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OPPISOPIMUS JA TIIMIMESTARI® 
-VALMENNUS

Kasvata osaamistasi tutkinnolla



Sisällys

• Mikä on oppisopimus ja miten se liittyy Tiimimestari -
valmennukseen?

• Mikä on opettajille suunnattu Tuotekehitystyön 
erikoisammattitutkinto ja miten se tukee omaa työtä?

• Miten tutkinnot tukevat esihenkilön ja johtajan työtä?
• Miten pääsen mukaan?

Tiimimestari -valmennuksen voit suorittaa oppisopimuksella 
tutkintoon valmistavana koulutuksena. Kyse on oman 
osaamisen täydentämisestä ja laajentamisesta. Tutkinnon 
myöntää yhteistyöoppilaitos. 

Noin 70% Tiimimestari -valmennuksista ovat tutkintoon 
valmistavia ryhmiä. Valmennuksemme johtavat vuosittain 
noin 200 tutkintoon kaikilta oppilaitostasoilta sekä 
yrityselämästä. Lähes jokaiselle halukkaalle saadaan 
solmittua oppisopimus. Vuodessa kohtaamme vain 
muutaman tilanteen, jossa se ei onnistu, yleensä siitä 
syystä, että tarjolla olevat tutkinnot on jo suoritettu. 

Lähde siis rohkeasti hakemaan paikkaasi valmennukseen!
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Mitä oppisopimus käytännössä tarkoittaa?

• Sovi esihenkilösi kanssa oppisopimuksesta
• Etsi itsellesi työpaikkaohjaaja
• Valitse sinulle sopiva tutkinto
• Hae ryhmään, jossa kyseinen tutkinto on tarjolla.

Oppisopimus solmitaan työnantajan, sinun ja tutkinnon myöntävän 
oppilaitoksen välillä. Sen avulla voidaan hankkia ammatti- tai 
erikoisammattitutkinto oman työn ohessa. 
Tiimimestari -valmennus valmistaa tutkintoon ja täydentää 
osaamistasi. Valmennuksessa näkökulmana on osaamisen 
vahvistaminen esimerkiksi prosessien kehittäjänä tai johtajana. 
Oppisopimuksella tutkinnon suorittaminen on osallistujalle 
maksutonta.
Oppisopimus edellyttää, että sinulla on työsuhde, jossa työaika 
vähintään 25 h/vko ja noudatetaan alan työehtosopimusta. 
Lähtiessäsi suorittamaan tutkintoa, määrittelette yhdessä 
työnantajasi kanssa kehittämisprojektin, jota lähdet 
toteuttamaan. Se voi liittyä omaan työhön tai laajemmin 
organisaation toimintoihin. Lähtökohtana on se, mitä itse haluat 
oppia ja kehittää, sekä organisaation tarpeet. 
Älä huolestu, jos sinulla ei heti ole selkeää kuvaa 
kehitysprojektistasi! Se kyllä selkeytyy matkan aikana ja yhdessä 
tutkinnon ohjaajan kanssa. Oppisopimuksen aikana työstät tätä 
kehitysprojektia ja hyödynnät Tiimimestari-valmennuksessa opittua. 
Oppisopimus on osallistujalle maksutonta. Tiimimestari-
valmennuksesta syntyy lähijaksoista matka- ja majoituskuluja, 
joiden maksamisesta on sovittava työnantajan kanssa (noin 250 –
350 € per lähijakso).
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Tiimimestari -valmennuksessa voit valita ryhmästä 
riippuen joko 

• Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon (lue lisää 
opettajille suunnatusta tutkinnosta s.6), 

• Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon 
tai 

• Lähiesimiestyön ammattitutkinnon. 

Tutkinnon suorittaminen edellyttää, että työtehtäväsi vastaavat 
kyseisen tutkinnon osaamisvaatimuksia. 
Tuotekehitystyön eat - sopii opettajalle tai tiimin vetäjälle, joka 
kehittää uusia toimintamalleja, haluaa oppia soveltamaan 
tiimioppimisen pedagogiikkaa opetustyössä tai kehittää uusia 
tuotteita tai palveluita
Johtamisen ja yritysjohtamisen eat - sopii johtajan tehtävässä 
toimivalle, joka haluaa oppia lisää valmentavasta johtamisesta, 
yhteisöohjautuvuudesta ja tiimitoiminnasta ja kehittyä näissä 
johtajana
Lähiesimiestyön at - sopii uudelle tai tulevalle tiiminvetäjälle, joka 
haluaa kehittyä tiiminvetäjänä

Valmennusohjelma, oman työn tehtävät ja valmennukseen 
sisältyvä lukuohjelma tukevat osaamisen kehittymistä.
Tutkintojen sisällöt pohjautuvat Opetushallituksen hyväksymiin 
tutkinnon perusteisiin. Tutkinnonosiin sisältyvät näytöt, joka 
tarkoittaa, että tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja 
osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä oikeissa 
työtilanteissa.
Työpaikalta sinulle nimetään työpaikkaohjaaja, jonka tehtäviin 
kuuluu mm. sparraus, tukeminen ja arviointi. Oppilaitoksesta, josta 
tutkinto myönnetään, nimetään opintojen ohjaaja, joka tukee ja 
ohjaa opintojasi.
Oppisopimusaika on pääsääntöisesti tutkintoon valmistavissa 
ohjelmissa noin 1-1,5 v., jonka aikana suoritat Tiimimestari -
valmennuksen sekä tutkinnon vaatimat näytöt.
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Oppisopimusprosessiin Tiimimestari-
valmennuksessa sisältyy seuraavat vaiheet:

• Asiasta sopiminen oman työnantajan kanssa, hakeutuminen ja 
oppisopimuksen tekeminen tutkinnon myöntävän oppilaitoksen 
kanssa. 

• Ennen opintojen aloitusta tehdään HOKS eli henkilökohtainen 
osaamisen kehittämissuunnitelma ja määritellään oma 
suunnitelma ja toteutusaikataulu oppisopimusajan puitteissa.

• Oman kehitysprojektin hahmottelu ja kiteytys
• Tiimimestari-valmennusohjelman valmennusjaksot sekä 

kehitysprojektin toteuttaminen.
• Näytöt ja niiden arviointi (oma arviointi ja työpaikkaohjaajan 

arviointi).
• Dokumentointi ja sovittujen materiaalien toimittaminen.

• Arviointikeskustelu kaksikantaisesti (työpaikkaohjaaja ja 
oppilaitos). Tutkinnon hyväksyminen.

• Tiimimestari-valmennustodistuksen saaminen (myöntää 
Tiimiakatemia Global Oy) sekä tutkintotodistuksen saaminen 
tutkinnon myöntäjältä.
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Mikä on opettajille suunnattu 
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto ja 
miten se tukee omaa työtä?

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto sisältää 
tuotteiden, palveluiden, prosessien tai toimintamallien 
kehittämisen ja uuden luomisen. 
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon tähtäävä 
Tiimimestari -valmennus on oman työn, yhteisön ja arjen 
kehitystyön tekemistä. Saat valmiuksia luoda uusia 
ratkaisuja ja palveluita. Se tuo monipuolista uutta 
osaamista ja laajentaa omaa ammattitaitoa. 

Tässä muutama esimerkki kehitysprojekteista, joita 
Tiimimestari -valmennuksen aikana on kehitetty: 
• Solujen ja tiimien muodostaminen uuteen kouluun & 

yhteisopettajuuden vahvistaminen työyhteisössä
• Työssäoppimisen systeemisen mallin innovointi ja kehittäminen 

(perusopetuksen henkilöstö)
• Tiimipedagogiikka ja yhteisöllinen oppiminen osaksi yksilöllisiä 

oppimispolkuja
• Koulun perehdyttämissysteemien luominen tiimimallia 

hyödyntäen

• Tiimioppimiskulttuurin luominen VALMA -koulutukseen

6



Itse tutkinto ja sen perusteet ovat samat kuin kaikilla 
kyseistä tutkintoa suorittavilla, mutta Tiimimestari-
valmennuksessa sinulla on mahdollisuus lähteä tekemään 
kehitystyötä nimenomaan oppilaitoksen ja opettajan työn 
näkökulmasta.
Valmennusohjelmassa perehdyt kehittämiseen erityisesti 
yhteisöllisen oppimisen, tiimityöskentelyn ja ohjaavan 
opettajuuden teemoista käsin. Kehityt palveluiden, 
prosessien tai tuotteiden muotoilijana. Osallistat myös 
omaa yhteisöäsi mukaan kehitystyöhön. 

Tutkinto koostuu kolmesta osasta: 
kaikille pakollinen Proaktiivinen kehittäminen, sekä kaksi 
valinnaista: 
Brändin rakentaminen
Innovaattorina toimiminen
Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä tai 
Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa. 
Valinnaiset osat riippuvat kehitysprojektistasi, ja vaikka 
osien nimissä puhutaan tuotteesta, kyse on myös 
palveluista ja prosesseista. Nämä käyt läpi yhdessä 
opintojen ohjaajan kanssa HOKS -keskustelun yhteydessä.
Tutkintotodistuksen myöntää yhteistyöoppilaitos, ja 
valmistavasta koulutuksesta vastaa Tiimiakatemia Global 
Oy.

Lue lisää: 
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto perusteet
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Miten tutkinnot tukevat esihenkilön ja 
johtajan työtä?

Organisaation esihenkilönä tai johtajana voit lähteä 
kehittämään osaamistasi joko palveluiden ja prosessien 
muotoilijana tai vahvistaa omaa johtamisosaamistasi.

Voit valita tutkinnoksi joko Tuotekehitystyön 
erikoisammattitutkinnon, Johtamisen ja yritysjohtamisen 
erikoisammattitutkinnon tai Lähiesimiestyön 
ammattitutkinnon. 

Teet kehitystyötä hyödyntäen Tiimimestari -
valmennuksessa käsiteltäviä yhteisöllisen oppimisen, 
tiimityöskentelyn, tiimiyhteisön luomisen ja valmentavan 
johtajuuden näkökulmia. 

Sinulle sopivin tutkinto ja sen valinnaiset osat valitaan 
kehitysprojektisi mukaan. Nämä käyt läpi yhdessä 
opintojen ohjaajan kanssa HOKS -keskustelun yhteydessä.
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Miten pääsen mukaan?

Joka vuosi käynnistyy useampi Tiimimestari -ryhmä, joissa 
voit täydentää osaamistasi oppisopimuksella ja suorittaa 
tutkinnon. 
Riippuu ryhmästä, onko valittavanasi Tuotekehitystyön tai 
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto tai 
Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tämä selviää ryhmän 
kuvaustekstistä.
Kun olet löytänyt sinulle sopivan ryhmän, mene 
työnantajasi juttusille. Kerro, miksi haluaisit mukaan ja mitä 
haluaisit kehittää. Voitte yhdessä miettiä organisaationne 
tavoitteita ja niihin liittyviä kehitystarpeita. 

Me voimme myös auttaa, 
ota yhteyttä: 
Learning Specialist Ville Vuolle
040 146 2629
ville.vuolle@tiimiakatemia.com

Kun työnantajasi näyttää vihreää valoa, käy 
ilmoittautumassa haluamaasi ryhmään!

Lue lisää alkavista Tiimimestari -ryhmistä:
tiimiakatemia.com/tiimimestari/

www.tiimiakatemia.com
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