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Opettajan	roolista	
valmentajaksi	
ROIHU-hankkeen	raportti	(23.4.2020)	
	

!. ROIHU	–hanke	ja	sen	tavoitteet	
	

ROIHU-hankkeen	 tavoitteena	 on	 saada	 uutta	 yrittäjyyttä,	 sukupolvenvaihdoksia	 ja	
kansainvälisiä	 yrityksiä	 Etelä-Savoon.	 Hanke	 on	 	 alkanut	 1.3.2018	 ja	 se	 päättyy	 30.4.2020.		
Hankkeessa	on	mukana	Kaakkois-Suomen	Ammattikorkeakoulu	Oy,	Etelä-Savon	Koulutus	Oy	
ja	Itä-Savon	koulutuskuntayhtymä.		

Etelä-Savon	 Koulutus	 Oy:ssä	 eli	 Esedussa	 on	 yrittäjyys	 ja	 yrittäjämäinen	 toiminta	 ollut	
strateginen	 painopiste	 ja	 tärkeä	 osaamisen	 kehittämisen	 alue.	 Esedussa	 halutaan	 saada	
työelämään	osaajia,	jotka	hallitsevat	perustiedot	yritystoiminnasta	ja	joilla	on	hyvät	valmiudet	
toimia	yrittäjämäisesti.	Tavoitteena	hankkeessa	oli	suunnitella	ja	rakentaa	yrittäjyyskasvatusta	
yhdessä	 muiden	 yrittäjyyttä	 kehittävien	 toimijoiden	 kanssa	 ja	 miettiä	 yhteistyömuotoja.	
Esedun	ja	Samiedun	yrittäjyyskasvatuksen	opettajatiimit	 järjestivät	säännöllisiä	tapaamisia	 ja	
ideointeja	uusita	toimintatavoista	yrittäjyyskasvatustyöhön	liittyen.	

Hankkeen	 tavoitteena	 oli	 yrittäjäidentiteetin	 korostaminen	 opiskelijoiden	 ohjauksessa	
nimenomaan	 Nuori	 Yrittäjyys	 (NY)	 –toimintojen	 kehittämisessä,	 mutta	 myös	 yrittäjyyden	
taitaja-valmennuksessa	 ja	 erilaisissa	 työelämälähtöisissä	 projekteissa.	 Sekä	 yrittäjyysopinnot	
että	NY-toiminta	on	 linkitetty	hankkeen	aikana	alojen	 	 toteutussuunnitelma(TOTSU)-työhön.		
Myös	 kaikille	 yhteisten	 	 tutkinnon	 osien	 yrittäjyysopetukseen	 on	 hankkeen	 aikana	 tehty	
yhteinen	 malli	 toteutussuunnitelmatyössä.	 Esedun	 yhteisessä	 opintotarjonnassa	 on	 uusittu	
myös	 yrittäjyyden	 verkkokurssi.	 Eri	 ammattialoille	 on	 tehty	 	 opintopolku-malleja,	 joissa	
yrittäjyys	 on	 huomioitu.	 Yksi	 kaikille	 yhteinen	 malli	 Esedussa	 toteutetaan	 NY-yrittäjyyden	
kautta,	jossa	NY-yrityksen	perustaneille	on	valinnaisiin	opintoihin	lisätty	joko	yritystoiminnan	
suunnittelu	tai	yrityksessä	toimimisen	valinnainen	tutkinnonosa.		

Esedussa	 hankkeessa	 kehitettiin	 opettajien	 omia	 ohjaus-	 ja	 valmennustaitoja	 tiimi-
pedagogiikkaan	 perustuen.	 Mukaan	 saatiin	 17	 eri	 alan	 opettajaa	 kiinnostumaan	
kouluttautumisesta	 ja	 oman	 alan	 opetuksen	 kehittämisestä	 tiimipedagogiikkaan	 perustuen.	
Tavoitteena	oli	 siis	 synnyttää	vahva	yrittäjyysopetuksen	opettajatiimi,	 joka	ottaisi	 laajempaa	
vastuuta	 yrittäjävalmennuksesta	 ja	 mahdollisesta	 tulevasta	 yrittäjäakatemiasta	 Esedussa.	
Tämä	 Etelä-Savon	 yhteinen	 Yrittäjäakatemia-ajatus	 on	 hankkeen	 päättyessä	 vielä	
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keskeneräinen,	mutta	projektipäällikkö	on	sitkeästi	vienyt	asiaa	eteenpäin	Etelä-Savon	alueen	
eri	osapuolien	kanssa	ja	toivottavasti	se	vielä	toteutuu.	

!. Opettajien	koulutus	
	

Yhteistyökumppaniksi	 valikoitui	 	 Jyväskylässä	 toimiva	 Tiimiakatemia	 Global,	 jonka	 kanssa	
koulutus	 yhteistyössä	 suunniteltiin.	 Opetus	 räätälöitiin	 oppisopimuskoulutuksena,	 jossa	
osallistuvat	 suorittavat	 Tuotekehityksen	 erikoisammattitutkinnon	 (180	 osp).	 Tutkinnon	
järjestämisestä	vastaa	Esedu.	Lähiopetuksen	siis	 toteutti	Tiimiakatemia	 ja	sisältö	on	vahvasti	
rakentunut	 rekisteröidyn	 Tiimimestari-valmennuksen	 mukaisesti.	 Tässä	 Etelä-Savoon	
räätälöidyssä	oppisopimuskoulutuksessa		tavoitteena	oli	saavuttaa	sekä	tuotekehitystyön	että	
tiimivalmennuksen	 osaaminen.	 Kaikkia	 koulutukseen	 osallistuvia	 yhdistävänä	 punaisena	
lankana	oli	Etelä-	Savon	yrittäjyyden	ekosysteemin	kehittäminen.		

Koulutus	 alkoi	 16.11.2018	 Esedulla	 pidetyillä	 orientaatiopäivillä,	 jossa	 koulutukseen	
osallistuville	kerrottiin	aikatauluista,	koulutuksen	sisällöstä	 ja	opetuksen	toteuttamistavoista.	
Koulutuksessa	 oli	 lähiopetusta	 suunniteltu	 toteutettavaksi	 kaikkiaan	 6	 kertaa	 kahden	 tiiviin	
opetusvuorokauden	 aikana.	 Ensimmäiset	 kaksi	 lähiopetuskertaa	 olivat	 keväällä	 2019,	
seuraavat	kaksi	syksyllä	2019	ja	viimeiset	kaksi	keväällä	2020.	Opetus	päättyy	14.	–	15.5.2020		
tapahtuvalla	 dialogitreeneinä	 pidettävinä	 Zoom-kokouksina.	 (maaliskuuhun	 suunnitellut	
viimeiset	lähipäivät	peruuntuivat	Korona-tilanteen	takia).		

Koulutuksessa	oli	mukana	17	Esedun	opettajaa,	kaksi	Kaakkois-Suomen	ammattikorkeakoulun	
opettajaa	 sekä	 kolme	 Tiimiakatemian	 omaa	 opiskelijaa.	 Tiimiakatemian	 käytännön	mukaan,	
jos	 johonkin	 lähiopetusjaksoon	 ei	 päässyt	 osallistumaan,	 täytyi	 sitten	 osallistua	 samaan	
aihejaksoon	 jonkun	muun	 tiimiakatemian	 ryhmän	 kanssa.	 Niinpä	 osallistujia	 eri	 kerroilla	 oli	
vähän	eri	lailla	paikalla,	mutta	se	oli	vaan	mukava	lisäpiristys	tiimeissä.	

Aiheet	koulutuskerroilla	olivat:	

• Oppiminen	ja	tiimivalmentaminen		
• Johtaminen	ja	johtavat	ajatukset		
• Asiakkaat	ja	markkinointi		
• Innovointi	ja	tiedon	johtaminen		
• Brändi	ja	tarjooma		
• Tiimivalmentajan	karaktäärin	luominen	(toukokuussa	2020)	

Esedun	 opettajia	 oli	 koulutuksessa	 elintarvike-,	 liiketalous-,	 logistiikka-,	 matkailu-,	 metsä-,	
pintakäsittely-,	puutarha-	ja		ICT-aloilta.	Mukana	oli	myös	yksi	koulutuspäällikkö	ja	hanketöistä	
mukana	oli	yksi	projektipäällikkö.			
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!. Tiimimestarivalmennus	
	

Tiimivalmennuksessa	 käytettävät	 menetelmät	 perustuvat	 Tiimiakatemia®	 oppimis-	 ja	

työmenetelmiin,	 joita	 on	 käytetty	 ja	 kehitetty	 jo	 yli	 25	 vuotta.	 Käytetyt	 menetelmät	 ovat	

kehittyneet	 vuosien	 kuluessa	 kokeilemalla	 ja	 tekemällä	 sallien	 	 erehdyksiä	 ja	 tuoden	

onnistumisia,	 joista	 	 on	 tehty	 teorioita	 ja	 toimintamalleja.	 Keskeisenä	 ajatuksena	 on,	 että	

ihminen	 oppii	 muiden	 kanssa,	 tekee	 käytännön	 tekoja	 	 ja	 rakentaa	 itse	 omat	 tietosisällöt	

näiden	 avulla.	 Oppimisen	 tehostamiseksi	 on	 kehitetty	 lukuohjelma,	 josta	 etsitään	 ajatusten	

pohjaksi	teoriatietoa	ja		malleja	käytännön	työskentelyyn	ja	oman	yrittäjyyden	kehittämiseen.	

Kuitenkin	 tiimioppiminen	 opitaan	 vain	 tekemällä,	 keskustelemalla	 	 ja	 reflektoimalla		

kokemuksia.	

Koulutuksissa	opiskelijaryhmä	muodostaa	tiimin,	yleensä	yhdessä	tiimissä	on	15-25	henkilöä.	

Tiimit	 toimivat	 pidemmän	 ajan	 yhdessä	 (koko	 kurssi	 tai	 	 vaikka	 useamman	 vuoden	

koulutusohjelma)	 tehden	 projekteja	 ja	 muista	 vastaavia	 tehtäviä	 yhdessä	 oppien.	

Säännöllisissä	 tapaamisissa	 tiimivalmentajan	 kanssa	 käydään	 lävitse	 työn	 alla	 olevia	

projekteja,	kerrotaan	kokemuksia	ja	mietitään	miten	edetään.	

Tiimivalmentaja	on	opettaja,	 joka	 työskentelee	 valmentavalla	 tavalla	niin	 että	päävastuu	on	

opiskelijatiimillä.	 Hän	 on	 käytettävissä	 koko	 tiimin	 opiskelujen	 ajan	 ja	 	 pyrkii	 työssään	

suunnittelemaan	 koulutuksen	 niin,	 että	 opiskelijoiden	 työskentely	 erilaisissa	 pienemmissä	

tiimeissä	 on	 mahdollista.	 Tiimivalmentaja	 ohjaa	 koko	 tiimin	 keskustelua	 säännöllisissä	

tiimitapaamisissa	 ja	 antaa	 vinkkejä	 tiedon	 hankintaan	 (mm.	 lukuohjelma)	 ja	 kannustaa	

aktiiviseen	 ja	 itsenäiseen	 työskentelyyn.	 Toki	 valmentaja	 keskustelee	 myös	 yksittäisen	

opiskelijan	 kanssa	 	 säännöllisesti,	 opastaa	 ja	 arvioi	 suorituksia.	 	 Tapaamisissa	 käydään	myös	

lävitse	 erilaisia	 tiimityöskentelymenetelmiä	 ja	 keskustellaan	 luetuista	 kirjoista	 ja	 niiden	

tietojen	 soveltamisesta	 käytäntöön	 erilaisissa	 kokeiluissa.	 Tiimivalmentajan	 rooli	 on	 siis	

oppimisen	mahdollistaja	ja	toimiminen	ohjaajana,	ei	opettajana.	

Tiimivalmennuksessa	 paljon	 käytetty	 ja	 tunnetuin	menetelmä	 on	dialogi,	 jossa	 koko	 ryhmä	

istuu	 valmentajan	 kanssa	 tuoliringissä	 tasavertaisena.	 Siinä	 tiimiläiset	 tutkivat	 yhteisiä	

ajatuksiaan,	miettivät	 ideoitaan	 ja	 jakavat	 tunteitaan	 ilman	tiukkoja	sääntöjä.	Se	on	vapaata	

keskustelua	 ja	 kuuntelemisen	 harjoittelua,	 jossa	 ryhmän	 jäsenet	 pyrkivät	 ajattelemaan	

yhdessä.	Dialogin	tarkoituksena	on	 innostaa	opiskelijoita	pohtimaan	 ja	 jalostamaan	kyseessä	

olevaa	aihetta	tiiminä	 ja	oppimaan	yhdessä	 ja	toisiltaan.	Se	ei	ole	väittelyä	eikä	selittelyä	tai	

syyttelyä.	 Tiimivalmentajan	 tehtävä	 on	 ohjata	 dialogia	 käyttämällä	 kysymyksiä	 ja	 ohjaavia	
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kommentteja	 sopivissa	 väleissä.	 	 Dialogin	 käyttö	 tulee	 opastaa	 ja	 harjoitella,	 perussäännöt	

tulee	 	 ohjeistaa	 heti	 alussa	 kaikille	 osallistujille	 ja	 tiimivalmentajan	 tehtävänä	 on	 valvoa	

toteutumista.	

Dialogin	perusperiaatteet	ovat:	

• Suora	puhe	eli	aitojen	tunteiden	ilmaisu	

• Kuuntelu,	ei	vastarintaa	eikä	pakon	asettamista	

• Kunnioitus		-	jokaisella	on	oikeus	ilmaista	mielipiteensä	

• Odotus	–	pidättäytyminen	muodostamasta	oletuksia,	arvioita	ja	varmoja	mielipiteitä	

Dialogin	käyttö	opitaan	useiden	toistojen	 jälkeen,	sen	käyttö	aiheuttaa	alussa	hämmennystä	

ja	 ehkä	 myös	 ahdistusta,	 mutta	 sitkeällä	 harjoittelulla	 siitä	 tulee	 erinomainen	 tapa	 toimia	

ryhmänä.	 Tiimin	 osaaminen	 ja	 luottamus	 toisiin	 kasvaa	 ja	 dialogista	 tulee	 odotettu	

oppimistapahtuma.		

Dialogi	 on	 usein	 tiimitapaamisen	 alussa	 oleva	 check-in,	 jossa	 osallistujat	 kertovat	

tilanteestaan,	 tavoitteistaan	 ja	 odotuksistaan	 kyseessä	 olevan	 opintojakson	 suhteen.	

Aloituskierroksen	 jälkeen	 siirrytään	 sitten	 käsittelemään	 varsinaista	 aihetta.	 Koulutuskerran	

lopuksi	 	 tiimivalmentaja	 pyytää	 osallistujia	 check-out	 kierroksella	 kertomaan	 ajatuksia	 ja	

saatuja	oppeja	tapaamiskerran	aiheesta.	

Tiimivalmennuksen	 keskeisenä	 oppimismenetelmänä	 on	 tekemällä	 oppiminen.	 Se	 on	

oppimiseen	 tähtäävää	 tekemistä,	 jossa	 tekeminen	 tähtää	 tarvittavien	 tietojen	 ja	 taitojen	

hankkimiseen.	 Se	 voi	 olla	 	 kokeilumuotoisia	 projekteja	 tai	 erilaisten	 työtehtävien	 tekemistä.	

Tekemistä	 tehdään	 yhdessä	 tiimikavereiden	 kanssa	 tekemällä	 esim.	 jokin	 projekti,	 joka	

suunnitellaan,	toteutetaan	ja	arvioidaan	yhdessä.	Projektin	antaa	joko	tiimivalmentaja	tai	sen	

aihe	 mietitään	 itse.	 Tekemistä	 voi	 olla	 esim.	 valmentajan	 antaman	 ongelman	 ratkaisua	

yhdessä	 tai	 jokin	 ulkoinen	 asiakasprojekti.	 Projekteja	 voi	 olla	 meneillään	 useita	 ja	

tiimivalmennuksen	 aikana	 niitä	 keksitään	 ja	 etsitään	 monella	 eri	 tavoilla	 (osallistutaan	

kilpaluihin,	 messuihin	 ja	 tapahtumiin	 sekä	 vieraillaan	 yrityksissä	 ja	 etsitään	 sieltä	 erilaisia	

projekteja	 jne).	 Säännöllisesti	 täytyy	 kuitenkin	 yhdessä	 miettiä,	 miten	 projektit	 toteuttavat	

oppimistavoitteet	ja	mikä	niiden	tavoite	olikaan.	

Tiimivalmennuksessa	tärkeässä	roolissa	on	myös	itsenäinen	tiedon	hankkiminen.	Se	tarkoittaa	

sitä,	että	opiskelijoiden	on	luettava	opetettaviin	aihealueisiin	liittyvää	kirjallisuutta		ja	tehtävä	

siitä	itselleen	muistiinpanoja.	Myös	erilaisten	lehtiartikkelien	ja	aiheeseen	liittyvien	videoiden	
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avulla	 tiedon	 hankkiminen	 on	 sallittua,	 mutta	 tiimivalmennuksessa	 kirjojen	 lukeminen	 on	

edelleen	 tärkeä	 osa	 oppimista.	 Lukemistekniikkaa	 voi	 harjoitella	 ja	 valita	 luettavat	 kirjat	

fiksusti.	Kirjan	avulla	voi	omien	ajatusten	ja	kokemusten	perusteella	valita	oman	teoreettisen	

näkemyksen	 eri	 aiheista.	 Tiimivalmentaja	 valitsee	 ja	 suunnittelee	 aihealueeseen	 sopivia	

suosituksia	 lukemisohjelmaan	 tekemällä	 kirjallisuusluettelon.	 Opiskelija	 valitsevat	 sitten	 itse	

kirjat,	jotka	hän	kyseessä	olevaan	osaamiskokonaisuuteen	haluaa	(täytyy)	lukea	ja	tekee	niistä	

kirjoitelman.	Tässä	tavoitteena	on	pohtia	 luettua	 ja	mitä	uutta	sen	avulla	on	oppinut	 jostain	

aiheesta.	

Tiimioppimisen	 perusidea	 on	 siis	 keskustella	 tiimissä,	 tehdä	 yhdessä	 ja	 lukea	 eli	 hankkia	

itsenäisesti	tietoa.		

	

!. Tuotekehitystyön	erikoisammattitutkinto	
	

Opettajien	 tiimivalmennuskoulutus	 mahdollistettiin	 ja	 muokattiin	 niin,	 että	 samanaikaisesti	
tiimivalmennuksen	 kanssa	 osallistujat	 suorittivat	 tuotekehitystyön	 erikoisammattitutkinnon.			
Sen	sisältö	on	valtakunnallisen	opetussuunnitelman	mukaisesti	seuraavanlainen	(1.1.2017):	

”Tuotekehitystyön	 erikoisammattitutkinnon	 suorittanut	 osaa	 kehittää	 ja	 uudistaa	 oman	
ammattialansa	 tuotteita,	 palveluja	 tai	 toimintamalleja.	 Hän	 osaa	 kehittämiseen	 liittyvän	
prosessin	 eri	 vaiheet.	 Tutkinnon	 suorittaja	 osaa	 valitsemiensa	 tutkinnon	 osien	 perusteella	
muotoilla	 tuotekehitystyön	 asiakaslähtöisesti,	 tuotteistaa	 sen	 markkinoille	 ja	 rakentaa	 sen	
ympärille	 toimivan	 brändin.	 Hänellä	 on	 taito	 ottaa	 rohkeasti	 käyttöönsä	 uusia	 välineitä	 ja	
menetelmiä,	 tehdä	 nopeita	 ja	 ketteriä	 kehittämisen	 kokeiluja	 sekä	 työskennellä	
kehittämistiimin	 osana.	 Tuotekehitystyön	 tutkinnon	 suorittanut	 osoittaa	 kehittäjän	 mieltä	
toimien	innovaattorina	omassa	organisaatiossaan.		

Tuotekehitystyön	erikoisammattitutkinto	muodostuu	yhdestä	pakollisesta	tutkinnon	osasta	ja	
kahdesta	 valinnaisesta	 tutkinnon	 osasta.	 Pakollinen	 tutkinnon	 osa	 on	 Proaktiivinen	
kehittäminen.	 Valinnaiset	 tutkinnon	 osat,	 joista	 valitaan	 kaksi,	 ovat	 Brändin	 rakentaminen,	
Tuotteistaminen	 tuotekehitystyössä,	 Innovaattorina	 toimiminen,	 Palvelumuotoilu	
tuotekehitystyössä	ja	tutkinnon	osa	jostakin	muusta	ammatti-	tai	erikoisammattitutkinnosta.		

Tuotekehitystyön	 erikoisammattitutkinnon	 suorittanut	 toimii	 alasta	 riippumatta	
työtehtävissä,	 joissa	 on	 mahdollisuus	 ja	 valtuudet	 ideoida,	 suunnitella	 ja	 toteuttaa	
tuotekehitystöitä	kehittämistiimin	kanssa.	Tuotekehitystyöllä	tarkoitetaan	tuotteen,	palvelun	
tai	 toimintamallin	 kehittämistä.	 Tuotekehitystyössä	merkittävää	on	 saada	aikaan	uusi	 tuote,	
palvelu	 tai	 toimintamalli.	 Tutkinnon	 suorittajan	 työpaikka	 voi	 olla	 yksityisellä	 tai	 julkisella	
sektorilla.”		
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!. Kysely	valmennukseen	osallistuville	opettajille	
	

Koska	 tämä	 oli	 ensimmäinen	 kerta,	 kun	 Esedun	 opettajat	 osallistuivat	 tiimivalmennus-
koulutukseen,	 haluttiin	 ROIHU-hankkeen	 nimissä	 tietää,	 mitä	 mukaan	 lähteneet	 opettajat	
ajattelivat	nyt	koulutuksen	ollessa	lähellä	loppuaan.		Tärkeimpänä	kysymyksenä	luonnollisesti	
on,	 mitä	 tapahtuu	 tästä	 eteenpäin.	 Toimivatko	 osallistujat	 	 edelleen	 omissa	 alakohtaisissa	
tiimeissään	 tai	 yksin,	 vai	 saadaanko	 tulevaisuudessa	 yhtenäinen	 Esedun	
tiimivalmentajaryhmä,	 jossa	 ideoidaan	 ja	 kokeillaan	 erilaisia	 toimintatapoja	 eri	 aloilla	 ja	 eri	
alojen	kanssa	yhteistyössä.	

Kysely	toteutettiin	Esedun	opettajille	sähköpostikyselynä	huhtikuussa,		osallistujista	14	vastasi	
kyselyyn.	Vastausprosentti	oli	siis	82	%.	Kysymykset	oli	laadittu	vapaamuotoisesti	vastattaviksi	
ja	ne	olivat:	

• Kerro	ajatuksiasi	tästä	koulutuksesta,	sen	viemisestä	omaan	arkeen	ja	minkälaisia	
kokeiluja	olet	jo	nyt	hankkeen	aikana	tehnyt	-	kaduttaako,	että	lähdit	mukaan	

• miten	meillä	oppimisympäristöjä	tulisi	kehittää	valmentamisen	näkökulmasta,	jotta	
ne	tukisivat	paremmin	opiskelijayrittäjyyttä	

• mitä	me	koulutetut	tiimivalmentajat	tarvitsemme,	jotta	voimme	oikeasti	toimia	
valmentajina	arjessamme	

• kuinka	meidän	tulisi	pitää	yhteyttä	toisimme,	kuinka	toimisimme	jatkossakin	tiiminä	
• mikä	on	meidän	uuden	yrittäjyysopettajan	rooli	tiimivalmennuksessa	ja	miten	hän	

voisi	eri	aloilla	käyttää	tiimivalmentajia	apuna	-	missä	meitä	ei	nyt	ole	(vai	mitä	se	
yhteistyö	yrittäjyysopettajien	kanssa	voisi	olla)	

• jne	-	eli	mitä	muita	ajatuksia	ja	ideoita	mieleesi	tulee	

Opettajat	 olivat	 tyytyväisiä	 tähän	 koulutukseen,	 vaikka	 opiskelussa	 tekemistä	 oli	 paljon		
normaalin	 työssäkäynnin	ohella.	Monen	mielestä	koulutus	oli	erittäin	hyvä	 ja	monipuolinen,	
joidenkin	 mielestä	 	 paras	 koulutus	 mihin	 ovat	 osallistuneet.	 	 Ketään	 ei	 osallistuminen	
kaduttanut.	 Koulutus	 on	 antanut	 uusia	 ajatuksia	 ja	 vahvistuksia	 jo	 olemassa	 oleville	 omille	
ajatuksille	sekä	ideoita	miten	opetusta	tulisi	tulevaisuudessa		toteuttaa.	Tiimipedagogiikka	on	
ollut	monelle	jo	ennestään	tuttua	ja	sitä	on	nyt	käytännössä	harjoiteltu	eri	tavoin.	Dialogi-rinki	
on	 ollut	 kokeilussa	 monella	 alalla.	 Erilaisia	 tiimejä	 on	 perustettu,	 joissa	 opiskelijoille	 on	
annettu	 enemmän	 vastuuta	 tiimin	 itsenäiseen	 työskentelyyn,	 tiedon	 hankintaan	 	 ja	
projektitehtävien	tekemiseen.	Pintakäsittelyalalla	projekteja	on	tehty	pienissä	tiimeissä,	joissa	
on	 ollut	 mukana	 eri	 osaamisvaiheessa	 olevia	 opiskelijoita.	 Liiketalousalalla	 Ny-yrittäjyys	 on	
ennestään	 tuttua,	 siellä	 toimintaa	 ja	 opiskelijoiden	 omaa	 aktiivisuutta	 on	 kehitetty	
kehottamalla	opiskelijoita	 tekemään	 rohkeasti	 yhteistyötä	 ja	 valmentamaan	 toinen	 toisiaan.	
Ny-kesäpilottien	 kokeilu	 aloitettiin	 eri	 aloilla	 ja	 niiden	 onnistumisen	 myötä	 tavoitteen	 oli	
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jatkaa	 niitä	 tulevanakin	 kesänä.	 Maatalousalalla	 koulutusta	 viedään	 jo	 eteenpäin	
tiimioppimisen	 suuntaan	 ja	 kehittäminen	 jatkuu.	 	 Myös	 Raca/matkailu	 tekee	 suuren	
muutoksen	jo	ensi	syksynä,	kun	siellä	otetaan	kiltakoulu-menetelmä	käyttöön,	siinä	keskiössä	
on	myöskin	tiimioppiminen.		Ammattiin!-hankkeessa	työpaikkaohjaajakoulutusta	on	kehitetty	
enemmän	 starttivalmennuksen	 suuntaan.	Koulutusta	on	mahdollista	 toteuttaa	niin	 verkossa	
kuin	 lyhyenä	 aamukahvitilaisuutena,	 jossa	 avoimen	 keskustelun	 aikana	 voidaan	 jakaa	
kokemuksia	ja	ideoida	yhdessä.	

Aloilla	 on	 vielä	 opeteltavaa	 mm.	 puuttumattomuuden	 lain	 noudattamisessa	 eli	 opiskelija	
tiimin	tekemisiin	ei	pidä	puuttua	liian	aikaisin,	vaikka	se	hidastaisikin	tekemistä.	Kokeiluista	on	
myös	 havaittu,	 että	 organisaatiolla	 on	 erittäin	 vahvat	 perinteet	 opetuksen	 toteutuksessa	 ja	
monen	 on	 helpompi	 tyytyä	 nykyiseen,	 sillä	 heittäytyminen	 uuteen	 on	 vaikeaa.	 Vastuun	
siirtäminen	 opiskelijalle	 ei	 ole	 helppoa,	 sillä	 myös	 opiskelijat	 kokevat	 kokeiluissa	
epätietoisuutta	ja	ahdistusta,	kun	selkeitä	toimintatapaohjeita	ei	opettajalta	enää	tule.	

Koulutuksessa	 yhdistettiin	 tiimivalmennus	 ja	 tuotekehityksen	 erikoisammattitutkinto.	
Valitettavasti	 eat:n	 suorittamiseen	 annetut	 ohjeet	 ja	 siihen	 valmistava	 koulutus	 ei	 ihan	
toteutunut	toiveiden	mukaisesti,	sillä	kaikkia	sen	sisältöjä	ei	koulutuksessa	tuotu	esille.	Myös	
näyttöjen	järjestäminen	jäi	 liikaa	koulutuksen	loppuvaiheeseen	ja	siitä	oli	 	turhaa	hämminkiä	
opettajien	keskuudessa.	

Oppiympäristöjen	kehittäminen	niin,	että	ne	paremmin	tukisivat	opiskelijayrittäjyyttä	koettiin	
tärkeäksi.	 Ensinnäkin	 yhteistyö	 eri	 alojen	 kesken	 tulisi	 olla	 yhä	 voimakkaampaa,	 jotta	
opiskelijayrittäjyys	(NY-yrittäjyys)	 lisääntyisi,	kun	kokemuksista	kerrotaan,	projektimateriaalia	
jaetaan	ja	käytännöistä	otetaan	oppia/mallia.	Yrittäjyyteen	tähtäävät	oppimisympäristöt	tulee	
olla	 sellaiset,	 joissa	 eri	 alojen	 opiskelijat	 voivat	 	 tavata	 toisiaan,	 keskustella	 ja	 kertoa	
kokemuksistaan	 sekä	 tehdä	 yhteistyötä.	 Työelämäyhteistyö	 ja	 työelämälähtöisyys	
opetuksessa	 ja	 opiskelijayrittäjyydessä	 on	 kaiken	 lähtökohta.	 Opetusta	 on	 kyselyn	 mukaan	
vietävä	entistä	lähemmäs	käytäntöä,	pois	perinteisistä	luokista,	vaikka	se	vaatiikin	opettajilta	
enemmän	viitseliäisyyttä.	

Kyselyyn	 vastanneet	 toivoivat,	 että	 oppimisympäristöjä	 kehitetään	 niin,	 että	 ne	 ovat	
paremmin	muokattavissa	eri	 tarkoituksiin.	 Tilojen	 tulee	olla	 avoimempia	 ja	 inspiroivimpia	 ja	
niissä	 pitää	 olla	 yrittäjyyteen	 ja	 tiimitoimintaan	 tarvittavaa	 tekniikkaa:	 nettiyhteydet	 toimii,	
koneita	 erilaisine	 yrittäjyyteen	 liittyvine	 apuohjelmineen	 käytettävissä	 ja	 ohjausta	 helposti	
saatavilla.	 Opiskelijan	 tulee	 siirtyä	 pois	 mukavuusalueeltaan	 ja	 ottaa	 enemmän	 vastuuta	
oppimisesta	sekä	oman	opiskelupolun	suunnittelusta.	Kuitenkin	apua,	neuvoja	ja	tukea	täytyy	
saada	 valmentajilta,	 asiantuntijoilta	 työelämästä	 sekä	 muilta	 yrittäjyyttä	 kokeilleilta	
opiskelijoilta	tarvittaessa.	Ja	tähän	tarvitaan	yhteistä	viihtyisää	tilaa,	jossa	on	mukava	tavata,	
mutta	 myös	 mahdollisuus	 keskustella	 luottamuksellisesti	 erillisessä	 neuvottelutilassa.	
Ohjausta	 yrittäjyyteen	 ja	 tiimioppimiseen	 voisivat	 yhteisessä	 tilassa	 antaa	 myös	
tiimivalmennuksessa	olleet	opettajat	esimerkiksi	kiertävillä	päivystysvuoroilla.		

Tiimivalmennukseen	ja	tuotekehitykseen	kouluttautuneet	opettajat	siis	toivovat,	että	johto	ja	
esimiehet	 tukevat	 ja	 kannustavat	 opettajia	 siirtymään	 valmentajan	 rooliin.	 Siihen	 tarvitaan	
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resursseja,	 aikaa,	 yhteistyötä	 ja	 osaamisen	 kehittämistä	 sekä	 myös	 epäonnistuneiden	
kokeilujen	sallimista.	Tarvitaan	rohkeutta	ja	uskallusta	kokeilla	asioiden	tekemistä	eri	tavalla	ja	
tahtoa	ottaa	oppia	kokeiluista.	 Täytyy	myös	 sietää	vastustusta	 ja	arvostelua.	 Tarvitaan	koko	
organisaation	 tuki,	 niin	 ylimmästä	 johdosta	aina	 kunkin	alan	omaan	 tiimiin,	 jotta	 käytännön	
toteutus	saadaan	laajemmin	käyttöön	koko	organisaatiossa.	Kollegoilta	toivotaan	ymmärrystä	
ja	avoimuutta	uudelle	epäilyn	ja	arvostelun	sijaan.	Parhaassa	tapauksessa	alkaa	alakohtainen	
tiimi	valmentaa	itse	itseään	ja	synnyttää	jotain	uutta.	

Ajatuksia,	 miten	 koulutuksen	 käyneet	 tiimivalmentajat	 Esedussa	 toimisivat	 jatkossa	 toivat	
esiin	 yhteistyön	 tärkeyden	 eri	 alojen	 välillä.	 Halutaan	 säännöllisiä	 tapaamisia,	 jossa	
kokemuksia	valmentamisesta	 jaetaan,	niistä	keskustellaan,	 ideoidaan	ja	niissä	tuetaan	toisia.	
Monen	mielestä	parasta	antia	tässä	koulutuksessa	on	ollut	tutustuminen	paremmin		eri	alan	
opettajiin,	 innovointi	 yhdessä	 ja	 erilaisten	 kokemusten	 jakaminen.	 Toivottiin,	 että	 voitaisiin	
luoda	 oma	 Esedun	 valmentajien	 tiimi,	 jolla	 olisi	 resursseja	 ja	 valtuudet	 kehittää	 alojen	
työtapoja	 yhdessä.	 Tiimioppimisen	 tiimi	 voisi	 viedä	 tätä	 ajattelua	 eteenpäin	 aloille	 ja	 koko	
organisaatioon,	 jotta	 tätä	 toimintaideologiaa	 saataisiin	 laajemmin	 käyttöön	 ja	 käytännön	
tasolle.	Toiminnan	pitää	kuitenkin	olla	avointa	ja	kaikkien	halukkaiden	on	oltava	mahdollisuus	
tulla	 mukaan	 toimintaan.	 Opettajatiimin	 paine	 motivoisi	 myös	 tekemään	 erilaisia	 kokeiluja	
opetuksessa	jatkossakin.	Johdon	tuki,	kannustus	ja	mielenkiinto	koettiin	tärkeäksi.	Toivottiin,	
että	ainakin	koulutuspäälliköiden	pitäisi	kunnolla	perehtyä	tiimivalmennukseen	(osallistua?)	ja	
sen	tarjoamiin	mahdollisuuksiin.	

Esedulla	on	tänä	keväänä	aloittanut	yrittäjyysopettaja	ja	yksi	kysymys	koski	yhteistyötä	hänen	
(ja	 muiden	 yrittäjyysopettajien)	 ja	 tiimivalmentajien	 välillä.	 Koettiin,	 että	 yrittäjyyteen	
tarvitaan	 ehdottomasti	 uusia	 tapoja	 toteuttaa	 opetusta.	 Nykyinen	 malli	 on	 erillään	
ammattiaineiden	 opetuksesta	 eikä	 yrittäjyys	 ja	 yrittäjämäinen	 toiminta	 jalkaudu	
automaattisesti	aloille	sen	avulla.	Yhteistyö	yrittäjyysopettajien	ja	alojen	välillä	voisi	parantua	
tiimivalmentajiksi	 kouluttautuneiden	 opettajien	 kanssa	 tehtävänä	 yhteistyönä.	 Tätä	
yhteistyötä	voisi	käyttää	myös	niillä	aloilla,	joilla	ei	koulutettuja	tiimivalmentajia	ole.	Yhteistyö	
voisi	 parhaimmillaan	 olla	 resursoitua	 tiimivalmentajien	 yhteistyötä	 eri	 opettajien	 kanssa	 ja	
monialaisuuden	kehittämistä.	

	

!. Yhteenveto		
	

ROIHU-hankkeen	 tavoitteena	 on	 saada	 uutta	 yrittäjyyttä,	 sukupolvenvaihdoksia	 ja	
kansainvälisiä	 yrityksiä	 Etelä-Savoon.	Hankkeen	 aikana	on	 koulutettu	 halukkaita	 Etelä-Savon	
ammattiopiston	 henkilöstöä	 (pääasiassa	 opettajia)	 tiimivalmennuksen	 menetelmiin.	
Koulutuksen	 tavoitteena	 	 oli	 	 saada	 eri	 aloille	 tiimivalmentajia,	 jotka	 jatkossa	 toimisivat	 eri	
aloilla		tiimityöskentelyn,	yrittäjyyden	ja	yrittäjämäisen	asenteen	opastajina	ja	mahdollistajina.	
Opetuksen	 muuttuessa	 yhä	 enemmän	 projektiluontoiseksi	 ja	 etäopiskeluna	 tapahtuvaksi	
tarvitaan	 uutta	 ajattelua	 ja	 erilaisia	 toimintamalleja,	 jotta	 opetus	 ammattiopistossa	 vastaa	



	

	

	

	

	

	

O
pe

tt
aj
an

	ro
ol
ist
a	
va
lm

en
ta
ja
ks
i	

9	

nykyajan	 muutoksiin	 ja	 haasteisiin.	 Opiskelijoilta	 vaaditaan	 yhä	 enemmän	 itsenäistä	 tiedon	
hakua,	projektityöskentelyä	ja	erilaisissa	tiimeissä	tasavertaisena	toimimista.	

Tiimikoulutuksessa	 mukana	 olleet	 opettajat	 ovat	 suoritetun	 kyselyn	 mukaan	 olleet	 erittäin	
tyytyväisiä	 koulutukseen.	 Yhteistyötä	eri	 ammattialojen	kanssa	on	 syntynyt	 ja	 sitä	 toivotaan	
tapahtuvan	 jatkossa	 yhä	 enemmän.	 Erilaisia	 kokeiluja	 on	 rohkeasti	 tehty,	 osa	 myös	
epäonnistunut,	 mutta	 on	 koettu,	 että	 tiimivalmennus	 on	 oikea	 tapa	 lisätä	 opiskelujen	
linkittämistä	työelämään	ja	yrittäjyyteen.	Omille	ajatuksille	on	saatu	tapaamisissa	vahvistusta	
ja	paljon	on	opittu	uutta	kollegoilta	ja	Tiimiakatemian	valmentajilta.	

Tiimivalmennusta	 tarjoavat	 Suomessa	 jo	 useat	 eri	 tahot.	 Myös	 Etelä-Savon	 ammattiin	
valmistavat	 oppilaitokset	 ovat	 toivottavasti	 lähdössä	 mukaan	 perustettavaan	 Etelä-Savon	
tiimiakatemiaan.	 Siitä	on	 tämän	 lukukauden	aikana	käyty	neuvotteluja	eri	 tahojen	kanssa	 ja	
asia	on	edelleen	valmisteluvaiheessa.	

Tiimivalmennuksen	 keskeisenä	 ajatuksena	 on,	 että	 ihminen	 oppii	 muiden	 kanssa,	 tekee	
käytännön	 tekoja	 ja	 rakentaa	 itse	 omat	 tietosisällöt	 näiden	 avulla.	 Tiimivalmentaja	
työskentelee	 kunkin	 opiskelijatiimin	 vierellä,	 on	 käytettävissä,	 pyrkii	 	 ohjaamaan	 ja	
mahdollistamaan	oppimisen		sekä	kannustaa	aktiiviseen	ja	itsenäiseen	työskentelyyn.	

Tuotekehitystyön	 erikoisammattitutkinnon	 suorittanut	 opettaja	 osaa	 kehittää	 ja	 uudistaa	
oman	 ammattialansa	 tuotteita,	 palveluja	 tai	 toimintamalleja.	 Tavoitteena	 on	 luoda	
uudenlaista	 koulutusta	 tai	 toimintamallia,	 jota	 yhdessä	 voidaan	 jatkossakin	
tiimivalmennuksessa	 mukana	 olleiden	 opettajien	 kanssa	 jalostaa,	 suunnitella	 ja	 toteuttaa.	
Tähän	toivotaan	myös	yhteistyötä	eri	alojen	opettajien	kesken,	 jotta	tieto	 ja	hyvä	käytännöt	
leviävät	 ja	 erilaiset	 toimivat	 tavat	 saadaan	 jalkautettua	 niillekin	 aloille,	 joissa	
opiskelijayrittäjyys	 ja	tiimitoiminta	on	vielä	alussa.	Yhteistyö	yrittäjyysopettajien	 ja	eri	alojen	
tiimivalmentajien	 kanssa	 täytyy	 saada	 toimivaksi	 ja	 monipuoliseksi.	 Siihen	 tarvitaan	
resursoitua	yhteistyötä,	halukkuutta	sitoutua	ja	osallistua	sekä	johdon	luottamusta	ja	tukea.	

	

	

!. Lähdeluettelo	
	

Opas	opettajasta	tiimivalmentajaksi-	Tiimiakatemia	Global,	220818.pdf	

Tuotekehitystyön	erikoisammattitutkinto.	1.1.2017.	www.eperusteet.opintopolku.fi	
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