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1 TIIMIAKATEMIA® SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄ - YLEISKUVA
Organisaatiolle myönnetty Tiimiakatemia® -sertifikaatti todistaa, että organisaatiossa hallitaan ja käytetään
Tiimiakatemia® Mentelmää. Se kertoo, että organisaatiossa on tieto-taito, kulttuuri ja käytössä olevat
käytänteet tiimivalmentamiselle, tiimioppimiselle ja tiimiyrittäjyydelle.
Sertifikaatti on suunnattu pääsääntöisesti niin itsenäisille kouluille kuin suurempien koulutusyhtymien
yksiköille ja ohjelmille. Se on sovelletussa muodossaan käyttökelpoinen myös yritysympäristöissä.
Sertifiointijärjestelmä koostuu kolmesta tasosta: Perustasosta (engl. Basic Level), Silver -tasosta (engl. Silver
Level) ja Golden Step -tasosta. Ideana on, että organisaatiota kehitetään vaiheittain Tiimiakatemia®
Menetelmän osalta. Sertifiointitasot muodostavat selkeän tiekartan muutostöissä mukana oleville: erilaiset
kehittämistoimet ja henkilöstön koulutus ovat sertifiointikartalla osa isompaa kokonaisuutta. Kyse ei siis ole
pelkästä auditoinnista, vaan pitkän tähtäimen kehittämisestä.
Sertifiointitasojen avulla muutostyö tiimioppivaksi organisaatioksi tapahtuu ohjatusti. Kaikkea ei tarvitse
muuttaa kertarysäyksellä. Kokonaisuudessaan kolmen tason saavuttaminen on 3-7 vuoden haastava ja
mielenkiintoinen matka.
Kunkin sertifiointitason saavuttaminen edellyttää kyseessä olevan tason vaatimusten täyttämistä.
Vaatimusten saavuttamiseksi kullekin organisaatiolle laaditaan organisaatiokohtainen ja yksilöllinen
kehitysohjelma yhteistyössä Tiimiakatemia Globalin tiimivalmentajien ja asiantuntijoiden kanssa.
Kehitysohjelmat sisältävät niin henkilöstön valmentamista, Tiimiakatemia® Menetelmän työkalujen
käyttöönottoa arjessa, suunnittelutyötä kuin rohkeita kokeiluja.
Sertifioinnin myöntäjä ja sertifiointijärjestelmän ylläpitäjä on Tiimiakatemia Global. Yritys on
Tiimiakatemia® -tavaramerkin omistaja ja Tiimiakatemia® Menetelmän pääkehittäjä.
Sertifiointi on kansainvälinen.

Tiimiakatemia Global (Partus Oy) // + Piippukatu 3, 40100 Jyväskylä, Finland // 8 www.tiimiakatemia.com

OPAS
Tiimiakatemia® -sertifiointi: Silvertaso

3 (11)

31.10.2017

2 TIIMIAKATEMIA® -SERTIFIKAATTI: SILVERTASO
Tiimiakatemia® -sertifikaatin perustason organisaation henkilöstöllä ja johdolla on kehittyneemmän tason
tiedot ja -taidot Tiimiakatemia® Menetelmästä tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen osalta. Organisaatiossa
on usean vuoden kokemus menetelmän käytöstä sekä sen käytön edellyttämät pysyvät oppimisympäristöt ja rakenteet. Lisäksi organisaatiolla on käytössään kehittyneempiä Tiimiakatemia® työkakaluja. Toiminta
Tiimiakatemia® Menetelmän käytön osalta on vakiintunut pysyväksi.
Tiimiakatemia® -silvertason sertifikaatti edellyttää 25 kriteerin saavuttamisen. Edellytysten täyttämiseksi
organisaatio käyttää Tiimiakatemia® Menetelmän perustyökaluja vakiintuneesta ja ottaa käyttöön
kehittyneempiä työkaluja ja käytänteitä. Tiimiakatemia Global tukee organisaatiota työn tekemisessä.
Silvertason sertifikaatin edellytyksenä on, että organisaatio on sertifioitu Tiimiakatemia® -sertifikaatin
perustasoon ja täyttää sen vaatimukset.

2.1

TAHTOTILA JA STRATEGIAT

1. Organisaation johto (rehtori, toimitusjohtajaa tai vastaava) on sitoutunut johtamaan organisaatiota
Tiimiakatemia® filosofiaan ja pedagogiikkaan.
2. Organisaatiolla on suunnitelma ja strategia Tiimiakatemia® filosofian ja pedagogiikan käyttöönottoon ja
hyödyntämiseen. Suunnitelmat ja strategiat näkyvät käytännössä. Organisaation henkilöstö on tietoinen niistä
ja on osallistunut niiden laadintaan.
3. Organisaation johto on sitoutunut syventämään ja kehittämään organisaatiota kehittyneempien
Tiimiakatemia® työkalujen käyttöönotossa ja rakenteiden uudistamisessa.

2.2

HENKILÖSTÖN TIIMIVALMENNUSOSAAMINEN

4. Koko organisaation opetushenkilöstöllä on alkeistason tiedot ja taidot Tiimiakatemia® filosofiasta ja
pedagogiikasta sekä vähintään vuoden käyttökokemus niiden soveltamisesta. Lähtökohtana on, että heidät on
valmennettu niihin esimerkiksi vähintään viiden (5) päivän valmennuksessa. Lisäksi he ovat saaneet
täydennyskoulutusta (esim. säännölliset 2-3 päivän täydennyskoulutukset) tiimivalmentamisesta
sertifiointiprosessin aikana.
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5. Koko organisaation opetushenkilöstöstä vähintääön neljäsosalla (25 %) on perustason tiedot ja taidot
Tiimiakatemia® filosofiasta ja pedagogiikasta. Tämän tason osaaminen on hankittu tiimivalmentajan
kelpoisuuteen valmentavassa pitkäkestoisessa ohjelmassa (esimerkiksi Tiimimestari -valmennusohjelmassa).
Ko. opettajat on sertifioitu Tiimiakatemia® Team Coach -tasolle.
6. Vähintään yhdellä tai kahdella (1-2) opetushenkilöstön jäsenellä on kehittyneen tason tiedot ja taidot
Tiimiakatemia® filosofiasta ja pedagogiikasta. Tämän tason osaaminen on hankittu kokeneen
tiimivalmentajan ohjelmassa (esimerkiksi Ihmevalmentaja -valmennusohjelmassa). Ko. opettajat on
sertifioitu Tiimiakatemia® Senior Team Coach -tasolle.
7. Tiimivalmentajina työskentelevillä opettajilla on kullakin oma yksilöllinen osaamisen
kehittämissuunnitelma (oppimissopimus), joka sisältää muun muassa henkilökohtaisen lukuohjelman
teoreettisen ymmärryksen jatkuvaksi kasvattamiseksi. Oppimissopimuksia päivitetään tarvittaessa ja niistä
käydään kehityskeskustelut esimiehien kanssa.
8. Jokaisella tiimivalmentajalla on oma kirjallinen valmennusfilosofia. Se on jaettu toisten tiimivalmentajien
kanssa ja niiden pohjalta on käyty arvokeskusteluja.

2.3

PERUSTYÖKALUT (PIENET KARDINAALIT)

Tiimiakatemia® Menetelmän käytänteiden käyttöä kartoitetaan ja seurataan liitteessä 1 olevan
kartoituslomakkeen avulla. Tasolla 1 käytänteestä on olemassa idea. Tasolla 2 sitä on kokeiltu ja tasolla 3
siitä on tullut pysyvä käytänne.
9. Pienet kardinaalit ovat pysyvä käytäntö (taso 3) koko organisaatiossa.
10. Opiskelijatiimit käyttävät kardinaaleja aktiivisesti. He”täpittävät” ne säännöllisin aikavälein
kolmiportaisella asteikolla (idea, kokeilu, käytäntö). Esimerkki: ”Jokainen tiimioppija ymmärtää
Tiimiakatemia® oppimisen perusteet ja periaatteet. Treenaamme yhdessä valmentajan kanssa yhteisissä
treeneissä ja olemme läsnä niissä.”
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2.4

JOHTAMISTYÖKALUT (JOHTAMISEN KARDINAALI)

11. Käytössä olevat oppimisalustat (esimerkiksi ny-yritykset, osuuskunnat tai muut yritykset ja projektit)
ovat vakinaistuneet ja ne tukevat alati organisaatiossa lisääntyvää tiimiyrittäjyyttä. Jokaisella tiimillä on oma
vakiintunut kotipesä.
12. Opiskelijatiimien jäsenet ristipölyttävät toisten tiimien treeneissä sovittujen käytänteiden mukaisesti.
Ristipölytykset merkitään ristipölytyspassiin.
13. Teorian soveltamista käytäntöön seurataan erilaisissa projekteissa käyttäen sitä varten kehitettyjä
työkaluja (esimerkiksi Esimotorola ja Jälkimotorola).
14. Johtavien ajatusten synnyttäminen toteutetaan kaikissa opiskelijatiimeissä sovittuina ajankohtina.
15. Tiimiyritysten kehitystä seurataan tiimiyrityksen oppimisprosessin avulla (Kenelle, mitä, miten, millä
mielikuvalla?)
16. Tiimiyrityksillä on selkeitä, tarjottavia ideoita ja aihioita omista tuotteista ja palveluista.
17. Teknologian käyttö (Internet, sosiaaliset mediat, tietokannat, esseepankit, jne.) on huomioitu tiimien
toiminnassa.

2.5

ASIAKASTYÖKALUT (ASIAKKAAT -KARDINAALI)

18. Opiskelijatiimeille on muodostunut asiakkuuksia. Heillä on muutamia asiakkaita, jotka tekevät jo
uusintaostoja.
19. Asiakasvierailuista ja projekteista tehdään Motorola -raportit. Ne käydään treeneissä yhdessä läpi.
20. Opiskelijatiimien tuotteille ja palveluille on tehty myyntiesitteitä ja –materiaalia, joita käytetään
asiakaskäynneillä.
21. Teknologian käyttö (Internet, sosiaaliset mediat, tietokannat, jne.) on huomioitu opiskelijoiden
myynnissä, markkinoinnissa ja asiakassuhteiden hoidossa.
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2.6

INNOVOINTI JA ORGANISOINTITYÖKALUT (INNOVOINTI- JA ORGANISOINTIKARDINAALI)

22. Organisaation toimintamallista on tehty kirjallinen kuvaus ja se on helposti saatavilla (esimerkiksi
nettisivuilla). Kaikki organisaation jäsenet (johto, opetushenkilöstö, opiskelijat) on perehdytetty
toimintamalliin.
23. Tiimivalmentajilla on omat mentorit. Mentorointi on säännöllistä.

2.7

LAATUTYÖKALUT (LAATU 47 -KARDINAALI)

24. Arviointipassin käyttö on pysyvä käytäntö.
25. Taitoprofiili (yksilön osaamisen kartoitustyökalu) on käytössä.
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3 SERTIFIKAATIN HANKKIMINEN - AUDITOINTI
Auditointi suoritetaan vaiheittain ja osana organisaation kehittämistä. Auditoinneista käytetään tässä käsitettä
”tarkistuskäynti”. Niissä tarkastellaan yhdessä toteutettuja kehitystoimenpiteitä, laaditaan suunnitelmia
tuleville toimille sekä arvioidaan kokonaiskuvaa pitkällä tähtäimellä.
Tarkastuskäynnit suorittavat kokeneet Tiimiakatemia Globalin asiantuntijat ja tarvittaessa vertaiset.
Tyyliltään tarkastuskäynnit eivät ole kuulusteluja, vaan yhteistä ideoita ja suunnittelua.
Tiimiakatemia® -sertifikaatin perustason hankkiminen noudattaa seuraavaa suuntaa-antavaa aikataulua:
1. Ensimmäinen tarkastuskäynti tehdään kymmenenen sertifikaattikriteerin saavuttamisen jälkeen.
2. Toinen tarkastuskäynti tehdään ennen sertifikaatin myöntämistä. Siinä asetetaan tarvittavat tavoitteet
ohjaustiimille muutosprosessin loppuun saattamiseksi.
3. Kolmas tarkastuskäynti on Silvertason sertifikaatin juhlallinen luovutus.
4. Neljäs tarkastuskäynti on mahdollinen avauskäynti seuraavalle tasolle, Tiimiakatemia® Golden Step
-tasolle.

4 SERTIFIKAATIN VOIMASSAOLO
Kukin myönnetty sertifikaattitaso on voimassa kolme (3) vuotta. Voimassaoloa lasketaan kehittyneimmän
sertifikaatin voimassaolosta.
Lisäksi sertifikaatin voimassaolo edellyttää vuosittaisia auditointeja ja kehityskeskusteluja Tiimiakatemia
Globalin asiantuntijoiden kanssa.
Sertifikaatin voimassaolo raukeaa, mikäli organisaatio ei auditoinnissa täytä sertifikaattitason edellytyksiä
eikä toteuta edellytettyjä korjaustoimenpiteitä korjaamiseksi Tiimiakatemia Globalin määrittämän aikataulun
mukaisesti.
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5 SERTIFIKAATIN KÄYTTÖ
Sertifioidulle organisaatiolle luovutetaan sertifiointidiplomi joka todistaa sertifikaatin voimassaolon.
Diplomista ilmenee sertifioinnin taso (Perus-, Silver- tai Golden Step -taso), sertifikaatin voimassaolo ja
viimeisin tehty tarkistuskäynti (auditointi).
Sertifioitu organisaatio saa käyttää viestinnässään ”Sertifioitu Tiimiakatemia® -organisaatio”, ”Sertifioitu
Tiimiakatemia® -koulu”, Sertifioitu Tiimiakatemia® -yhteisö” tai vastaavaa Tiimiakatemia Globalin
hyväksymää nimikettä joka soveltuu organisaation viestinnän tarpeisiin ja josta ilmenee sertifiointitaso.
Organisaatio saa liittää ko. nimikkeen yhteyteen Tiimiakatemia® -tavaramerkin.
Sertifiointinimikkeestä voidaan käyttää tarvittaessa myös ei-suomenkielistä muotoa.
Sertifiointinimikkeen ja Tiimiakatemia® -tavaramerkin käyttö on rajoitettu vain yhteyksiin, joissa käsitellään
sertifioinnin kohdetta, ei esimerkiksi koko koulutusyhtymää tai konsernia, ellei yhtymää tai konsernia
kokonaisuudessaan ole sertifioitu.
Sertifikaatin myöntäjä, Tiimiakatemia Global, ohjeistaa sertifioidun organisaation sertifikaatin
viestintäkäyttöön.
Sertifikaatin myöntäjä, Tiimiakatemia Global, todistaa tarvittaessa sertifikaatin voimassaolon kolmansille
osapuolille sertifioidun organisaation pyynnöstä.
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LIITE 1. PIENTEN TIIMIAKATEMIA® KARDINAALIEN TÄPITYS
Ruksaa sopiva vaihtoehto täpittääksesi Pienten Tiimiakatemia® Kardinaalien käyttöaste.

Idea

Kokeilu

Pysyvä käytäntö

Dialogi
Tiimi
Säännölliset treenit
Lukuohjelma, kirjallisuus ja esseet
Synnytykset
Koulutettu tiimivalmentaja
Oppimissopimus
Treeni- / oppimispäiväkirja
Idea = Ymmärrän kardinaalin kantavan idean ja olen lukenut siitä.
Kokeilu = Olen kokeillut tätä kardinaalia tiimini kanssa.
Pysyvä käytäntö = Käytän tätä kardinaalia työkaluna jatkuvasti ja siitä on tullut pyvyvä käytäntö tiimissäni.
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LIITE 2. TIIMIAKATEMIA® -SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄ PÄHKINÄNKUORESSA
Perustaso

Silvertaso

Golden Step -taso

Teema

Aloittaminen ja kokeilut

Vakinaistaminen

Syvällinen kehittäminen

Suuntaa-antava aika
tason saavuttamiseen
(kumulatiivinen)

1 vuosi

3 vuotta

5 vuotta

Tahtotila ja strategia

Johdon sitoutuminen

Syvällinen kehittäminen osana
strategiaa

Tiimioppiminen osana
strategiaa
Henkilöstön osaaminen

Perustyökalut

Johtamistyökalut

Asiakkuustyökalut

Koko henkilöstöllä
perusymmärrys menetelmistä

Koko henkilöstöllä
käyttökokemuksia menetelmistä

Avainopettajalla syvällisempi
ymmärrys menetelmästä

Avainopettajilla kehittyneen
tason koulutus

Kaikilla omat osaamisen
kehittämissuunnitelmat

Kaikillla oma
valmennusfilosofia

Osa perustyökaluista
kokeiluasteella ja osa jo
vakinaisessa käytössä

Perustyökalut vakinaisena
osana toimintaa

Erilaisia alustoja
tiimioppimisen ja -toiminnan
toteuttamiseen käytössä ja
kokeiltavana

Alustat vakinaisessa käytössä

Tiimioppimiseen soveltuva
fyysinen oppimisympäristö
käytössä (tilat)

Teknologia otettu käyttöön
opiskelijayhteisön sisäisessä
toiminnassa

Asiakaskäynnit aloitettu

Opiskelijatiimeillä asiakkuuksia

Opiskelijat aktiivisina
perustyökalujen käyttäjinä ja
analysoijina
Fyysinen oppimisympäristö
vakinaistettu ja kehitetty
eteenpäin (esim. tilalaajennus)

Asiakkuus- ja
projektiraportointi vakinaisessa
käytössä
Opiskelijatiimeillä
markkinointimateriaaleja
Teknologia otettu käyttöön
asiakkuuksien hoidossa
Innovointi- ja
organisointityökalut

Organisaatiolla säännöllisesti
kokoontuva ohjaustiimi

Tiimioppimisen toimintamalli
kuvattu kirjallisesti ja kaikki
perehdytetty siihen
Tiimivalmentajilla mentorit

Laatutyökalut

Mittaristoa ja arviointia
kehitetty tukemaan
tiimioppimista. Kokeiluja
mittaristoista

Mittaristoja vakinaistettu, esim.
arviointipassi ja Taitoprofiili
käytössä
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Tämän oppaan julkinen käyttö tai levitys sellaisenaan, osittain tai muunneltuna kaupallisessa tai ei-kaupallisessa on kielletty ilman Tiimiakatemia
Globalin (Partus Oy) lupaa.
Tiimiakatemia Global (Partus Oy) valmentaa Suomessa ja kansainvälisesti opetusalan ja liike-elämän ammattialisia tiimivalmentajiksi ja
Tiimiakatemia® Menetelmän käyttäjiksi. Yritys konsultoi heidän organisaatioitaan toimimaan tiimioppivina organisaatioina. Tiimiakatemia
Globalilla on oma Tiimiakatemia® tiimivalmentajasertifiointijärjestelmä, jolla se todentaa henkilön pätevyyden Tiimiakatemia® Menetelmän
hallitsevana tiimivalmentajana. Yrityksellä on oma Tiimiakatemia® -serifikaatti, jolla se todentaa organisaation Tiimiakatemia® Menetelmän
käyttöasteen.
Tiimiakatemia®, Team Academy®, Tiimimestari®, Team Mastery® Mestarivalmentaja®, Tulisoihtu®, Tulisielut®, Sammon Takojat®,
Tiimiyrittäjä®, Team Entrepreneur® ja Tiimiakatemia Learning Network® ovat Tiimiakatemia Globalin (Partus Oy) rekisteröimiä ja/tai hallinnoimia
tavaramerkkejä. Niiden käyttö missään yhteydessä on sallittu vain Tiimiakatemia Globalin (Partus Oy) luvalla.
www.tiimiakatemia.com
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