perustettavalle osakeyhtiölle -> treeniyhteisönä 
toimii vanha osk. tiimi.
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Osuuskunta on yritys, jonka sisältä löytyy monenlaista liiketoimin-
taa. Esimerkiksi osa tiimiläisistä toteuttaa markkinointia paikal-
lisille yrityksille. Muutama tuottaa tapahtumia asiakkaille. Yksi 
toimii Tiimiakatemian Brand Managerina. Pari henkilöä pyörittää 
omaa verkkokauppaa, jne. Tiimiyrityksen tarjoomaa kehitetään 
asiakaslähtöisesti tiimin jäsenten osaamista hyödyntäen.

Osuuskunta mahdollistaa oppimisen. 
Opit mm. myyntiä, markkinointia sekä 
talouden ja johtamisen taitoja.

55P/vuosi 
 tarvitset     
 137,5 P

KUVAUS
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YRITTÄMISEN 
AREENAT

ASIAKAS
PROJEKtI

MIKÄ?

MILLOIN? MIKSI?

MItEN?

Jokainen tiimiyrittäjä tekee liiketoimintaa asiakkaiden kanssa. Asiakas-
suhteet ovat oppimisen edellytys. Asiakkaat voivat olla kuluttajia (B to C) 
tai business to business asiakkaita (B to B).

Asiakasprojektit kattavat kaikki liiketoiminnan alueet markkinoinnista, 
myynnistä, taloudenpidosta ja projektihallinnasta johtamiseen. 

Alussa asiakastapaamiset aloitetaan Tiimiakatemian verkoston tu-
tuista asiakkaista.

Pian tiimiyrittäjät lähtevät rakentamaan liikeideoita, joille muodos-
tuu merkitys asiakaskäynneillä. Osa taas rakentaa liiketoimintaa 
asiakaskäynneillä esiin tulleista tarpeista. 

Myyntityö ja asiakassuhteen hoito tapahtuvat sekä fyysisesti että 
virtuaalimaailmassa

Asiakkaan ja asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ovat avainasioita.
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Potentiaalisista asiakkaista tiimiyritys saa ensimmäiset asiakkaansa (A3 
asiakas), joista osan kanssa liiketoiminta jatkuu ja asiakas ostaa uudes-
taan (A2 asiakas). Kovimman ytimen muodostavat muutamat yhteis-
työkumppanit, joiden kanssa liiketoiminta syventyy ja joista kasvaa 
suosittelija-asiakkaita (A1). Loppuvaiheessa tämä 20 % joukko tuo 80 % 
liikevaihdosta.

Muista!
Innostavat asiakkaat ovat tie tiimiyrit-
täjän menestykseen ja riemukkaaseen 
arkeen. 

  • 1P projekti alle 2000€
• 2P projekti 2-9k€
• 3P projekti yli 10k€ 
• 4P projekti yli 50k€ 
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ASIAKAS-
KOHtAAMINEN

MIKÄ?

MILLOIN? MIKSI?

MItEN?

Jokaisen tiimiyrittäjän tehtävä on luoda asiakassuhteita tiimiyritykselle. 
Tämä edellyttää asiakaskäyntejä  ja asiakkaiden kohtaamista esimerkiksi 
erilaisissa tapahtumissa.

Jokainen tiimiyrittäjä käy asiakastapaamisissa vähintään kaksi kertaa vii-
kossa. Kuluttaja-asiakkaille tekevä tiimiyrittäjä tapaa asiakkaita tai poten-
tiaalisia asiakkaita huomattavasti enemmän.   

Osa asiakastapaamisista kohdistuu potentiaalisiin 
asiakkaisiin, osalla pidetään huolta tiimiyrityksen 
nykyisistä asiakkaista.

Asiakastapaamiset voivat olla välillä myös virtuaa-
lisia. 

Jokaiseen tapaamiseen valmistaudutaan tutus-
tumalla yrityksen taustatietoihin ja toimialaan, 
esittelemällä oma tiimiyritys ja sen tarjooma sekä 
miettimällä tapaamisen agenda ja tavoitteet. 

Käynnin jälkeen kiteytetään  tulokset asiakkaalle ja 
omalle tiimille (Motorola).

YRITTÄMISEN 
AREENAT

MIKÄ?

MILLOIN? MIKSI?

MItEN?
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ASIAKAS-
KOHtAAMINEN

Asiakaskäyntien (ei asiakaskäväisyjen) avulla olemme oppineet 
ymmärtämään , mitä voimme tarjota asiakkaillemme. Mottomme 
on: ”Mitä enemmän tapaamisia, sitä enemmän sopimuksia.”

Suunnittelemme asiakaskäynnit etukäteen: käynnistä sopiminen, 
tiedonhankinta asiakkaasta esim. netin avulla, materiaalin ja 
aineiston kerääminen (esitteet, lehdet, powarit) ja ”myyntipuheen” 
harjoittelu.

Teemme asiakaskäynneistä Motorola-raportit ja voimme lähettää 
onnistuneista käynneistä raportin myös asiakkaalle ja sopia vasta-
vierailusta Tiimiakatemialle.
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tULEVAISUUDEN 
JOHtAJAt

MIKÄ?

MIKSI?

Johtamista oppii vain johtamalla, siksi tulevaisuuden johtajat pureutuvat 
ydinkysymyksiin ja auttavat jokaista kasvamaan paremmaksi johtajaksi.

Toisena tai kolmantena opiskeluvuotena.

Sinulla on oltava käytännön johtamisen haaste. Johtamisohjelman aikana 
kehität omia johtamisen taitoja testaamalla oppimaasi käytännössä.

MIKÄ?

MILLOIN?

Hae syksyn päätteeksi Tulevaisuuden johtajat  valmennusohjelmaa

Aseta itsellesi tavoitteet.

Osallistu valmennuskertoihin aktiivisesti. Aloitus on päätös ohjel-
maan sitoumisesta.

Ole aktiivinen ja kokeile oppimiasi asioita omassa johtamisen haas-
teessa.

Kokoa portfolioon (oppimisen backstage) valmennuskertojen reflek-
tiot, välitehtävien suoritukset, motorolat, omat reflektiot johtamisen 
teoistasi, ohjelman aikana kirjoitetut esseet jne.

MItEN?

KOULUTUS-
OHJELMA

tULEVAISUUDEN 
JOHtAJAt

MIKÄ?

MIKSI?

MIKÄ?

MILLOIN?

MItEN?
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tAVOIttEEt JA tEEMAt

Kirjavaatimukset 12 kp. Kirjalista oh-
jelman aikana luettavista kirjavaihto-
ehdoista annetaan ohjelman aloituksen 
yhteydessä.

Minä johtajana ja omat vahvuuteni.

Johtaja strategina -> miten rakennamme matkakartan tekemi-
sellemme.

Tiimiyrityksen ja yhteisön johtaminen -> miten johdan         
ihmisten tekemistä tavoitteiden suuntaan?

Asiakkuuksien johtaminen tiimiyrityksessä.

Minä johtajana eli johtajan karaktäärin synnyttäminen.

tAVOIttEEt JA tEEMAt

10P
 tarvitset     
 10 P
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KOULUTUS-  
OHJELMA

CREAtORS

MIKÄ?

MILLOIN?

MIKSI?

Creators on uuden luomisen valmennusohjelma. Sisältöinä palvelumuo-
toilu, innovaatiot ja luovuus.

 2. tai 3. vuosi. Luovuus-, innovointi- ja palvelumuotoilutaitojesi kehittä-
minen on tiimiyrittäjälle erittäin tärkeää. Luovuudella syntyy kilpailuetua.

Hae syksyn päätteeksi Creators –valmennusohjelmaan vapaamuo-
toisella hakemuksella.

Aseta itsellesi tavoitteet oppimissopimukseesi: Luovuus- ja inno-
vointitaitojen kehittäminen.

Ideoi kenen (asiakkaan) kanssa haluat kehittää taitojasi.

Osallistu valmennuskertoihin, n. 14 päivää / vuodessa.

Kokoa luovaan portfolioosi: päiväkirjasi, esseet ja oppit, asiakasym-
märryksesi ja työkalut. Muista kehittämäsi ideat, konseptit ja projek-
tit.

Tee portfoliosta visuaalinen ja käytä eri medioita, jotta molemmat 
aivopuoliskot ja asiakkaat pitävät siitä.

Esittele portfoliosi viimeisellä valmennuskerralla ja rakenna näyttely 
internetiin ja Tiimiakatemialle. 
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Creators on ”matka maailmalle ja matka itseen”.  Tavoitteena on vuosittain 
matkustaa niin ulkomaille kuin luonnon lähelle.

Valmennuskertojen teemat ovat:

• Orientaatio ja tavoitteiden asettaminen (1 vrk)

• Asiakasymmärrys (2-3 vrk)

• Ideointi, prototypointi ja kokeilut (2-4 vrk, Lego Serious Play, Tanska)

• Minä luovana persoonana (2-3 vrk, melonta kansallispuistossa)

• Konseptointi (2-3 vrk)

• Showcase: palaute, arviointi ja reflektointi (1 vrk)

Oppimismatka noudattaa palvelumuotoilun prosessia. Tavoitteena on lisä-
tä tietoja ja taitoja luovien tiimien toiminnasta, sinusta luovana persoonana, 
asiakasymmärryksen menetelmistä, ideoinnista, prototypoinnista, kokeilujen 
suunnittelemisesta ja toteuttamisesta  sekä  palvelukonseptoinnista. Koulutus-
ohjelman oppeja hyödynnät niin Tiimiakatemian kehittämisessä kuin tiimiyri-
tyksen projektien kehittämiseen.

10 P
 tarvitset     

 10 P

KUVAUS

Valmennusohjelmaan liittyen suoritat 12 kirja-
pistettä laatimalla visuaalisia esseitä kirjoista:

• Miettinen, Satu (toim.) Palvelumuotoilu. 
(3kp) tai Tuulaniemi, Juha (3 kp) Palvelu-
muotoilu.

• Hassi, Paju & Maila: Kehitä kokeillen (3 kp).

• 6 kpl vapaavalintaisia innovaatiokirjoja.   
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Kansainväliset
PELIKENTÄT

     tEAM
4LEARNINg

MIKÄ?

MILLOIN? MIKSI?

MItEN?

Team 4 Learning on kansainvälinen, vuosittain järjestettävä tapahtuma, 
joka kokoaa yhteen tiimivalmentajat ja tiimiyrittäjät.

Tapahtuma järjestetään  kerran vuodessa. Kyseessä on tiimi-, verkostoitu-
mis- ja oppimistapahtuma tiimiyrittäjille ja -valmentajille. Tavoitteena on 
kasvattaa kansainvälisiä verkostoja ja käynnistää kansainvälisiä projekteja.

Ota selvää milloin ja missä Team4Learning tapahtuma järjestetään. 

Ostakaa (matka)liput yhdessä tiimin kanssa. Yhdessä on hauskem-
paa!

Suunnitelkaa matka, asettakaa oppimistavoitteet (esimotorola) ja 
hankkikaa rahat (lippujen oston jälkeen)

Nauttikaa matkasta ja laatikaa oppimispäiväkirjat

Reflektoikaa matka oppimisen Backstagella sekä tehkää yhteinen 
Motorola.  
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2P/
tapahtuma

Tarvitset 4P
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LEARNINg
CIRCUS

MIKÄ?

MILLOIN? MIKSI?

Oppimismatka, joka heittää turvallisesti epämukavuusalueelle vision 
mukaiseen toimintaan

Kun halutaan herättää tiimi tai tiimiyrittäjä oivalluksiin sekä kehittää 
kansainvälisyystaitoja , tiimitaitoja ja kerätä uusia ideoita maailmalta. 
Hauskuus- ja seikkailupedagogiikkaa parhaimmillaan.

Kansainväliset
PELIKENTÄT
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MItEN?
ENNEN MATKAA:

Aseta haastavat tavoitteet ja esikuvat, joilla matkan tarkoitus ja merkitys 
kirkastuu.

Suunnittele ja mahdollista matka hyvissä ajoin -> Miettikää yhdessä tii-
min kanssa keinot, miten keräätte rahat matkaa varten  ja miten saatte 
potentiaalisilta asiakkailta matkan aikana toteutettavia projekteja.

MATKAN AIKANA:

Toteuta  asiakaskäynnit ja asiakasprojektit huolella.

Pidä huolta koko tiimistä.

MATKAN JÄLKEEN

Käy asiakkaiden kanssa läpi projektien toteutus ja 
tulokset.

Reflektoi matkan opit yhdessä koko tiimin kanssa -> 
siirrä  reflektiot portfolioon.

5P/reissu 
 tarvitset     

 10 P
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YHTEISÖLLI-
SYYS

RAKEttI-
PÄIVÄt

MIKÄ?

MILLOIN?

MIKSI?

Rakettipäivät ovat vuorokauden kestävä Tiimiakatemian yhteisöllisyyttä 
rakentava ja lujittava tapahtuma, johon osallistuvat sekä kaikki valmenta-
jat että tiimiyrittäjät.   

Kaksi kertaa vuodessa, syksyisin syys-lokakuussa ja keväisin maalis-huh-
tikuussa..

Yhteisöllisyyttä ei voi kehittää oikeastaan muulla tavalla kuin ole-
malla ja tekemällä yhdessä. 

Oppivassa organisaatiossa, kuten Tiimiakatemiassa, tiedon virtaa-
minen ja yhteinen reflektointi ei voi toimia ilman tuttuutta ja luotta-
musta. 

Yhteisöllisyyttä kehitetään yksilö-, tiimi- ja Tiimiakatemiatasoilla. 

Rakettipäivät ovat Tiimiakatemiatasoinen yhteishenkeä ja yhteisölli-
syyttä vahvistava tapahtuma.
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Rakettipäivät ovat Tiimiakatemian vuorokauden mittainen yh-
teisöllisyystapahtuma. Päivien aikana annetaan merkittävä työ-
tai kehityspanos valitulle yritykselle tai yhteisölle. Suuressa 
iltajuhlassa jaetaan palkinnot ansioituneille tiimeille, projekteille ja 
tiimiläisille. 

3P/tapahtuma 
 tarvitset     

 12 P

KUVAUS

Rakettipäivät järjestää kukin tiimi vuorol-
laan ja tiimin jäsenet voivat saada työstään 
projektipisteitä. Projektiraportit motoroli-
neen vaaditaan.

Osanottajat voivat merkitä tapahtuman yh-
teisöllisyysopintoihinsa. Asiakkaalle tehty 
työ on innovointi - ja luovuusopintoja.

MItEN?
Rakettipäiviin kuuluu irtautuminen arjesta ja tutuista ympyröistä. On 
lähdettävä  ”kauaksi” nähdäkseen lähelle, siksi matkaan taitetaan yleensä 
busseilla 50-300 kilometrin päähän ja yövytään kohteessa.

Päivään liittyy aina jokin nykyisen tai potentiaalisen asiakkaan antama 
tehtävä tai haaste, jonka ratkaisemiseen käytetään työpäivä. Tarkoitukse-
na on antaa asiakkaalle koko Tiimiakatemian voimin merkittävä työ-ja 
kehityspanos.

Lisäksi ohjelmaan voi kuulua tiimien välisiä kilpailuja ja tehtävärasteja 
sekä liikuntaa.

Yhteisessä iltajuhlassa jaetaan tiimiakatemian palkinnot ansioituneille 
tiimeille, projekteille ja tiimiläisille.
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tO tHE
fORESt &
BACK(MAYBE)

MIKÄ?

MILLOIN?

MIKSI?

Forest & Back on tiimiytymistapahtuma, jossa käytetään seikkailupedago-
giikan menetelmiä

Tapahtuma on tarkoitettu 1. vuoden tiimiyrittäjille eli  ”pinkuille” ja se 
toteutetaan kerran vuodessa syyskuun alkupuolella.  Myös muut tiimit 
voivat osallistua tapahtumaan, lähinnä järjestäjän tehtävissä.

Yhdessä tekeminen ja kokeminen on tiimiytymisen  kannalta tärkeää. 
Prosessia voidaan tehostaa  altistamalla tiimiläiset vuorokauden ajaksi 
”vaaraan” ja viemällä heidät epämukavuusalueelle. Suomalainen metsä 
tarjoaa tähän mainiot edellytykset. 

YHTEISÖLLI-
SYYS

MIKÄ?

MILLOIN?

Tapahtumaan liittyy aina fyysistä rasitusta. Tavoitteena on viedä tiimi vä-
symyksen ja uupumuksen rajamaille, kuitenkin kohtuullisuuden rajoissa. 
Suositeltava on järjestää 15-20 km metsävaellus, matkalla voi olla tehtävä-
rasteja ja retkiruokailu.Yöpyminen eräolosuhteista teltoissa tai alkeellisesti 
katon alla.

MItEN?
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To the Forest & (maybe) back on 
tapahtuma, jonka tarkoituksena on 
nopeuttaa tiimiytymistä. Se on tar-
koitettu lähinnä muotoutumisvai-
heessa oleville ryhmille tavoitteena 
syvä tiimiyttäminen.

Kirjallisuutta:

Mirvis, Ayas, Roth: To the Desert 
and Back (1999)

Lehtonen, Timo: Elämän seikkailu 
(1998)

KUVAUS

OPINTOSUORITUKSEEN VAADITAAN 
OSALLISTUMISEN LISÄKSI

Reflektiopaperi ja motorola-raportti, joka 
voi olla  myös tiimin yhteinen.

Järjestävä tiimi tai projektiryhmä: projekti-
raportti ja motorola.

3 P
 tarvitset     

 3 P

KUVAUS
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VAHVUUS- 
LASKENtA

MIKÄ?

MIKSI?

Vahvuuslaskenta on kerran kuukaudessa toteutettava tiimiläisten ja val-
mentajien yhteinen kohtaaminen, johon kaikkien on osallistuttava: jos et 
ole paikalla, et kuulu vahvuuteen.

Jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistaina syyskuusta toukokuuhun.

Yhteisössämme tapahtuu paljon mielenkiintoisia ja hauskoja asioita. 
Tekemisen kautta syntyy oppeja, joita on syytä jakaa muille. Myös tulevista 
tapahtumista ja suunnitelmista olisi hyvä tietää etukäteen – Facebookin 
varaan ei kaikkea tiedottamista voi jättää. Siksi meillä on Vahvuuslaskenta.

KUVAUS

YHTEISÖLLI-
SYYS

MIKÄ?

MILLOIN?

Vahvuuslaskenta on kerran kuukaudessa toteutettava 
elämyksellinen tapahtuma, jossa jaetaan tietoa ajan-
kohtaisista asioista ja kerrotaan parhaat opit ja käytän-
teet.
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Tämä on yhteisöllisyystapahtuma, johon 
jokaisen on syytä osallistua. 

Osallistumisesta saa myös yhteisöllisyys-
pisteitä kuten tiimin omista treeneistä. 

Järjestävän tiimi kannattaa tehdä teke-
mästään tuottajan työstä Motorola-ra-
portti.

1 P
 tarvitset     

  18 P

Vahvuuslaskenta järjestetään jokaisen kuukauden ensimmäisenä 
tiistaina yleensä Tiimiakatemian omissa tiloissa keskusaukiolla.

Tiimit toimivat vuoron perään tapahtuman tuottajina. Järjestelyille 
on leimallista hauskuus, ammattimaisuus ja elämyksellisyys. Viihde 
ja asiat täydentävät toisiaan.

On hyvä sisällyttää ohjelmaan myös hieman tilastoja. Miten tiimeillä 
menee, onko syntynyt kauppoja ja liikevaihtoa, kuinka voivat kirja-
pisteet ja asiakaskäynnit.

MItEN?
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PIINA-
PÄIVÄt

MIKÄ?

MIKSI?

Piinapäivät on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä tiimiyritysten arviointi-
tapahtuma.

Joulukuussa ja toukokuussa.

Piinapäivillä tiimiyritysten kehittyminen arvioidaan laatu 47:n eli täpityk-
sen  ja muiden haasteiden avulla, jotta tiimiyritysten kehittyminen pysty-
tään tekemään läpinäkyväksi.

YHTEISÖLLI-
SYYS

MIKÄ?

MILLOIN?

Piinapäivien organisointiin valitaan vastuullinen tiimi tai koulutus-
ohjelma.

Tiimiyrityksille annetaan piinapäiville tehtävä/haaste (kirjallinen 
materiaali, video tms), jonka tiimi suorittaa ennen piinapäiviä -> 
esitykset tehdään piinapäivien aikana -> arviointiraati (koostuu 
tiimiyrittäjistä ja valmentajista) valitsee voittajan.

Tiimiyritykset arvioivat kehittymistään laatu 47=täpityksen avulla ja 
tiimiyrityksen tulokset julkistetaan koko talolle piinapäivien aikana.

MItEN?
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KUVAUS
Piinapäivillä arvioidaan tiimiyritysten kunto Tiimiakatemian laatujärjestel-
män mukaisesti.  Päiville osallistuvat kaikki Tiimiakatemian tiimit ja päivät 
päättyvät yhteiseen juhlaan. Yhteinen tekeminen, yhteinen kokeminen ja 
suoritusten jakaminen kuuluvat olennaisena osana piinapäiville. 

5 P/tapahtuma

 tarvitset     
  10 P/vuosi
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MIKÄ?
Portfolio on osaamisesi  kokoava näyttö johon sisältyy kehittämistutki-
mus (opinnäytetyö). 

Portfolio on tiimiyrittäjän keskeinen oppimisen työkalu. Se pitää 
sisällään kaikki oppimisen dokumentit:

• työnäytteet
• referenssit
• reflektiot 
• esseet 
• oppimissopimukset
• taitoprofiili 
• motorolat
• suunnitelmat ja
• muut näytöt, 

joilla tiimiyrittäjä syventää oppimistaan ja esittelee osaamistaan.

Portfoliossa on kaksi osaa:

• Oppimisen backstage (jokaisen henkilökohtainen sharepoint 
-työtila) ja 

• Osaamisen Frontstage (Jokaisen oma landing page internetis-
sä). Sisällyttämällä portfolioon tutkimuksellisen näkökulman 
(kehittämistutkimus), voi portfolion palauttaa opinnäytetyönä.

OPINNÄYTE-
TYÖ

MIKÄ?

MIKSI?

PORtfOLIO
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Aloita oppimisesi dokumentointi ja reflektointi jo ensimmäisenä 
päivänäsi ottaen oma oppimistyylisi huomioon. 

Aseta tavoitteet tekemällä oppimissopimuksesi ja taitoprofiilisi. 

Mieti mitkä ovat tutkimukselliset menetelmäsi ja kehittämisen 
tuloksesi (esim. liiketoiminta, palvelu, tuote) jos tähtäät samalla 
opinnäytetyöhösi. 

Dokumentoi, ja refektoi tulokset ja kehittäminen portfolioosi. 

Dokumentoi tekemista

MILLOIN JA MItEN?

15 P
 tarvitset     

  15 P
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MIKÄ?

OPINNÄYTE-
TYÖ

MIKÄ?

MIKSI?

MILLOIN?

OPPIMISEN 
BACKStAgE

Oppimisen Backstagella tulet tietoiseksi siitä mitä opit ja olet oppinut. 
Takahuone on asioiden suunnittelua, harjoittelua ja reflektointia. Useat 
täällä tekemäsi asiat eivät näy yleisöllesi, vaan ne sijaitsevat  sähköisessä 
kansiossa, jossa jäsenenä ovat sinä ja valmentajasi.

Jotta tietäisit mitä olet oppinut .

Opintojen kirjaukset tehdään vähintään kolme kertaa vuodessa eli kevään 
, kesän ja syksyn lopussa. Oppimisen backstagelle tuotetun materiaalin 
avulla varmistat opintojesi etenemisen.

Katso video portfoliosta! https://vimeo.com/183292458 
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tarvitset     
  210 P

valmistumi-
seen

MItEN?
OPINTO CHECKLIST

Oppimissopimus

Taitoprofiili ja taitojen kehittyminen 

Projektisuunnitelmat

Edellisissä kuvattu kaudelle asetetut tavoitteesi (oppiminen / 
määrälliset tavoitteet)

Asiakkuudet ja projektit

Asiakaskäynnit

Kehitetyt konseptit 

Kokeilut 

Treenit

Syntyneet referenssit (Frontstage), linkit 

Linkedinprofiili (linkki)

Motorolat

Miten olet päässyt tavoitteisiisi ?

Muista!

Kaikki opintojen  kirjausaineistot löy-
tyvät oppimisen backstagelta. 
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MIKÄ?

OPINNÄYTE-
TYÖ

MIKÄ?

MIKSI?

MILLOIN?

OSAAMISEN 
fRONtStAgE

Osaamisen Frontstage on tiimiyrittäjän tekemisen tavoitetila ; hankkia 
osaamista, jota esittää koko maailmalle omalla näyttämöllään! 

Julkiseen ja avoimeen osaamisen Frontstageen kokoat parhaat projektisi, 
asiakkuutesi ja tarinasi. Näyttämö on sinun, joten rakenna siitä oman-
näköisesi. Osaamisen Frontstage voi olla esimerkiksi Wordpress -pohjai-
nen websivu tai vaikka Linkediniin koottu oman tekemisen ja osaamisen 
näyttämö. Tärkeintä on, että päivität sitä säännöllisesti.

Osaamisen frontstagelle kokoat oman  Tiimiakatemia matkasi alusta 
loppuun saakka. 

Jotta oppimisesi muuttuisi osaamiseksi ja jotta asiakkaasi ja työn tarjoajat 
näkisivät ja voisivat osallistua oppimismatkaasi.

Voit tehdä myös Portfolio-opinnäytetyön tekemällä potfoliostasi tutki-
muksellisen.Tähän tarvitset vain tiedonkeruumenetelmän ja suunnitel-
man.
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 tarvitset     
  210 P

valmistumi-
seen

MItEN?
Se on helppoa Tässäpä näitä. Tekemällä oppii! Tiimiakatemia ei 
valitettavasti osallistu mahdollisiin kustannuksiin.  Tässäpä näitä:

wordpress.com 

wix.com, launchrock.com

squarespace.com

kotisivukone.fi 

Muista!

Kaikki opintojen  kirjausaineistot löy-
tyvät oppimisen backstagelta. 
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MIKÄ?

MIKSI?

MILLOIN?

tEKEMISEN
        4.0

MItEN?

Tekemisen 4.0 on uuden tiedon hankkimiseen keskittyvä tapahtuma.

Kerran kuukaudessa järjestettävä uuden tiedon hankkimiseen liittyvä 
tapahtuma.

Herättää ja synnyttää tiimiyrittäjille uusia tekemisen ajatuksia.

Tekemisen 4.0:ssa stagen valtaavat pääasiassa Tiimiakatemian alum-
nit. Tapahtuma pureutuu bisneksen ja tekemisen kannalta merkit-
täviin teemoihin. Tapahtuma järjestetään Tiimiakatemian tiloissa, 
keskusaukiolla, kerran kuukaudessa.

Laita päivämäärät kalenteriin ja ilmesty paikalle.

Keskustele tapahtuman opeista toisten osallistujien kanssa.

Kirjoita tapahtumasta muistiinpanot ja liitä reflektiot mukaan opinto-
jenkirjaukseen.

TIETO-        
PROSESSI



 69

Muista!

Vuodessa 4.0 tapahtumia järjestetään 
8 tai 9. Tiimiyrittäjä osallistuu tässä 
ajassa vähintään 6 tai 7 tapahtumaan.

KUVAUS
Tekemisen 4.0 on tiimiyrittäjille tarkoitettu uuden tiedon hankkimisen 
areena. Tapahtuma pureutuu bisneksen kehittämisen kannalta tärkeisiin 
teemoihin (esim. verkkokauppa, markkinointi, myynti). Tiimiyrittäjä saa 
lyhyessä ajassa käsityksen kulloinkin aiheena olevasta teemasta ja pystyy 
soveltamaan saamansa tiedon omiin projekteihinsa.

2 P
 tarvitset     

 16 P
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MIKÄ?

MIKSI?

MILLOIN?

tEEMA
tREENIt

MItEN?

Teematreenejä pidetään sekatiimeissä. Niissä pureudutaan ennalta valit-
tuihin teemoihin.

Vuodessa teematreenisyklejä on 3-4. Tarkoituksena on lisätä tietoa ennal-
ta valituista aihealueista.

Teematreeneissä keskitytään yhden syklin ajan tiedon tuottamiseen ja 
lisäämiseen valitusta aihealueesta (esim. johtaminen, myynti, innovointi)

Keskustele tiimisi kanssa, mihin teematreeniin kukin tiimin jäsen 
osallistuu (teematreenitiimin perustamisvaihe).

Merkitse teematreenien aikataulut ja päivämäärät kalenteriin.

Osallistu teematreeneihin aktiivisesti ja kirjoita jokaisesta kerrasta 
muistiinpanot ja reflektiot syklin lopussa järjestettävää näyttöä varten 
-> liitä reflektiot myöhemmin opintojenkirjaukseen (backstage).

Syklin jälkeen treeniryhmä siirtyy yhdessä uuteen teemaan.

TIETO-        
PROSESSI

MIKÄ?
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1P/treeni
 tarvitset     
 25 P

Muista!
Syksyn aikana syklejä on 1-2. Yhdessä syklissä 
on 7-8 treeniä.

Kevään aikana syklejä on 2. Yhdessä syklissä on 
7-8 treeniä. 

Syklin jälkeen järjestetään talon näyttöpäivä, 
johon kaikki osallistuvat.

Teematreeni keskittyy tietoprosessiin ja valittuja teemoja ovat: myynti 
ja asiakkuudet, markkinointi, projektinjohtaminen, palvelumuotoilu ja 
crossmediatalous. Tiimiyrittäjät osallistuvat jokaisen teematreeniryhmään 
ennalta rakennetun teematreeniporukan kanssa.

KUVAUS
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MIKÄ?

MIKSI?

MILLOIN?

ESSEEt

MItEN?

Essee on kirjallinen tuotos luetusta kirjasta tai sähköisestä materiaalista.

Esseitä tuotetaan koko oppimismatkan ajan, kunnes kirjapisteet on täynnä 
ja voit ryhtyä lukemaan omaan tahtiin.

Esseessä kiteytetään luettujen kirjojen ja sähköisten aineistojen sisällöt ja 
pohditaan opittua käytännön kautta. 

Valitse kirjat tai sähköiset materiaalit asiakasprojektiin liittyvän tar-
peen mukaan.

Lue kirja tai sähköinen aineisto ja kirjoita essee.

Laita essee esseepankkiin/portfolion backstagelle ja lähetä valmen-
tajalle linkki, josta valmentaja pääsee lukemaan ja kommentoimaan 
esseen.

Sähköiset aineistot: Teemojen avaaminen. Mistä aineisto on löydet-
tävissä (linkki).  Mikä on esim. videon kesto tai nettikurssin kesto/ 
laajuus.

Liitä luettelo lukemistasi kirjoista/sähköisistä aineistoista opintojen 
kirjaukseen (backstage).

Lue kirjoja ja kirjoita esseitä säännöllisesti.

TIETO-        
PROSESSI
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Muista!

Kirjalistana toimii pääasiallisesti YPK. 
Sen ulkopuolisten kirjojen ja sähköisistä 
materiaaleista kirjoitettujen esseiden 
pisteytyksen arvioi valmentaja.

KUVAUS
Essee kiteyttää opitun teorian käytäntöön soveltamisen. Esseessä on aina 
mukana käytäntö eli pelkkä kirjan referointi ei riitä.

Tiimiakatemian oppimisprosessin aikana (2,5 vuotta) kirjapisteitä teh-
dään seuraavasti:

-  Kirjat min. 55 kp

-  Sähköiset materiaalit max. 25 kp (Harward Business review artik-
kelit, Courseran, Khan Academyn, Stanfordin tarjoamat MOOCit, 
Ted Talkit tai muu sisällöllisesti riittävän haastava ja pätevä aineisto).

80 P
 tarvitset     

 80 P
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MIKÄ?

MIKSI?

MILLOIN?

MItEN?

Valmistuvan tiimin 24 tuntia kestävä näyttö, jossa arvioidaan tiimin osaa-
minen asiakkaan, valmentajien ja tiimiyrittäjien toimesta.

TIETO-        
PROSESSI

24H
SYNNYtYS

Viimeisen opintovuoden syksyllä järjestettävä näyttö, johon valmistuvan 
tiimin kaikki jäsenet osallistuvat.

Mittaa tiimin osaamista ja suorituskykyä käytännön haasteen edessä.

24- tunnin synnytyksen järjestelyistä vastaa
ennalta sovittu toisen vuoden tiimiyritys.

Järjestävä tiimi hankkii sovitun määrän asiakascaseja synnyttävän 
tiimin ratkaistavaksi, vastaa tapahtuman organisoinnista, talon sisäi-
sestä markkinoinnista ja teeman mukaisesta showsta.

Synnyttävä tiimi

1.  Valmistautuu tulevaan tapahtumaan 2.5 vuoden ajan harjoittele-
malla teorian soveltamista käytäntöön erilaisissa asiakasprojekteissa.

2.  Esittelee asiakascasen ratkaisun ”stagella” ja laatii siitä myös kir-
jallisen raportin.
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Muista! 24h synnytykseen osallistuvien roolit:
1. vuoden tiimi: osallistuja, seuraaja, TA raatiin osallistuja.

2. vuoden tiimi: tapahtuman järjestäjä, osallistuja, seuraaja, TA raatiin 
osallistuja.

3. vuoden tiimi: synnytyksen suorittaja, osallistuja, seuraaja, TA raatiin 
osallistuja.

KUVAUS
24-tunnin synnytys mittaa valmistuvan tiimin osaamista ja suori-
tuskykyä paineen alla aikaan sidotussa tilanteessa.

24-tunnin synnytykseen osallistuminen kuuluu jokaiselle valmistu-
valle.

Jokainen tiimiyrittäjä osallistuu 24-h synnytykseen yleisönä ja arvi-
oijana

5P/synnytys

  seuraaminen 2P(4P/v)   

 yht. 13 P
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MIKÄ?

MIKSI?

MILLOIN?

MItEN?

Tiimi osoittaa näytöissä teorian ja tekemisen osaamistaan sekä taitoaan 
tuottaa mm. uutta tietoa, konsepteja ja malleja. Näyttöjä tekevät sekä 
tiimit että teematreeniporukat. 

TIETO-        
PROSESSI NÄYtÖt

Teematreenisyklin päätteeksi (4 kertaa vuodessa). Lisäksi tiimit synnyt-
tävät vähintään kaksi kertaa lukukaudessa valmentajan kanssa sovitusta 
aiheesta.

Tiimiyrityksen toiminnan kehittämiseen liittyvät näytöt. Opitun asian 
kiteyttämistä ja tiedon jakamista koko talolle. 

Osallistu teematreeneihin ja oman tiimin treeneihin.

Tee muistiinpanoja käsiteltävistä aiheista.

Oman tiimin näyttöjen aiheet sovitaan yhdessä oman valmentajan 
kanssa.

Teematreenien näyttökysymys on kaikille tiimeille yhteinen ja näytöt 
käydään läpi koko talon voimin.

Jokainen tiimin ja teematreeniporukan jäsen osallistuu näytön val-
misteluun, tekemiseen ja myös itse näyttötilaisuuteen.

Näyttöaineistot liitetään mukaan opintojen kirjaukseen.
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2P/synnytys
 tarvitset   
 8P/ vuosi

Muista! 
Jokainen tiimiyrittäjä liittää kaikkien näyttöjen aineis-
tot mukaan henkilökohtaiseen portfolioon ja opintojen 
kirjaukseen.

KUVAUS

Näyttö kiteyttää opitut asiat ja sen tarkoituksena  on tuot-
taa uutta tietoa koko yhteisön hyödyksi
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  Treenit  ___ /___ 20 ____
 
  TIIMIYRITYS____________________

  Valmentaja ______________________

 
  Treenit  ___ /___ 20 ____
 
  TIIMIYRITYS____________________

  Valmentaja ______________________

   Treenit  ___ /___ 20 ____
 
  TIIMIYRITYS____________________

  Valmentaja ______________________

  Treenit  ___ /___ 20 ____
 
  TIIMIYRITYS____________________

  Valmentaja ______________________

  Treenit  ___ /___ 20 ____
 
  TIIMIYRITYS____________________

  Valmentaja ______________________

  Treenit  ___ /___ 20 ____
 
  TIIMIYRITYS____________________

  Valmentaja ______________________

  Treenit  ___ /___ 20 ____
 
  TIIMIYRITYS____________________

  Valmentaja ______________________

  
  Treenit  ___ /___ 20 ____
 
  TIIMIYRITYS____________________

  Valmentaja ______________________

  Treenit  ___ /___ 20 ____
 
  TIIMIYRITYS____________________

  Valmentaja ______________________

  Treenit  ___ /___ 20 ____
 
  TIIMIYRITYS____________________

  Valmentaja ______________________

RIStIPÖLYtYSKUURI
10 kerran ristipölytyskuuri
Olet läsnä koko treenit ajan (4t)
Jos lähdet kesken pois, ei merkintää
Treenien valmentajan allekirjoitus pakollinen
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TIIMIOPPIJAN TAIDOT (tärkeimmät)

Tiimioppimisen ja dialogin taidot

Kansainvälisyys taidot

Viestintätaidot

Oma-aloitteisuus

TIIMILIIDERIN TAIDOT

Itsensä johtaminen

Projektijohtaminen

Tiimin johtamistaidot

Suunnitelmallisuus ja ajankäyttö

TIIMIYRITTÄJÄN TAIDOT

Myynti-ja asiakaspalvelutaidot

Tiedot ja taidot markkinoida

Mallinnus- ja teoriataidot

Rohkeus ja halu rikkoa rajoja (innovointi)

MYYNTIMIES
RAVINTOLAYRITTÄJÄ
SOMEMARKKINOIJA
SISÄLLÖNTUOTTAJA
TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄ
VALMENTAJA, PT
SARJAYRITTÄJÄ
MYYNTIJOHTAJA
MARKKINOINTIJOHTAJA
ASIAKKAANILAHDUTTAJA
TULEVAISUUSTUTKIJA
GRAAFINEN FASILITOIJA
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JOHTAMIS
    PASSI

Tulevaisuuden Johtajat (TuJo) 10 pistettä
Creators    10 pistettä
Valinnainen koulutusohjelma __ pistettä
Valinnainen koulutusohjelma __ pistettä

KOULUtUSOHJELMAt

tEHtÄVÄt tIIMIYRItYKSESSÄ

tEHtÄVÄt tIIMIAKAtEMIALLA

Tiimiliideri    05 pistettä
Asiakaspäällikkö   03 pistettä
Viestintäpäällikkö   03 pistettä
Talouspäällikkö   03 pistettä

Brandmanager   05 pistettä
LE-päällikkö    05 pistettä
Vierailupäällikkö   05 pistettä
Rekrypäällikkö   05 pistettä
Vuokratiimiliideri   05 pistettä
Apuvalmentaja   05 pistettä
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Tulevaisuuden Johtajat (TuJo) 10 pistettä
Creators    10 pistettä
Valinnainen koulutusohjelma __ pistettä
Valinnainen koulutusohjelma __ pistettä

PROJEKtIt

Tiimiliideri    05 pistettä
Asiakaspäällikkö   03 pistettä
Viestintäpäällikkö   03 pistettä
Talouspäällikkö   03 pistettä

Brandmanager   05 pistettä
LE-päällikkö    05 pistettä
Vierailupäällikkö   05 pistettä
Rekrypäällikkö   05 pistettä
Vuokratiimiliideri   05 pistettä
Apuvalmentaja   05 pistettä

Superluokka (yli 20 000€  05 pistettä
A-projekti (yli 10 000€)   03 pistettä
B-projekti (2000 - 9900€)  01 pistettä
Superin ydinryhmässä  01 pistettä

Muista! 
Jokainen tiimiyrittäjän tavoitteena on 15 
johtamispistettä. Se on Tiimiakatemian mi-
nimitavoite ja pätevyys johtamisesta.

Jotta saisit Tiimiakatemian kunniakkaan 
”Expertus Magnificus” todistuksen, sinun 
on saatava 30 pistettä
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RETKIKUNNAN JÄSENET:
1. ___________________________

2. ___________________________

3. ___________________________

4. ___________________________

5. ___________________________

____________________      ______________
Maa  Country                                                     Passin numero

____________________________________
Sukunimi   Surname

____________________________________
Etunimet  Given names

________________       _________________
Syntymäaika  Date of birth        Syntymäpaikka  Place of birth

   Tiimiakatemia Learning Circus

MATKAPASSI

LEARNING CIRCUKSEN SÄÄNNÖT:
1. Tee matkan aikana yksi tai 

useampi yritysvierailu

2. Järjestä ja toteuta valitussa oppi-
laitoksessa näyttävä workshop

3. Osallistu Berliinissä Tiimiakate-
mian riemukkaaseen yhteiseen 
ohjelmaan

4. Tee matkastasi mahtava reflektio-
paperi ja täytä matkapassisi

LEARNING CIRCUKSEN YHTEISTYÖKUMPPANIMME:
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Tiimiakatemia Learning Circus

MATKAREITTIMME

YRITYSVIERAILUT JA TAVATUT HENKILÖT:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

KULTTUURIKOHTEET JA TAPAHTUMAT:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

PARHAAT IDEAT:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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ARVIOINTI
PASI2017


