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1

esipuhe

Ammattikorkeakouluopetus tähtää käytännön työelämän kehittämiseen. Käytännössä 
tämä voi tapahtua kahdella tavalla. Ensiksi opetus korostaa oppilaiden tietoa ja kykyä 
toimia valmistuttuaan työpaikkansa käytännön asioiden kehittäjänä. Toisaalta ammat-
tikorkeakoulu voi järjestää opetuksensa tiiviissä yhteistyössä työ- ja elinkeino-elämän 
kanssa tarjoten yrityksille suoraan mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaansa. 
Opiskelijalle avautuu ikkuna toimiviin käytänteisiin ja työelämän kehittämiseen.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja sen yksikkö SeAMK Liiketoiminta ovat pitkään 
tehneet työtä yritysyhteistyön liittämiseksi opetukseen. Tähän on syynä paitsi kor-
keakoulutuksen rooli alueen kehittäjänä myös halu monipuolistaa ja rikastaa ope-
tustoimintaa. SeAMK Liiketoiminnan yrittäjyyteen ja liiketoimintaosaamisen liittyvä 
vahva sidos luo tarpeen mutta myös erinomaiset edellytykset yritysyhteistyön ke-
hittämiseen. Oppiminen edellyttää kokonaiskuvaa siitä miten eri osa-alueet liittyvät 
toisiinsa. Kokonaiskuvan hahmottamisen helpottamiseksi on Liiketoimintayksikön 
opettajien keskuudessa kehitetty innovatiivista kumppaniyrityspedagogiikkaa.

Kumppaniyrityksen toimintaa seuraamalla ja käytännön esimerkkien kautta 
opiskelijalla on samalla mahdollisuus päästä lähelle yrittäjän toimintaa. Yrittäjyys 
ja yrittäjäkontaktit ovat merkittäviä myös siksi, että niiden kautta opiskelija saa 
kosketuspinnan yrittäjänä toimimiseen. Näin yrittäjyyden mahdollisuus on entistä 
luontevammin myös yksi opiskelijan uravalinnan vaihtoehdoista. Vaikka opiskelija 
ei koskaan itse yrittäjäksi ryhtyisikään, yrittäjämäisen toiminnan luonteen ymmär-
täminen auttaa varmasti missä tahansa työtehtävässä tarpeellisen yrittäjämäisen 
asenteen kehittymisessä.

Tämä käsikirja kuvaa SeAMK Liiketoiminnassa kehitettyä kumppaniyrityspedago-
giikkaa, sen käytänteitä ja taustoja. Menetelmää on kehitetty opettamiseen ja sen 
kehittämiseen sitoutuneen opettajakunnan keskuudessa menestyksellisesti ja 
testattu myös käytännössä. Kumppaniyrityspedagogiikka on jatkossakin olennainen 
osa yksikössä tapahtuvaa opetusta. 

Onnittelen kumppaniyritystoiminnan kehittämisessä mukana olleita opettajia ja 
tämän kirjan kirjoittajia. Uskon, että jokainen kirjan lukenut kokee sen opetuksen 
kannalta hyödyllisenä ja ajatuksia herättävänä lukuelämyksenä.

Seinäjoella 30.8.2012
Kari Ristimäki
KTT, KM, Dosentti
Yksikönjohtaja, SeAMK Liiketoiminta
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1 JOhDANTO

Tarkoitus ja tavoitteet. Opetustyössä toimintamallien kehittäminen on luonnollinen 
osa jokapäiväistä työtä, mutta uusien menettelytapojen ja käytänteiden dokumen-
tointi jää helposti vähälle. Tämän käsikirjan myötä tekijät ovat halunneet 1) itse 
prosessoida ja selkiyttää kumppaniyrityspedagogiikan käytäntöjä ja 2) dokumen-
toida myös muita hyödyttävään muotoon käytännön kokemusten ja pitkän yhteisen 
kehitystyön tuloksia. Käsikirja tarjoaa poikkileikkauksen kumppaniyritystoiminnasta 
sellaisena kuin sitä toteutetaan vuonna 2012; tulevien vuosien käytänteet voivat 
poiketa nykyisistä. Kumppaniyrityspedagogiikka on luonteeltaan muuntuvaa, sillä 
toimintamalliin kuuluu sisäänrakennettuna jatkuvan kehittämisen periaate.

Käsikirjan tuottaminen on itsessään hyödyllinen prosessi. Arjessa lähes huomaa-
matta tehdyt valinnat löydetään uudestaan ja niiden perusteluja tarkastellaan. Omak-
sutut käytännöt otetaan yhteisen tarkastelun kohteeksi ja toimintatavat puretaan 
kirjalliseen muotoon. Kirjoittamisen myötä kumppaniyrityspedagogiikkaa soveltava 
opettajien ryhmä on päässyt samalla kirkastamaan ja vahvistamaan yhteistä mallia. 
Myös yksittäisille kirjoittajille prosessi on tarjonnut tilaisuuksia kollegiaaliseen op-
pimiseen, sillä tekstisisällöistä keskusteltaessa on itse kukin voinut tuoda yhteiseen 
pöytään omia oivalluksiaan. 

Oman oppimisen ja prosessoinnin ohella käsikirjalla on haluttu tarjota muiden 
vastaavia koulutuksen muotoja työstävien toimijoiden käyttöön kumppaniyrityspe-
dagogiikassa syntyneet mallit. Käsikirjaan on monin paikoin sisällytetty varsinaisen 
toiminnan kuvauksen ohella myös perusteluja, käytännön esimerkkejä ja pohdin-
taa. Laaja-alaisuuteen on pyritty, jotta lukijalla olisi aito mahdollisuus muodostaa 
käsityksensä paitsi itse toimintamallista myös teoreettisesta ja toiminnallisesta 
kontekstista, jossa kumppaniyrityspedagogiikkaa nyt tehdään. Tekijät uskovat, että 
mahdollisuudet hyödyntää kumppaniyrityspedagogiikan aineksia muissa yhteyksissä 
ovat sitä paremmat, mitä rikkaampi on käsitys sen nykyisestä ympäristöstä. 

Tradenomin tutkinto ja opinnot. Tradenomi on liiketalouden ja hallinnon alan 
korkeakoulututkinto. Tradenomitutkinto on alempi korkeakoulututkinto ja vastaa 
yliopistoissa suoritettavaa kandidaatin tutkintoa esimerkiksi virkoja haettaessa. Tut-
kintoon tähtäävää koulutusta annetaan Suomessa tätä kirjoitettaessa liiketalouden 
alalla yhdeksässä eri koulutusohjelmassa, joista Pk-yrittäjyyden koulutusohjelma on 
yksi. Tradenomiopinnoissa painotetaan teoreettisen tietopohjan lisäksi laaja-alaisia 
käytännön tietoja ja taitoja. Koulutuksen tulee antaa pohja alan asiantuntijatehtävis-
sä toimimiseen. Koulutuksen tuottamaa pätevyyttä tarkastellaan kompetensseina 
eli laajoina osaamiskokonaisuuksina, joissa yhdistyvät tiedot, taidot ja asenteet. Sei-
näjoen ammattikorkeakoulun tradenomiohjelmien kompetensseihin ja sisältöihin 
voi tutustua opinto-oppaassa (ops.seamk.fi).
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Kumppaniyritystoiminnan tausta. Kumppaniyrityspedagogiikan kasvualusta on ollut 
vuodesta 1992 Etelä-Pohjanmaalla annettu yrittäjyyden ammattikorkeakoulutasoi-
nen opetus. Juuret löytyvät alun perin Kauhavalla toimineesta itsenäisestä Yrittäjien 
ammattikorkeakoulusta, jossa opiskeltiin Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan 
liikkeenjohdon koulutusohjelmassa. Myöhemmin koulutusohjelma siirtyi Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun Yrittäjyyden yksikön alaisuuteen ja sittemmin muodosti osan 
SeAMK Liiketoiminnan tradenomiohjelmien tarjonnasta Pk-yrittäjyyden koulutusoh-
jelman nimellä. Vuosina 2006–2008 valmistuneiden sijoittumistutkimuksen mukaan 
ohjelmasta valmistuneista 12,7 % ryhtyi yrittäjäksi muutaman vuoden sisällä opinto-
jensa loppuun saattamisesta (Varamäki, Heikkilä & Lautamaja 2011).

Kansallisestikin ainutkertainen koulutusohjelma toimi kauan ilman merkittäviä si-
sällön muutoksia, mutta vuonna 2007 aloitettiin perinpohjainen uudistamistyö. 
Muutosta motivoi paitsi kehittämisen halu, 
myös tarve sopeuttaa koulutusohjelma 
valtakunnalliseen standardiin: 240 opinto-
pisteen ohjelma sovitettiin 210 opintopis-
teen laajuuteen. Samalla, kun 
opetussuunnitelma uudistettiin, muutet-
tiin myös toimintamallia perusteellisesti. 
Ohjelman opettajien yhdessä ideoima 
kumppaniyritystoimintaan perustuva pedagoginen malli otettiin käyttöön kolmella 
pilottitiimillä vuoden 2008 alusta, ja palkittiin STTK:n työelämätietouden kehittämi-
sen tunnustuspalkinnolla. Kumppaniyrityspedagogiikalla tarkoitetaan tässä pitkäai-
kaiseen yritysyhteistyöhön ja tiimitoimintaan perustuvaa oppimisen mallia, jossa 
oppiminen toteutuu pääosin opintojaksojen kautta. Uudella mallilla tavoiteltiin 
opiskelijoille aidompaa oppimisympäristöä ja ammattikorkeakoululle parempaa 
aluevaikuttavuutta. Opintojaksorakenteesta ei kuitenkaan haluttu Tiimiakatemian 
mallin (esim. Leinonen, Partanen & Palviainen 2002) mukaisesti luopua, sillä opin-
tojaksojen katsottiin strukturoivan hyödyllisellä tavalla oppimisen sisältöjä.

KUMPE-hankkeella keinoista oppimisympäristöksi. Vuoden 2011 alussa käynnis-
tettiin Seinäjoen ammattikorkeakoulussa hanke, jonka tavoitteeksi asetettiin kump-
paniyrityspedagogiikan edelleen kehittäminen kokonaisvaltaisemmin yrittäjyyden 
oppimisympäristönä. Hankkeessa muun muassa systematisoitiin pedagogisia 
käytänteitä ja kehitettiin välineitä yritysten TKI-tarpeiden linkittämiseksi johdonmu-
kaisesti opiskelijoiden oppimisprosesseihin.

Tämä käsikirja on tuotettu osana edellä mainittua KUMPE-hanketta, jota rahoittaa 
Etelä-Pohjanmaan liitto EAKR-rahaston tuella. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli 
kumppaniyrityspedagogiikan mallin kuvaaminen. Vaikka kumppaniyrityspedagogiik-
ka on lähtökohtaisesti luonteeltaan evolutiivinen ja jatkuvasti toimintaympäristön 

Kumppaniyritys- 
pedagogiikka perustuu 

yritysyhteistyöhön,  
tiimitoimintaan ja  

opintojaksorakenteeseen.
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ja -edellytysten mukaan muokkautuva kokonaisuus, katsottiin tärkeäksi tuottaa 
kirjalliseen muotoon kuvaus sen käytännöistä ja perusteluista. Kuvaus on väistä-
mättä hetkellinen läpileikkaus. Käsikirjamuotoon tuotettua kuvausta on mahdollista 
hyödyntää myös muiden oppilaitosten pedagogisessa kehitystyössä. 
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2 KuMppANiyRiTysTOiMiNTA KäyTäNNÖN 
OppiMisyMpäRisTÖNä

Toimintamalli pähkinänkuoressa. Kumppaniyritystoiminnassa opiskelijoista muo-
dostettu tiimi tekee pitkäaikaista yhteistyötä yhden yrityksen kanssa. Yritysyhteistyö 
on kiinteä osa opetussuunnitelmaa, ja se huomioidaan opetuksen toteutusta suun-
niteltaessa sekä sisällön että käytännön organisoinnin tasolla. 

Opiskelijan näkökulmasta kumppaniyritystoiminta konkretisoituu opintosuorituk-
sissa ja tiimissä työskentelyssä. Opintojaksoihin sisältyvät harjoitustyöt tehdään 
useissa opintojaksoissa siten, että opiskelijat soveltavat opintojakson teoreettista 
ainesta kumppaniyrityksen kontekstiin. Noin 70 % ensimmäisen kahden vuoden 
opinnoista on integroitu kumppaniyritystoimintaan edellä mainitulla tavalla. 

Kumppaniyrityspedagogiikassa opiskelijat eivät saa erikseen opintopisteitä 
yhteistyöstään yrityksen kanssa. Opintopisteet kertyvät opintosuorituksista: opin-
tojaksoista ja oppimisprojekteista. Kumppaniyritys yhteyden hyödyntämisen tapa 
vaihtelee opintojaksoittain. Esimerkiksi viestinnän ja kielten opetukseen sisältyy 
pienimuotoisia yritykseen liittyviä harjoitustöitä, joista osa on yksilötöitä. Keskei-
sempiä kumppaniyritystoiminnan käytännön toteutuksessa ovat kuitenkin tiimien 
yhdessä tekemät laajat kirjalliset harjoitustyöt. Ensimmäisen vuoden harjoitustöissä 
opiskelijat pääsääntöisesti ensin kuvailevat kumppaniyrityksen toimintaa valitusta 
näkökulmasta, sitten analysoivat sitä, ja lopuksi ehdottavat teoriatiedon ja analyysin 
pohjalta parannuksia tai vaihtoehtoisia ratkaisuja kumppaniyrityksen nykyisille 
käytännöille.

Opintojen edetessä ja yrityksen tullessa tutummaksi painopiste on enemmän analyy-
sissa ja kehittämisessä kuin kuvailussa. Esimerkiksi toisen vuoden Tutkimus ja analyysi  
-opintojaksossa opiskelijat toteuttavat kumppaniyritykselle pienimuotoisia tutki-
muksia.

Opinto-ohjelmaan kuuluvien opintojaksojen lisäksi tiimejä ja kumppaniyrityksiä roh-
kaistaan kehittämään vapaasti muotoiltavia oppimisprojekteja. Oppimisprojektissa 
opiskelijat ja yritys yhdessä määrittelevät projektille sekä oppimistavoitteet että 
konkreettiset tuotostavoitteet. Oppimisprojektien aiheet voivat nousta spontaanisti 
yrityksen tarpeista tai opiskelijoiden ideoista, mutta niitä myös etsitään aktiivisesti 
yrityksiä haastatellen ja yrityksen prosesseja mallintaen. 

Jokaiselle tiimille nimetään tiimiohjaajaksi opettaja. Tiimiohjaaja osallistuu ainakin 
ensimmäiseen yrityskäyntiin kumppaniyrityksen luona ja tapaa tiimiään säännölli-
sesti tiimitunneilla. Tiimitunnit ovat opiskelijoille lukujärjestyksessä varattua yhteistä 
aikaa, joka on tarkoitettu opintojaksojen tehtävien työstämiseen yhdessä. Niille, jotka 



9

otetaan omaa tai perheyritystään kehittävien opiskelijoiden yrittäjätiimiin, tiimitunnit 
tarjoavat mahdollisuuden vertaistukeen ja tiedonvaihtoon.

Kumppaniyritystoimintaan kuuluvat lisäksi opintojen alussa järjestettävä yhden 
päivän tiimityöleiri, oppimispäiväkirjatyöskentely, AI-menetelmään pohjautuva 
työpajatyöskentely sekä kaksi kertaa vuodessa järjestettävät yhteiset seminaarit. 
Kumppaniyritystoiminnan vuosikalenterista on esimerkki liitteessä 1.

Käsikirjan rakenne. Käsikirjassa kuvataan kumppaniyrityspedagogiikkaa käytän-
nön oppimisympäristönä neljään eri näkökulmaan syventyen (Kuvio 1). Luvuissa 3 
ja 4 tarkastellaan oppimisympäristön pedagogisia lähtökohtia ja niihin perustuvia 
menetelmällisiä valintoja. Kumppaniyritystoiminnan taustalla vaikuttavat pragmaat-
tinen ja konstruktivistinen oppimiskäsitys ja yrittäjyyskasvatuksen viitekehys (3.1) 
sekä ajatukset oppimisesta yhteistoiminnallisena ja sosiaalisena prosessina (3.2). 
Kumppaniyrityspedagogiikassa käytetään AI-menetelmää (Appreciative Inquiry) 
opiskelijoiden sitouttamiseen (4.1) ja korostetaan reflektion merkitystä toiminnan 
eri osapuolille (4.2). 

Kuvio 1. Käsikirjan rakenne.

Luvussa 5 kuvataan käytännössä tiimeihin hakeutumista ja tiimien järjestäytymistä 
(5.1), tiimityöskentelyn käytännön puitteita (5.2), yksittäisen opiskelijan ja tiimin vä-
listä dynamiikkaa (5.3) sekä yrittäjätiimiä, jonka jäsenet keskittyvät jo opiskeluaikana 
oman yrityksensä kehittämiseen (5.4). Luvussa 6 tarkastellaan kumppaniyritysten 
rekrytointia (6.1) sekä yritysten tarpeiden ja oppimistavoitteiden integrointia (6.2). 
Lisäksi pohditaan yrityksen ja tiimin yhteistyösuhteen muotoutumista (6.3) ja kuva-
taan yritysten kokemuksia kumppaniyritystoiminnasta (6.4). Luvussa 7 tarkastellaan 
käytännön kokemusten kautta opettajuutta kumppaniyritystoiminnan yhteydessä: 
opettajan erilaisia rooleja (7.1) sekä opettajan oppimista ja opettajayhteisön työs-
kentelyä (7.2). 



10

3 OppiMisKäsiTys JA yhDessä OppiMiNeN 

3.1 Oppimiskäsitys

Suomalaisessa korkeakoulukentässä painotetaan yhä vahvemmin asenteellisia ja 
taidollisia valmiuksia, joiden hankkimiseen perinteinen tiedollisen sisällön omak-
sumista korostava opiskelumalli ei luontevasti sovellu. Etenkin ammattikorkeakou-
luissa on pohdittava, minkälaiset opiskelun muodot tukevat työelämälle relevantin 
asiantuntijuuden kehittymistä. Globaalin tietoyhteiskunnan asiantuntijuus rakentuu 
eri tavalla kuin ennen; kun tieto on kaikkien saatavilla, tiedon heikko itseisarvo 
asiantuntemuksen peruspilarina paljastuu. Tärkeämpää kuin tietäminen sinänsä 
onkin tiedon suodattaminen, soveltaminen ja hallinta sekä kyky yhdistää tehokkaita 
rutiineja uutta luovaan innovatiivisuuteen. Myös työelämän asenteelliset vaateet 
oppimisen suhteen ovat muuttuneet. Oppiminen ei päätykään opintojen myötä vaan 
on osa työelämässä toimimista. Kun korkeakoulutuksella tavoiteltava oppimistulos 
muuttuu, on myös oppimiskäsityksiä arvioitava uudelleen.

3.1.1 Näkemys oppimisesta

Kumppaniyrityspedagogiikan kehittäminen on tapahtunut enemmän pragmaatti-
sesti toimintatapoja käytännön kokeilujen kautta hioen kuin teoreettisia lähtökohtia 
painottaen ja niihin nojautuen. Osallistuessaan käytäntöjen kehittämiseen ja uuden 
opetussuunnitelman laatimiseen opettajat tuovat työhön omat sisäistetyt käsityk-
sensä oppimisesta ja opettamisesta. Kumppaniyrityspedagogiikan oppimiskäsitystä 
voikin luonnehtia kehitystyöhön osallistuvien opettajien kokemuksen, näkemyksen 
ja pedagogisen otteen summaksi. Näin ollen mallin oppimisteoreettisia lähtökohtia 
kuvattaessa on siis tyydyttävä peilaamaan valittuja ratkaisuja kirjallisuudessa kuvat-
tuihin suuntauksiin. 

Pedagogiikaltaan kumppaniyritystoiminta on lähtökohtaisesti konstruktivistista 
(esim. Tynjälä 1999). Mutta konstruktivismi on kaikkea muuta kuin yhtenäinen 
suuntaus; konstruktivismista on pikemminkin muodostunut sateenvarjotermi, 
jonka avulla opetuksen yleisten lähtökohtien muutosta kuvataan niin perus- kuin 
ammattiopetuksessakin (Kalli 2003, 59, 60). Samasta oppijalähtöiseen opetukseen 
pyrkimyksestä on kumppaniyrityspedagogiikassakin kyse. Konstruktivismiin viittaa-
misella ei kuitenkaan tässä yhteydessä haluta korostaa oppimisen tiedollista puolta 
tai tietorakenteiden yksilön kognitiosta riippuvaista luonnetta. Kumppaniyrityspeda-
gogiikka on konstruktivistista siinä mielessä, että oppiminen nähdään oppijan aktii-
visena merkitysten rakentamisena ja opiskelijan omaamien aikaisempien tietojen 
tärkeys tunnistetaan. 
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Kotila (2003, 15) arvioi konstruktivismin nousun johtaneen käsitteellisyyden pai-
nottamiseen taitojen kustannuksella. Kumppaniyrityspedagogiikassa tarkoitus 
on, että yrityksen käytännön tarpeet tuovat oppimiseen taitotarpeita luonnostaan 
korostavan elementin. Opiskelija hakee oppimistilanteessa ymmärrettävää kokonai-
suutta ja testaa ideoi taan. Opettaja on konsultti, joka avustaa testauksessa ja toimii 
ratkaisujen vahvistajana. Oppi minen edellyttää yhtäältä opiskelijan aktiivisuutta ja 
toisaalta opettajalta ja koulutusohjelmalta mielekkään oppimistilanteen luomista. 
Kumppaniyrityksen olemassaolo ei siis automaattisesti tuota mielekästä oppimis-
tilannetta. Opettajan on yrityksen tarjoamassa kontekstissa pystyttävä herättämään 
opiskelijassa tarve soveltaa teoria-ainesta aktiivisesti käytäntöön.

Mallilla voi havaita joitain yhteyksiä ongelmaperustaiseen oppimiseen (esim. Poikela 
2004). Kumppaniyrityspedagogiikassa oppiminen on yhteisöllistä toimintaa. Tietoa 
jaetaan, tulkitaan ja rakennellaan yhdessä. Opiskelijat opettavat paitsi itseään myös 
toisiaan. Opiskelijat, opettajat ja kumppaniyritysten edustajat muodostavat oppimis-
yhteisön. Oppiminen nähdään kontekstuaalisena eli tiettyyn ongelmaan ja tiettyyn 
sosiokulttuuriseen yhteyteen kytkeytyvänä. Kumppaniyritystoiminnan oppimismalli 
on sukua myös tutkivalle oppimiselle (esim. Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2008). 
Tutkiva oppiminen soveltuu tyypillisesti aiheisiin, joissa kysymykset ovat luonteeltaan 
avoimia kysymyksiä. Avoimiin kysymyksiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Paras 
saavutettavissa oleva ratkaisu on tilannesidonnainen ja usein mahdoton osoittaa 
oikeaksi. Pienten yritysten toiminta on monimuotoista ja sen piirissä esiintyvät ky-
symykset usein juuri avoimia kysymyksiä. Tutkivan oppimisen lähestymistavat ovat 
siis luontevia pk-yritystoimintaan suuntautuvalle koulutukselle. Kumppaniyrityspe-
dagogiikka ei kuitenkaan noudata ”puhdasoppisesti” kummankaan edellä mainitun 
pedagogisen kehyksen ehtoja. Opetussuunnitelmassa on pidetty kiinni opintojak-
sorakenteesta, ja opintojaksojen sisällä tavoiteltava tulos voi olla hyvinkin tarkasti 
ennakkoon määritelty.

Kumppaniyrityspedagogiikan voi myös katsoa saaneen epäsuoria vaikutteita andra-
gogiikasta, aikuisen itseohjautuvan oppimisen filosofiasta. Vaikka andragogiikka 
terminä on nykyään harvoin esillä, ovat itseohjautuvuuteen liittyvät oletukset olleet 
vahvasti mukana ammattikorkeakoulujen kehitystyössä. Aikuisen oppimisessa ko-
rostuvat kokemus, sisäsyntyinen motivaatio, riippumattomuuden tarve ja suoritus-
keskeisyys; opittua pitäisi voida soveltaa pian. Valmius itseohjautuvaan oppimiseen 
vaihtelee yksilöstä toiseen ja sitä voidaan kehittää (Koro 1992).

Ammattikorkeakouluopetukseen, joka korostaa asiantuntijuuden kehittymistä, kuu-
luu luonnostaan siirtymä perinteisistä opetukseen liittyvistä lähtökohdista aktiivi-
semman oppimisen suuntaan. Kumppaniyrityspedagogiikan työstämisessä on käyty 
uudestaan läpi perinteisiä, alitajuisiakin, lähtöoletuksia. Omaksutut lähtökohdat on 
tiivistetty taulukkoon 1. 
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Taulukko 1. Muutokset lähtökohtaoletuksissa.

”perinne” ”nykypäivä”

Kyse on opetuksesta. → Kyse on oppimisesta.

Oppija on vastaanottaja. → Oppija on aktiivinen toimija.

Oppija on tyhjä astia. → Oppijalla on tietoja ja kokemuksia.

Oppiminen on yksilötyötä. → Oppiminen on sosiaalista toimintaa.

Opitaan asioita. → Opitaan tietoja, taitoja ja asenteita.

Oppimiskäsitykseen liittyy kiinteästi ajatus siitä, mitä oppimisella tavoitellaan. Siinä, 
missä oppimiskäsityksistä tuntui intuitiivisesti vallitsevan yhteisymmärrys opettajien 

kesken, oppimistavoitteista katsottiin tar-
peelliseksi keskustella. Vaikka kumppaniyri-
tyspedagogiikkaa on kehitetty käytännön 
testauksen kautta, on oppimisen tavoitteista 
muodostettu yhdessä julkilausuttu määritel-
mä jo ensimmäistä opetussuunnitelmamuu-
tosta tehtäessä. Määritelmän mukaan asia 

on opittu silloin, kun opiskelija osaa itse soveltaa opittua ainesta uudessa ympäris-
tössä. Määritelmään sisältyy ajatus tiedollisista, taidollisista ja asenteellisista val-
miuksista; opiskelija osaa itse soveltaa silloin, kun hän omaa tietoa sovellettavaksi, 
hänellä on taito tunnistaa sovellusmahdollisuudet ja -tarpeet uusissakin kon teks-
teis  sa ja hän tahtoo itsenäisesti osaamistaan käyttää.

3.1.2. Yrittäjyyskasvatus viitekehyksenä

Kumppaniyrityspedagogiikan lähtökohtia tarkasteltaessa ei voi sivuuttaa yrittäjyys-
kasvatusta viitekehyksenä. Kumppaniyrityspedagogiikka on kehitetty Pk-yrittäjyyden 
koulutusohjelmassa, jonka perinteet juontavat yrittäjyyskasvatuksen alkutaipaleille 
Suomessa. Ammattikorkeakoulujärjestelmän kokeiluvuosina 1990-luvun alussa 
rakennettiin Suomen Yrittäjäopiston yrittäjäkoulutuksen pohjalle Yrittäjien ammat-
tikorkeakoulu, jonka tärkein kohderyhmä olivat yrittäjäperheiden nuoret. Taustaor-
ganisaation vahvaan yrittäjäkoulutuskokemukseen yhdistettiin yliopistomaailmasta 
teoreettista ainesta. Useimmat opiskelijat olivat jo perhetaustansa kautta kasvaneet 
yrittäjämäiseen toimintatapaan. Etenkin alkuvuosina perheyrityksiä hyödynnettiin-
kin laajasti oppimistehtävissä; opiskelijat tekivät harjoitustöitä perheyrityksiin ja 
rakensivat siten teoreettista osaamista itselleen tutussa kontekstissa. Yleistäen voi 
puhua koetun ympäristön syventävästä tarkastelusta ja käsitteellistämisestä.

Asia on opittu, kun 
opiskelija osaa itse 

soveltaa opittua uudessa 
ympäristössä.
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Opetussuunnittelu nojasi siis alkuvuosina osittain oletuksiin opiskelijoiden ennakko-
tiedoista ja -kokemuksista. Opiskelijarakenteen muuttuessa vuosien mittaan myös 
opiskelijoiden lähtökohdat osoittautuivat erilaisiksi. Yrittäjyyteen liittyvän opetuksen 
yleistyminen ja leviäminen eri koulutusasteille sekä Suomessa että maailmalla on 
samalla tuottanut kiivasta keskustelua yrittäjyyden opetuksen ja oppimisen tiimoil-
ta. Yksi keskeinen kumppaniyrityspedagogiikan luomisen yhteydessä pohdittavaksi 
tullut kysymys on muun muassa Gibbin (2002) esille nostama yrittäjämäisyyden ja 
yrittäjyyden ero: onko yrittäjyyskasvatuksen tavoite tuottaa yrittäjiä eli valmentaa yri-
tyksen perustamiseen, vai onko tavoitteena yrittäjämäisyys eli kyky toimia elämässä 
yrittäjän tavoin? Jälkimmäisessä vaihtoehdossa korostuvat yrittäjyyden kulttuuriset 
ja asenteelliset elementit. Yrittäjyyskasvatuksen tarkoituksena nähdään itsenäisten, 
innovatiivisten ja aikaansaavien yksilöiden tuottaminen niin liiketalouden, kansa-
laisyhteiskunnan kuin yksilön elämänhallinnan näkökulmasta. Yrittäjyyden yritys-
toiminnallinen ulottuvuus, liiketoimintaosaaminen käytännössä, jää toissijaiseksi ja 
akateeminen ulottuvuus, yrittäjyys tutkimuksen kohteena, putoaa pois.

Mwasalwiban (2010) tuore analyysi osoittaa, että käsitteellinen hajaannus vallit-
see edelleen. Yrittäjyyskasvatus voi pitää sisällään opetusta yrittäjyydestä (about  
entrepreneurship), opetusta yrittäjyyden kautta (through entrepreneurship), opetusta 
yrittäjyyteen (for entrepreneurship) ja opetusta yrittäjämäisyyteen (in entrepreneur-
ship). Näkökulmien rajat ovat häilyviä; esimerkiksi yrittäjyyden kautta oppimiseen voi 
katsoa sisältyvän väistämättä myös yrittäjyydestä oppimista ja oppimista yrittäjyyteen 
ja yrittäjämäisyyteen. Opetusta suunnittelevien on kuitenkin aiheellista muodostaa 
ennakkokäsitys tavoitteistaan (Mwasalwiba 2010, 27).

Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohtoon tähtäävän tradenomikoulu-
tuksen tavoitteisiin sisältyy keskeisenä yritystoiminnan osaaminen. Ilman yritystoi-

minnan hallinnassa tarvittavien 
tietojen ja taitojen opetusta, kou-
lutusohjelmalla ei ole funktiota, 
ja yritystoiminnan tiedolliset ja 
taidolliset sisällöt heijastuvat 
konkreettisesti opintojaksoraken-
teissa. Kumppaniyritys pedago-
giik kaa rakennettaessa katsottiin 
kuitenkin tarpeelliseksi pohtia 

myös koulutusohjelmatason visiota tavoiteltavasta osaamisesta. Tavoitteeksi määri-
teltiin, että valmistuvalla opiskelijalla on yrittäjämäinen ajattelu- ja toimintatapa, 
jolla tarkoitetaan kykyä huomata ja hyödyntää mahdollisuudet, organisoida ja orga-
nisoitua, sekä työskennellä toisten kanssa ja toisten kautta. 

Kuvattu tavoitetila korostaa henkilökohtaisten ominaisuuksien ja osaamisen kehit-
tämistä. Yrittäjyyskasvatuksen termein kyse on pyrkimyksestä yrittäjämäisyyteen 

Yrittäjämäinen ajattelu-  
ja toimintatapa:  

kyky huomata ja hyödyntää 
mahdollisuudet, organisoida 
ja organisoitua, työskennellä 

toisten kanssa ja toisten kautta.
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enemmän kuin suoraan yrittäjyyteen (vrt. ”enterprise education”, Jones & Iredale 
2010). Vahvasti taitoihin ja asenteisiin painottuva visio katsottiin tarpeelliseksi, 
jotta pedagogiikan käytännön toteutus ei luisuisi perinteisempään akateemiseen 
suuntaan. Lisäksi on haluttu tuoda selkeästi esille, ettei yrityksen perustaminen tai 
omistaminen ole ainoa urapolku, joka soveltuu koulutusohjelmasta valmistuvalle. 
Vaikka koulutusohjelmasta valmistuvat päätyvät yrittäjyyteen keskimääristä useam-
min, on yrittäjämäisyys arvokasta pääomaa myös työmarkkinoilla. 

Huolimatta yrittäjämäisyyttä korostavasta tavoitteenasettelusta, kumppaniyritys-
pedagogiikassa on yrittäjyyteen tähtäävät piirteensä. Opintojaksotason sisällöissä 
on kiinnitetty huomiota sekä yrittäjyyden tiedollisiin että taidollisiin valmiuksiin. 
Sisällöissä korostuvat toisaalta yritystoiminnan kokonaisuuden hallinta ja toisaalta 
pienen yrityksen liikkeenjohdolle tärkeät kysymykset. Näitä opetukseen perintei-
sesti yhdistettyjä tavoitteita voi pitää myös asenteellisten valmiuksien ja yrittäjyys-
aikomusten kehittymisen kannalta tärkeinä. Opiskelijan kokema yrittäjyyskyvykkyys, 
eli opiskelijan arvio omasta kyvystään selviytyä yritystoiminnasta, ja opiskelijan 
asenne yrittäjyyteen vaikuttavat yrittäjyysaikomuksiin, joskin vaikutussuhteet ovat 
painottuneet eri tavoin eri tutkimuksissa (esim. Drost & McGuire 2011; Varamäki, 
Joensuu, Tornikoski & Viljamaa 2. arviointikierroksella). Liiketoiminnallisen osaa-
misen kehittäminen on siis perusteltua paitsi tutkinnon osaamisvaatimusten myös 
yrittäjyyspotentiaalin kannalta. 

3.1.3 Kumppaniyrityspedagogiikka ammattikorkeakouluympä-
ristössä

Ammattikorkeakoulujen perustamisen myötä on korkeakouluopetuksen merkitystä 
ja luonnetta jouduttu pohtimaan uudelleen. Ammattikorkeakoulutukselle asetetaan 
erilaisia odotuksia kuin perinteiselle yliopistokoulutukselle; tietämisen ja tiedon ihan-
teen rinnalla vaaditaan taitamista, käytännön osaamista. Samalla korkeakoulustatus 
edellyttää vahvaa tiedollista perustaa, asiantuntijuutta tai vähimmillään perustaa, 
jolta kehittyä asiantuntijaksi. Ammattikorkeakoulun tulee tuottaa ”sekä tietäviä että 
taitavia osaajia, ammatillisia asiantuntijoita, jotka omaavat sekä käytännöllistä osaa-
mista että tieteellistä tietämistä” (Raij 2003, 43). Ammattikorkeakoululaki painottaa 
myös erityisesti työelämälähtöisyyttä. Opetuksen tulee perustua työelämän ja sen 
kehittämisen vaatimuksiin, ja tutkimus- ja kehitystyön tukea työelämää ja aluekehi-
tystä (L9.5.2003/351). Ammattikorkeakoulun pedagogiset tavoitteet kehittyvät siten 
tiedollisten ja taidollisten vaateiden synteesinä, työelämän tarpeisiin reagoiden.

Raij (2003) on tarkastellut ammattikorkeakouluosaamista neljän eri komponentin 
kokonaisuutena. Tutkittuun tietoon perustuva tietäminen, kontekstin ja sen ilmiöiden 
ymmärtäminen, erilaisten tilanteiden hallintakyky ja tekemisen osaaminen muo-
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dostavat yhdessä integroituneen ammattikorkeakouluosaamisen. Raij’n viitekehystä 
voidaan soveltaa myös kumppaniyrityspedagogiikkaan (Kuvio 2).

Kuvio 2. Ammattikorkeakouluosaaminen integroituneena kokonaisuutena kumppaniyrityspe-

dagogiikassa (Raij 2003 mukaillen).

Tutkittuun tietoon perustava tietäminen viittaa eksplisiittiseen tiedollisen aineksen 
hallintaan. Oppimisen rakenteita ajatellen tämä osaamisen elementti kytkeytyy 
luontevimmin kirjallisuuden ja luento-opetuksen kautta oppimiseen, mutta kump-
paniyrityspedagogiikan yhteydessä määriteltyjen oppimistavoitteiden pohjalta tietä-
miseen liittyy myös tietynasteinen soveltaminen. Tietämisestä on kyse vasta silloin, 
kun tietoa voidaan kontekstualisoida ja soveltaa. Yritysyhteistyö luo ymmärtämiselle 
pohjaa tarjoamalla tiedon soveltamiselle autenttisen kontekstin, jossa tiedosta tulee 
harjoitusten kautta koeteltua. Tietäminen linkittyy myös tekemisen osaamiseen, sil-
lä taitojen harjoittaminen tradenomikoulutuksessa liittyy usein kiinteästi tiedollisen 
aineksen soveltamiseen harjoitustöissä. Myös tiimityöskentelyssä, jossa opiskelijat 
pääsevät käytännössä harjoittelemaan johtamis-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, 
on kyse osittain tekemisen osaamisesta, mutta vielä selkeämmin tilanteiden hallin-
nasta. 

Pedagogisten elementtien yhdistäminen osaamisen elementteihin on kuitenkin 
syytä tässä yhteydessä ymmärtää löyhästi. Vaikka ammattikorkeakoulunosaamista 
on edellä kuvatun mukaisesti mahdollista tarkastella erityyppisistä aineksista koos-
tuvana integroituna kokonaisuutena, käytännössä osaamisen lajit ja pedagogiset 
elementit limittyvät toisiinsa oppimisympäristössä (vrt. Raij 2003, 51). Kumppaniyri-
tyspedagogiikan toimintamallia rakennettaessa on paremminkin pyritty tietoisesti 
sekoittamaan tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia kuin erottelemaan 
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niitä. Tämä lähestymistapa onkin luonteva yritysyhteistyötä korostettaessa ja 
pk-yritysten kanssa työskenneltäessä; tietämisen ja taitamisen välinen erottelu ei 
pk-yritysten kontekstissa useinkaan tunnu tarpeelliselta. Osaaminen on kokonais-
valtaista.

3.2 Yhdessä oppiminen: tiimityöskentelyn lähtökohdat

Tiimi- ja ryhmätyön tutkimukselliset juuret ajoittuvat 1900-luvun alkupuolelle, 
jolloin organisaatiotutkija Mary Parker Follet esitti, että ihmiset saavuttavat yhteiset 
tavoitteensa vuorovaikutuksen kautta ja että ryhmässä yksilöt toteuttavat itseään 
koko ryhmää kehittävässä prosessissa. Hänen teorioissaan korostui pyrkimys 
yhteisymmärrykseen organisaation toiminnassa. Folletin viitoittamalla tiellä jatkoi 
tunnettu johtamisen asiantuntija Peter F. Drucker, joka 1950-luvulla puhui tiimeistä 
ja tiimityöstä yhtenä tehokkaimmista organisaation työskentelymuodoista. Mutta 
vasta niinkin myöhään kuin 1960-luvulla painopiste organisaatiokäyttäytymisen tar-
kastelussa siirtyi ryhmätyöhön. Suomessa tiimityön ”läpimurto” ajoittuu 1990-luvun 
laman jälkeiseen aikaan, jolloin sillä haettiin nimenomaan tehokkuuden kasvua.

Tiimejä ja ryhmiä on määritelty monin eri tavoin, ja melko usein sanoja käytetään 
myös toistensa synonyymeina. Kumppaniyritystoiminnassa haluttiin puhua kuitenkin 
nimenomaan tiimeistä eikä ryhmistä, koska tiimit nähtiin tiiviimpänä ja tasapuoli-
sempana yhteistyön muotona kuin ryhmät. Tukea tälle näkemykselle löytyy muun 
muassa Heliniltä (2006, 213). Hän määrittelee tiimin ja perinteisen työryhmän eron 
olevan nimenomaan vastuunkannossa: perinteisissä ryhmissä vastuu tavoitteiden 
saavuttamisesta on tyypillisesti ryhmän johtajalla, kun taas tiimissä parhaassa 
tapauksessa kaikki tiimin jäsenet ottavat vastuuta tuloksesta. Juuri tähän kumppa-
niyritystoiminnassa toivottiin päästävän.

Vaikka tiimityöskentelyn juuret ovatkin johtamisen, tuottavuuden ja laadun kehit-
tämisessä, varsin pian sitä alettiin soveltaa myös kasvatustieteen alueella. 1960–
1970-luvuilla voimakkain muutos koulutuksen kaikilla aloilla oli juuri ryhmätöiden 
käyttöönotto. Vastareaktiona 1980-luvulla olikin täydellinen yksilöityminen niin 
kulttuurissa kuin yliopisto-opetuksessakin. 1990-luvulla alettiin rakentaa uudelleen 
pienryhmienpedagogista käyttötaitoa ja viisautta. Tämä työ jatkuu edelleen, ja tästä 
yksi toimiva käytännön sovellus on kumppaniyritystoiminta.

Andragoginen käsitys on, että kasvaminen ja muutos ovat helpoimmin saavutettavis-
sa ryhmissä. Lukuisat tutkijat ja käytännön ammattilaiset ovat olleet kiinnostuneita 
yksilöllisestä ja yhteisöllisestä muutoksesta ryhmässä. Runsas ryhmädynamiikan 
tutkimus on tuottanut hyviä yleistyksiä niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat ryhmien 
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merkitykseen kehittymisessä, oppimisessa ja ammatillisessa kasvussa. Seuraavas-
sa joitakin keskeisiä havaintoja, jotka todettiin paikkansapitäviksi myös kumppani-
yritystoiminnassa.

Ryhmän kiinnostavuus sen jäsenen kannalta. 1. Tiimityöskentelyn mielekkyys 
yksilön kannalta on melko suoraan verrannollinen siihen, miten hyvin tiimi 
palvelee yksilön omia tarpeita. Toimivassa tiimissä yksilöt saavat tiimiltä 
turvallisuutta ja tuntevat itsensä hyväksytyksi. Tiimi auttaa yksilöä pääsemään 
tavoitteisiinsa, ja kun opettajat arvostavat ryhmää, kokee yksilö saavansa ar-
vostusta ryhmän jäsenenä.
Ryhmän kollektiivinen itsesäätely.2.  Tiimi on sitä toimivampi, mitä paremmin 
se tietoisesti pystyy prosessejaan tutkimaan ja parantamaan; toisin sanoen 
hyödyntämään palautemekanismia. 
Oman käyttäytymisen ymmärrys.3.  Mitä paremmin tiimin jäsen ymmärtää oman 
ja ryhmän käyttäytymiseen vaikuttavia voimia, sitä paremmin yksilö voi tukea 
ryhmän rakentumista ja vastustaa ryhmää hajottavia voimia.

Asikainen (1995, 164) on tarkastellut ryhmätyötä nimenomaan ratkaisuna korkea-
kouluopiskelukulttuurin pulmiin. Tähän kumppaniyritystoimintakin ensisijaisesti 
tähtää. Kuten Asikainenkin toteaa, parhaimmillaan tiimityöskentely helpottaa 

opiskelun alun ahdistusta•	
teoreettisuuden yhteisöllistä sulatusta•	
kokemusten yhteistä reflektointia•	
ammatillisten tavoitteiden jäsentämistä.•	

Kumppaniyritystoiminnassa käytetty tiimityöskentely painottuu opintojen alkuvai-
heeseen, käytännössä kahteen ensimmäiseen opiskeluvuoteen, jolloin kaikki etene-
vät suunnilleen samaa tahtia ja valinnaisuus on melko vähäistä. Tiimi on 
opiskelumuoto, mutta myös opiskelun työmuoto ja opiskelun kohde.

Toisena tavoitteena kumppaniyritystoiminnassa on valmistaa opiskelijaa nykyaikai-
seen työelämään, joka yhä enemmän vaatii tiimityössäkin korostuvia vuorovaiku-

tustaitoja, nopeaa muuttumiskykyä ja 
tiedonhallintaa (vrt. esim. Mannermaa 
1994). Kumppaniyritystoiminnassa 
selkeä yhteys käytännön työelämään 
tulee nimenomaan sitä kautta, että 

opiskelijoilla on oikea, olemassa oleva yritys, jonka toimintaan he teoreettista 
tietämystään peilaavat. Tämä on hyödyllistä siksikin, että varsin usein kirjallisuus 
käsittelee toimintaa suuryritysympäristössä ja pk-yritysten toimintatavat jäävät 
selkeästi vähemmälle tarkastelulle, jopa kokonaan ilman huomiota. Koska kumppa-
niyritystoiminta on nimenomaan pk-yrittäjyyden koulutusohjelman opiskelumuoto, 
voidaan sillä osaltaan täyttää tätä kirjallisuuden ja käytännön välistä kuilua.

Tiimi on opiskelumuoto, 
mutta myös opiskelun työ-
muoto ja opiskelun kohde.
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Opintojen alkuvaiheessa opintojaksoille tehtävät harjoitustyöt ovat väistämättä 
enimmäkseen kuvailevia, mutta opintojen edetessä todellisiin yritysten ongelmiin 
pohjautuvat analyysit ja kehitystehtävät voidaan ottaa mukaan. Opintosuunnitelma 
sallii myös projektien sisällyttämisen osaksi opintoja, jolloin täysin yritysten tarpeis-
ta lähtevien käytännön työelämäprojektien toteuttaminen on mahdollista. Hyöty on 
molemminpuolinen: opiskelijat saavat opintopisteitä, oppivat käytännön ongelman-
ratkaisutaitoja ja yritys puolestaan saa käyttöönsä ylimääräisiä, osaavia resursseja. 
Esimerkkinä yrityksille toteutetuista oppimisprojekteista voidaan mainita vaikkapa 
asiakastapahtuman puhelinkontaktointi, tapahtuman järjestämiseen osallistuminen 
ja työtyytyväisyystutkimus. Luonnollisesti toimeksiantojen vaikeusaste voi (ja sen 
tulee) kasvaa opintojen edetessä ja osaamisen karttuessa. Myös kansainvälisiä 
verkostoja on hyödynnetty joissain oppimisprojekteissa: vieraskielisten aineistojen 
tuottaminen suoraan yritysten käyttöön tai yrityksille tehtäviin kyselyihin onnistuu 
opiskelijatyönä.
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4 Ai-MeNeTelMä JA ReFleKTiO

Ammattikorkeakoulututkintojen kompetenssikuvauksissa korostuvat voimakkaasti 
yksilön oppimisen ja kehittymisen taidot. Opiskelijan odotetaan oppivan paitsi juuri 
opiskeluhetkellä hankittavissa oleva osaaminen myös taito tunnistaa osaamisen 
kehittämistarpeita itsessään ja täydentää osaamistaan myöhemmin työelämässä 
toimiessaan. Tutkintoa ei siis enää nähdä osaamisen sinettinä vaan eräänlaisena 
porttina jatkuvaan, elinikäiseen asiantuntijuuden kehittämiseen. Tutkinto-opinnot 
ovat siten osa oppimisen jatkumoa, osa, joka hyödyntää aiemmin opittua ja samalla 
johdattelee myöhempään oppimiseen.

Jatkuvan oppimisen ajatusta on jo sivuttu luvussa 3. Seuraavassa tarkastellaan 
lähemmin kumppaniyrityspedagogiikkaan kytkettyjä oppimaan oppimisen mene-
telmiä. AI-menetelmä (luku 4.1) ja reflektio (4.2) yhdessä muodostavat opettajien 
kokemuksen mukaan toimivan tavan tukea oppimista ja johdatella jatkuvaan asian-
tuntemuksen kehittämiseen. Yhdistelmän opetukselliset elementit on koottu yhteen 
kuviossa 3.

Kuvio 3. AI-menetelmä ja reflektio yhdessä.

AI-menetelmään liittyviä työpajoja järjestetään kaksi ensimmäisenä opiskeluvuote-
na ja yksi toisena opiskeluvuotena. Viimeksi mainittu sijoittuu lähestymistavaltaan 
jo AI-menetelmän ja reflektoinnin välimaastoon. Reflektioon johdatellaan yhdessä 
työpajassa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ja sitä harjoitellaan säännöllisesti 
oppimispäiväkirjoissa ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana. Kolmannen ja nel-
jännen vuoden opinnoissa reflektio kytkeytyy harjoittelujaksoon ja opinnäytetyöhön. 
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4.1 AI-menetelmä tiimien sitouttamisen ja 
ohjaamisen välineenä

Kumppaniyritystoiminnan alkuvaiheessa tiimien toiminnan edistämisessä so-
vellettiin Furmanin ja Aholan (2002) tuplatähti-menetelmää. Opiskelijat työstivät 
yhteisessä tiimipäivässä sekaryhmissä tuplatähden kahdeksaa teemaa (arvostus, 
hauskuus, onnistuminen, välittäminen, ongelmat, loukkaukset, vastoinkäymiset ja 
kritiikki). Teemojen käsittelyn jälkeen opiskelijat kokoontuivat omiin tiimeihinsä ja 
keskustelivat ohjatusti oman tiiminsä toiminnasta ja sen kehittämisestä. Kukin tiimi 
kartoitti omat vahvuutensa ja kipupisteensä sekä laati suunnitelman jatkosta.

Kokemukset tuplatähdestä olivat pääsääntöisesti positiivisia, mutta opiskelijatiimi-
en kanssa toimimiseen haluttiin kuitenkin avoimempi ja joustavammin muokattava 
lähestymistapa. Seuraavassa kuvataan tarkemmin valittua menetelmää.

4.1.1 Avaimena positiivinen lähestyminen

Nykyään kumppaniyritystoiminnassa on käytössä tiimien sitouttamisen ja tiimien 
kehittämisen välineenä AI-menetelmä. AI tulee sanoista Appreciative Inquiry ja me-
netelmän on kehittänyt David Cooperrider (Cooperrider & Shivastra 1987; Cooper-
rider & Whitney 2000) alun perin organisaatioiden muutosprosessien tukemiseen. 
AI-menetelmä perustuu sosiaaliseen konstruktionismiin ja dialogiin, ja sitä on käy-
tetty laajasti organisaatioiden muutosprosesseissa ympäri maailmaa. AI-menetelmä 
on toimintatutkimusta, mutta sen erottaa perinteisestä toimintatutkimuksesta oma 
filosofiansa. AI-menetelmää on hyödynnetty hyvin kokemuksin myös opetuksessa 
erityisesti Yhdysvalloissa (ks. Conklin & Hart 2009). Menetelmän tavoitteena on 
opiskelijoiden aiempien oppimiskokemusten hyödyntäminen yhteisöllisen oppimis-
ympäristön luomisessa.

Menetelmä perustuu positiiviseen lähestymiseen. Tarkoituksena on keskittyä siihen, 
mikä organisaatiossa toimii ja on hyvää. AI on eräänlainen löytöretki erinomaisuu-
teen: mikä on parasta ihmisissä, organisaatioissa ja ympäröivässä maailmassa. Sen 
sijaan, että lähestyttäisiin organisaation (tai tiimin) ongelmia, lähdetään liikkeelle 
aiemmista hyvistä kokemuksista ja vahvuuksista. (Cooperrider & Whitney 2005.)

Fitzgerald ym. (2001, 209) mukaan perinteinen AI-menetelmä sisältää neljä eri vai-
hetta (4-D cycle, Kuvio 4.). Ensimmäinen vaihe pitää sisällään löytämisen (discovery: 
appreciating what is), jonka tavoitteena on selvittää ihmisten aiempia positiivisia 
kokemuksia ryhmästä, yhteisöstä tai esimerkiksi oppimisesta sekä niistä tekijöistä, 
jotka ovat tehneet mahdolliseksi nämä positiiviset kokemukset. Toinen vaihe on 
nimeltään unelmointi (dream: imagining what could be), jossa unelmoidaan, mikä 
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voisi olla vielä paremmin. Unelmoinnin pohjana käytetään ensimmäisessä vaiheessa 
löytyneitä kokemuksia. Kolmannessa vaiheessa suunnitellaan, miten näitä unelmia 
voidaan hyödyntää varsinaisessa toiminnassa (design: determining what should 
be). Neljännessä vaiheessa toteutetaan suunnitelma, jossa otetaan huomioon myös 
jatkuva oppiminen ja syklin palaute jälleen ensimmäiseen vaiheeseen (destiny/
delivery: implementation).

Kuvio 4. AI-menetelmän vaiheet.

Kumppaniyritystoiminnassa näitä neljää eri vaihetta on käytetty sekä aloittavien 
että jatkavien tiimien oppimistavoitteiden löytämisessä. AI-menetelmää on siis 
hyödynnetty kaksivaiheisesti: tiimitoiminnan aloittamisessa ja tiimien kehittämi-
sessä. Lisäksi KUMPE-hankkeessa on kehitetty kolmas testattava vaihe, jossa AI-
menetelmää käytetään, yksilötasolla, opiskelijoiden urasuunnitelmien luomiseen ja 
fokusointiin. 

4.1.2 AI-menetelmä tiimitoiminnan aloittamisessa

Menetelmä. AI:n sisältämien neljän eri vaiheen kautta löydetään yhteinen tavoite 
oppimiselle ja tiimityöskentelylle. Bushe (2001) painottaa, että tiimin prosessien oh-
jaaminen AI-menetelmällä on erilainen aloittavien ja jo pitkään toimineiden tiimien 
kanssa. Toisaalta pitkäänkin toimineella tiimillä saattaa olla tilanne, jossa ryhmän 
kehittyminen on jäänyt alkuvaiheeseen. Prosessin ohjaamisessa on siten otettava 
huomioon tiimin kehittymisen tilanne, joka ei välttämättä liity siihen, kuinka kauan 
tiimi on toiminut, vaan pikemminkin tiimin ryhmädynamiikkaan. 

Bushen (1998) kuvaama prosessi AI:n käytöstä aloittavien tiimien kanssa on ollut 
pohjana myös kumppaniyrityspedagogiikassa. Prosessi alkaa sillä, että tiimin 
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jäsenet muistelevat parhaimpia kokemuksiaan tiimitoiminnasta ja jakavat ne keske-
nään. Jokainen tiimin jäsen kertoo yksitellen oman tarinansa muiden kysellessä ja 
tarkentaessa kertomusta. Lopuksi tiimin on mietittävä hyvin toimivan tiimin ominai-
suuksia sekä tunnistettava niitä toimintatapoja omassa tiimissä, jotka auttavat tiimiä 
tulemaan hyvin toimivaksi tiimiksi. 

Kumppaniyrityspedagogiikassa tiimitoiminta käynnistetään AI-työskentelyllä. Ta-
voitteena on, että tiimi hyödyntää jäsentensä aiempia kokemuksia, löytää yhteisen 
tavoitteen ja sitoutuu siihen, luo pelisäännöt tiimitoiminnalle ja pyrkii löytämään 
parhaat menetelmät tiimin yhteistyöhön. Työskentelyssä painotetaan rajoitteiden 
unohtamista. On hyvä miettiä epärealistisiakin tavoitteita unelmointivaiheessa, jotta 
kaikki mahdollisuudet voidaan löytää. 

AI-menetelmän Discovery -vaihe aloitetaan siten, että jokainen tiimin jäsen miettii 
ensin itsenäisesti omia huippuhetkiään ja kokemuksiaan a) oppimisesta ja b) tiimi-
työstä. Kokemukset voivat liittyä, mihin tahansa elämän osa-alueeseen eli tiimin 
jäseniä rohkaistaan miettimään kokemuksiaan oppimisesta ja tiimityöskentelystä 
laajemmin eikä pelkästään aiempiin opintoihin liittyen. Kokemus pyydetään kuvai-
lemaan mahdollisimman tarkasti: mikä tämä kokemus oli, millainen oma rooli oli 
tilanteessa, millainen rooli muilla ihmisillä oli tilanteessa sekä millaisia ajatuksia ja 
tunteita kokemus herätti? Yksilötyöskentelyn jälkeen kokemukset jaetaan keskus-
tellen tiimissä. 

Toisessa (Dream) vaiheessa tiimiä pyydetään miettimään ja keskustelemaan erilai-
sista toiveista, joita heillä on tiimityöskentelylle. Tiimi miettii seuraavia asioita: 

Mitä pitäisi tapahtua, että tästä tiimistä •	
tulisi loistava tiimi?
Millaisia toiveita asetatte tiimin •	
työskentelylle?
Mitä toivoisitte oppivanne?•	
Millaisia kokemuksia saisitte toimiessanne loistavan tiimin jäsenenä?•	
Mitkä kolme toivetta•	  asettaisitte ehdoksi loistavalle tiimille?

Tulokset kootaan ja käydään kirjoittamassa joko taululle tai isolle paperille kaikkien 
tiimien nähtäväksi. Kolmannessa (Design) vaiheessa kaikkia tiimejä pyydetään 
katsomaan toistensa työskentelyn tulokset läpi ja käydään keskustelua siitä, ovatko 
kaikki ymmärtäneet toisten tiimien kirjoittamat asiat. Ryhmiä pyydetään vielä miet-
timään, haluavatko he lisätä näihin toiveisiin vielä jotakin.

Lopuksi (Destiny/Delivery) toiveista äänestetään. Jokaisella tiimin jäsenellä on 
kolme ääntä käytössään ja hän saa käydä äänestämässä taululle/paperille niitä 
asioita, jotka itse henkilökohtaisesti kokee kaikista tärkeimmiksi tiimityöskentelyssä. 

Mitä pitäisi tapahtua,  
että tästä tiimistä  

tulisi loistava tiimi?
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Äänestettävänä ovat siis edellisessä vaiheessa taululle/paperille kerätyt tiimien 
tuottamat toiveet. Muidenkin tiimien tuottamia toiveita saa äänestää. Äänestys 
suoritetaan tiimikohtaisesti ja tiimiohjaaja kokoaa oman tiiminsä osalta eniten ääniä 
saaneet asiat. 

Lopuksi tiimiohjaaja esittää omalle tiimilleen äänestyksen tulokset, joiden pohjalta 
laaditaan ja allekirjoitetaan tiimille pelisäännöt tulevaa työskentelyä varten.

Kokemuksia. Aloittaville tiimeille toteutettuna AI-menetelmä on toiminut hyvin. 
Opiskelijoilta on kerätty palautetta, joka on ollut pääsääntöisesti positiivista. 
Tiimitoiminnan aloittamiseen liittyvä AI-menetelmä on syytä toteuttaa jossakin 
epävirallisemmassa paikassa kuin opiskeluun liittyvissä tiloissa. Ennen varsinaista 
työskentelyä on hyvä hyödyntää erilaisia tutustumiseen liittyviä menetelmiä, koska 
tässä vaiheessa tiimin jäsenet ovat toisilleen vielä vieraita. Nykyään AI-menetelmää 
sovelletaan ensimmäisen kerran tiimityöleirillä heti opintojen alkaessa.

Tiimien tuottamat toiveet ovat kokonaisuutena katsottuna olleet vuosittain varsin 
samankaltaisia. Esimerkissä 1 on esitetty tulokset äänestyksestä vuodelta 2010. 
Vuonna 2011 painottui enemmän halu tuottaa kumppaniyritykselle selvää lisäarvoa. 
Kiinnostavaa kyllä, tiimien kesken äänet jakautuvat eri tavalla. Toiselle tiimille on 
tärkeämpää yhteishenki kuin tasapuolinen työnjako ja päinvastoin. 

Ryhmän avoimuus ja toisten mielipiteiden kuunteleminen (21 ääntä)1. 
Tasapuolinen työnjako (17 ääntä)2. 
Aikatauluissa pysyminen (17 ääntä)3. 
Yhteishenki, hyvä tiimihenki (11 ääntä)4. 
Vahva puheenjohtaja (4 ääntä)5. 
Kaikki yrittävät olla aina paikalla (4 ääntä)6. 
Menestys tehtävässä (4 ääntä)7. 
Joustavuus (3 ääntä)8. 
Eri-ikäiset ja eri kokemuksia omaavat voivat toimia hyvin ryhmässä (2 ääntä)9. 
Aktiivisuuden osoittaminen (1 ääni)10. 
Tiimin tunteminen (1 ääni)11. 

Esimerkki 1. Tiimien toiveäänestyksen tulokset vuodelta 2010.
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4.1.3 AI-menetelmä tiimien kehittämisessä

Menetelmä. AI-menetelmän perusajatuksia käytetään toimivien tiimien kohdalla 
tiimitunneilla ja oppimispäiväkirjojen käsittelyssä (ks. luku 4.2.2). Pelisääntöihin 
palataan tasaisin väliajoin ja tarkistetaan tiimin itselleen asettamia tavoitteita. 
AI-menetelmästä toteutetaan koko ryhmälle toinen työskentelyvaihe ensimmäisen 
vuoden kevätlukukaudella. Tällöin tiimi on toiminut yhdessä aktiivisesti puoli vuotta. 
Työskentelyssä hyödynnetään Cameronin (2008) neljää positiiviseen johtamiseen 
liittyvää periaatetta: 1) positiivinen työilmapiiri, 2) positiiviset ihmissuhteet, 3) posi-
tiivinen viestintä ja 4) positiivinen tarkoitus. Kuviossa 5 on kuvattu nämä osatekijät. 

Kuvio 5. Hyvään johtamiseen liittyvät perusperiaatteet Cameronin (2008, 14) mukaan.

Positiivinen ilmapiiri syntyy yhteisöissä, joissa on empatiaa ja jäsenet osaavat 
myötäelää toistensa tilanteissa. Anteeksiantaminen, -pyytäminen ja -saaminen ovat 

luonnollisia osia toiminnassa ja kiitol-
lisuutta osoitetaan toisten tekemisis-
tä. Positiiviset ihmissuhteet syntyvät 
verkostoissa, joissa kyetään vahvis-
tamaan toisten kykyjä ja osaamista. 
Positiivinen viestintä toimii pohjana 

dialogille, jossa annetaan hyvää palautetta, osataan käyttää oikeita sanoja ja viestiä 
toisten toimintaa tukevalla tavalla. Kaikkea toimintaa ohjaa positiivinen merkitys, 

Positiiviset ihmissuhteet 
syntyvät verkostoissa,  

joissa kyetään vahvistamaan 
toisten kykyjä ja osaamista.
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jossa yhteisön jäsenten arvot otetaan huomioon, rakennetaan toimivaa yhteisöä ja 
hyvinvointia sekä nähdään oman toiminnan merkitys laajemmassa mittakaavassa.

Työskentely aloitetaan AI:n perusperiaatteita hyödyntämällä siten, että tiimin jäsenet 
pohtivat ensin henkilökohtaisesti paperille kirjoittaen 1) mitä hän on antanut tiimille, 
mitkä ovat hänen henkilökohtaiset vahvuutensa ja paras antinsa tiimille, sekä 2) mitä 
positiivista tiimi on antanut kyseiselle jäsenelle, ja mikä tiimissä hänen mielestään 
on parasta. Tämän lisäksi tiimin jäseniä pyydetään pohtimaan, mikä on jokaisen oma 
ammattiunelma: mitä unelma-ammatissa tehdään sekä mitä taitoja, osaamista ja 
asiantuntemusta siinä tarvitaan. Unelma-ammatit jaetaan ryhmissä ja pohditaan 
lisäksi, mitä tiimityöskentelyn avulla voi oppia. Kolme tärkeintä asiaa kerätään isolle 
paperille ja esitellään koko ryhmälle (kaikki tiimit ovat läsnä).

Tämän jälkeen käsitellään yksittäin Cameronin neljää perusperiaatetta. Tiimit 
sekoitetaan keskenään ja ryhmille annetaan erilaiset pohdintatehtävät positiiviseen 
ilmapiiriin liittyen. Osa ryhmistä miettii konkreettisia esimerkkejä tiimityöhön liittyen 
myötätunnosta ja empatiakyvystä, osa anteeksiantamisesta, anteeksipyytämisestä 
ja anteeksisaamisesta ja osa kiitollisuudesta. Tämän jälkeen tehdään uudet ryhmät 
siten, että jokaisesta aiemmasta ryhmästä on siinä edustus. Tässä uudessa ryhmäs-
sä jaetaan edellisten ryhmien ajatukset.

Positiivisia ihmissuhteita käsitellään siten, että tiimin kesken jokainen kirjoittaa toi-
sistaan niitä henkilökohtaisia vahvuuksia, joita on kyseisessä jäsenessä havainnut. 
Lopuksi tiimi pohtii yhdessä, miten näitä vahvuuksia voisi parhaiten tiimityöskente-
lyssä hyödyntää.

Positiivista viestintää käsitellään dialogin kautta. Kaikille tiimeille kerrotaan yh-
teisesti dialogin perussäännöt: kuuntele, kunnioita, odota ja puhu suoraan (Isaacs 
2001). Tämän jälkeen tiimille annetaan tehtäväksi jakautua pareihin, jotka käyvät 
keskenään dialogiharjoituksen aiheesta tiimin pelisääntöjen noudattaminen. Harjoi-
tus tehdään siten, että pari keskustelee aiheesta keskenään toisen parin kuunnel-
lessa. Tämän jälkeen vaihdetaan osia. Tavoitteena on oppia sekä kuuntelemaan että 
keskustelemaan.

Viimeinen osa Cameroniin liittyvää työskentelyä on positiivisen merkityksen ja 
tarkoituksen pohtiminen. Osuus on haasteellinen käsiteltäväksi käytännön tasolla, 
koska aihe on opiskelijoille hyvin abstrakti. Tämä on toteutettu siten, että tiimi pohtii 
seuraavia asioita: 1) jos tiimin tekemä harjoitustyö onnistuu erittäin hyvin, millaisia 
vaikutuksia sillä on ja kenelle ja 2) millaisia tapoja ja keinoja on yhteenkuuluvuuden 
rakentamiseen tiimissä. Tämä puretaan yhdessä keskustellen läpi.
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Työskentely lopetetaan siten, että tiimi asettaa kolme konkreettista tavoitetta lop-
pulukuvuodelle. Tavoitteet voivat olla oppimiseen ja tiimin työskentelyyn liittyviä. 
Näihin tavoitteisiin palataan tiimitunneilla loppukevään aikana.

Kokemuksia. AI-menetelmän toinen vaihe on kumppaniyritystoiminnassa toteutettu 
ryhmädynamiikan kannalta oikeaan aikaan. Puolen vuoden työskentelyn jälkeen 
on hyvä palata lähtökohtiin ja pohtia tarkemmin, mitä tiimityöskentely oikeastaan 
on; mitä taitoja se antaa, mitä sen kautta voi oppia ja millaisilla keinoilla tiimi 
voi työskennellä vieläkin paremmin. Positiivinen lähestymistapa ja vahvuuksien 
hyödyntäminen saa aikaan hyvän pohjan jatkotyöskentelylle. Vaikka tiimeissä on 
ollut puolen vuoden aikana myös ongelmia, on näitä ongelmia pyritty käsittelemään 
positiivisuudesta käsin.

Keväällä 2012 toteutetussa työskentelyssä tiimin jäsenet kokivat antaneensa tiimille 
omaan osaamiseensa liittyviä taitoja, vuorovaikutukseen liittyviä taitoja (keskustelun 
ylläpitäminen, keskustelun ohjaus aiheeseen) sekä varsinaiseen työskentelyyn liitty-
viä taitoja (asioiden tekeminen ajallaan, lupausten pitäminen, erilaisten ratkaisujen 
ehdottaminen). Tiimiltä koettiin saaneen osaamista ryhmässä työskentelyyn, uusia 
näkökulmia, rohkeutta tehdä erilaisia asioita, kokemusta erilaisista oppijoista, tu-
kea, tietoa ja taitoja (Esimerkki 2). Tiimin kautta oli myös saatu uusia ystäviä, opittu 
kompromissien tekemistä sekä muiden huomioimista.

”Tiimi on opettanut minua jakamaan vastuuta ja ottamaan kaikkien mielipiteet 
huomioon. Parasta tiimissämme on pitkäjänteisyys.”

”Tiimi on antanut paljon rohkeutta tehdä erilaisia asioita, 
 pääasiassa niitä, joita jännitän paljon.”

”…tunteen siitä että kuuluu johonkin yhteisöön tai ryhmään.”

”Hyvää mieltä huonoinakin päivinä.”

Esimerkki 2. Neljän opiskelijan kommentteja vuoden 2012 AI-työskentelyssä.

Unelma-ammattivaiheessa tiimin jäsenet pohtivat sitä, mitä taitoja tiimityössä voi-
daan oppia. Näitä taitoja olivat: vuorovaikutustaidot, johtamis- ja kompromissitaidot, 
yhteistyötaidot, taito hyödyntää erilaisia näkökulmia ja ideoita, ryhmätyöskentelytai-
dot ja taito jakaa vastuuta sekä kantaa sitä. Osa painotti myös, että tiimityö tarjoaa 
erilaisia kontakteja, joista voi jatkossa olla hyötyä.

Yhteenvetona voi todeta, että AI-menetelmä sopii hyvin sekä tiimitoiminnan aloitta-
miseen että tiimien kehittämiseen. Tiimitoiminnan toisena vuonna menetelmää on 
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hyödynnetty yhdessä tiimien yhteisessä työskentelysessiossa, jossa tiimin jäsenten 
henkilökohtaisiin vahvuuksiin ja niiden kehittämiseen on palattu. Jatkossa on kui-
tenkin pohdittava sitä, miten menetelmää voisi entistä tehokkaammin hyödyntää 
myös normaalissa tiimiohjauksessa tiimituntien aikana.

4.1.4 AI-menetelmä henkilökohtaisen uraorientaation tukena

AI-menetelmästä tiimityöskentelyssä saatujen hyvien kokemusten pohjalta on 
päätetty ottaa käyttöön myös kolmas vaihe, jossa painopiste on opiskelijan tule-
vaisuuden uran tarkastelussa. Kolmas vaihe ajoittuu opiskelun toisen lukuvuoden 
keskivaiheille. 

Työskentely aloitetaan Discovery-osalla siten, että kutakin opiskelijaa pyydetään 
pohtimaan omia aiempia kokemuksiaan ja omia vahvuuksiaan. Tehtävä on kaksi-
osainen. Ensimmäisessä osassa opiskelijaa pyydetään kuvaamaan lyhyesti tilanne, 
jossa hän on kokenut onnistuneensa erityisen hyvin, kokenut osanneensa juuri oi-
keita asioita, ja olevansa tekemässä juuri sitä, mitä hänen pitääkin tehdä. Opiskelijaa 
pyydetään myös nimeämään tilanteen vaatima keskeisin osaaminen, ja kuvaamaan, 
miten hän päätyi kyseiseen tilanteeseen. Tehtävän toisessa osassa opiskelijaa pyy-
detään arvioimaan omia voimavarojaan. Tehtävässä on eritelty tiedolliset, taidolliset, 
persoonaan liittyvät ja kokemukselliset vahvuudet. Tehtävänanto ohjaa positiiviseen 
tarkasteluun; tavoitteena on AI-menetelmän hengen mukaisesti keskittyä voimava-
rojen ja mahdollisuuksien löytämiseen. Discovery-tehtävä tehdään kirjallisena, ja se 
on integroitu osaksi Johtaminen ja HR -opintojaksoa.

Toinen (Dream) ja kolmas (Design) osa toteutetaan työpajamuodossa. Työpajaan 
osallistuu kaksi tiimiä kerrallaan. Opiskelijoita on pyydetty ottamaan mukaan 
Discovery-vaiheen listauksensa omista voimavaroistaan. Työskentelyn aluksi 
opiskelijoita pyydetään kuvittelemaan, minkälainen olisi heidän unelmaelämänti-
lanteensa kolmen vuoden kuluttua. Unelmointia ei rajata nimenomaan työelämään, 
vaan opiskelijoita rohkaistaan kuvaamaan myös asuinpaikkaa, harrastuksia ja yleis-
tä elämäntilannetta. Unelma kuvataan piirtämällä ja valmistautumalla kertomaan 
piirroksen sisältö. Työpajan vetäjä osallistuu unelmointivaiheeseen. 

Kun opiskelijat ovat saaneet unelmansa valmiiksi, ne käydään yhdessä läpi. Jos joku 
opiskelijoista ei halua jakaa unelmansa yksityiskohtia, sitä ei ole pakko tehdä. Jo-
kaista pyydetään kuitenkin miettimään, miten sitoutunut on unelmansa toteuttami-
seen (0–100 %). Jos jotkut osallistujista eivät ole valmiita sitoutumaan unelmaansa, 
heitä pyydetään muokkaamaan unelmaansa sellaiseksi, että ovat siihen valmiita 
panostamaan. Kun kaikilla on unelma, johon voi sitoutua ainakin 75 %, jatketaan 
työskentelyä. 
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Design-vaihe aloitetaan siten, että työpajanvetäjä kehottaa osallistujia tekemään 
mielessään aikamatkan tulevaisuuteen, unelmaansa, ja miettimään, miten ovat 
saaneet työpaikan, jossa ”nyt” ovat. Mitä osaamista/kokemusta/ominaisuuksia sii-
hen vaadittiin? Sen jälkeen palataan Discovery-vaiheen listaukseen voimavaroista. 
Kutakin opiskelijaa pyydetään lukemaan läpi tuottamansa lista voimavaroista ja poh-
timaan, mitä osaamista tai mitä kokemuksia kultakin mahdollisesti vielä puuttuu, ja 
mitä kukin voi tehdä sen hankkimiseksi. Jokaista pyydetään suunnittelemaan sitten 
yksilötyöskentelynä polku unelmaelämäntilanteeseen. Työskentelyn tueksi työpajan 
vetäjä tuo esille joukon kysymyksiä, joita opiskelijat voivat hyödyntää suunnittelus-
saan (Esimerkki 3). 

Päästäkseni unelmaduuniin vuonna 20…
Mitä työ- tai harjoittelukokemusta minun kannattaisi vielä hankkia? Miten se •	
onnistuisi parhaiten?
Mitä valinnaisia opintoja minun kannattaisi suorittaa? Miten otan niistä •	
selvää ja saan ne opinto-ohjelmaani?
Minkälainen opinnäytetyöni tulisi olla? Mitä hyödyllistä voisin oppia sen •	
myötä ja mitä osaamista voisin opinnäytetyöllä osoittaa?
Kenelle minun kannattaisi opinnäytetyöni tehdä? Miten toimeksiantajasta •	
voisi olla hyötyä unelmani toteuttamisessa?
Keihin minun kannattaisi luoda verkostoja? Miten voisin sen tehdä?•	

Esimerkki 3. Työpajakysymyksiä. 

Työpaja päätetään, kun osallistujilla on karkea suunnitelma unelmansa tavoittamises-
ta. Viimeiseksi pohditaan, mitä jokainen voi tehdä heti huomenna / kevätlukukauden 
aikana / kesän aikana / seuraavan lukuvuoden aikana varmistaakseen unelmansa 
toteutumisen. Orientaationa Deliveryyn eli toteutukseen kukin laittaa kalenteriinsa 
tarkistuspäiviä, jolloin palaa tarkastelemaan suunnitelmansa onnistumista. 

AI-menetelmän kolmannen vaiheen tavoitteena on valtaistaa ja vastuuttaa opiskeli-
joita suhteessa omaan työuraansa. Työskentelymuodon tarkoituksena on konkreti-
soida opiskelijoille opintojen instrumentaalista roolia ja muistuttaa työharjoittelun ja 
opinnäytetyön merkityksestä työelämään siirtymiselle. 

Uraorientaatioon ohjausta AI-menetelmällä testataan ensimmäistä kertaa marras-
joulukuussa 2012, jolloin AI-menetelmään opintojensa alusta asti kuvatusti osallis-
tuneet opiskelijat ovat toisen lukuvuotensa puolivälissä. Kokemukset eivät näin ollen 
ehtineet mukaan tähän käsikirjaan. Työskentelytavan suunnittelussa on kuitenkin 
pystytty hyödyntämään aiempia kokemuksia opinnäytetyöaiheita käsittelevistä työ-
pajoista, joista on saatu hyviä kokemuksia.
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4.2 Reflektio – tietoinen oppiminen ja kolme oppijaa

Kumppaniyritystoiminnan alkuvaiheessa opiskelijoiden henkilökohtaista kehittymis-
tä sekä yksilöinä että tiimin jäseninä pyrittiin tukemaan strukturoidun itsearvioinnin 
ja vertaispalautteen kautta. Opiskelijoita ohjattiin lomaketta käyttäen arvioimaan 
omaa ja tiimin muiden jäsenten osallistumista, panosta ja kehittymistä kaksi kertaa 
lukukaudessa. Tiimiohjaajat koostivat vertaispalautteesta tiivistelmän ja kommen-
toivat sitä kullekin opiskelijalle. 

Kokemukset strukturoidusta itsearvioinnista osoittautuivat kahtalaisiksi. Toisaalta 
numeerinen palaute koettiin selkeäksi ja helpoksi. Sanallisin kommentein täyden-
nettynä se auttoi rakentamaan käsitystä omista vahvuuksista ja heikkouksista. Oli 
kuitenkin huomattavissa, että kaikki opiskelijat eivät kyenneet soveltamaan annet-
tuja kriteerejä tarkastelussaan, jolloin vertaispalaute saattoi jonkun yksilön kohdalla 
perustua enemmän henkilökohtaisiin suhteisiin kuin suoriutumiseen tiimissä. Myös 
numeerisen arvioinnin hyödyllisyydestä sinänsä on erilaisia mielipiteitä; numerohan 
ei kerro, miten suoritusta voisi parantaa vaan ainoastaan sen, minkä arvoiseksi 
suoritus on katsottu. Käytännön kokeilussa huomattiin, että opiskelijat, vaikka itse 
olivatkin kiinnostuneita sanallisista kommenteista, mielellään palautetta antaessaan 
valitsivat helpomman tien ja tyytyivät antamaan numeerisen arvioinnin.

Strukturoitu vertaisarviointi ei siis täyttänyt sille asetettuja odotuksia opiskelijan ke-
hityksen tukemisesta. Kaivattiin kokonaisvaltaisempaa otetta. Tämän vuoksi päätet-
tiinkin siirtää painopiste itse- ja vertaisarvioinnista reflektioon ja sen oppimiseen.

4.2.1 Reflektio ammatillista kasvua tukevana menetelmänä

Reflektio tarkoittaa toimintaa, jossa ihminen tutkii kokemuksiaan sekä ajattelee 
ja arvioi tekemäänsä (Kupias 2007, 104). Kun ihminen reflektoi, hän tarkastelee ja 
pohtii omaa toimintaansa, omia ajatustapojaan ja omia kokemuksiaan. Hän tarkas-
telee itseään, ajatteluaan ja toimintaansa ikään kuin uudesta näkökulmasta ja pyrkii 
ymmärtämään, miksi ajattelee niin kuin ajattelee ja miksi toimii niin kuin toimii. 
(Heikkinen 2010, 219–220.)

Reflektio on avainasemassa oppimisen kannalta. Kupias (2007, 105) toteaa, että 
merkittävät oppimiskokemukset sisältävät aina kriittistä reflektointia. Myös Ojanen 

(2009, 82) painottaa, että reflektio on yksilön 
ammatillisen kasvun keskeinen elementti. 
Reflektiivinen ajattelu ei ole kuitenkaan itses-
tään selvää, ja se ei toteudu automaattisesti. 
Ihmisen on hyväksyttävä reflektion merkitys 

Reflektio on yksilön 
ammatillisen kasvun 
keskeinen elementti.
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ennen kuin hän on valmis vastaanottamaan tietoa siitä. Itsellä täytyy olla myös halu 
tällaiseen ”ääneen ajatteluun”. (Ojanen 2009, 71–72.)

Keskeisenä tavoitteena reflektion käytössä opetuksessa on se, että opiskelija alkaisi 
luottaa enemmän asiantuntemukseensa ja omiin kokemuksiinsa ja vähemmän ul-
koisiin auktoriteetteihin. Opiskelijaa olisi kannustettava tämän tyyliseen toimintaan, 
sillä yleisesti ottaen ei ole yhtä hyväksyttyä totuutta, vaan asioilla on monet puolensa 
ja näkökannat voivat vaihdella paljonkin. Lisäksi reflektion kautta opiskelija voi ikään 
kuin astua askeleen taaksepäin ja tarkastella tilannetta uudenlaisesta näkökulmasta 
käsin. (Ojanen 2009, 76).

Reflektio linkittyy vahvasti kokemukselliseen oppimiseen. Pelkästään kokemukset 
eivät tuota oppimista, vaan kokemuksiin liittyviin kysymyksiin on saatava vastauksia 
ja kokemuksia on pohdittava, siis reflektoitava. Pysähtyminen, miksi-kysymysten 
kysyminen ja oman toiminnan reflektointi voivat muuttaa kokemukset oppimiseksi. 
(Ojanen 2009, 95–98.) Reflektoinnin arvo oppimisessa voi olla merkittävä, sillä se, 
minkä oppija havaitsee reflektion avulla, voi edelleen työstettynä tulla uuden tiedon 
perustaksi. Reflektio voi siis johtaa uusiin ajatuksiin, tunteisiin ja toimintaan. (Ojanen 
2009, 80.) Kuviossa 6 on havainnollistettu reflektioprosessia, jossa kokemusten ja 
reflektion kautta syntyy uudenlaisia näkökulmia ja oppimista. 

Kuvio 6. Reflektioprosessi (mukaillen Boud, Keogh & Walker 1985, 36).

Vaikka reflektio ei itsessään ole oppimismenetelmä, voidaan se rinnastaa oppimis-
menetelmiin siinä suhteessa, että opiskelijaa tulee opastaa ja ohjata reflektioon, 
aivan kuten mihin tahansa uuteen oppimismenetelmään. Ohjaajan on hyvä miettiä 
niitä tapoja, joilla hän ohjaa opiskelijoita reflektioon. Ohjaaja voi esimerkiksi esittää 
mitä-, miten- ja miksi-kysymyksiä ja kannustaa sekä rohkaista oppijoita tarkastele-
maan omaa toimintaansa ja näkökulmiansa. 

Usein on kuitenkin niin, että opiskelijan itsereflektio ei pelkästään riitä, vaan tarvitaan 
myös muiden, esimerkiksi ohjaajan reflektion apua ja tukea. Reflektio koskettaa yhtä 
hyvin siis ohjaajaa ja ohjattavaa. (Ojanen 2009, 81.) Koska kumppaniyritystoiminta 
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on oppimistilanne kaikille osapuolille, kaikki kolme myös reflektoivat: opiskelija, 
tiimiohjaaja ja kumppaniyrityksen edustaja (Kuvio 7). 

Kuvio 7. Reflektion osapuolet kumppaniyritystoiminnassa.

Pk-yrittäjyyden koulutusohjelman kumppaniyrityspedagogiikassa hyödynnetään 
reflektiota sekä yksilö- että tiimitasolla. Ensimmäisen opintovuoden syksystä 
lähtien opiskelijoita ohjataan reflektioon käytännön harjoitusten avulla. Opiske-
lija pohtii reflektiossaan omaa toimintaansa ja kehitystään kumppaniyritystiimin 
jäsenenä. Opiskelijan tekemä reflektio perustuu etukäteen valittuihin teemoihin, 
jotka edustavat koulutusohjelman keskeisiä oppimistavoitteita. Ohjaaja pohtii ref-
lektiossaan omaa toimintaansa tiimin ohjaajana, ohjaajan roolissa kehittymistä 
sekä kokemuksia tiimin ja kumppaniyrityksen välisestä toiminnasta. Tavoitteena on, 
että myös kumppaniyrityksen edustaja reflektoi kokemuksiaan tiimin ja yrityksen 
välisestä yhteistyöstä keskittyen erityisesti yrityksen näkökulmasta tärkeisiin yhteis-
työn muotoihin. Opiskelijat kirjoittavat reflektoivaa oppimispäiväkirjaa neljä kertaa 
lukuvuoden aikana. Ohjaajat ja kumppaniyritykset vastaavat reflektiokysymyksiin 
kaksi kertaa lukuvuodessa.

4.2.2 Reflektioon ohjaavat käytännön menetelmät

Reflektioprosesssin aikaansaamiseksi opiskelijoita on tietoisesti ohjattu reflektoi-
maan kokemaansa. Reflektiivisen ajattelun taito ei ole itsestäänselvyys. Käytännössä 
reflektointi voi olla opiskelijoille haastavaa; monelle se on uudenlainen väline oppimis-
prosessissa. Kumppaniyrityspedagogiikan kehitystyöhön onkin liittynyt myös reflek-
tion käytännön menetelmien työstäminen. Opiskelijat on johdateltu harjoittelemaan 
reflektiota yksin ja tiimissä, ja sen jälkeen reflektoimaan kokemaansa ja oppimaansa 
ohjaajien etukäteen valmistelemien kysymysten kautta. Seuraavassa kuvataan 
kumppaniyrityspedagogiikan oppimisympäristössä käytössä olevia reflektiotyöpajoja, 
oppimispäiväkirjoja sekä Moodle-verkkoalustalle tuotua reflektiomateriaalia.
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Reflektiotyöpajat.. Luvussa 3.3 kuvattu AI-menetelmä on itsessään reflektiivinen 
menetelmä. AI-työpajojen lisäksi opiskelijoille järjestetään sekä ensimmäisenä että 
toisena vuonna erikseen reflektiotyöpaja. Tarkoituksena on harjoitella reflektiota, 
kannustaa tiimin yhteiseen reflektioon ja auttaa tiimiä huomaamaan reflektion 
merkitys toiminnan ja oppimisen kannalta. Työpajoissa myös konkreettisesti reflek-
toidaan esimerkiksi tiimin toimintaa ja tiimin jäsenten roolia useasta näkökulmasta. 
Ohjaajat suunnittelevat työpajat etukäteen. Työpajat ovat kestoltaan noin neljä tuntia 
ja niiden aikana tehdään useita reflektioon liittyviä harjoituksia pääasiassa tiimin 
kanssa yhteisesti, mutta jonkin verran myös itsenäisesti. 

AI-menetelmää mukaillen reflektiossa korostetaan positiivista lähestymistapaa. 
Positiiviseen reflektointiin liittyviä yleisiä kysymyksiä ovat: Mikä toimii hyvin? Mitä 
pitäisi muuttaa? Mitä opimme? Mihin olemme menossa? Mitä teen tällä hetkellä? 
Missä olen onnistunut? Miten tämän voi tehdä paremmin? Mitä pitää tehdä, jotta pa-
rempaan tekemiseen päästään? Teenkö juuri sitä, mitä pitäisi tehdä? (Ghaye 2010)

Ensimmäisen lukuvuoden syksyllä järjestetään opiskelijoille johdatus reflektioon. 
Alkuun kartoitetaan heidän määritelmäänsä reflektiota käsitteenä sekä aiempia 
kokemuksia reflektoinnista. Tiimityöskentelyn alkumetreillä on tärkeää tehdä 
selväksi, että reflektio on olennainen osa tiimityöskentelyä. Jokainen tiimin jäsen 
reflektoi omaa kokemustaan tiimityöstä (miten toimin itse, miten koko tiimi toimii) 
sekä oppimistaan. 

Opiskelijoita johdatetaan aiheeseen tekemällä kaksi eri harjoitusta; ensimmäinen 
parin kanssa ja jälkimmäinen tiimin kanssa. Ensimmäisen tehtävän jälkeen opiske-
lijat pohtivat kysymyksiä, jotka liittyvät tehtävän suorittamiseen ja opiskelijan omiin 
kokemuksiin ja oppimiseen (Esimerkki 4).

Kuvaile tehtävän tekemistä:
Miltä tehtävänanto sinusta tuntui?1. 
Muuttuiko tunne tehtävän alusta tehtävän loppuun?2. 
Mitkä tunteet helpottivat tehtävän tekemistä tai häiritsivät sitä?3. 
Mitä opit itsestäsi, mitä opit tiimityöskentelystä?4. 

Esimerkki 4. Reflektioharjoitus paritehtävän jälkeen.

Jälkimmäisessä tehtävässä opiskelijat jakavat tiimissä omaa elämäänsä koskevia 
tuotoksia. Sen jälkeen he tarkastelevat molempia tekemiään harjoituksia toiminnan, 
ajatusten ja tunteiden tasolla. Tavoitteena on uudelleen arvioinnin kautta saavuttaa 
uusia näkökulmia ja toimintavalmiuksia. Lopuksi ensimmäisen oppimispäiväkirjan 
tavoitteet esitellään opiskelijoille. Työpajaa kahden viikon päästä seuraavalla tiimi-
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tunnilla opiskelijat alkavat kirjoittaa ensimmäistä oppimispäiväkirjaa tiimiohjaajan 
johdolla. Jatkossa opiskelijat tuottavat oppimispäiväkirjat tiimituntien ulkopuolella 
ja tallentavat ne Moodle-alustalle.

Ensimmäisen lukuvuoden työpajassa painopiste on siis reflektion oppimisessa. 
Toisen lukuvuoden työpaja painottuu enemmän omaan ja tiimin ammatilliseen 
orientaatioon sekä urahaaveiden mukaisten oppimistavoitteiden pohdintaan. Poh-
dinta kohdistuu tiimityöhön ja omaan rooliin (Esimerkki 5). 

Palauta mieleesi viime vuoden tiimityöskentely ja oma panoksesi. 

P= Plussat: 
Mikä oli viime vuoden aikana erityisen hyvää ja arvokasta omassa  
toiminnassasi?
M= Miinukset:
Mikä oli sellaista, joka ei toiminut parhaalla tavalla? Miten sitä voisi  
muuttaa / kehittää / parantaa?
 I= Ideat:
Mikä erityisesti innosti / kiinnosti / yllätti / hämmensi?

Esimerkki 5. Toisen vuoden reflektiotyöpajan ensimmäinen tehtävä.

Kirjattuaan plussat, miinukset ja ideat opiskelijat laittavat ylös ajatuksensa tulevan 
lukuvuoden henkilökohtaisista tavoitteista ja ideoistaan suhteessa tiimiin ja kump-
paniyritykseen. Kirjoitusvaiheen jälkeen tiimin jäsenet jakavat ideansa ja ajatuksen-
sa keskenään. Lopuksi tiimit pohtivat yhdessä, mitkä ovat kullekin tiimille yhteisiä, 
tärkeitä asioita.

Oppimispäiväkirjat. Oppimispäiväkirjojen tavoitteena on opiskelijan ammattiosaa-
misen kehittyminen ja elinikäisen oppimisen tukeminen. Reflektoimalla omaa 
oppimistaan opiskelija kehittää kykyään tunnistaa liiketoiminnallisia haasteita eri 
toimintaympäristöissä ja löytää omiin kokemuksiin pohjautuvia näkökulmia. Kump-
paniyritystoiminnassa tapahtuvan reflektoinnin kohde on oppiminen. Koska koulutus-
ohjelmalla on tietyt tavoitteet, on vuoden aikana täydennettävän oppimispäiväkirjan 
ideana se, että jokainen opiskelija pohtii henkilökohtaisesti, onko saavuttanut niitä 
taitoja/tietoja, joita tähän mennessä olisi pitänyt saavuttaa. Reflektio ei kohdistu 
yksittäiseen opintojaksoon, vaan opiskelijan oppimiseen kokonaisuudessaan.

Opiskelijat tuottavat oppimispäiväkirjan neljä kertaa vuodessa. Oppimispäiväkirja on 
yksilöllinen, ohjattu kirjoitustehtävä, jossa reflektoidaan omaa kehitystä suhteessa 
tavoitteena olevaan osaamiseen. Oppimispäiväkirjojen sisältöihin palataan sekä tii-
missä yhteisesti että yksilötasolla tiimiohjaajan ja opiskelijan välisessä keskustelussa. 
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Oppimispäiväkirjojen kohdalla huomioidaan senhetkisenä ajankohtana toteutettavat 
opintojaksot siten, että kukin oppimispäiväkirja keskittyy tiettyihin kompetensseihin, 
mutta kaikki koulutusohjelman keskeiset kompetenssit kartoitetaan lukuvuoden 
aikana tuotetuissa oppimispäiväkirjoissa. Oppimispäiväkirjaa kirjoitetaan kahden 
ensimmäisen vuoden ajan. Tavoitteena on, että yksilölliset reflektiotaidot kehittyvät 
opintojen edetessä. 

Jokaiselle kumppaniyritystiimille on luotu Moodle-verkkoalustalle oma pohja, 
jonne tallennetaan kaikki harjoitustyöt sekä kaikkien osapuolten tekemä reflektio. 
Kumppaniyrityspedagogiikassa korostuu avoimuus tiimin kesken siten, että kaikki 
Moodle-alustalle tuotu materiaali on avointa ja julkista kyseisen tiimin alustalle 
rekisteröityneiden käyttäjien kesken. Käytännössä tämä tarkoittaa siis tiimin opis-
kelijajäseniä, yrityksen edustajaa, tiimiohjaajaa sekä mahdollisesti joitain muita 
opetushenkilöstön edustajia. 

Esimerkissä 6 on otteita ensimmäisen opintovuoden toisesta oppimispäiväkirjasta, 
jonka teema on laaja-alainen liiketoimintaosaaminen. Tehtävänannossa viitataan 
meneillään oleviin opintojaksoihin, niihin liittyviin oppimistavoitteisiin sekä oppi-
mistavoitteiden perustana oleviin kompetensseihin. Esimerkissä 7 on annettu näyte 
opiskelijoiden vastauksista.
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OPPIMISPÄIVÄKIRJA 2, TEEMANA LAAJA-ALAINEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
Kompetensseihin pohjautuvat tavoitteet: 

tunnistaa ja osaa kuvata yrityksen ydinprosessit ja ymmärtää liiketalouden eri •	
osa-alueiden vaikutukset toisiinsa 
ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen •	
sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia 
ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen •	
toimintaa ja riskejä 
ymmärtää yksilön vaikutuksen työyhteisön toimintaan ja osaa toimia •	
tuloksellisesti 
ymmärtää viestinnän merkityksen ja luo aktiivisesti sekä sisäisten että •	
ulkoisten sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita myös globaalissa 
liiketoimintaympäristössä 

POHDI OMAA TOIMINTAASI SEURAAVIEN NÄKÖKULMIEN AVULLA:
a) Mitä olet oppinut - kuvaile liiketoimintaosaamistasi suhteessa annettuihin 

tavoitteisiin 
b) Mikä edellä mainittu liiketoimintaosaamisen taito on sinulle tärkeä ja miksi? 
c) Mitä liiketoimintaosaamisessasi aiot kehittää seuraavaksi? 
d) Arvioi sekä henkilökohtaista että tiimisi osuutta ja onnistumista 

Yritystoiminnan perusteet–opintojaksolla järjestetyssä seminaarissa 

Esimerkki 6. Otteita ensimmäisen opiskeluvuoden toisesta oppimispäiväkirjasta.

OTTEITA OPISKELIJOIDEN REFLEKTIOISTA 
”Olen oppinut, miten kaikki osa-alueet tukevat toinen toisiansa ja ovat yhtä tärkeitä 
keskenään. Ymmärrän yhä paremmin, miten tärkeää suunnittelu ja laskelmointi ovat. 
Osaan mielestäni kuvata yrityksen ydinprosessit. Ymmärrän, mistä yrittäjyydessä 
on kyse ja mitä se vaatii. Silti en vielä ymmärrä kaikkia yrittäjyyteen liittyviä toimin-
tatapoja, mutta mielestäni osaan hahmottaa kokonaisuuden. Mielestäni jokainen, 
joka on joskus töissä käynyt ymmärtää, miten tärkeää oma panos töissä on tai miten 
itse voi vaikuttaa esimerkiksi työympäristön ilmapiiriin; olipa töissä sitten johdossa 
tai työntekijänä. Johdon asema on erittäin tärkeä, sillä se heijastuu monesti myös 
koko työympäristöön ja jokaiseen työntekijään. Myös asiakkaat huomaavat sen” 

”Olen mielestäni oppinut aika hyvin yrityksen ydinprosessien toiminnan ja niiden 
vaikutuksen toisiinsa. Yritystoiminnan perusteet - kurssi oli mielestäni erittäin tar-
peellinen ja hyvin toteutettu. Mielestäni omaan itsessäni yrittäjämäisen asenteen 
ja pyrin sitä kaikin tavoin kehittämään. Opintojaksolla myös tuli esille yrityksen 
ja sen toimintaympäristön välinen tärkeä suhde ja sitä painotettiin ja opiskeltiin 
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esimerkiksi SWOT- ja PESTE- analyysien laatimisen avulla. Yritystoiminnan tulee 
aina olla kannattavaa ja sitä painotettiin opiskeluissa. Olen mielestäni sen sisäistä-
nyt. Myös riskit suhteessa liiketoimintaan ja siitä saatavaan voittoon ovat mielestäni 
selviä. Myös yksilön toimintaa suhteessa yrityksen menestymiseen käsiteltiin pal-
jon. Sitä täytyy painottaa koko ajan yrityksen toiminnassa, koska ihmisethän kaiken 
toiminnan takana ovat. Myös viestinnän osuus oli suuri koko syksyn opiskeluissa. 
Se on erittäin tarpeellista kaikessa yritystoiminnassa. Mielestäni onnistuin hyvin 
syksyn opiskeluissa ja saavutin annetut oppimistavoitteet kaikilta osin.” 

”Kaikki liiketoimintaosaamisen taidot ovat minulle tärkeitä. Kuitenkin ”ymmärtää 
yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu 
yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia”. Tämä on minulle erittäin tärkeää oppia. 
Tehtyäni toimintaympäristöanalyysin ymmärrän paremmin yrityksen toimintaym-
päristön vaikutuksista sen toiminnalle. Yrittäjämäinen tapa toimia on elintärkeä, 
kun lähtee perustamaan yritystä. Itse olen perinyt kyseisen toimintatavan äidiltäni, 
joka on myös yrittäjä (projektipäällikkö). Minusta tuntuu, että yrittäjyys on juuri se 
juttu, jota minun pitäisi työkseni tehdä – siitä tulen varmasti nauttimaan! Yrittäjyys 
tuo mukanaan jatkuvasti uusia haasteita ja upeita kokemuksia. En halua tehdä 
työtä, joka on aina sitä samaa – vaikka siitä saisi kuinka hyvän palkan. Minulle 
tärkeintä on työstä nauttiminen ja itsensä toteuttaminen sen kautta.” 

”Olen kuitenkin tehnyt parhaani ja ollut täysillä mukana tiimin toiminnassa, ja 
koenkin oppineeni hyvin paljon. Olen myös ylpeä kaikista niistä tiimin jäsenistä, 
jotka ovat kantaneet kortensa kekoon ja ajatelleet itsensä lisäksi myös muita tiimin 
jäseniä. On hienoa, että he ovat olleet oma-aloitteisia ja hyödyntäneet kukin omia 
vahvuuksiaan tiimityössä! Kaikissa on jotakin erityistä, ja kaikkea sellaista kannat-
taa todellakin käyttää hyväksi. Kaikki eivät ole yhtä hyviä kaikessa, vaan kullakin on 
oma juttunsa josta hän tietää enemmän kuin muut. [--]”.

”[--] Osa teki enemmän töitä työn eteen ja osa hoiti oman ruutunsa moitteetto-
masti. Mielestäni esityksessä olisi voinut olla enemmänkin esittäjiä kuin me kolme 
jotka työmme seminaarissa esittivät, mutta ymmärrän myös esittämisen paineet 
ja jännityksen muiden tiimiläisten kohdalla. Itselläni oli suuri rooli seminaarityön 
esittämisessä ja sain olla äänessä odotettua enemmän. Myös muut työn esittäjät 
suoriutuivat esityksestä hyvin. Kokonaisuudessaan seminaari oli tiimiltämme 
onnistunut ja saimme esityksestämme hyvää palautetta niin opettajilta kuin 
kumppaniyrityksemme edustajalta. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin projektitöiden 
merkeissä.”

Esimerkki 7. Otteita opiskelijoiden reflektiosta.
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Kaikkien osapuolten (opiskelijat, tiimiohjaajat, kumppaniyritykset) ottamista mukaan 
reflektioprosessiin pidetään tärkeänä kumppaniyritystoiminnassa. Ensimmäisen 
opintovuoden syyslukukauden päätteeksi sekä kumppaniyrityksen edustaja että 
tiimiohjaaja ovat tehneet reflektiota käyttäen tukena ennalta valmisteltuja kysymyk-
siä (Esimerkit 8 ja 9). Vastaukset on tallennettu tiimin Moodle-alustalle. Näin myös 
kumppaniyritysten edustajille luodaan välineet yhteistyön aktiiviseen arviointiin: 
yritys tarkastelee kumppanuudestaan saamiaan hyötyjä ja kokemuksia sekä ohjaa 
aiempaa aktiivisemmin yhteistyösuhdettaan opiskelijoihin ja opettajiin.

Kumppaniyrityksen reflektointikysymykset ja vastausesimerkki (1. vuosi) 

Millainen yrittäjä olet? Kuvaile itseäsi lyhyesti ja kansantajuisesti.
Olen periksiantamaton ja palvelualtis yrittäjä. Minulle tärkeitä asioita yrit-•	
tämisessä on palvelujen kehittäminen sekä henkilökunnan taitojen kehit-
täminen. 

Miten sinusta tuli yrittäjä? Mitkä yksittäiset tekijät tai asiat ovat vaikuttaneet oman 
yrittäjyytesi kehittymiseen?

Minua ja [nimet poistettu] pyydettiin aloittamaan tämä yritys. Toki olimme •	
jo aikoja sitten miettineen oman yrityksen perustamista, minä ajattelin 
fysikaalista hoitolaitosta ja [nimi poistettu] suunnitteli usein aloittavansa 
autoalan yrityksen. Yhdessäkin olimme miettineet kuinka voisimme yhdis-
tää tietojamme ja taitojamme. Nyt sitten kun tämä mahdollisuus tuli eteen, 
päätimme ryhtyä pitkän pohdiskelun jälkeen tuumasta toimeen. 
Nyt alussa minun yrittäjyyteni on varmasti kehittynyt sen rankimman käden •	
kautta, eli kiireen kautta. Olen joutunut kahden pienen lapsen äitinä aika 
koville tätä uutta yritystä perustettaessa. En varmastikaan jatkossa kovin 
helposta hätkähdä, vaikka mitä tulisi eteen. 

Kun luit tiimin tekemän harjoitustyön, mitä ajatuksia se herätti? Nousiko sinulle 
oivalluksia omasta liiketoiminnastasi harjoitustyön perusteella – millaisia?

Ainakin yksi asia / oivallus siitä nousi pinnalle. Monesti yrittäjän arjessa •	
asioita hoidetaan paljon puhumalla ja sopimalla asioista suullisesti. 
Teidän työnne oli hyvä muistutus siitä, että asioiden kirjaaminen on myös 
hyvin tärkeää, esimerkiksi sisäisessä viestinnässä. Laitoinkin heti meidän 
työntekijöille vihkon jossa välitämme viestejä toisillemme työvuorosta 
toiseen ja toisen vihkon kehittämisideoita varten.

Esimerkki 8. Kumppaniyrityksen reflektointikysymykset 1. vuodelta ja yhden yrittäjän vastaukset.
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Tiimiohjaajan reflektointikysymykset ja yhden ohjaajan vastaukset (1. vuosi)

Miten tiimi on kehittynyt kuluneen syksyn aikana? Mitkä ovat tämän tiimin 
keskeisimmät haasteet? Suurimmat vahvuudet?

Tiimitoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, vaikka pari opiskelijaa ovatkin •	
jääneet pois. Tähän varauduttiin suuremmalla tiimikoolla, koska 
joka vuonna löytyy opiskelijoita, jotka päättävät vaihtaa koulutusalaa. 
Suurin haaste tiimillä onkin varmasti ollut aika iso koko ja sitä kautta 
työskentelymenetelmien löytäminen. Yksi hyvä vaihtoehto on nimetä 
projektipäällikkö jokaiseen tehtävään erikseen. Tammikuussa on tulossa 
myös erillinen tilaisuus tiimityöskentelystä, jonka tarkoituksena on auttaa 
tiimejä löytämään omat menetelmänsä. Tiimin suurimmat vahvuudet 
ovat innostuneisuus ja kyky pitää yhdessä myös hauskaa. Työt tehdään 
aikataulussa ja hyvin. Mielestäni monet ovat oppineet joustamaan ja 
ottamaan huomioon erilaiset tavat tehdä töitä. Tästä on hyvä jatkaa 
tammikuussa. Tiimi on ottanut ensiaskeleet ja perinteisesti tiimi käy läpi 
erilaisia vaiheita kunnes ryhmästä tulee oikeasti yhdessä toimiva tiimi.

Miten yhteistyö kumppaniyrityksen kanssa on sujunut tiimiohjaajan 
näkökulmasta? Mitkä ovat kumppaniyrityksen erityiset vahvuudet tai suurin anti 
opiskelijatiimille?

Kumppaniyrityksen kanssa yhteistyö on lähtenyt loistavasti liikkeelle. •	
Tiimiohjaajan näkökulmasta yritys on ollut hyvin aktiivinen, antanut 
mahdollisuuksia tehdä erilaisia oppimisprojekteja ja yrittäjällä on ollut 
ammattimainen asenne opiskelijoita kohtaan. Ensimmäinen vierailu 
yritykseen teki itseeni vaikutuksen: yrittäjä oli valmistautunut erittäin hyvin 
ja kertoi avoimesti meille yritystoiminnasta eri kannoilta. Kumppaniyrityksen 
vahvuudet ovat mielestäni halu kehittyä ja oikeanlainen asenne myös 
opiskelijoita kohtaan. Suurin anti on myös yrityksen tilanteessa: kaikki 
on alussa ja tiimi pääsee mukaan katsomaan, miten yritystoimintaa 
käynnistetään ja mitä kaikkea on otettava huomioon. Tästä on hyvä jatkaa 
yhteistyötä eteenpäin.

Esimerkki 9. Tiimiohjaan reflektiokysymykset 1. vuodelta ja yhden ohjaajan vastaukset.

4.2.3 Kokemuksia kolmen osapuolen reflektiosta

Ohjaajan näkökulmasta reflektio, sellaisena kuin se on edellä esitelty, toimii sekä 
yksilö- että tiimitasolla. Reflektio on hyvä ja mielenkiintoinen työskentelytapa, joka 
tukee oppimista kokonaisuutena; joidenkin asenteellisten valmiuksien suhteen se 
on jopa keskeisin kehittymisen väline. Tavoitteemme on ollut tukea opiskelijoiden 
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reflektointitaitojen kasvua työelämälle mielekkääseen suuntaan. Kumppaniyri-
tyspedagogiikan reflektiomallissa yksittäisten opiskelijoiden ja tiimien tekemää 
reflektiota on täydentänyt myös ohjaajan ja yrityksen edustajan tekemä reflektio. 
Kaikkien osapuolten osallistuminen todistaa panostuksesta ja sitoutumisesta. 
Kumppaniyritystoimintaan osallistuvat tiimiohjaajat ovat kokeneet reflektoinnin 
kehittämisen mielekkääksi.

Opiskelijoita on ohjattu reflektioon eri tavoin, joista erityisesti reflektiotyöpajat osoit-
tautuivat mielekkäiksi ja kannustivat opiskelijoita. Tiimien kesken tehty reflektointi 
edisti tiimiytymistä ja lisäsi tiimin jäsenten keskinäistä sitoutumista ja avoimuutta 
tiimissä. Lisäksi se kehitti vuorovaikutustaitoja.

Yksilötason reflektointia on tehty henkilökohtaisissa oppimispäiväkirjoissa. Oppi-
mispäiväkirjojen tuottaminen edellyttää, että ohjaaja motivoi, ohjaa ja kannustaa 
opiskelijoita sen tekemisessä. Osa opiskelijoista kokee reflektoinnin haastavaksi 
eikä hahmota sen merkitystä oppimiselle. Tästä johtuen myös reflektiivisen tekstin 
tuottaminen voi olla hankalaa. Parhaimmillaan tiimissä ohjaajan johdolla käyty 
oppimispäiväkirjoihin pohjautuva keskustelu edisti tiimiytymistä ja kannusti tiimiläi-
siä avoimuuteen myös muissa opintoihin liittyvissä asioissa. Oppimispäiväkirjoihin 
liittyvä yhteinen keskustelu koettiin siis erityisen mielekkääksi ja hyödylliseksi. 
Opiskelijoille on ollut valaisevaa huomata, että oman tiimin muut jäsenet ovat ref-
lektoineet oppimaansa samalla tavoin. Toisaalta opiskelijat ovat myös huomanneet, 
kuinka eri tavoilla opittuja asioita voidaan kokea ja reflektoida. Tiimiohjaajien kesken 
tehty päätös oppimispäiväkirjojen avoimuudesta ja julkisuudesta oman tiimin kes-
ken osoittautui hyväksi. Käytäntö osoitti, että oppimispäiväkirjoista muodostui yksi 
avoimuuden väline.

Kumppaniyritystoiminnassa kerättyjen kokemusten pohjalta opiskelijoita on tar-
peen johdatella reflektiiviseen ajatteluun erilaisten käytännön harjoitusten avulla. 
Tiimiohjaajien, ja yleisemminkin opettajien, näkökulmasta voidaan todeta, että 
reflektion tehokas hyödyntäminen myös edellyttää kokonaisvaltaista otetta: reflek-
tion merkitystä tulee korostaa erilaisten harjoitusten avulla ja eri opintojaksojen 
yhteydessä. Reflektiota pitää siis opetella systemaattisesti. Sen oppiminen tapahtuu 
vaiheittain. Erityisen tärkeää on motivoida ja kannustaa opiskelijoita reflektioon sekä 
osoittaa mahdollisuuksien mukaan reflektion hyödyt aktiivisella ja kannustavalla 
palautteella.
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5 TiiMiTyÖ 

5.1 Tiimien rekrytointiprosessi, tiimeihin 
hakeutuminen ja valinta

Tapa, jolla tiimit muodostetaan, on ollut pitkällisen pohdinnan aihe jo kumppaniyri-
tystoiminnan alkuvaiheessa. Seuraavassa kuvataan ensin lyhyesti kumppaniyritystoi-
minnassa alun perin hyödynnetty tiimijaon malli ja sen jälkeen seikkaperäisemmin 
nykyisin käytössä oleva tapa.

Tiimityön ja ryhmässä toteutettavien ideointimenetelmien esittelyissä korostetaan 
ryhmien heterogeenisyyttä. Tällä pyritään saamaan mahdollisimman monta 
näkökulmaa ja ajattelutapaa, jotka sinällään jo avartavat tiimin jäsenten omaakin 
osaamista ja ajattelumaailmaa. Samalla tiimeihin pyritään saamaan erilaista osaa-
mista. Näiden erilaisuuksien kartoittamiseksi on olemassa useita erilaisia malleja, 
esimerkiksi Belbinin tiimiroolit ja Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Kumppaniyri-
tystoiminnan tiimijaossa päädyttiin käyttämään viimemainittua. Lisäksi kartoitettiin 
opiskelijoiden omia toiveita kumppaniyrityksen toimialasta ja joitakin käytännön asi-
oita, kuten autonkäyttömahdollisuutta. Tältä pohjalta rakennettiin mahdollisimman 
heterogeenisia tiimejä. 

Ongelmana heterogeenisuuden toteuttamisessa oli osaltaan tiettyjen persoonalli-
suustyyppien vähäinen edustus; esimerkiksi valtaosa opiskelijoista oli ulospäin 
suuntautuneita (eli sosiaalisia, puheliaita ja ”ääneen ajattelevia”). Heterogeenisuus 
pyrittiin tässä tapauksessa varmistamaan siten, että vähemmistönä olevat introvertit 
(eli hiljaisemmat ”pohdiskelijat”) hajautettiin eri tiimeihin. Ehkäpä vielä suuremman 
ongelman aiheutti saavutetun heterogeenisuuden säilyttäminen, sillä osa opiskeli-
joista keskeytti opintonsa, jolloin tiimi 
saattoi muuttua hyvinkin homogeeniseksi. 
Mainitut ongelmat johtivat siihen, että MB-
TIsta luovuttiin ja tilalle rakennettiin uusi 
järjestelmä, joka pohjautuu tiimin raken-
teen sijasta voimakkaammin opiskelijan omaan haluun hakeutua ”töihin” tietylle 
toimialalle. Uusi hakuprosessi on osittain integroitu viestinnän opintoihin.

Tiimitoiminnan organisointi käynnistetään heti ensimmäisten opiskelupäivien aikana. 
Organisointiprosessi jäljittelee yritysten rekrytointiprosessia työpaikkailmoituksista 
työpaikkahaastatteluihin. Rekrytointiprosessi koostuu monista vaiheista ja antaa 
niin työnhakijalle kuin työnantajallekin mahdollisuuden tutustua paremmin toisiinsa 
(Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen 2002, 152). Kumppaniyritystoiminnassa 
prosessi tarjoaa ohjaajille mahdollisuuden tutustua opiskelijoihin ja heidän osaami-
seensa ja taustoihinsa.

Tiimeihin hakeminen 
simuloi nykymuodossaan 

työpaikan hakemista.
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Kumppaniyrityksistä laaditaan anonyymit kuvaukset, jotka hyväksytetään yrityksillä 
(Esimerkki 10). Kuvaukset ovat opiskelijoiden nähtävillä ensimmäisten opiskelupäi-
vien aikana. Yhtenä vaihtoehtona opiskelijoille tarjotaan yrittäjätiimiä, jossa taustalla 
on ajatus joko oman tai perheyrityksen kehittämisestä. 

A
Erikoisalalla toimiva vähittäiskaupan yritys etsii

sähköisen liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneita tiimiläisiä.

Vuonna 2009 perustettu yrityksemme sijaitsee Seinäjoella, mutta palvelemme 
asiakkaita myös verkkokaupassamme. Vähittäiskaupan lisäksi myymme 

julkiselle sektorille ja tarjoamme tuotteisiimme liittyviä palveluja kuluttaja-
markkinoille. Luotettavan ja tyytyväisen tavarantoimittajaverkon ylläpito on 

liiketoiminnallemme keskeistä.

Toimintamme nojaa vahvaan ekologiseen arvopohjaan. Lähivuosina haluamme 
kasvattaa näkyvästi verkkokauppaamme ja olla alueemme ehdottomia ykkösiä 

alallamme. Meillä on siis käyttöä idearikkaille ja tarmokkaille tekijöille.

Esimerkki 10. Hakuilmoitus tiimin jäsenten rekrytointiprosessissa.

Rekrytointiprosessi alkaa aina toimenkuvan päättämisestä sekä vaatimustason 
asettamisesta rekrytoitavalle henkilölle (Kortetjärvi-Nurmi ym. 2002, 152). Kump-
paniyritysten kuvauksissa esitellään yrityksen toimiala, kuvaillaan yritystä lyhyesti 
(esimerkiksi koko ja perustamisvuosi) sekä mainitaan ne ominaisuudet, joita yrittä-
jät itse ovat tuoneet esiin ja toivoisivat tiiminjäsenten omaavan. Kumppaniyritysten 
kuvauksissa kerrotaankin mahdollisimman tarkasti yrityksestä paljastamatta 
kuitenkaan yrityksen nimeä. Yritykset halutaan esitellä anonyymeina (ja sen vuoksi 
niistä käytetään kirjainnimityksiä esim. A, B, C ja D), jotta saataisiin opiskelijat kes-
kittymään jo tässä vaiheessa siihen, mitä heillä on yritykselle annettavanaan ja mitä 
yrityksestä voidaan oppia ilman, että yrityksestä nimen tai yleistiedon perusteella 
muodostuvat mielikuvat vaikuttavat hakeutumiseen. Työnantajat ovat kiinnostuneita 
toki ammattiosaamisesta, mutta enenevässä määrin myös esimerkiksi työnhakijan 
sosiaalisista taidoista, arvomaailmasta, asenteista, stressinsietokyvystä sekä kieli-, 
atk- ja asiakaspalvelutaidoista (Alajärvi ym. 2004, 227). Ilmoituksista tulee erityisesti 
selvitä, minkälaisia hakijoita yritys pitää tehtävään oikeanlaisina (Kortetjärvi-Nurmi 
ym. 2002, 157). Kumppani yritysten kuvauksissa yrittäjien esiintuomia ominaisuuksia 
voivat olla esimerkiksi kielitaito, esiintymisvalmiudet, kiinnostuneisuus verkkokaup-
paan ja myyntitaidot. 
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Rekrytointiprosessi jatkuu viestinnän opettajan johdolla, jolloin opiskelijat laativat 
anonyymien ilmoitusten pohjalta tiimijäsenhakemuksen sekä itsestään ansio-
luettelon. Hakemuksen tarkoituksena on hakijan sekä ilmoituksessa esitettyyn 
kohderyhmään kuulumisen perusteluiden esittely (Kortetjärvi-Nurmi ym. 2002, 
160). Ansioluettelon tarkoituksena on täydentää, täsmentää ja tarkentaa hakemuk-
sessa kerrottuja tietoja (Kortetjärvi-Nurmi 2002, 165). Tarkat ohjeet hakemuksen 
sekä ansioluettelon laatimiseen annetaan viestinnän oppitunneilla. Hakemus pitää 
ensisijaisesti suunnata tietylle kumppaniyritykselle, mutta opiskelijan on myös 
hakemuksessa tuotava ilmi muiden yritysten sijoitus eli opiskelija kertoo myös 
toissijaisen sekä kolmannen vaihtoehdon ja tuo esiin myös vähiten miellyttävän 
vaihtoehdon. Hakemus antaa hakijasta ensivaikutelman, joten omien saavutusten 
ja osaamisen kuvaamisen lisäksi hakijan on hyvä tuoda esiin omaa persoonaansa 
(Alajärvi ym. 2004, 228). Opiskelijoita kehotetaan hakemaan ensisijaisesti sellaiseen 
kumppaniyritykseen, jonka kuvausta opiskelija pitää mielenkiintoisimpana ja jonka 
tiimin jäseneksi opiskelija kokee omaavansa vaadittavia ominaisuuksia. 

Hakemukset toimitetaan määrättyyn päivään mennessä viestinnän opettajalle. 
Hakemukset seulotaan ja niiden perusteella voidaan päättää haastatteluun kutsut-
tavat (Kortetjärvi-Nurmi ym. 2002, 152). Tiimijäsenten rekrytointiprosessissa tämä 
tarkoittaa sitä, että tiimiohjaajat seulovat hakemukset ja tekevät aikataulun haastat-
teluista ja jo tässä yhteydessä suunnittelevat alustavaa tiimijakoa. Alustava jako pe-
rustuu ensisijaisiin vaihtoehtoihin. Kaikille ei kuitenkaan voida luvata tiimijäseneksi 
pääsemistä ensisijaiseen hakutoiveeseen, mutta hakutoive on kuitenkin ensisijainen 
valintakriteeri. Hakemusten perusteella tiimiohjaajat tekevät alustavan tiimijaon ja 
kutsuvat opiskelijat ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti ryhmähaastatteluun. 
Ryhmähaastatteluun osallistuu 3–5 opiskelijaa kerralla. Parhaaseen tulokseen 
haastatteluissa päästään yleensä aidon vuorovaikutuksen sekä luontevan dialogin 
avulla (Kortetjärvi-Nurmi 2002, 173). Ryhmähaastatteluiden avulla tiimiohjaajat 
kykenevät havainnoimaan, minkälaisia ominaisuuksia opiskelijalla on ja miten hän 
suoriutuu dialogin eteenpäin viemisessä. Myös aikataululliset syyt vaikuttavat sii-
hen, että haastattelut on päätetty tehdä ryhmähaastatteluina. Ryhmähaastatteluun 
on arvioitu kuluvan aikaa aina noin 15 minuuttia ryhmää kohden. 

Alustavan tiimijaon perusteella jokainen tiimiohjaaja on perehtynyt ennalta määrät-
tyjen opiskelijoiden hakemuksiin ja ansioluetteloihin sekä valmistautunut esittämään 
erityisesti näille opiskelijoille kysymyksiä edellä mainittujen pohjalta. Tiimiohjaajat 
ovat ennalta sopineet ryhmille esitettävät kysymykset sekä kysymysten esittäjät. 
Haastatteluryhmät muodostetaan pääsääntöisesti ensisijaisen hakukohteen perus-
teella. Yrittäjätiimiin hakevin kysymykset ovat hieman erilaisia kuin kumppaniyritys-
tiimeihin hakevien kysymykset (ks. Esimerkki 11). 
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Etukäteen jäsennelty haastattelu antaa tutkimusten mukaan paremman ennustus-
kyvyn menestyksestä työssä. Haastattelussa käytetään tällöin runkoa, jonka mukaan 
haastatteluissa edetään ja haastateltaville esitetään näin samat kysymykset, joiden 
vastauksia on jälkikäteen helppo verrata toisiinsa. (Kortetjärvi-Nurmi 2002, 173.) 
Ryhmähaastatteluiden jälkeen tiimiohjaajat tekevät päätökset tiimien kokoonpanois-
ta. Tiimijaot pohjautuvat ensisijaisesti ensisijaiseen toiveeseen, mutta jollei sitä voida 
täyttää, otetaan huomioon toissijainen ja/tai kolmas vaihtoehto. Lisäksi tiimiohjaajat 
kiinnittävät huomiota tiimijäsenten sosiaalisiin taitoihin, sillä tavoitteena on saada 
aikaan tiimejä, joissa on sekä ekstroverttejä että introvertteja. Myös sukupuolta tai 
autonkäyttömahdollisuutta käytetään tarvittaessa perusteena tiimijaoissa. Tavoit-
teena on muodostaa tiimejä, joissa on sekä mies- että naispuolisia jäseniä. Edellä 
mainittujen asioiden pohjalta tiimiohjaajat tekevät lopullisen tiimijaon.

Yleisiä kysymyksiä perustiimeihin hakeutuvilta
Kertokaa jokainen lyhyesti keitä olette, ja miksi olette hakeneet juuri •	
tähän tiimiin?
Tiimeissä tehdään paljon ryhmätöitä. Kuvailkaa minkälaisia •	
ryhmätyöntekijöitä olette, minkälaisen roolin otatte tiimissä?
Kertokaa minkälaisissa töissä ja tilanteissa näette olevanne viiden vuoden •	
kuluttua?
Kaikkihan eivät pääse siihen tiimiin johon ensisijaisesti hakivat. Mitkä olivat •	
kakkostoiveenne, ja minkälaisia ajatuksia herättää mahdollisuus, että ette 
ehkä pääsekään siihen ensisijaisesti toivomaanne tiimiin?

Yleisiä kysymyksiä yrittäjätiimiin hakeutuvilta
Keitä olette ja mitkä ovat yritykset, joita ajatellen hakeuduitte •	
yrittäjyysryhmään?
Miten haluaisitte kukin näitä yrityksiä kehittää? •	
Miten sitoutuneita katsotte olevanne näihin yrityksiin? Entä miten •	
sitoutuneita olette opintojen etenemiseen; oletteko miettineet 
ajankäyttöänne ottaen huomioon yrityksen tarpeet?
Minkälaisia ajatuksia herättää se, että joudutte tekemään yksin hommia, •	
joita toiset tekevät ryhmässä, eli voitte joutua tekemään enemmän työtä?
Tässä on idea, että yrittäjyystiimi kokoontuu viikoittain keskustelemaan •	
tekeillä olevista tehtävistä; miltä tällainen keskinäisen sparrauksen ajatus 
kuulostaa? Uskotteko, että voitte saada toisiltanne apua? 

Esimerkki 11. Kysymyksiä tiimijakohaastatteluissa syksyllä 2011.
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Opiskelijoiden toivotaan jatkavan tiimeissä kahden vuoden ajan, mutta jokaiselle 
tarjotaan mahdollisuutta siirtyä toiseen tiimiin ensimmäisen vuoden keväällä. Tämä 
sen vuoksi, että joissain tiimeissä ristiriitatilanteet saattavat kärjistyä joskus niin 
pahoiksi, että tiimijäsenten vaihtuvuus voi olla ainoa ratkaisu ongelmiin. Kuitenkin 
käytännössä vain harva on halunnut siirtyä toiseen tiimiin.

5.2 Tiimityöskentelyn puitteet 

5.2.1 Tiimien tilat ja välineet

Fyysiset tilat ja välineet. Tiimityöskentely ei aseta käytössä oleville tiloille suuria 
vaatimuksia; tiimitoimintaa voidaan tarpeen tullen toteuttaa hyvinkin monenlaisissa 
fyysisissä ympäristöissä. Helpoimmin käytännön tiimityöskentely tietenkin onnistuu 
tiloissa, joihin siihen on varauduttu. Nimenomaan ryhmätyöskentelyyn mitoitetut ja 
varustetut tiimityötilat tarjoavat parhaan toimintaympäristön. Pk-yrittäjyyden koulu-
tusohjelmassa työskentelyyn on käytetty saatavuuden mukaan sekä ryhmätyötiloja 
että tarkoitukseen varattuja luokkia. Tiimeillä ei kuitenkaan ole ollut omia, nimettyjä, 
tiimityöskentelytiloja, joita tiimit voisivat pysyvästi pitää ominaan. Käytännössä tiimit 
silti hakeutuvat mahdollisuuksien mukaan aina samoihin tiloihin; tilat muodostavat 
osan tiimin rutiineista. 

Pysyvän ”oman” tilan puuttuessa tiimeille on annettu käyttöön tiimikaapit, joiden 
avain on vain tiimillä ja opintotoimistolla. Kaapeissa voidaan säilyttää tiimin keräämiä 
aineistoja, muita tiimin projekteihin liittyviä tarvikkeita sekä tiimin kannettavaa tie-
tokonetta. Jokaiselle tiimille luovutetaan lukuvuoden alussa käyttöön yhteinen kan-
nettava tietokone, joka on tarkoitettu helpottamaan tiimin työskentelyä ja tekemään 
tilojen käytöstä joustavampaa. Vaikka opiskelijoilla on käytössään myös yhteisiä 
atk-tiloja, on usein käytännöllisempää hakeutua oman tiimin kesken kannettavan 
koneen kanssa johonkin kuin työstää yhteisiä töitä yleisessä atk-tilassa.

Moodle työskentelyalustana. Moodle on avoimen lähdekoodin virtuaalinen oppi-
misympäristö, joka tarjoaa välineitä esimerkiksi vuorovaikutukseen ja materiaalin 
jakamiseen, ja on helposti käytettävissä verkossa. Verkkoalustana Moodle mahdol-
listaa kontrolloivammatkin opetukselliset ratkaisut, mutta kehitystyön taustalla on 
vaikuttanut myös kumppaniyrityspedagogiikkaan liitetty sosiaalinen konstruktivis-
mi. Moodlea käytetään sen joustavuuden ja edullisuuden tähden laajasti verkko-
opetukseen eri puolilla maailmaa. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa Moodle on 
ollut käytössä jo useita vuosia. Lakeusmoodle on osoitteessa https://lakeusmoodle.
epedu.fi. 

Jokaiselle kumppaniyritystiimille on luotu Moodleen oma pohja, jonne tallennetaan 
kaikki harjoitustyöt sekä kaikkien osapuolten tekemä reflektio. Kumppaniyrityspeda-
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gogiikassa korostuu avoimuus tiimin kesken siten, että kaikki Moodle-alustalle tuotu 
materiaali on avointa ja julkista kyseiselle alustalle rekisteröityneiden käyttäjien 
kesken. Käytännössä tämä tarkoittaa siis tiimin opiskelijajäseniä, yrityksen edusta-
jaa, tiimiohjaajaa sekä mahdollisesti jotain toista opetushenkilöstön edustajaa. Myös 
opiskelijoiden oppimispäiväkirjat tuotetaan tiimin yhteiseen Moodleen (kuva 1).

Kuva 1. Näkymä tiimin Moodlesta (tyhjä runko).

Tiimin oma Moodle toimii yhteisenä kalenterina, arkistona, virtuaalisena työtilana 
ja tarvittaessa myös viestivälineenä. Se, että opiskelijoille annetaan täydet muok-
kausoikeudet tiimin omaan Moodle-pohjaan, on myös harkittu luottamussignaali. 
Opiskelijat on haluttu vastuuttaa itse miettimään, minkälaisen ”näyteikkunan” ja 
minkälaisen työskentelytilan he rakentavat. 

5.2.2 Tiimitunnit ja muut tapahtumat

AI-menetelmästä ja reflektointityöpajoista on kerrottu luvuissa 4.1 ja 4.2. Näiden 
lisäksi kumppaniyrityspedagogiikkaan liittyy joukko säännöllisesti toistuvia tapahtu-
mia (ks. Liite 1). Seuraavassa kuvataan tiimitunteja, tiimityöleiriä, kumppaniyritysse-
minaareja sekä vuosittain järjestettävää Most Valuable Team Member -äänestystä.
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Tiimitunnit. Tiimeille on koko ensimmäisen kahden vuoden ajan merkitty lukujär-
jestykseen säännöllisesti 2 x 2 tuntia viikossa tiimitunteja. Suurin osa tunneista on 
opiskelijoiden yhteiseen työskentelyyn varattua tiimin ”omaa” aikaa, mutta osalla 
tiimitunneista myös ohjaaja on mukana. Ensimmäisen vuoden tiimien kohdalla tii-
miohjaaja osallistuu syyslukukaudella joka viikko toiseen tiimitapaamisista. Lisäksi 
tiimille on varattu itsenäiseen työskentelyyn lukujärjestykseen kaksi oppituntia. 
Keväällä tiimitunteja ja tiimiohjaajien tapaamisia pidetään joka toinen viikko. Myös 
toisen vuoden aikana tiimit tapaavat sekä toisiaan että ohjaajansa tiheämmin syys-
lukukauden kuin kevätlukukauden aikana. 

Tiimituntien aikana, jolloin ohjaaja on paikalla, käydään läpi tiimin kuulumisia ja 
ohjaaja vastaa tiimin esittämiin kysymyksiin. Ohjaajalliset tiimitunnit pitävät usein 
sisällään myös vuorovaikutusharjoituksia sekä kompetenssilähtöisten oppimispäi-
väkirjojen analysointia. Itsenäisten tiimituntien aikana tiimi työskentelee opintojak-
soilla annettujen harjoitustöiden parissa. Lukujärjestykseen merkittyjen tiimituntien 
tarkoituksena onkin taata opiskelijoille yhteinen ajankohta ryhmän kohtaamiselle ja 
ryhmätöiden tekemiselle. Koska monet ammattikorkeakouluopiskelijat käyvät työssä 
opintojen ohella, järjestelyn on katsottu helpottavan opiskelijatiimin jäsenten välistä 
aikataulujen koordinointia. Merkitsemällä tiimitunnit osaksi lukujärjestystä on myös 
haluttu korostaa yhteisen työskentelyn tärkeyttä. Toki tiimi voi järjestää yhteisen 
työskentelynsä muutenkin. Apuna käytetään esimerkiksi tietoteknisiä ratkaisuja 
kuten Moodlea ja Google Docs -verkkopalvelua, joiden avulla dokumentteja on voitu 
työstää yhdessä ajasta ja paikasta riippumatta. Harjoitustöiden vaatima työmäärä on 
kuitenkin helppo aliarvioida eikä yhteistä näkemystä ole helppo luoda virtuaalisesti.

Tiimityöleiri. Tiimityöleiri on tärkeä osa tiimien järjestäytymistä, tiimin jäsenten 
toisiinsa tutustuttamista sekä ryhmän muodostamista. Tiimityöleiri järjestetään 
heti lukuvuoden alussa, noin viikon sisällä opetuksen alkamisesta. Tiimityöleirillä 
opiskelijoille julkistetaan kumppaniyrityksen nimi sekä tiimin kokoonpano ja 
tiimiohjaajan nimi. Tiimi tutustuu päivän aikana toisiinsa sekä ohjaajaansa ja saa 
vastauksia kumppaniyritykseen liittyvissä kysymyksissä. Tiimit työskentelevät päivän 
ajan tiiviisti yhteistyössä ja suorittavat ensimmäisen vaiheen AI–menetelmästä.
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Kuva 2. Tiimityöleirillä harjoitusten parissa.

Tiimityöleiri järjestetään muualla kuin oppilaitoksen tavallisissa opetustiloissa. Vie-
mällä aloittavat opiskelijat poikkeavaan ympäristöön yhdessä tiimiohjaajien kanssa 
halutaan helpottaa opiskelijoiden tutustumista sekä toisiinsa että opettajiin ja var-
mistaa intensiivinen yhdessä työskentely koko päiväksi. Tiloina on tähän mennessä 
käytetty seurakuntien leirikeskuksia, joissa ruokailu- ja työskentelytilat yleensä 
vastaavat hyvin tiimityöleirin tarpeita. 
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Tiimityöleirin tehtävissä käsitellään esimerkiksi vuorovaikutustyylejä, persoonal-
lisuustyyppejä sekä erilaisia lähestymis- ja ajattelutapoja ja niiden hyötyjä yhteis-
työssä. Useina vuosina on käytetty esimerkiksi harjoitusta, jossa opiskelijat tekevät 
ryhmissä case-tapauksen pohjalta henkilöstöratkaisuja ja niistä keskustellaan. 
Erilaisten opiskelijoiden erilaiset perustelut havainnollistavat tarkastelutapojen 
eroja. Lisäksi tiimityöleiriin on yleensä liitetty yhteinen peliturnaus, jossa opiskelijat 
pelaavat KenkäBisnes -nimistä lautapeliä. Peli on suunnattu toisen asteen yrittä-
jyyskasvatuksen tarpeisiin, mutta helppona ja värikkäänä yhteisenä tekemisenä sen 
on koettu palvelevan myös ryhmäytymisen tarpeita.

Kumppaniyritysseminaarit. Opiskelijat vierailevat kumppaniyrityksen tiloissa yri-
tyksestä riippuen joko harvemmin tai toistuvasti, paljolti yrityksestä ja sen sijainnista 
riippuen. Ensimmäisellä vierailulla tutustutaan yleensä yritykseen. Sen jälkeen 
opiskelijat järjestävät käyntejä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan harjoitustöitä 
tehdessään. Yrityksessä vierailemisen lisäksi järjestetään ammattikorkeakoulun 
tiloissa yhteisiä kumppaniyritysseminaareja, joihin kutsutaan kumppaniyritysten 
edustajat. Kukin tiimi kutsuu oman yrityksensä edustajan.

Ensimmäisen lukuvuoden syksyn seminaarissa esitellään Yritystoiminnan perusteet 
-opintojakson harjoitustyö. Kevätlukukauden lopun seminaarissa tiimit esittelevät 
ensimmäisen vuoden tuotoksia ja oppimiskokemuksiaan. Toisen lukuvuoden vuoden 
lopussa pidetään päätösjuhla. 

Kuva 3. Seminaarin kahvipöydässä keväällä 2012.

Seminaarien tavoitteena on antaa opiskelijoille esiintymiskokemusta astetta viral-
lisemmissa puitteissa ja samalla juhlistaa tehtyä työtä. Seminaareihin valmistautu-
minen fokusoi tiimien työskentelyä. Kun yrityksen edustaja osallistuu seminaariin ja 
antaa aktiivisesti palautetta, opiskelijoiden motivaatio lisääntyy.
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Most Valuable Team Member. Kevätlukukauden seminaarin yhteydessä jaetaan li-
säksi vuosittainen Most Valuable Team Member -palkinto. Palkinnon idea on lainattu 
Nuorkauppakamarin strategiakoulutuksesta, jossa intensiivisen ryhmätyöskentelyn 
jälkeen ryhmä saa äänestää joukostaan eniten ryhmän työskentelyä edesauttaneen 
yksilön. 

Palkinto otettiin käyttöön kumppaniyritystoiminnassa heti ensimmäisenä vuonna. 
Opiskelijat ovat jatkuvasti opettajien arvioinnin kohteena, mutta vertaisilta saatu 
positiivinen palaute voi olla paljon tärkeämpi kannustin. Vaikka tiimityöskentelyn 
myötä jokainen saa jatkuvaa sosiaalista palautetta osallistumisestaan, pidettiin tär-
keänä antaa opiskelijoille mahdollisuus muodolliseenkin palkitsemiseen. Palkinnon 
saaja valitaan tiimin sisäisessä, salaisessa, äänestyksessä ja voittaja julkistetaan 
juhlallisesti seminaarissa. 

Palkinnon saajien nimet kaiverretaan tiimin helaan kumppaniyritystoiminnan suu-
reen helavyöhön (kuva 4), jonka lahjoitti yksi ensimmäisen toimintavuoden kumppa-
niyrityksistä. Lisäksi palkitut saavat pienen muistolahjan kukin.

Kuva 4. Helavyö.
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5.3 Opiskelijan ja tiimin suhde

5.3.1 Tiimien järjestäytyminen ja tiimitehtävät

Alajärven ym. (2004, 23) mukaan tiimityöskentelytaidot sekä erilaisten ihmisten 
kanssa toimeen tuleminen ovat ehdottomia edellytyksiä monissa töissä. Osallis-
tujilta yhdessä työskenteleminen vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja sekä myönteistä 
asennetta. Jokaisen uuden ryhmän muodostuminen alkaa vaiheella, jossa ryhmän 
jäsenet muodostavat omat käsitykset toisistaan sekä etsivät oman paikkansa ryh-
män sisällä. 

Kumppaniyritystoiminnassa tiimien ensimmäinen varsinainen yhteinen tehtävä 
on selvittää taustatiedot yrityksestä ja tutustua yritykseen ja yrityksen toimialaan 
internetistä saatavilla olevan tiedon avulla. Myös tiimien järjestäytyminen aloitetaan 
ensimmäisillä lukujärjestykseen merkityillä tiimitunneilla. Opiskelijat perehdytetään 
suositeltaviin tiimitoiminnan käytänteisiin jo ennen tiimien valintaa. Jokaiselle jae-
taan lyhyt tiimityön opiskelijan opas, jossa kuvataan muun muassa organisoitumista 
(ks. Esimerkki 12).

Jotta opiskelijat pääsevät toimimaan eri rooleissa tiimissä, tiimitehtävät vaihdetaan 
lukuvuoden aikana periodeittain eli neljä kertaa lukuvuodessa. Tavoitteena on, että 
mahdollisimman moni tiimin jäsen pääsee tekemään erilaisia tehtäviä tiimissä. 
Tiimit organisoituvat itsenäisesti ja valitsevat keskuudestaan erilaisia tehtäviä hoita-
vat henkilöt. Työnkuvia voidaan tarkistaa ja täsmentää myös matkan varrella. Tiimi 
valitsee keskuudestaan aina henkilön johtotehtävään. Tämän henkilön tehtävänä 
on johtaa tiimin toimintaa ja pidellä lankoja käsissään. Johtotehtävään nimitettyä 
henkilöä voidaan kutsua esimerkiksi tiimin toimitusjohtajaksi tai puheenjohtajaksi. 
Myös Alajärven ym. (2004, 24) mukaan erityisesti heterogeeninen, hyvin erilaisista 
ihmisistä koostuva ryhmä toimii tehokkaammin, jos ryhmälle on valittu vetäjä tai 
johtaja. Johtajan tehtävänä on ohjailla ryhmän keskustelua, motivoida ja kannustaa 
sekä luoda myönteistä työskentelyilmapiiriä. Alajärvi ym. (2004, 24) kuitenkin totea-
vat, että johtajan valinta voi toisaalta vähentää aktiivisuutta ja vastuunottoa muissa 
ryhmän jäsenissä. Tämän vuoksi tehtävien kierrättämistä kumppaniyritystiimeissä 
pidetään erittäin tärkeänä.
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Tiimin organisoituminen
Jokaisen tiimin tulee organisoitua itsenäisesti, eli valita keskuudestaan eri 
tehtäviä hoitavat henkilöt. Tehtäviä vaihdetaan ainakin ensimmäisen vuoden 
aikana periodeittain.

Tyypillisesti tiimillä on ainakin johtajatehtävä (”toimitusjohtaja” vastaa toiminnan 
kokonaisuudesta, toimii puheenjohtajana), hallintotehtävä (”sihteeri” hoitaa 
dokumenttihallinnon ja muistiot) ja viestintätehtävä (sisäinen ja ulkoinen 
tiedonkulku). Tiimikannettavasta huolehtimaan on valittava atk-vastaava, 
joka usein on myös sihteeri. Suosittelemme, että tiimillä on myös nimetty 
”henkilöstövastaava”, joka seuraa jäsenten osallistumista yhteisiin tehtäviin. 

Tiimin on hyvä valita vähintään neljä toimihenkilöä, jotta vastuuta päästään 
jakamaan. 

Tiimi sopii keskenään tarkemmin työnjaosta ja tehtävänimikkeistä sekä kirjoittaa 
tehtäväkuvaukset.

Esimerkki 12. Ote tiimityöoppaasta, lukuvuosi 2011–2012.

Johtotehtävän lisäksi tiimi valitsee jonkun henkilön hallintotehtävään. Tämän hen-
kilön tehtävänä on dokumentoida tiimin ja yrityksen välisiä tapaamisia sekä tiimin 
keskinäisiä tapaamisia. Hallintotehtävään valittua henkilöä kutsutaan yleisesti 
tiimin sihteeriksi. Myös viestintätehtävä on tärkeä tiimin toiminnan kannalta ja sen 
vuoksi myös siihen valitaan erillinen henkilö. Viestintävastaava voidaan määritellä 
vastaamaan sekä sisäisestä että ulkoisesta viestinnästä tai tehtävät voidaan antaa 
eri henkilöiden hoidettavaksi. Viestintävastaavien tärkeä toimenkuva on pitää 
yhteyttä ja huolehtia tiedonkulusta tiimin jäsenten sekä yrityksen edustajan välillä. 
Lisäksi tiimi voi erikseen määritellä esimerkiksi henkilön, joka huolehtii tiimin 
kannettavasta tietokoneesta ja henkilön, joka vastaa ja huolehtii henkilöstöstä eli 
pitää tuntikirjanpitoa tehtävien suorittamiseen kuluneesta ajankäytöstä ja huolehtii, 
että jokainen tiimin jäsen osallistuu tiimitehtävien tekemiseen. Toiveena on, että 
tiimit jakavat vastuun vähintään neljälle tiimin jäsenelle ja vaihtavat säännöllisesti 
näitä tehtäviä. Tiimi sopii itsenäisesti tarkasta työnjaosta sekä tehtävänimikkeistä. 
Tiimiohjaaja osallistuu yritysvierailuille kaksi kertaa lukuvuodessa, mutta muuten 
tiimin tehtävänä on itsenäisesti pitää yhteyttä kumppaniyritykseen. 
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5.3.2 Ryhmätyöskentelyn edut ja haitat 

Ryhmä tai tiimi on monipuolinen, monitasoinen ja dynaaminen työmuoto. Opiskelijan 
ja tiimin suhde ei ole yksinkertainen tai ongelmaton. Tiimin toimivuuteen vaikut-
tavat monet seikat, kuten tiimin jäsenten persoonallisuus, arvomaailma, tavoitteet 
ja odotukset sekä aikaisemmat kokemukset ryhmätyöstä. Huomiotta ei voi jättää 
puitteita, joissa ryhmätyötä tehdään, esimerkiksi tehtävänantoja, ryhmän kiinteyttä 
ja kommunikointitaitoja. 

Ryhmä- ja tiimityössä on sekä etuja että haittoja. Lämsä ja Hautala (2005) listaavat 
etuihin muun muassa seuraavat:

Ryhmät mahdollistavat tuotteiden ja palvelujen kehittämisen ja toimittamisen •	
nopeasti, tehokkaasti ja laadukkaasti.
Ihmiset oppivat hyvissä ryhmissä enemmän kuin yksin työskennellessään.•	
Moniammatilliset ryhmät edistävät jäsentensä oppimista ja synnyttävät in-•	
novaatiokyvykkyyttä.
Ryhmiin pohjautuvat organisaatiot ovat vähemmän hierarkkisia ja niiden •	
ohjaus, koordinointi ja valvonta ovat helpompia.
Ryhmät nopeuttavat ja tehostavat tiedonkulkua organisaatiossa. •	
Henkilöstön motivaatio ja sitoutuminen paranevat. •	

Haitoista Lämsä ja Hautala (2005) nostavat esiin muun muassa vapaamatkustami-
sen, henkilökemian, tiimin liian suuren koon ja tiimiytymisen vaatiman ajan. 

Kumppaniyritystoiminnassa opiskelevat opiskelijat ovat itse listanneet hyvin sa-
mankaltaisia etuja ja haittoja. Etuina pidetään ensisijaisesti erilaisten näkemysten 
synnyttämiä monipuolisempia mielipiteitä, työmäärän jakamista ja syntyviä keskus-
teluja. Ehkä kolme eniten esille nostettua haittaa puolestaan ovat vapaamatkustajat, 
erilaiset päämäärät ja aikataulujen yhteensovittaminen. 

Kumppaniyrityspedagogiikan kehittämisessä on keskitytty suurimpien haittojen 
minimointiin. Tiimien aikatauluongelma on ollut selkeästi luonteeltaan mekaanisin 
ja siksi helpoimmin ratkottavissa sijoittamalla lukujärjestykseen yhteistä aikaa. 
Päämäärien erilaisuutta puolestaan rakentuu jokseenkin väistämättä tiimeihin jo 
niitä muodostettaessa ja opiskelijavalintoja tehtäessä. Ongelma tullee siis säilymään 
jatkossakin. Osittaisena ratkaisuna tähän on tiimin hyvä sisäinen kommunikointi, 
ja tehtävän niin salliessa esimerkiksi tiimin sisäisten työryhmien muodostaminen 
tavoitteet (esim. arvosanatavoitteet) huomioonottaen. Vapaamatkustukseen voidaan 
vaikuttaa lähinnä tiimin kehittymistä tukemalla ja arviointiin liittyvin keinoin.
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5.3.3 Henkilökohtainen oppiminen tiimissä ja tiimin kehitys

Nykyisin ryhmätyötaidot kuuluvat työelämän perustaitoihin. Opiskelijoiden ryhmä-
työtaidoissa on kuitenkin paljon vaihtelua. Osalla opiskelijoista on jo aloittaessaan 
runsaasti kokemuksia ryhmässä toimimisesta esimerkiksi harrastusten tai toisen 
asteen opintojen kautta; osalla kokemuspohja on huomattavasti ohuempi. Tämä 
heijastuu myös tiimityöskentelyyn etenkin alkuvaiheessa. 

Kaikille tiimityö ei sovi. Tämäkin on tunnustettava. Esimerkiksi Asikainen (1995) 
toteaa, että hänen seuraamistaan viidestäkymmenestä tiimistä kuusi oli epäon-
nistunut. Kumppaniyritystoiminnassa tiimit on ”pakotettu” yhteistyöhön vähintään 
vuodeksi. Tämän jälkeen voi anoa siirtoa toiseen tiimiin. Uutta tiimiään ei kuitenkaan 
saa valita, joten siirron halutessaan ottaa riskin. Ääritapauksessa myös tiimistä 
irtautuminen on sallittu. Tällöin opiskelija joutuu itse etsimään yrityksen, johon har-
joitustyöt tekee. Toimeksiannot pysyvät näille yksintekijöille samoina; vaatimustaso 
esimerkiksi laajuuden suhteen ei laske. Tiiminvaihtajia kuluneiden kolmen vuoden 
aikana on ollut 0–2 vuodessa, samoin tiimistä irtautujia. 

Useimmiten tiimien yhteistyöongelmissa on kyse yksittäisistä persoonallisuuskysy-
myksistä. Henkilökohtaiset yhteensopimattomuudet voivat näkyä haluttomuutena 
sitoutua yhteisiin arvoihin tai päämääriin. Lähtökohtana on, että kaikki pystyvät 
työskentelemään kaikkien kanssa, mutta kärjistyneissä ristiriitatapauksissa ei ole 
katsottu sen enempää tiimin kuin yksilönkään kannalta hedelmälliseksi pitää tiimiä 
koossa määräyksin. Myös elämäntilanteiden muuttuminen (esim. äitiysloma tai ase-
velvollisuuden suorittaminen) on saattanut johtaa luonnolliseen tiimikokoonpanon 
muutokseen.

Tiimi ei myöskään synny hetkessä. Tiimiksi kasvaminen on prosessi. Seuraavassa 
esitetyn pohjana on Antti Skytän (2005) esittämä porrasmalli, jonka perusteet käyvät 
ilmi kuviosta 8. 

Kuvio 8. Joukon kehittyminen huipputiimiksi.
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Ensimmäisessä vaiheessa joukko toisilleen tuntemattomia ihmisiä kootaan yhteen, 
ja heidät nimetään tiimiksi. Käytännössä kuitenkin lähes kaikki tiimin tunnusmer-
kit puuttuvat, ja kyse onkin vain joukosta, jolla ei vielä ole aidosti mitään yhteistä. 
Tyypillistä toiminnalle on varautuneisuus, epävarmuus, varovainen osallistuminen 
ja vähäinen sitoutuminen. Tämä kuvaa hyvin tilannetta kumppaniyritystiimienkin 
alkuvaiheessa, jossa opiskelijoille ensimmäisen kerran ilmoitetaan ketkä tiimin 
muodostavat. Eteenpäin pääsemisen edellytys on tieto ja luottamus. Näitä kumppa-
niyritystoiminnassa pyritään lisäämään niin sanotulla tiimityöleirillä, jossa erilaisten 
tehtävien, pelien ja leikkienkin kautta opitaan vähitellen tuntemaan toisiaan. Tätä 
jatketaan tiimityöskentelyn alkuvaiheessa muun muassa pyytämällä jokaista tiimiä 
luomaan toiminnalleen yhteiset pelisäännöt ja opettelemalla palautteen antamista 
ja saamista. 

Toisessa vaiheessa negatiivisuus tiimejä ja tiimitoimintaa kohtaan lisääntyy tiedon 
lisääntyessä. Tätä vaihetta voi kuvailla sanoilla ”äänekäs” ja ”taisteleva”. Tässä 
vaiheessa tyypillisesti negatiiviset ajatukset ja tunteet purkautuvat, eivätkä tiimin 
jäsenet kuuntele toisiaan. Myös selän takana puhuminen on yleistä, koska asioita 
ei haluta kohdata suoraan. Tämä on kuitenkin edistystä, sillä vain esille tulevia 
asioita voidaan käsitellä. Tyypillistä tälle vaiheelle ovat myös tiimin sisäiset klikit ja 
johtajan kaipuu. Vaihe on todettu melko tyypilliseksi myös kumppaniyritystoiminnan 
tiimeissä. Joka vuosi ainakin yhdessä tiimissä on selkeästi ollut klikkiytymistä ja 
ongelmia työstää töitä yhdessä. Skyttä (2005, 114–115) tarjoaa vaiheen ratkaisuksi 
ongelmien työstämistä ja kuuntelua. Tätä kumppaniyritystoiminnassa on koetettu 
työstää tiimiohjaajan ja tiimin jäsenten kahdenkeskisillä keskusteluilla ja koko tiimin 
kanssa ohjaajan johdolla käytävillä keskusteluilla. Vaihe on kestänyt toisilla tiimeillä 
pidempään, toisilla vähemmän aikaa ja ovatpa jotkin tiimit kipuilleet aika ajoin näi-
den ongelmien kanssa koko tiimin olemassaolon ajan. 

Edellä kuvattu ei ole teoriankaan valossa mitenkään tavallisuudesta poikkeavaa, 
vaan tiimeillä, kuten yksilöilläkin on oma ainutlaatuinen kehittymistahtinsa. Lisäksi 
on huomattava, että vaikka porrasmalli antaa ymmärtää, että kehitys etenee siististi 
vaiheittain, ei näin ole todellisuudessa. Joissakin asioissa tiimit etenevät nopeasti ja 
joissakin pysähdytään ja tullaan takaisin alemmalle portaalle. Toisaalta taas joissa-
kin tapauksissa kehityksestä saattaa jäädä jopa jokin porras väliin. Jokainen tiimi 
kypsyys omaa tahtiaan ja reittiään. Tämänkin kumppaniyritystoiminta on todeksi 
osoittanut.

Kolmannella portaalla tiimin myönteisyys lisääntyy, ja vähitellen syrjäyttää aiemmin 
vallalla olleen negatiivisuuden. Kolmannella portaalla tiimi alkaa tuntea yhteenkuu-
luvuutta ja voimakas me-henki vallitsee. Tiimi alkaa verrata itseään muihin tiimeihin 
ja kokee ainakin jonkinasteista ylemmyydentunnetta. Itseohjautuvuus alkaa hahmot-
tua. Kumppaniyritystoiminnassa kehitysvaihe näkyy muun muassa siinä, että tiimit 
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alkavat kutsua itseään tiiminimillä ja eri tiimien harjoitustöistään saamia arvosanoja 
vertaillaan ainakin jonkin verran keskenään. Tiimit myös vaihtavat kokemuksia tois-
tensa kanssa, ja vaikuttaa siltä, että ulospäin omasta tiimistä annetaan todellisuutta 
positiivisempi kuva. Yhtenä esimerkkinä me-hengen ilmenemisestä voidaan kertoa, 
että eräs tiimi teetti ensimmäisen työskentelyvuoden lopussa itselleen tiimipaidat. 
Kolmosvaihe ei vielä oikeastaan ole tiimi, vaan ryhmä. Positiivisuus on yliampuvaa, 
mutta ongelmat ollaan valmiita kohtaamaan ja työstämään, joka luo pohjan seuraa-
valle portaalle siirtymiselle.

Neljännellä portaalla on edetty aidon tiimin tasolle. Skyttä (2005, 115) määrittelee 
kokemuksensa pohjalta prosessin kestävän 4–8 kuukautta. Tyypillistä aidolle tiimille 
on se, että haasteet ja ristiriidat osataan kohdata ja tiimi on itseohjautuva. Mahdol-
lisuudet jatkuvalle kehittymiselle ovat olemassa ja tiimin jäsenet ovat sitoutuneita. 
Kumppaniyritystoiminnassa tämä näkyy selvästi siten, että toisena opiskeluvuotena 
ainakin useimmat tiimit ovat oppineet tunnistamaan jäsentensä vahvuusalueita ja 
pystyvät varsin itsenäisesti säätelemään työnjakoa. Tässä vaiheessa yleensä esimer-
kiksi vaatimukset erillisestä arvosanajaosta vähenevät. Viides porras ei Skytänkään 
(2005,116) mukaan selkeästi eroa nelosportaasta, vaan tiimi vain edelleen kehittää 
itseään ja toimintaansa.

5.3.4 Arviointi ja yhteisten arvosanojen käsittely 

Arviointikäytänteet ovat keskeinen osa jokaista oppimisympäristöä. Hyppönen 
ja Lindén (2009, 55–56) ovat kiteyttäneet arvioinnin tehtävät viiteen pääkohtaan. 
Kontrollointi on toiminnan hallintaa sen tuotoksia seuraamalla ja luokittelemalla. 
Valikointi- ja ennustamistehtävästä on kyse, kun kerätään tietoa, jonka perusteella 
tehdään päätelmiä oppijan tulevasta etenemisestä. Arviointi myös motivoi, sillä se 
aikaansaa ja suuntaa aktiivisuutta. Arvioinnin kehittävästä tehtävästä on kyse, kun 
arvioinnissa saatava palaute auttaa opiskelijaa tulemaan tietoiseksi osaamisensa 
tilasta ja siitä, miten osaamista on tarpeen kehittää. Arviointi myös ohjaa, sillä arvi-
oinnissa käytettävät menetelmät ja arvioinnin tulokset kertovat opiskelijoille, miten 
heidän kannattaa opiskella.

Kumppaniyritystoiminnassa, joka hyödyntää autenttista ympäristöä ja painottajaa 
yrittäjyyttä, oppimistuloksia tarkastellaan periaatteessa eri tavalla kuin perinteises-
sä liiketalouden opetuksessa (esim. Munro & Cook 2008; Pittaway, Hannon, Gibb 
& Thompson 2009). Oppimistuloksena ei ensisijaisesti tavoitella oikean tiedon tai 
mallin hallintaa vaan kykyä tunnistaa ja ratkaista itsenäisesti ympäristössä ilmene-
viä kysymyksiä. Opintojaksojen tehtävät pakottavat soveltamaan opittua käytäntöön 
kumppaniyrityksessä ja samalla luovat pohjaa uuden opittavan aineksen ankku-
roinnille. Yritysyhteistyö tuo kuitenkin omat haasteensa arviointiin, sillä erilaiset 
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yritykset tarjoavat sisällöllisesti ja toiminnallisesti erilaisia aineksia oppimiselle. 
Kontrolloinnin, ohjauksen ja motivoinnin näkökulmasta tulisi siis voida huomioida 
yrityksen vaikutus suoritukseen. Ei riitä, että arvioidaan tuotosta; on tietoisesti 
keskitettävä arviointi opiskelijoiden kykyyn käsitellä yrityksen tarjoamia aineksia 
riippumatta siitä, minkälaisia nuo ainekset ovat. On myös varmistettava, että opiske-
lijat tietävät, mitä arvioidaan. 

Opiskelijat saavat myös palautetta yrityksiltä reflektoinnin ja oppimisprojektien yh-
teydessä. Tavallisimmin yrityksen palaute toteuttaa arvioinnin kehittävää tehtävää, 
mutta joidenkin opintosuoritusten kohdalla yrityksen arviointi vaikuttaa numeeri-
seen arviointiin. Tällaisissa tapauksissa yritysten antamaa palautetta ja arviointia 
käsitellään strukturoidusti siten, että yrityksen edustajan kanssa keskustellaan 
ennen palautteen antoa arviointikriteereistä, ja palautekeskustelua ohjataan kritee-
reihin liittyvin kysymyksin. Yritykseltä tulevaa spontaania palautetta ei silti rajoiteta. 
Menettelyllä pyritään lähinnä varmistamaan, että numeeriseen arviointiin vaikuttava 
palaute kohdistuu myös opintosuorituksen kannalta keskeisiin seikkoihin eikä pai-
notu vain yrityksen tärkeimmiksi katsomiin tuloksiin. Palautteen tulisi myös sisältää 
myös kommentteja siitä, miten opiskelijat voivat jatkossa kehittää suoriutumistaan.

Opintojen loppuvaiheen projektimuotoisissa opintojaksoissa opiskelijoiden kanssa 
pidetään lisäksi varsinainen arviointikeskustelu, jossa opettajat ja opiskelijat käyvät 
läpi projektin myötä tapahtunutta oppimista keskinäistä palautetta. Esimerkki 13 
kuvaa yhden markkinoinnin projektin palautekeskustelua.
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Ennakkovalmistautuminen
Opiskelijoita pyydetään ennakkoon pohtimaan

Mitä on oppinut?•	
Millainen käsitys omasta osaamisesta syntyi projektin pohjalta?•	
Mitä oppimistarpeita huomasi? (puutteet osaamisessa)•	
Mitä tekisi toisin jos projekti alkaisi nyt?•	

Vaihe I
Käydään keskustelu ennakkokysymysten pohjalta.

Vaihe II
Käydään keskustelu keskinäisestä palautteesta. Jokaista pyydetään yksi 
kerrallaan antamaan muille ammatillista palautetta avoimesti, ainakin yksi asia 
jonka toinen hoiti hyvin, ainakin yksi asia, jossa on kehitettävää.

Vaihe III (Jos tarpeen, tässä välissä tauko.)
Opettajat antavat palautteen tuotoksista ja prosessista. Kerrataan yrityksen 
palaute lyhyesti. Ilmoitetaan arvosanat ja tarvittaessa keskustellaan niistä. 

Vaihe IV
Opiskelijoiden palaute opettajille. Miten voidaan jatkossa kehittää tällaisen 
opintojakson toteutusta? Mitä voisi tehdä toisin?

Esimerkki 13. Markkinoinnin projekti II -opintojakson arviointikeskustelun runko.

Rajattuihin ja selkeän toiminnallisiin opintosuorituksiin soveltuva ja kypsää ref-
lektointia edellyttävä arviointikeskustelumalli ei välttämättä toimi hyvin opintojen 
alkupäässä, jossa tiimiytyminen on vielä kesken ja opintojaksoihin sisältyy perus-
teorioiden käsittelyä. Yhteisistä harjoitustöistä saatavat yhteiset numeroarvioinnit 
voivat aiheuttaa skismaa. Vaikka tiimi on yhteisvastuussa suorituksesta ja lähtö-
kohtaoletus on, että kaikki tekevät yhtä paljon, ei näin kuitenkaan käytännössä aina 
ole. Erityisesti ne tiimiläiset, jotka mielestään ovat tehneet suuremman osan tai pa-
rempitasoista työtä kuin muut, kokevat yhteisen arvosanan epäoikeudenmukaisena. 
Opiskelijan tuntemus epäoikeudenmukaisuudesta ei välttämättä vastaa esimerkiksi 
tiimiohjaajan tai opintojakson opettajan arviota, mutta tiimin prosessit tapahtuvat 
pitkälti opetushenkilökunnan havaintojen ulottumattomissa. Koettu epäoikeuden-
mukaisuus on joka tapauksessa haittatekijä; pitkään jatkuessaan se lisää helposti 
ristiriitoja tiimissä ja vaikeuttaa työskentelyä. 
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Arvioinnin kokeminen oikeudenmukaiseksi on myös opiskelijoiden motivaation 
kannalta yleisesti tärkeää. Siksi kumppaniyritystoimintaan haluttiin luoda menettely, 

jolla arvosanoista voidaan keskustella 
tiimissä mahdollisimman avoimesti. 
Menettelyä kutsutaan arvosanan jako-
keskusteluksi, ja siinä opiskelijat jaka-
vat ”kuvitteellista kolmosta”. Tämä 
tarkoittaa, että opiskelijoilla on käytös-

sään tiiminjäsenten lukumäärä kertaa kolme pistettä. 

Keskustelu toteutetaan ennen varsinaisen arvosanan saamista tiimiohjaajan joh-
dolla. Tyypillisesti opiskelijoita pyydetään ensin kirjallisesti jakamaan pisteet tiimin 
jäsenten kesken, jonka jälkeen tiimiohjaaja laskee annetuista pisteistä keskiarvon, 
jonka pyöristää jokaiselle arvosanaksi. Tämän jälkeen käydään avointa keskustelua 
siitä, miten arvosanat vastaavat näkemystä omasta ja muiden panoksesta työhön. 

Arvosanan jakokeskustelu on yleisemmin tarpeen isoissa harjoitustöissä, tiimityön 
alkuvaiheessa ja ”epätasaisissa tiimeissä”. Viimemainitulla tarkoitetaan tiimejä, jot-
ka muodostuvat selvästi suorituskyvyltään ja tavoitteiltaan erilaisista opiskelijoista. 
Menettely sinällään ei ole uusi, vaan se on esitetty ensimmäisiä kertoja jo 1980-luvulla 
(ks. Gibbs, Habeshaw & Habeshaw 1984). Ehkä suurin ero kumppaniyritystoimin-
nassa käytetyssä menettelyssä on siinä, että arvosana jaetaan ennen kuin lopullista 
arvosanaa on annettu. Tiimit siis joutuvat pohtimaan ajatuksellisesti enemmänkin 
työn jakautumista ja tiimiläisten panosta kuin lopullisesti saatavia henkilökohtaisia 
arvosanoja. Tämä lienee myös yksi menetelmän vahvuuksista. Käytännössä arvosa-
nojen jakamisen tarve tuntuu vähenevän opintojen edetessä; harva tiimi enää toisen 
opiskeluvuoden aikana kokee tarpeelliseksi käydä keskustelua arvosanoista. Tiimit 
oppivat jakamaan tehtävät paremmin ja valvomaan sisäistä työnjakoa.

5.4 Yrittäjätiimi 

Pk-yrittäjyyden alkuperäinen koulutusohjelma rakennettiin 1990-luvulla osittain 
perheyrittäjyyden (yrittäjäperheiden nuoren polven) tarpeita ajatellen. Kumppani-
yritystoimintaan siirryttäessä suora yhteys opiskelijoiden omaan yrittämiseen tai 
perheyritystaustaan liudentui. Vaikka harjoitustöiden tekeminen omaan tai perheen 
yritykseen on ollut mahdollista myös kumppaniyrityspedagogiikassa, käytännössä 
omaan yrittäjyyteen tähtäävä valmentautuminen on ollut enimmäkseen välillistä. 
Oma yritystoiminta on useimmille opiskelijoille yksi tulevaisuuden mahdollisuus 
eikä vielä konkreettinen projekti. Kumppaniyritysten kanssa tehtävä yhteistyö tukee 
kasvua realistiseen yrittäjyyteen, mutta se ei suoraan mahdollista oman yrityksen 
kehittämistä.

Haluttiin luoda menettely, 
jolla arvosanoista voidaan 

keskustella tiimissä  
mahdollisimman avoimesti.
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Kuitenkin koulutusohjelmassa aloittaa useimpina vuosina myös opiskelijoita, joilla 
on joko vahva kytkös olemassa olevaan perheyritykseen tai vakaa yrittäjyysaikomus. 
On koettu puutteeksi, että näille opiskelijoille ei ole voitu kumppaniyritystoiminnan 
puitteissa tarjota mahdollisuutta tehdä enemmän ja suoremmin omaksi koettuun 
yritystoimintaan liittyviä harjoitustöitä ja projekteja. Lukuvuonna 2011–2012 päätet-
tiinkin kokeilla oman tiimin muodostamista sellaisista opiskelijoista, joilla on omaa 
tai perheen yritystoimintaa kehitettävänään. 

Yrittäjätiimin toimintamalli muodostettiin yhdistelemällä henkilökohtaista opin-
tosuunnittelua ja kumppaniyritystoiminnan olemassa olevia käytänteitä. Valinta-
prosessissa (ks. luku 5.1) yrittäjätiimiä päätettiin käsitellä kuin kyseessä olisi yksi 
kumppaniyritystiimeistä; opiskelijoiden on hakeuduttava siihen ja perusteltava, 
miksi heillä on edellytykset toimia osana yrittäjätiimiä. Jäsenillä tulee olla uskottava 
taustayritys tai suunnitelma sellaisen perustamiseksi. Lisäksi hakijan on vakuutet-
tava tiimiohjaajat siitä, että hän pystyy yrittäjätiimissä vaadittavaan itsenäiseen ja 
itseohjautuvaan työtapaan jo opintojen alussa. 

Yrittäjätiimin opiskelijoilla ei ole yhtä yhteistä yrityskumppania. Kukin tekee opin-
tojaksoihin liittyvät harjoitustyöt omaan taustayritykseensä. Koska harjoitustöiden 
laajuutta ei suoranaisesti sovitella pienemmäksi yrittäjätiimiläisille, tietää yritys-
tiimiin liittyminen opiskelijalle joissain suhteessa suurempaa työmäärää kuin mitä 
kumppaniyritystiimeihin kuuluvilta vaaditaan. Toisaalta yrittäjätiimiläiset myös tun-
tevat taustayrityksensä jo valmiiksi, eivätkä siten joudu käyttämään aikaa yritykseen 
tutustumiseen. Yrittäjätiimiläisten työtaakkaa kohtuullistaa myös se, että heidän ei 
tarvitse keskenään koordinoida työskentelyä omassa tiimissään; jokainen vastaa 
omasta harjoitustyöstään yksin. Yhteistä toimeksiantajaa ei ole.

Yrittäjätiimi ei siten ole tiimi samassa merkityksessä kuin kumppaniyritystiimit. 
Periaatteessa yrittäjätiimin suhteen pyritään kuitenkin noudattamaan samaa työ-
tapaa kuin muissa tiimeissä. Yrittäjätiimin jäsenten toivotaan tarjoavan toisilleen 
tukea sparraajina ja keskustelukumppaneina. Vaikka oman perheyrityksen asioista 
ei välttämättä haluta yksityiskohtien tasolla ryhmässä puhua, tiimin kautta on mah-
dollisuus keskustella esimerkiksi harjoitustöihin liittyvien ongelmien ratkaisuista ja 
teoriasisältöjen soveltamisesta käytäntöön. Tiimi tarjoaa kiinnittymispinnan opiske-
lijayhteisöön, vertaisryhmän. 

Yrittäjätiimillä on toiminnallaan samat puitteet, tiimiohjaajasta tiimitunteihin, kuin 
muillakin tiimeillä. Yrittäjätiimi on myös mukana kumppaniyrityspedagogiikkaan 
liittyvissä prosesseissa (AI-menetelmä, työpajat) samoin kuin muutkin tiimit. 
Reflektiivisen osaamisen ja ryhmätyötaitojen kehittäminen opinnoissa painottuu 
Pk-yrittäjyyden koulutusohjelmassa paljolti juuri näihin elementteihin, joten tiimi-
muodosta halutaan siitäkin syystä pitää kiinni. 
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Yhden lukuvuoden kokemusten perusteella yrittäjätiimi on jatkamisen arvoinen 
kokeilu. Vahvasti omaan yritystoimintaan orientoituneelle opiskelijalle, joka on jo 
perhetaustansa kautta sosiaalistunut pk-yritystoiminnan maailmaan, mahdollisuus 
keskittyä itselleen läheisen yrityksen kehittämiseen on tärkeä. Oppimiskokemukse-
na vieraaseen yritykseen perehtyminen voi olla abstraktissa mielessä hedelmälli-
sempää. Käytännössä oma yritys ja siihen sijoitetusta työpanoksesta saatava välitön 
hyöty ovat usein palkitsevampia.

Tiimiohjauksen kannalta yrittäjätiimin pilottivuosi on ollut haasteellinen. Tiimi-
toiminnan vuosien mittaan rakennetut käytänteet soveltuvat harvoin sellaisenaan 
yrittäjätiimin ohjaamiseen. Esimerkiksi yrittäjätiimin tiimiyttäminen vaati vielä 
miettimistä. Myös säännöllisten tapaamisten hyödyt on saatava kirkkaammiksi; 
koska tiimin työ ei edellytä keskinäistä koordinointia, ei tiimituntien funktio ole 
opiskelijoille itsestään selvä. 
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6 yRiTysKuMppANiT 

6.1 Yritysten valintakriteerit ja rekrytointi

Kumppaniyritysten valinta. Kumppaniyritysten valinnalle asetettiin alun alkaen 
tiettyjä lähtökohtakriteereitä opettajien omien ennakko-oletusten pohjalta. Yritysten 
haluttiin olevan yhden hengen yritystä suurempia ja aktiivisesti omasta kehittymi-
sestään kiinnostuneita. Valintakriteerejä on tarkennettu kokemuksen karttuessa. 
Kumppaniyritystoiminnassa jo mukana olleilta opiskelijoilta on myös kysytty näke-
myksiä siitä, minkälaisia kumppaniyritysten pitäisi olla. Osa kriteereistä on tyypiltään 
lähinnä määrällisiä, mutta yhteistyön synnyn ja kehittymisen kannalta keskeisimmät 
ovat laadullisia. Tärkeintä on, että yrityksellä on aito mielenkiinto toimintaan ja halu 
hyödyntää sitä omassa kehitystyössään. 

Käytännön syistä kumppaniyritysten tulee olla riittävän kokoisia. Tämä tarkoittaa, että 
yrityksessä tulisi olla selkeästi havaittavissa yritystoiminnan keskeisiä osatoimintoja 
ja prosesseja, esimerkiksi myyntiä, markkinointia, palveluiden ja/tai tavaroiden 
tuotantoa, ostotoimintaa ja jakelua ja talous- ja henkilöstöhallintoa. Vaikka jokainen 
yritys on toimintojensa suhteen omanlaisensa, eikä kaikkia toimintoja yleensä ole 
mahdollista havainnoida, otetaan yrityksen prosessien moniulotteisuus huomioon 
kumppaniyrityksiä valittaessa. Opiskelijat tarvitsevat omaan oppimiseensa erilaisia 
havainnointi- ja kehittämiskohteita, joihin peilata teoriaa ja kohdistaa projekteja.

Valittavan yrityksen tulisi myös olla riittävän suuri, jotta siltä voidaan odottaa löy-
tyvän henkilökunnan edustaja tai edustajia, joilla on ajankäyttönsä ja työnkuvansa 
puolesta sekä aikaa että tilaisuuksia olla yhteistyössä opiskelijoiden ja oppilaitoksen 
kanssa. Tämä seikka on hyvin keskeinen motivaation synnyn ja ylläpidon kannalta, 
puolin ja tosin. Yhteistyötä ei toki pyritä väkisin rajoittamaan ennakolta vakioituihin 
ajankohtiin. Yhteistyössä toimitaan ymmärrettävästi pk-yrittäjien hyvin muuttuvien 
ja moneen suuntaan venyvien aikataulujen mukaan.

Nämä kaksi ensimmäistä kriteeriä sulkevat käytännössä henkilöstömäärältään 
kaikkein pienimmät yritykset pois. Sen sijaan valinnan kokokriteereinä ei ole käytet-
ty liikevaihtoa, voittoa tai muita sellaisia taloudellisia mittareita. On toki oletettavaa, 
että henkilöstömääriltään suuremmissa yrityksissä myös taloutta kuvaavat luvut ovat 
suurempia. Tähän mennessä kumppaniyritykset ovat, kahta poikkeusta lukuun otta-
matta, olleet pk-yrityksiä ja henkilöstömäärältään alle 50 henkeä työllistäviä. Suurin 
osa voidaan lukea henkilöstömäärältään mikroyritysten (alle 10 henkeä) luokkaan. 
Mikroluokittelu ei tosin päde jokaiseen liikevaihdon ja tasearvon mukaan. 
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Syksyllä aloittaville uusille opiskelijoille on tyypillisesti haettu aina 4–5 uutta 
kumppaniyritystä. Toivottavaa on, että kunakin vuonna joukossa on eri toimialoja 
ja/tai toimintatapoja edustavia yrityksiä. Tavoitteena on, että kumppaneina on aina 
palvelualan yrityksiä, tuotannollisia yrityksiä ja vähittäis- tai tukkukaupan yrityksiä. 
Yrityksillä tulee myös olla jonkinlainen fyysinen toimipaikka; konttori, myymälä tai 
tuotantolaitos. Täysin virtuaalisesti esimerkiksi tietoverkossa toimivia yrityksiä, tai 
kotona sijaitsevista tiloista käsin toimivia yrityksiä, ei ole rekrytoitu mukaan. 

Palvelualojen yrityksiä on ollut tähän mennessä noin neljäsosa mukana olleista 
yrityksistä. Kaupan alalla toimivia on ollut hieman enemmän, ja teollisia yrityksiä 
vajaa puolet. Toimialajako ei tosin ole tässä täysin yksiselitteinen. (Kuvio 9)

Kuvio 9. Kumppaniyritysten toimialojen jakauma.

Yritysten tulee olla myös kohtuullisesti saavutettavissa. Tämä tarkoittaa, paitsi edellä 
kuvattua ajankäyttöä, myös sitä, että yrityksillä on käytössään nykyaikaiset viestintä-
keinot (sähköposti yms.). Tämä ei ole käytännössä ollut ongelma. Toinen puoli saavu-
tettavuudesta on yrityksen kohtuullinen fyysinen läheisyys suhteessa oppilaitoksen 
toimipisteeseen. Toiminnan alussa 2008 toimipiste oli Kauhavalla ja syksystä 2010 
alkaen Seinäjoella. Tähän mennessä yritykset on valittu Etelä-Pohjanmaalta, jolloin 
kaukaisin on sijainnut noin 90 km päässä ja lähimmät samalla paikkakunnalla. Si-
jainnilla on merkitystä siksi, että opiskelijoiden on muutamia kertoja lukuvuodessa 
vierailtava yrityksessä ja yrityksen edustajan toivotaan vierailevan oppilaitoksessa. 
Ei voida lähtökohtaisesti olettaa, että opiskelijoilla on aina käytössään autoja, joskin 
mahdollisuus käyttää autoa huomioidaan tiimijaoissa. Pyrkimyksenä ei silti ole, että 
kaikki kumppaniyritykset sijaitsisivat mahdollisimman lähellä Seinäjoella sijaitse-
via opetustiloja; pikemminkin yritetään varmistaa, että mukana on yrityksiä myös 
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muualta maakunnasta. Ammattikorkeakoululaki edellyttää ammattikorkeakoulujen 
tukevan toiminnallaan alueensa ja sen työelämän kehitystä. Seinäjoen ammattikor-
keakoulussa on lisäksi katsottu tärkeäksi, että toiminta ulottuu myös maakuntakes-
kuksen ulkopuolelle. 

Laadullisissa kriteereissä keskeistä on löytää yrityksiä, joilla on riittävästi motivaa-
tiota pitkäaikaiseen kumppanuuteen. Tämä on osin yhteydessä edellisiin kokokri-
teereihin. Mahdollisen motivaation olemassaolo tai selvittäminen etukäteen, puolin 
ja toisin, voi olla hankalaa, koska yrityksellä ei yleensä voi olla aiempaa kokemusta 
kumppaniyritystoiminnasta. Tämän vuoksi rekrytoinnissa käytetään hyväksi etukä-
teistietoa mahdollisesti mukaan valittavasta tai lähtevästä yrityksestä. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että oppilaitoksen edustajat usein tietävät ja tuntevat yrittäjiä 
tai heidän taustaansa jollakin tavoin etukäteen. Toinen hyvä lähtökohta on yrityksen 
muu yhteistyö tai kehittämisaktiivisuus. Jos tiedetään yrityksen olleen tai olevan 
mukana muissa kehittämiseen ja/tai kouluttamiseen liittyvissä yhteistyöprojektissa 
joko oppilaitoksen kanssa tai muutoin, lisää se yrityksen kiinnostavuutta potentiaa-
lisena kumppanina.

Varsinkin opiskelijamotivaation syntyyn ja ylläpitoon liittyy myös valintakriteereitä, 
joita on vaikeampi mallintaa tai kuvata. Ihanteellisen yrityksen tulisi olla nuorten 
silmin katsottuna ainakin jollain tavoin 
hahmotettava, kiinnostava ja samais-
tuttava. Yrityksen toimialan olisi hyvä 
olla jollakin lailla ajankohtainen, uusi 
tai tulevaisuuteen tähtäävä. Toisaalta, 
kun tiedetään, että nuorten aikaisempi 
kokemus yrityksistä voi olla vähäinen, ja 
tietämys yritysmaailmasta on usein muodostunut median, fiktion ja omien asiakas-
kokemusten kautta, voi kiinnostavuudella olla rajoituksensakin: liian tiukka kiinnos-
tavuuden pohtiminen sulkisi pois tarkastelusta tärkeitä aloja. Lisäksi nuoren 
samastumismahdollisuutta ja motivaation kehittämismahdollisuutta valittavaan 
yritykseen voi helpottaa, jos yrityksessä on omistajina ja/tai työntekijöinä ja/tai asi-
akkaina nuoremman ikäluokan ihmisiä. On kuitenkin alan koulutusorganisaation 
vastuuta, että mitään yritystoiminnan alaa ei väheksytä. Mikä tahansa ala tai yritys 
voi olla tulevaisuudessa nuoren työpaikka. 

Kumppaniyritykseltä edellytetään myös hyvää mainetta. Esimerkiksi epäeettisistä 
toimintatavoista tunnettua yritystä ei luonnollisestikaan rekrytoitaisi kumppaniksi. 
Uusien yritysten kokonaisuutta mietittäessä on syytä huomioida myös keskinäisten 
intressiristiriitojen mahdollisuus. Käytännössä ei ole toivottavaa, että kumppa-
niyritykset ovat esimerkiksi kilpailutilanteessa keskenään. Toisaalta vaikkapa 
alihankinta- tai tavarantoimittajasuhdetta kumppaniyritysten välillä ei ole koettu 
ongelmaksi. 

Tärkein yksittäinen 
tekijä on yrityksen edustajien 

motivaatio yhteistyöhön 
opiskelijoiden kanssa, 

tahtotila.
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Koulutusohjelmassa on panostettu vahvasti kansainvälisyyteen. Ideaalinen yritys-
kumppani olisi myös jollain tavalla mukana kansainvälisessä toiminnassa tai suun-
nittelemassa sitä. Lähinnä kansainvälisyys tarkoittaa tässä yhteydessä vientiä ja/tai 
tuontia. Tämän kriteerin on tähän mennessä täyttänyt vähän alle puolet valituista 
yrityksistä. Pk-yrityksillä yleensä harvemmin on kansainvälistä toimintaa, ja etenkin 
Etelä-Pohjanmaalla vientiyrityksiä on vähemmän kuin Suomessa keskimäärin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että potentiaalisen kumppaniyrityksen valinnassa 
vaikuttavat yrityksen koko, toiminnot, saavutettavuus, rekrytoitavien yritysten muo-
dostaman kokonaisuuden monipuolisuus sekä yrityksen yleinen hyvä maine. Tärkein 
yksittäinen tekijä on kuitenkin yrityksen edustajien motivaatio yhteistyöhön opiskeli-
joiden kanssa, tahtotila. Yrittäjällä tulisi olla aito halu käyttää aikaansa opiskelijoiden 
kanssa työskentelyyn ja kiinnostusta opiskelijoiden tekemän työn hyödyntämiseen. 
Sekä opiskelijat että yritykset hyötyvät yhteistyöstä sitä enemmän, mitä enemmän 
siihen molemminpuolisesti panostetaan. 

Rekrytointi. Rekrytointia pohditaan oppilaitoksen henkilökunnan kesken käytän-
nössä koko lukukauden ajan. Ideoita mahdollisesti sopivista yrityksistä vaihdetaan 
ja edellä esitettyjä kriteerejä pohditaan. Varsinaiseen rekrytointiin lähdetään 
lukuvuoden keskivaiheilla: kootaan kaikki aiemmin tulleet kohdeideat ja aiemmat 
kokemukset yhteistyöstä. Rekrytoinnissa myös hyödynnetään aktiivisesti olemassa 
olevia verkostoja kuten alueen yrittäjäjärjestöjä ja kehittäjäorganisaatioita. Esimer-
kiksi alueella toimivien teknologia-asiamiesten kanssa on aktiivista yhteistyötä. 

Kun saavutetaan yhteinen näkemys siitä, mitä lähdetään tavoittelemaan, ryhdytään 
ottamaan yhteyttä yrityksiin. Yhteydenotot jaetaan muutaman henkilökunnan edus-
tajan kesken, ja kontaktit otetaan yleensä sekä puhelimitse että sähköpostitse, ja 
pyydetään mahdollisuutta tulla esittelemään paikan päälle toimintaa. Tämä tapahtuu 
kevättalvella.

Kuten aiemmin todettiin, kumppaniyritystoiminta on käytännössä aina yrityksille 
aivan uusi asia. Tämä tarkoittaa, että systeemin toiminta, tavoitteet, edut ja yrityk-
sestä tarvittavat resurssit on pystyttävä kuvaamaan yrityksille selkeästi. Apuna ovat 
toimintaa koskevat esitteet ja esimerkit aiemmasta yhteistyöstä yritysten kanssa. 
Toiminnassa täytyy olla tietynlaista markkinoinnillista sävyä, mutta sen täytyy myös 
perustua oppilaitoksen palvelurooliin ja todelliseen haluun tehdä monentasoista 
yhteistyötä yritysten kanssa. Yrityksille tehdään selväksi, että toiminnasta laaditaan 
määrämuotoinen, toistaiseksi voimassa oleva kirjallinen sopimus, johon kuuluu 
myös muun muassa opiskelijoiden vaitiolovelvollisuus.

Yleensä jo ensimmäisten kontaktien kautta selviää, onko yrityksillä kiinnostusta läh-
teä mukaan. Kontaktit ajoitetaan lomittain siten, ettei yrityksiä rekrytoida enempää 
kuin lukuvuoden aikana voidaan ottaa mukaan toimintaan. 
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Toistaiseksi kumppaniyritysyhteistyö yrityksen kanssa on lopetettu kesken kahdessa 
tapauksessa. Tilalle on rekrytoitu uusi yritys ensimmäisen vuoden jälkeen. Molem-
missa tapauksissa ongelmaksi muodostui motivaation rakentuminen. Yritysten 
motivaatiota toimintaan kasvattavat ennen kaikkea opiskelijoiden hyvä yhteistyökyky 
ja onnistuneet projektit. Vastaavasti motivaatio heikkenee, jos opiskelijoiden innok-
kuudesta ei synny yrittäjälle hyvää käsitystä heti yhteistyön alkaessa. Opiskelijat ovat 
samaten herkkiä huomaamaan yrityksen kiinnostuksen tai sen puutteen. Opiske-
lijoiden motivaatio heikkenee nopeasti, jos yrittäjällä tai yrityksen henkilökunnalla 
ei esimerkiksi olekaan aikaa osallistua yhteistyöhön. Molemminpuolinen panostus 
antaa parhaat tulokset, kuten luonnollista onkin. Positiivista on, että vuosien mittaan 
muutama yritys on katsonut toimintamallin myös itselleen niin mielekkääksi, että on 
lähtenyt mukaan toiseen kertaan eli ottanut uuden tiimin kumppanikseen.

6.2 TKI-tarpeiden etsiminen ja integrointi oppimiseen

Koska kumppaniyrityspedagogiikan kantava idea on päästä tekemään ”oikeita 
asioita oikeassa ympäristössä”, on alusta asti ollut selvää, että yrityksiltä haetaan 
heitä hyödyttäviä toimeksiantoja opiskelijoille. Tähän on pyritty kysymällä yrityksiltä 
suoraan heidän tarpeistaan mutta myös opintojaksoihin integoiduilla, ohjatuilla 
harjoitustöillä. Viimemainituista tärkeimmät ovat ensimmäisen vuoden keväällä 
toteutettava projektinhallinnan harjoitustyö sekä toisen vuoden syksyllä toteutettava 
prosessimallinnus. Seuraavassa esitellään näitä menetelmiä tarkemmin. 

Ensimmäisen vuoden opintoihin kuuluu Projektihallinnan menetelmät -opintojakso, 
jossa nimensä mukaisesti opetellaan projektien suunnittelua ja toteutusta. Opinto-
jakson harjoitustyönä on projektisuunnitelman laatiminen. Projektiksi määritellään 
toisen opintovuoden opinnot ja niihin liittyvät harjoitukset ja tehtävät. Projektisuun-
nittelua varten opiskelijat saavat tietoa pakollisista ja valinnaisista opinnoista, niiden 
sisällöistä sekä opintojaksojen ajoittumisesta opinto-oppaasta ja tiimiohjaajilta.

Pohjatietoja kerättyään tiimit käyvät yhdessä tiimiohjaajansa kanssa haastattele-
massa kumppaniyrityksen edustajaa. Haastatteluissa pyritään luomaan kumppa-
niyritykselle kuvaa siitä tulevista opintojaksoista sekä etsimään yrityksestä edessä 
oleviin harjoitustöihin sopivia tehtäviä. Kokemusten perusteella tällainen haastattelu 
yleensä nostaa yrityksistä esiin sekä suoraan opintojaksojen harjoitustöiksi sopivia 
toimeksiantoja että erillisinä oppimisprojekteina totutettavia toimeksiantoja.

Laadittu projektisuunnitelma paitsi systematisoi tiimin tulevaa toimintaa, myös 
kertoo kumppaniyrityksille toteutettavien toimeksiantojen ajoituksen. Projektisuun-
nitelmaan liittyy lisäksi tehtävien työmäärän arviointi. Tämä antaa samalla kump-
paniyritykselle kuvaa siitä, minkä työpanoksen opiskelijat heille tuottavat. Projektin 
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kustannussuunnittelussa tämä työmäärä vielä muutetaan rahaksi, vaikka käytän-
nössä raha ei liikukaan. Opiskelijoiden panostuksen tarkastelu rahassa muistuttaa 
kuitenkin opiskelijoita siitä, että tehtävissä kehitetään arvokasta osaamista, ja tämä 
auttanee myös yrityksiä näkemään opiskelijat arvokkaana kehitysresurssina.

Keväällä laadittuun projektisuunnitelmaan palataan toisen lukuvuoden alussa eli 
seuraavana syksynä. Valmis suunnitelma antaa hyvän pohjan toisen lukuvuoden 
kumppaniyritystoiminnan aloittamiseen. Tyypillisesti syksyn ensimmäisessä kump-
paniyrityksen kanssa pidettävässä palaverissa käydään kevään suunnitelmat läpi 
ja tarvittaessa päivitetään niitä. Suunnittelun avulla TKI-opintopisteiksi soveltuvat 
kehittävät tehtävät on helpompi löytää, sillä yrityksellä on aikaa miettiä, miten opis-
kelijoiden osaamista voi parhaiten hyödyntää.

Projektihallinnan menetelmät -opintojaksossa toimeksiantojen löytäminen on 
keskeistä, mutta muutkin opintojaksot voivat tuoda esiin kehittämistarpeita. Esi-
merkiksi Tutkimus ja analyysi -opintojakso, jossa opiskelijat tekevät pienimuotoisen 
tutkimuksen, usein tuottaa ideoita jatkotoimenpiteisiin.

Erityisen tärkeä on toisen vuoden syksyyn ajoittuva laaja Yrittäjyys ja liiketoiminta 
-opintojakso, jonka yhtenä osa-alueena on prosessien mallinnus. Harjoituksella on 
samalla tavalla kaksijakoinen tarkoitus kuin projektinhallintaa opeteltaessa tehtä-
vällä projektisuunnitelmallakin. Opiskelijat perehtyvät harjoituksessa keskeiseen 
menetelmään, joka auttaa hahmottamaan yrityksen toimintaa, ja jolla esimerkiksi 
laatujärjestelmien pohjana olevat prosessikuvaukset voidaan laatia. Samalla pyri-
tään löytämään kehityskohteita kumppaniyrityksissä. Nämä kehityskohteet voivat 
toimia harjoitustöiden tai oppimisprojektien aiheina. 

Mallinnus aloitetaan perehtymällä teoriaan. Opiskelijat myös harjoittelevat mallin-
tamista luokkatilassa sekä opettajan johdolla kuvitteellisella esimerkkiprojektilla 
että aidon yrityksen tai organisaation prosessilla yrityksen edustajan ja opettajan 
johdolla. Jälkimmäiseen harjoitukseen rekrytoidaan mukaan edustaja sellaisesta 
yrityksestä, joka ei itse ole minkään mukana olevan tiimin kumppani. 

Mallinnuksen tehdään kumppaniyrityksissä sovittuna ajankohtana ja yrityksen 
kanssa sovitusta prosessista. Mallinnuksen opettaja ja tiimiohjaaja ovat mukana 
tilaisuudessa opiskelijoiden asiantuntijareservinä. Itse mallintaminen tapahtuu 
opiskelijavoimin. Menetelmän alussa tiedonkeruuseen käytetään seinätaulutek-
niikkaa (ks. esim. Saaren-Seppälä 1984; Savolainen, Saaren-Seppälä & Savolainen 
1997), jossa erivärisillä ja -muotoisilla paperilapuilla tehdään seinälle hahmotelma 
tarkasteltavasta prosessista. Kuvauksen muuttaminen on helppoa, koska kuva 
koostetaan sinitarralla ja paperilapuilla. Tekniikan vahvuus on, että prosessi ra-
kentuu pala kerrallaan ja on kaiken aikaa kaikkien osallistujien näkyvissä. Vaikka 
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tietokoneavusteiseen mallintamiseen on saatavilla ohjelmia, perinteisellä seinätau-
lutekniikalla on atk-avusteiseen menettelyyn verrattuna etuna ehdoton luotettavuus 
ja toteutettavuus kaikkien yritysten tiloissa: tarvitaan vain seinä. Opiskelijoille ei 
myöskään aiheudu turhaa painetta teknisten välineiden hallinnasta asiakastilantees-
sa. Seinätekniikan osuus päättyy, kun opiskelijat ja kumppaniyrityksen edustaja(t) 
ovat yhdessä ymmärtäneet ja hyväksyneet työn tulokset. Tulokset dokumentoidaan 
kuvaamalla jatkotyöstämisen pohjaksi.

Kuva 5. Opiskelijat mallintavat valitun prosessin seinätaulutekniikalla.

Mallinnuksen pohjalta opiskelijat laativat raportin, joka sisältää kirjallisen prosessi-
kuvauksen sekä uimaratakaavioksi jalostetun prosessikaavion. Uimaratakaaviossa 
prosessin vaiheiden lisäksi näkyviin tulevat entistä selkeämmin myös prosessin eri 
toimijat (ks. esim. Krajewski, Ritzman & Malhotra 2002). Raporttiin tulee sisällyttää 
vähintäänkin yksi parannusehdotus ja/tai jatkoprojektiehdotus, joka koskee mahdol-
lisesti löydettyjä ongelmia.

6.3 Yhteistyösuhteen muotoutuminen 

Yrityksen ja oppilaitoksen välillä tehtävä kumppaniyrityssopimus sekä opiskelijoiden 
ja yrityksen välillä tehtävä salassapitosopimus luovat yhdessä koulutusohjelman 
opetussuunnitelman kanssa teoreettis-juridiset reunaehdot kumppaniyritysyh-
teistyölle. Vaikka sopimukset ja koulutusohjelma ovat sisällöiltään yhdenmukaiset 
kaikille tiimeille ja yrityksille, käytäntö on osoittanut, että jokainen kumppaniyritys-
suhde on ainutlaatuinen. Opiskelijatiimin ja yrityksen keskinäinen suhde kehittyy ja 
muokkautuu yhteistyön aikana.
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Kumppaniyritysmallin toimivuus oppimisympäristönä on paljolti riippuvainen yri-
tyksen ja opiskelijoiden yhteistyösuhteen toimivuudesta. Parasta yksittäistä keinoa 
toimivan yhteistyön liikkeelle laittamiseen ja vaalimiseen tuskin on nimettävissä, 
sillä yritysten ja tiimien välillä on paljon eroavuuksia niin yhteistyösuhteen lähtökoh-
tien kuin kumppanuuden myötä syntyvien tilanteidenkin suhteen. Tiimiohjaajat ovat 
kuitenkin katsoneet hyödylliseksi tarkastella myös yritysten erilaisia tapoja toimia 
kumppaniyrityssuhteessa. Yrityksen orientaatio yhteistyöhön ja sen ilmeneminen 
käytännön toiminnassa on otettava tiimiohjauksessa huomioon, jotta mahdollisim-
man hedelmällisen yhteistyön rakentumista voidaan tukea. Seuraavassa kuvataan 
tiimiohjaajien analyysin tuloksia.

Kumppaniyritysten valintaperusteiden yhteydessä mainittiin tärkeimpänä tekijänä 
motivaatio. Yhteistyösuhteen alkaessa ja kehittyessä motivaatio heijastuu nopeasti 
sitoutumisena. Tiimiohjaajien käytännön kokemuksen perusteella kumppaniyri-
tysten sitoutumista yhteistyöhön voidaan ryhmitellä kolmen ulottuvuuden avulla: 
vuorovaikutus ja yhteydenpito, avoimuus ja tietojen luovuttaminen sekä suhtau-
tuminen opiskelijoihin (Kuvio 10). Nämä kolme ulottuvuutta rajaavat yhteistyön 
toimintakenttää ja muovaavat yhteistyössä ilmeneviä toimintatapoja; sitoutuminen 
ilmenee niiden kautta. 

Yhteistyössä sovellettavat vuorovaikutuksen ja yhteydenpidon käytänteet ovat 
kumppaniyritystoiminnassa paljolti yrityksen määriteltävissä. Ensimmäisellä yri-
tysvierailulla sovitaan yrityksen yhteyshenkilö ja ensisijainen yhteydenpitokanava. 
Tiimin tehtävä on valita keskuudestaan yritysyhteyshenkilö neljästi lukuvuodessa. 
Yrityksen sitoutumisen tasoa tämän tekijän kohdalla kuvaavat yhteydenpidon suju-
minen (luontevuus, nopeus) ja molemminpuolisuus. Parhaimmillaan yritys vastaa 
opiskelijoiden yhteydenottoihin nopeasti ja ottaa toisinaan itsekin yhteyttä oma-
aloitteisesti. Käytännössä vuorovaikutuksen sujuminen edellyttää aina nimenomaan 
yrityksen yhteyshenkilöltä selkeää sitoutumista kumppaniyritystoimintaan.

Avoimuuden ja tietojen luovuttamisen suhteen on eroja sekä yritys- että aihekoh-
taisesti. Salassapitosopimus määrittää opiskelijalle selkeät rajat tietojen hyödyntä-
miseen, mutta tietojen antaminen on aina yrityksen päätös. Jotkin yritykset ja alat 
ovat toisia varovaisempia yksityiskohtien kertomisessa. Toisinaan tietojen saamista 
vaikeuttaa myös se, että opiskelijat käyttävät juuri oppimaansa erityisterminolo-
giaa ja saattavat lähestyä asioita hyvinkin teoreettisesti. Yrityksen yhteyshenkilön 
lähestymistapa saattaa olla täysin päinvastainen. Yrityksen käytännönläheisyys voi 
johtaa joskus väärinymmärryksiin, joiden seurauksena yrityksen toiminta koetaan 
vähemmän avoimena kuin se asenteen puolesta todellisuudessa onkaan.

Yrityksen edustajien asenne opiskelijoiden rooliin yhteistyössä, suhtautuminen  
opiskelijoihin, vaihtelee yrityksestä, yhteistyösuhteen vaiheesta ja joskus yksittäisestä 
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harjoitustyöstäkin riippuen. Kumppaniyrityksiä rekrytoidessa yrityksille pyritään 
kuvaamaan realistisesti opiskelijoiden roolia ja taitotasoja opintojen eri vaiheissa. 
Asenne opiskelijoita kohtaan vaikuttaa keskeisesti yhteistyön kehittymiseen. 
Ihanteellisinta kumppaniyrityspedagogiikan kannalta on, jos yrittäjä näkee alusta 
lähtien opiskelijan kehittyvänä yrityksen resurssina ja potentiaalisena ideapankkina. 
Ikävin lähtötilanne on, jos yrittäjä kokee, että hänen on ikään kuin opetettava 
opiskelijaa, jonka opintojen kautta hankitulle tiedolle annetaan minimaalinen arvo 
yrittäjän hankkiman käytännön kokemuksen rinnalla. 

Kuvio 10. Yhteistyösuhteen dimensiot ja liikkuma-ala.

On erikseen syytä korostaa, että yhteistyösuhteen muotoutumiseen ja liikkuma-alaan 
vaikuttavat yrityksen lisäksi myös tiimin sisäiset tekijät, kuten tiimin työtehtäviä kos-
kevat roolivaihdokset, persoonallisuuksiin liittyvät seikat sekä esimerkiksi opiskel-
tavien sisältöjen kytkeytyminen yrityksen toimintaan ja tarpeisiin. Myös yritykseen 
liittyvät tekijät, joilla ei ole suoranaista yhteyttä kumppaniyritystoimintaan, vaikut-
tavat helposti etenkin vuorovaikutuksen ja avoimuuden ulottuvuuksiin. Esimerkiksi 
yritysosto, uuden toimipisteen avaaminen tai yleisten talousnäkymien raju muutos 
voivat näkyä yhteistyön toteutumisessa. 

Yhteistyösuhde myös usein muuttuu ajan mittaan. Yksittäinen yritys saattaa toki 
edustaa selkeästi tiettyä toimintatapaa kaikkien ulottuvuuksien suhteen läpi koko 
kumppaniyritystoiminnan kaaren, mutta usein toimintatavat yksittäisessä yrityk-
sessä vaihtelevat yksittäisen ulottuvuuden tai kaikkien kolmen osalta. Muutoksia 
toimintatavoissa voi esiintyä lyhyenkin aikavälin sisällä johtuen esimerkiksi henkilö-
kemioista yrityksen yhteyshenkilön ja opiskelijatiimin edustajan välillä. Useimmiten 
yhteistyösuhteessa käydään läpi erilaisia kehityskausia.
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Kuvattujen ulottuvuuksien pohjalta on mahdollista teoreettisesti tarkastella 
kumppaniyrityksen sitoutumista eräänlaisena jatkumona. Matalinta sitoutumista 
edustava suppea suhde ilmenee silloin alentuvana suhtautumisena opiskelijoihin, 
haluttomuutena ja passiivisuutena tietojen antamisessa ja sanelevana vuorovaiku-
tuksena. Käytännössä tällaiseen sitoutumisen asteeseen perustuva yhteistyösuhde 
tuskin jatkuisi pitkään tai tuottaisi mainittavia hyötyjä yrityksellekään. Korkeinta si-
toutumista edustava laaja-alainen suhde ilmenee sujuvana, luontevana ja avoimena 
tietojen vaihtona, jossa vuorovaikutusta leimaa molemminpuolinen luottamus. Yritys 
suhtautuu opiskelijoihin kehittyvänä resurssina, joka antaa siinä missä saakin. Täl-
laiseen sitoutumiseen ei tiimiohjaajien arvion mukaan juuri ole mahdollisuuksia heti 
kumppaniyritystoiminnan alussa, sillä sekä yritys että opiskelijat tarvitsevat aikaa 
luottamuksen rakentamiseen. Parhaat lähtökohdat hedelmällisen yhteistyösuhteen 
kehittämiseen saa kuitenkin yritys, joka alusta lähtien pyrkii suhtautumaan opiske-
lijoihin kehittyvänä voimavarana. 

6.4 Yritysten kokemuksia kumppaniyritystoiminnasta 

Yksi tärkeä lähtökohta kumppaniyritystoiminnan kehittämisessä on ollut aluevaikut-
tavuus. Toiminnalla on haluttu paitsi varmistaa opiskelijoille autenttinen oppimisym-
päristö myös tuoda alueen pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön opiskelijoiden 
osaaminen sekä lisätä konkreettista yhteistyötä yritysten ja ammattikorkeakoulun 
välille. Suorien kumppaniyritystoiminnan tuottamien hyötyjen lisäksi tavoitteena 
on, että syntyy luonteva keskusteluyhteys, joka mahdollistaa myös yrityslähtöiset 
yhteistyöprojektit. Kumppaniyritystoiminnan kautta luotuja kontakteja voidaan käyt-
tää opinnäytetöiden teettämiseen, harjoittelijoiden löytämiseen ja laajempien TKI-
hankkeiden kehittelyyn yhdessä ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden kanssa. 

Tiimiohjaajien saaman palautteen perusteella yritysten enemmistö on kokenut 
toimintamallin tuovan lisäarvoa. Kumppaniyritystoimintaan ei ainakaan toistai-
seksi ole liittynyt muodollista yrityspalautteen keräämistä. Tiimiohjaajat kuitenkin 
keskustelevat lukuvuosittain yritysten edustajien kanssa ja reflektoinnin (ks. luku 
4.2.2) yhteydessä kerätään kommentteja yrityksiltä. Seuraavassa esitetään joitain 
esimerkkejä kumppaniyrityksistä ja heidän kokemuksistaan toiminnan hyötyjen 
näkökulmasta.

Koivupuisto Oy on tekstiilialan tukkukauppaa harjoittava perheyritys. Toimitusjohta-
ja Mika Koivupuisto on omien sanojensa mukaan kasvanut yrityksen jatkajaksi. Jot-
kut asiat yrityksessä voidaan tehdä tietyllä tavalla, koska aina ennenkin niin on tehty. 
Koivupuisto toteaakin, että välttämättä opiskelijoiden harjoitustöissä esittämät ideat 
eivät heti saa yrityksissä muutoksia aikaan, mutta uudet ideat ja näkökulmat ovat 
antaneet aihetta ajatella asioita myös uudesta näkökulmasta. Koivupuisto kertoo 

…on ollut mielenkiintoista 
seurata, miten tiimin jäsenten 

kielenkäyttö on koko ajan 
kehittynyt ammattimaisem-

paan suuntaan.
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Kuvattujen ulottuvuuksien pohjalta on mahdollista teoreettisesti tarkastella 
kumppaniyrityksen sitoutumista eräänlaisena jatkumona. Matalinta sitoutumista 
edustava suppea suhde ilmenee silloin alentuvana suhtautumisena opiskelijoihin, 
haluttomuutena ja passiivisuutena tietojen antamisessa ja sanelevana vuorovaiku-
tuksena. Käytännössä tällaiseen sitoutumisen asteeseen perustuva yhteistyösuhde 
tuskin jatkuisi pitkään tai tuottaisi mainittavia hyötyjä yrityksellekään. Korkeinta si-
toutumista edustava laaja-alainen suhde ilmenee sujuvana, luontevana ja avoimena 
tietojen vaihtona, jossa vuorovaikutusta leimaa molemminpuolinen luottamus. Yritys 
suhtautuu opiskelijoihin kehittyvänä resurssina, joka antaa siinä missä saakin. Täl-
laiseen sitoutumiseen ei tiimiohjaajien arvion mukaan juuri ole mahdollisuuksia heti 
kumppaniyritystoiminnan alussa, sillä sekä yritys että opiskelijat tarvitsevat aikaa 
luottamuksen rakentamiseen. Parhaat lähtökohdat hedelmällisen yhteistyösuhteen 
kehittämiseen saa kuitenkin yritys, joka alusta lähtien pyrkii suhtautumaan opiske-
lijoihin kehittyvänä voimavarana. 

6.4 Yritysten kokemuksia kumppaniyritystoiminnasta 

Yksi tärkeä lähtökohta kumppaniyritystoiminnan kehittämisessä on ollut aluevaikut-
tavuus. Toiminnalla on haluttu paitsi varmistaa opiskelijoille autenttinen oppimisym-
päristö myös tuoda alueen pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön opiskelijoiden 
osaaminen sekä lisätä konkreettista yhteistyötä yritysten ja ammattikorkeakoulun 
välille. Suorien kumppaniyritystoiminnan tuottamien hyötyjen lisäksi tavoitteena 
on, että syntyy luonteva keskusteluyhteys, joka mahdollistaa myös yrityslähtöiset 
yhteistyöprojektit. Kumppaniyritystoiminnan kautta luotuja kontakteja voidaan käyt-
tää opinnäytetöiden teettämiseen, harjoittelijoiden löytämiseen ja laajempien TKI-
hankkeiden kehittelyyn yhdessä ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden kanssa. 

Tiimiohjaajien saaman palautteen perusteella yritysten enemmistö on kokenut 
toimintamallin tuovan lisäarvoa. Kumppaniyritystoimintaan ei ainakaan toistai-
seksi ole liittynyt muodollista yrityspalautteen keräämistä. Tiimiohjaajat kuitenkin 
keskustelevat lukuvuosittain yritysten edustajien kanssa ja reflektoinnin (ks. luku 
4.2.2) yhteydessä kerätään kommentteja yrityksiltä. Seuraavassa esitetään joitain 
esimerkkejä kumppaniyrityksistä ja heidän kokemuksistaan toiminnan hyötyjen 
näkökulmasta.

Koivupuisto Oy on tekstiilialan tukkukauppaa harjoittava perheyritys. Toimitusjohta-
ja Mika Koivupuisto on omien sanojensa mukaan kasvanut yrityksen jatkajaksi. Jot-
kut asiat yrityksessä voidaan tehdä tietyllä tavalla, koska aina ennenkin niin on tehty. 
Koivupuisto toteaakin, että välttämättä opiskelijoiden harjoitustöissä esittämät ideat 
eivät heti saa yrityksissä muutoksia aikaan, mutta uudet ideat ja näkökulmat ovat 
antaneet aihetta ajatella asioita myös uudesta näkökulmasta. Koivupuisto kertoo 

…on ollut mielenkiintoista 
seurata, miten tiimin jäsenten 

kielenkäyttö on koko ajan 
kehittynyt ammattimaisem-

paan suuntaan.

myös arvostavansa erityisesti sitä, että 
tiimin kanssa sovitut asiat ovat pitä-
neet. Aikatauluissa on pysytty. Opiske-
lijoiden kehittyminen on sekin 
palkitsevaa. Koivupuiston mukaan en-
simmäisen vuoden kuluessa on ollut 
mielenkiintoista seurata, miten tiimin 
jäsenten kielenkäyttö on koko ajan kehittynyt ammattimaisempaan suuntaan. 

Hotelli-Ravintola Alvariini on kahden yrittäjäpariskunnan tuore yritys, joka otti 
opiskelijatiimin mukaan toimintaan jo perustamis vaiheessa. Avajaisia juhlittiin 
Alajärvellä syyskuussa, kun opiskelijat aloittivat opintonsa ammattikorkeakoulussa. 
Salla Hemminki, yksi yrityksen neljästä perustajasta, on Alvariinin opiskelijatiimin 
yhteyshenkilö. Hänen mukaansa opiskelijoiden apu on ollut tervetullutta, sillä uuden 
yrityksen alkutaipaleella on monenmoista tehtävää. Opiskelijat ovat tehneet esimer-
kiksi englanninkieliset nettisivut, jotta myös ulkomaisia matkailijoita pystyttäisiin 
paremmin palvelemaan. Lisäksi opiskelijat ovat laatineet yritykselle esitteen sekä 
toteuttaneet pienen asiakastyytyväisyyskyselyn.

Koivupuisto Oy ja Alvariini jatkavat yhdessä opiskelijatiimiensä kanssa vielä luku-
vuoden 2012–2013 ajan. Toisen lukuvuoden suunnitelmat on tehty keväällä 2012, ja 
toteutus aloitetaan syksyllä uuden lukuvuoden alkaessa.

Joupiskan liikuntakeskus Seinäjoelta on ollut mukana toiminnassa kaksi vuotta. 
Martti Kivisaari on yrityksen edustajana hyvin tyytyväinen kumppaniyritystoiminnan 
hyötyihin. Opiskelijoiden panos on koettu erittäin tärkeäksi. Joupiska on saanut 
kehitettyä omia palveluitaan; opiskelijatiimi esimerkiksi tuotteisti Joupiskalle 
tyky-paketteja toteutettavaksi yhdessä muiden yritysten kanssa ja teki töitä palve-
lujen markkinoimiseksi alueella. Kivisaari arvioi, että opiskelijoiden aktiivisuuden 
ansioista on tullut konkreettisesti lisämyyntiä. Hänen mukaansa kaiken kaikkiaan 
kumppaniyritystoiminta on täyttänyt ja vähän ylittänytkin odotukset.

Käyttöauto Oy on tavallista kumppaniyritystä suurempi. Kumppaniyritystoimintaan 
lähdettiin mukaan harkinnan kautta ja tosissaan, kertoo Käyttöauto Oy:n yhteyshenki-
lö Mari Viitala. Alusta asti mietittiin aktiivisesti, miten yhteistyöstä haetaan konkreet-
tista hyötyä sekä opiskelijoille että yritykselle. Opiskelijat saivat yrityskumppaniltaan 
toimeksiantoina tehtäväksi muun muassa puhelinkontaktointia, Mystery Shopping 
-tutkimuksen ja messuosaston suunnittelua ja toteutusta Opinlakeus-messuille 
yhdessä Sedun ja Etelä-Pohjanmaan autoalan liikkeiden yhdistys ry:n kanssa. Käyt-
töauto on tyytyväinen opiskelijoiden panokseen. Viitalan mukaan yhteistyön alussa 
opiskelijat olivat vähän varovaisia, mutta tutustumisvaiheen jälkeen yhteistyö toimi 
hyvin. Käyttöauto voisi lähteä mukaan uudestaankin. Aktiivinen ote on tuottanut 
tulosta. 
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7 OpeTTAJuus 

7.1 Opettajan erilaiset roolit

Opettaminen ei riitä. Ammattikorkeakouluopettajalla on lähtökohtaisesti kolmija-
koinen rooli: hän on pedagogi, tutkiva ja kehittävä asiantuntija sekä aluekehitysvai-
kuttaja (esim. Raij 2003, 54; Kotila & Mäki 2006, 11). Opettajuuden moniulotteisuus 
ja opettajan ammatillinen kasvu onkin kiistämättä yksi keskeinen teema ammat-
tikorkeakoulutuksen kehittämistä pohdittaessa; pirstaloitunut työnkuva ja yhä 
laajeneva toimintakonteksti vaativat paljon (Kotila & Mäki 2006). Myös kumppaniyri-
tyspedagogiikan kehittämisessä mukana olleet opettajat ovat joutuneet pohtimaan 
roolejaan uudelta pohjalta. Vaikka opetus on aikaisemminkin pyritty kytkemään 
työelämään konkreettisin oppimistehtävin, on pitkäaikaiseen yritysyhteistyöhön ja 
tiimiohjaukseen sitoutuminen pakottanut jokaisen ammatilliseen reflektointiin. 
Konkretisoituessaan kumppaniyrityspedagogiikassa roolien mosaiikki ei hahmotu 
ammattikorkeakoulujen lakisääteisten ylätehtävien kautta; käytännössä opettaja te-
kee päivittäiseen työhön liittyviä tehtäviä, joissa joudutaan asettumaan perinteisestä 
poikkeavaan rooliin. 

Kumppaniyrityspedagogiikkaa kehittänyt ryhmä on sisäisissä keskusteluissaan hah-
motellut tilanteita, joissa on jouduttu joko poistumaan omalta mukavuusalueelta ko-
konaan uuteen rooliin tai muokkaamaan omia totunnaisia käyttäytymismalleja. Uudet 
roolit istuvat sinänsä luontevasti ammattikorkeakouluopettajan toimenkuvaan; niihin 
sopeutuminen on vain tiivistynyt ja nopeutunut entisestään kumppaniyrityspeda-
gogiikan myötä. Seuraavassa tarkastellaan työryhmän opettajien esille tuomia uusia 
tai uudistuneita rooleja ja niihin liittyviä haasteita suhteessa opiskelijoihin, yrityksiin 
ja omaan työyhteisöön. Opettajan roolien osalta käsikirjan tekijöillä ei ole tarjota val-
miita ratkaisumalleja; käsikirjassa pyritään lähinnä dokumentoimaan kehitystyössä 
käsiteltyjä tilanteita ja niihin sovellettuja ratkaisuja kumppaniyrityspedagogiikan 
kontekstissa.

Opettaja tiimiohjaajana. Ammattikorkeakoulun opettaja on lähtökohtaisesti jonkin 
alan tai alueen asiantuntija. Vaikka opiskelijoiden ohjaus on nähty luontevasti 
osaksi opettajan toimenkuvaa, ja kumppaniyrityspedagogiikkaa kehittävät opettajat 
mieltävät opiskelijoiden kasvun tukemisen yhdeksi tehtäväkseen, on opiskelijoihin 
perinteisesti orientoiduttu oman erityisosaamisen kautta. Opettaja on tottunut 
ajattelemaan itseään vaikkapa markkinoinnin tai taloushallinnon tai kielten opet-
tajana, ja kohtaamaan opiskelijan tässä asiantuntijan roolissa. Kun opettaja oman 
opetusaineensa asiantuntijana kohtaa opiskelijan, hänellä on lähtökohtaisesti 
opiskelijaan nähden tiedollinen etulyöntiasema; opiskelijan ja opettajan suhdetta 
muovaa asiantuntemuskuilu.
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Auvisen (2006) mukaan ammattikorkeakoulun opettaja ei enää voi olla pelkästään 
oman oppiaineensa asiantuntija; häneltä odotetaan laaja-alaisempaa näkemystä ja 
toimintaa. Opettajan tulisi olla oppimisen ohjaaja, yhteyksien luoja ja oppimisym-
päristöjen rakentaja. Kumppaniyrityspedagogiikassa nämä roolit konkretisoituvat 
paljolti, joskaan eivät yksinomaan, tiimiohjaajille. 

Kumppaniyritystoiminnassa opettajat ovat paitsi oman aineensa opettajia myös 
opiskelijaryhmien tiimiohjaajia. Tiimiohjaajan tehtävä on toimia nimenomaan tiimin 
prosessien ohjaajana (informointi, kontrollointi, neuvonta, tuki) ja tiimin kehityksen 
edesauttajana. Tiimiohjaajan ideaalinen tavoite on itseohjautuva, omasta toimin-
nastaan vastuun ottava ja tehokkaasti yhdessä työskentelevä tiimi, jonka jäsenet 
oppivat yhdessä ja toisiltaan. Arjessa tiimiohjaajat usein kokevat tehtävänsä toisin: 
tiimiohjaaja tuntee itsensä paitsi tiimin valmentajaksi myös sen erotuomariksi. 
Tiimiin kuuluva opiskelija tai opiskelijaklikki tuo ongelmansa tiimiohjaajan ratkais-
tavaksi sen sijaan että tiimissä syntyneitä ongelmatilanteita ratkottaisiin yhdessä. 
Tiimiohjaaja joutuu vastakkain vaikeiden yksilö- ja ryhmäpsykologisten kysymysten 
kanssa. Toisaalta opettajan auktoriteetti mahdollistaa ratkaisujen sanelun, toisaalta 
ratkaisuja sanelemalla ehkäistään tehokkaasti kokemuksellinen tiimityöskentelyn 
oppiminen, jota kumppaniyrityspedagogiikassa tavoitellaan. 

Kumppaniyritystoiminnan kokemusten pohjalta tiimiohjaukseen on kehitetty ensim-
mäisiä opiskelukuukausia varten tiimityöskentelyn alkuun auttavia tehtäviä, joiden 
avulla tiimit saavat välineitä organisoida 
omaa työskentelyään (ks. luvut 4 ja 5.3). 
Tiimin kehittymistehtävät edesauttavat 
tiimiytymistä ja selkiyttävät tiimiohjaa-
jan roolia. Lisäksi tiimiohjaajien kes-
kuudessa on luotu yhteisiä pelisääntöjä, 
toisin sanoen on sovittu, mitä kukaan tiimiohjaaja ei tee ja mitä kaikkien tiimiohjaa-
jien tulee tehdä. Tiimiohjaajat eivät esimerkiksi ryhdy tiedonvälittäjiksi; opiskelijoita 
ei totuteta kysymään tiimiohjaajilta asioita, jotka tulisi selvittää opinto-ohjaajan, 
opintotoimiston tai jonkin opintojakson opettajan kanssa. Tiimiohjaajan ei myöskään 
tulisi puuttua sisällöllisesti tiimitunneilla opiskelijoiden harjoitustöihin tai muihin 
oppimistehtäviin. Muussa tapauksessa opiskelijat joutuvat tehtäviä suorittaessaan 
eriarvoiseen asemaan, sillä esimerkiksi markkinointiviestinnän tehtävässä markki-
nointia opettavan tiimiohjaajan on helppo tarjota asiantuntevaa neuvontaa mutta 
taloushallintoa opettavan ehkä ei. Tiimiohjaajat pyrkivät kuitenkin omalta osaltaan 
varmistamaan, että opiskelijoiden yrityksille toimittavat tuotokset vastaavat heidän 
ammatillista osaamistasoaan ja tulevat tehtyä sovitussa aikataulussa. 

Sisällöllisissä kysymyksissä tiimiohjaa usein joutuu kehottamaan opiskelijoita 
kääntymään opintojakson opettajan tai opettajien puoleen. Esimerkissä 14 on  

Tiimiohjaajan ei 
tulisi puuttua sisällöllisesti 

harjoitustöihin tai muihin 
oppimistehtäviin.
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annettu yhden tiimiohjaajana kolme vuotta toimineen opettajan haastattelukom-
mentti sisällölliseen ohjaukseen.

”Useinhan opiskelijat, tai ainakin osa tiimistä, tietää mitä heidän pitäisi tehdä tai 
tietää mistä vastausta voi lähteä hakemaan… mutta ei haluta nostaa itseä esille 
tai ei haluta nähdä vaivaa… tiimiohjaajalta on vaan niin helppo kysyä. Mutta siitä 
ei tule mitään jos alkaa neuvomaan että tehkää noin tai tehkää näin. Olen ottanut 
itse sellaisen tyylin, että kysyn paljon vastakysymyksiä. ’Mitä te itse tuumitte? 
Mitä olette jo kokeilleet? Miksei se toiminut? Mistä löytäisitte lisätietoja? Mitä 
ideoita teillä on ollut?’ Ja niin edelleen. Kysyä, kysyä, kysyä. Sitä tiimiohjaajan 
pitää tehdä. Olisi helpompaa ladella vastaukset, mutta pitää jaksaa kysyä.”

Esimerkki 14. Tiimiohjaajan haastattelukommentti sisällöllisestä ohjauksesta.

Osalle opettajista ohjaava lähestymistapa on luonteva, osa joutuu tietoisesti pon-
nistelemaan irti asiantuntijaroolista. Kuitenkin tiimiohjaajan odotetaan olevan avoin 
myös omalle oppimiselle. Kumppaniyritys, sen toimiala, tarpeet ja tilanteet, ovat 
myös tiimiohjaajalle tavallisesti vieraita. Tiimiohjaajakin joutuu siis väistämättä 
asettumaan opiskelijoiden kanssa-oppijaksi; tiimi ja ohjaaja tutustuvat yhdessä 
uuteen. Tiimiohjaajalla on siten tilaisuus toimia roolimallina. 

Tiimiohjaajan mutkikas rooli suhteessa opiskelijoihin voidaan nähdä osana ammat-
tikorkeakoulujen opettajatyön jatkuvaa muutosta. Auvinen (2006, 29) on arvioinut, 
että opiskelijoiden tarpeet ja odotukset ovat muuttuneet ja opiskelijan rooli suh-
teessa opettajiin kehittyy entistä enemmän tasavertaisen yhteistyökumppanuuden 
suuntaan. Opiskelijaryhmät ovat myös entistä epäyhtenäisempiä ja opiskelijoiden 
sitoutuminen opintoihin on yleisesti ottaen heikentynyt. 

Opiskelija-aineksen epäyhtenäisyys ja opiskelijoiden keskinäiset erot motivaatiossa 
ja sitoutumisessa näkyvät myös tiimiohjauksessa. Suurin haaste tiimiohjauksessa 
onkin tähänastisten kokemusten perusteella tiimin ryhmädynamiikan ja ristiriitojen 
käsittely. Mitä selkeämmin tiimiohjaaja asettuu kanssaoppijaksi ja siten yhdeksi 
pelaajaksi joukkueessa, sitä haastavampaa on erotuomarin tai valmentajan rooliin 
palaaminen tarpeen niin vaatiessa. Tiimiohjaajana toimivan opettajan on harjaan-
nuttava sietämään epätäydellisyyttä ja epävarmuutta vielä enemmän kuin opettajan 
tehtävään yleensä kuuluu. 

Asetelman haasteellisuutta lisää, että jokainen tiimiohjaaja toimii käytännössä 
kahdessa tehtävässä suhteessa opiskelijoihin: tiimiohjaajana ja oman aineensa 
opettajana. Tiimiohjaajana opettaja työskentelee oman tiiminsä kanssa läheisem-
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min, kun taas sisältöjen opettajana kohdataan koko opetusryhmä. Opetuksessa osa 
opetusryhmästä on siten hyvinkin tuttu ja osa täysin vieras. Tällöin on tärkeää, että 

opettaja pystyy vuorovaikutuksessa 
ja arvioinnissa sekä toimimaan 
tasapuolisesti kaikkia opiskelijoita 
kohtaan että tekemään tasapuo-
lisuudesta näkyvää. Käytännössä 
tämä tarkoittaa ammatillisen 
etäisyyden säilyttämistä myös niihin 

opiskelijoihin, joihin opettaja tiimiohjauksen myötä tutustuu läheisemmin. 

Opettaja yritysrajapinnassa. Kumppaniyrityspedagogiikan alkutaipaleella yksi 
keskeisistä opettajia mietityttäneistä kysymyksistä oli kumppaniyritysten rekrytointi. 
Monet opettajat kokevat itselleen vieraaksi yritysten rekrytointiin liittyvän myyjän 
ja markkinoijan roolin. Yrityskumppanien hankkimiseen liittyy väistämättä hen-
kilökohtaista myyntityötä: yrittäjä on kohdattava ja hänelle on selitettävä mistä on 
kysymys, mitä kumppaniyritykseltä odotetaan ja mitä yritys voi yhteistyöstä saada. 
Kumppaniyritys pitäisi pystyä sitouttamaan siten, että syntyvällä yhteistyösuhteella 
on mahdollisimman hyvät mahdollisuudet muodostua molemminpuolisesti palkitse-
vaksi. Yritykselle ei saa muodostua kohtuuttomia odotuksia opiskelijoiden suhteen 
eikä epärealistista kuvaa siitä miten paljon ja minkälaista panostusta kumppanilta 
tarvitaan. Myyjän tehtävään verrattuna opettajan rooli yritysten rekrytoinnissa on 
haastava. Tarjolla oleva tuote, opiskelijatiimin työpanos, on aina arvaamaton, mutta 
opettaja antaa sille kasvot ja siten ottaa tietyssä mielessä henkilökohtaistakin vas-
tuuta tulevasta. 

Yritysten rekrytoinnin tueksi on kumppaniyritystoiminnassa tuotettu materi-
aaleja, joita opettajat voivat yrityksissä vieraillessaan hyödyntää. Potentiaalisia 
kumppaniyrityksiä varten on tuotettu informaatiopaketti, joka sisältää esitteen 
kumppaniyritystoiminnasta, toimintamallin esittelyaineiston sekä tietoa muista am-
mattikorkeakoulun työelämäyhteisötyön muodoista. Yritysten rekrytointiprosessia 
on kuvattu tarkemmin luvussa 6.1.

Kun yhteistyö on käytännössä päässyt alkuun, tiimiohjaaja toimii aluksi yrityksen 
yhteyshenkilönä. Tiimin organisoiduttua vastuu yhteydenpidosta yritykseen siirtyy 
periaatteessa opiskelijoille, mutta ohjaajan on varmistettava, että yhteyttä todella 
pidetään. Tiimiohjaaja myös osallistuu yrityskontaktin alullepanoon siten, että en-
simmäinen yritysvierailu ja siihen liittyvä yrityksen tarpeiden kartoitus tapahtuvat 
paljolti ohjaajavetoisesti. Opiskelijoilla ei välttämättä tässä vaiheessa ole paljoakaan 
kokemusta yrityksistä eikä valmiuksia kysyä oikeita kysymyksiä yrittäjältä; ohjaajan 
vastuulla on, että opiskelijat pääsevät tiedonhankinnassa alkuun. Kumppaniyritys-
suhteen alkuvaiheessa tiimiohjaaja toimiikin tavallaan konsultin roolissa. Tehtävä 

On harjaannuttava  
sietämään epätäydellisyyttä ja 
epävarmuutta vielä enemmän 

kuin opettajan tehtävään 
yleensä kuuluu.
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voi olla haastava. Esimerkiksi kielten opettaja joutuu väkisinkin luotaamaan oman 
asiantuntemusalueensa ulkopuolelle meneviä yrityksen kehittämistarpeita. Myö-
hemmässä vaiheessa, toisen opiskeluvuoden aikana, tiimiohjaajat ovat mukana 
kumppaniyrityksissä toteutettavassa prosessinmallinnuksessa.

Kumppaniyritystoiminnan yhteinen aikataulu rytmittää paljolti yritysyhteistyötä, 
mikä helpottaa tiimiohjaajan tehtävää. Yksittäinen ohjaaja ei pääsääntöisesti joudu 
itsekseen miettimään milloin ja millä asialla yritykseen ollaan yhteydessä. Lisäksi 
tiimiohjaajat ovat kehittäneet yritysyhteistyön tueksi haastattelurungon, jota sovelle-
taan, tarpeen mukaan muokaten, yrityksen perustietojen hankintaan ja mahdollisten 
oppimisprojektien kartoitukseen. Toisen vuoden prosessimallinnukseen osallistuu 
mahdollisuuksien mukaan myös alan asiantuntija opiskelijoiden ja tiimiohjaajan 
lisäksi.

Ammattikorkeakouluopetukselta edellytetään työelämälähtöisyyttä ja ammattikor-
keakoulun opettajilta käytännön kokemusta. Opetuksen ja yritysyhteyksien integrointi 
ei siis sinänsä ole kohtuuton vaatimus. Pitkäaikainen yritysyhteistyö tiimitoiminnan 
kautta on silti laadullisesti erilainen kokemus opettajalle kuin yksittäisen vierailun 
tai oppimistehtävän organisointi. Kumppanuus vaatii oman persoonan laittamista 
peliin ja valmiutta liikkua ketterästi myös oman ammatillisen osaamisalueen ulko-
puolella. 

7.2 Opettajan oppiminen ja tiimityöskentely

Auvisen (2006, 36–37) mukaan opettajien ammatillinen uudistuminen ammattikor-
keakoulussa tulisi nähdä ennemmin työssäoppimisena kuin perinteisenä henkilös-
tökoulutuksena. Parhaimmillaan opettajan ammatillinen uudistuminen tapahtuu 
kontekstissaan, omien työtehtävien yhteydessä. Systemaattinen työssäoppiminen 
edellyttää toiminnan avautumista ja uudenlaisten opiskelu- ja oppimisympäristöjen 
rakentamista yhteistyössä työelämän organisaatioiden kanssa. Auvinen toteaa myös, 
että osaamisvaatimusten muutos vaatii monessa tapauksessa entisen ammatti-
identiteetin kyseenalaistamista ja uudelleen rakentamista.

Kumppaniyrityspedagogiikassa valittu tiimityömuoto vaatii opettajilta Auvisen 
kuvaamaa uudenlaista roolia, johon ei ole valmista käsikirjoitusta. Ohjaajat kokevat 
eron aiempaan, selkeämpään tehtävään. Siinä missä opettajana voi tyytyä tiedon ja 
taidon jakamiseen, tiimiohjaajana tulisi selvemmin pystyä ohjaamaan opiskelijoita 
itsenäisessä kasvussa toisaalta ryhmän jäseneksi ja toisaalta vastuunottajaksi. 
Painotus onkin nyt selvemmin opiskelijoiden kehityksessä ihmisinä, ei vain heidän 
ammatillisessa kasvussaan. Monet tiimiohjaukseen osallistuvista opettajista 
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ovat kokeneet tehtävän jossain määrin raskaammaksi kuin tavallisen opetustyön. 
Tiimiohjaukseen on mahdotonta valmistautua samalla tavalla kuin esimerkiksi 
luento-opetukseen. Tiimiohjaukseen sisältyy myös potentiaalisesti suurempi emo-
tionaalinen riski. Tiimiohjausta tehdään vielä enemmän omalla persoonalla kuin 
tavallista luokkaopetusta.

Tiimiohjaajien keskusteluissa on tullut esille, että opettajakoulutuksen ei katsota 
antaneen riittävää valmiutta tiimiohjaukseen. Tiimiohjaajina toimivat opettajat 
kokevat siirtymän oman asiantuntijuusalueen ulkopuolelle ajoittain haastavaksi. 
Tiimiohjaaja on ennen kaikkea tiimin prosessin, ei sisällön, ohjaaja, ja opiskelijat 
ovat tiimiprosessin päähenkilöitä. Ohjaajalla on vain rajoitettuja mahdollisuuksia 
vaikuttaa tiimin sisäiseen dynamiikkaan. Ohjaajasta riippumatta tiimitoiminta luon-
nistuu toisilta helpommin kuin toisilta. Jokainen oppii uutta. 

Tiimiohjaus on siis oppimisprosessi ohjaajille siinä missä opiskelijoillekin. Samoin 
kuin opiskelijoiden myös tiimiohjaajien oppimisprosessi on osittain yhteisöllinen. 

Kumppaniyritys toimintaan siirryttäessä 
koulutusohjelmassa päätettiinkin, että 
tiimiohjausta käsitellään jatkuvana yh-
teisenä kehitysprosessina. Ensimmäisen 
kahden vuoden ajan tiimiohjaajat tapa-

sivat lähes viikoittain. Konseptin muotouduttua ja vakiinnuttua harvempien tapaa-
misten noin kerran kuussa on katsottu riittävän. Tiimiohjaajien kokouksissa 
kehitellään opiskelijaryhmien yleistä ohjelmaa mutta myös käydään läpi päivittäisiä 
kysymyksiä. Tällä tavalla hyvät käytännöt saadaan esille ja toimintamallia voidaan 
kehittää. Esiin tulevien ongelmien yhteinen käsittely varmistaa, että jokaisen koke-
mukset ja ideat koituvat kaikkien hyödyksi. Jaettu kehittämistyö korostaa myös jo-
kaisen tiimiohjaajan prosessinomistajuutta.

Tiimiohjaajien säännöllisellä tapaamisella on lisäksi yleistä tiedonkulkua parantava 
vaikutus. Kokouksissa keskustellaan opiskelijoiden osallistumisesta tiimitoimintaan 
mutta myös muuhun opetukseen. Tiimiohjaaja tuntee omat opiskelijansa eri tasolla 
kuin opettaja, joka kohtaa opiskelijat pääsääntöisesti luokkaopetustilanteissa. Ope-
tushenkilökunta onkin todennut, että tiimiohjaajajärjestelmä helpottaa ongelmien 
varhaista huomaamista ja madaltaa kynnystä tarttua asioihin. Tutun tiimiohjaajan on 
helpompi tarvittaessa lähestyä yksittäistä opiskelijaa ja kysellä kuulumisia.

Kumppaniyrityspedagogiikan myötä kehitystyöhön osallistuvat opettajat ovat tulleet 
entistä tietoisemmiksi myös roolistaan oman työyhteisönsä kehitysprosessissa. 
Yhteisten normien ja työskentelytapojen kehittäminen on haastanut opettajatkin 
oppimaan tiimityötä käytännössä. Yhteisen pedagogisen kehyksen rakentaminen ja 
soveltaminen edellyttää, että opettajat pystyvät toimimaan yhdessä tehokkaasti ja 
linjakkaasti. 

Tiimiohjausta käsitellään 
jatkuvana yhteisenä  
kehitysprosessina.
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Opetushenkilöstön kehittämiskumppanuudessa ei silti ole kyse vain vuorovaiku-
tuksellisista ja yhteistyöprosesseihin liittyvistä perustaidoista. Muutos on perus-
tavanlaatuisempi. Fokus siirtyy opettajan (autonomisesta) opintojaksosta ja sen 
suorituksesta kaikkien opettajien yhdessä tuottamaan koulutuskokemukseen ja 
opiskelijan saavuttamaan osaamiseen. Niinpä yksittäisen opettajan on onnistuttava 
välittämään, tulkitsemaan ja perustelemaan omia sisältöjään ja menetelmiään 
opettajakollegoilleen. Yhteinen linjakas toteutus ei voi onnistua ilman koordinointia.

Opetustyölle on vanhastaan tunnusomaista tietty autonomia ja jopa yksinäisyys. 
Opettaja luokassaan on opettajana yksin, eristyksissä mutta samalla itsenäinen: 
kukaan ei tule katsomaan, mitä ja miten opettaja opettaa, eikä opettajan ole odotettu 
perustelevan ratkaisujaan paitsi opetussuunnitelmatyön yhteydessä. Nyt opettajan 
pitää pystyä kertomaan muille omista ratkaisuistaan mutta myös pysymään selvillä 
siitä, mitä muut opettavat ja miten. Muuten opiskelijan kokemus muodostuu helposti 
pirstaleiseksi tai itseään toistavaksi. Kumppaniyrityspedagogiikan kontekstissa 
on tärkeää, että menetelmälliset ratkaisut ja substanssin ajoitus muodostavat 
loogisen kokonaisuuden. Sen enempää opettaja kuin opiskelijakaan ei saisi enää 
tarkastella opintoja yksittäisistä opintojaksoista rakentuvana palapelinä vaan yhtenä 
kokonaisuutena, jonka osien pitää sopia yhteen. Valinnaisuutta on vähemmän sekä 
opettajalle että opiskelijalle.

Yhteisen vision tuottaminen yksilöllisistä näkemyksistä rakentaen on toisinaan 
tuskallista ja työlästä puuhaa. Tarve pysytellä selvillä muidenkin opetuksesta lisää 
työtaakkaa ja palaverit vievät aikaa. Opetuksen mitoitukseen ja toimintamallin 
tehokkuuteen liittyykin kumppaniyritys pedagogiikassa selkeitä haasteita. Tähän 
mennessä yhdessä kehittämisen ja koordinoinnin tarpeisiin on vastattu perintei-
seen tyyliin: paljon yhteisiä kokouksia. Pitkällä tähtäimellä on kuitenkin löydettävä 
vähemmän kuormittavia keinoja. Ironista onkin, että sekä opettajat että opiskelijat 
joutuvat tehokkuuspaineissa punnitsemaan, missä määrin tiimityöskentely voi 
tapahtua kasvokkain ja missä määrin suoraa henkilökohtaista yhteyttä voi korvata 
ajasta ja paikasta vapaalla yhteydenpidolla.

Viiden vuoden työn jälkeen kumppaniyrityspedagogiikan perustyövälineet alkavat 
nyt olla valmiita. Jatkossa tullaankin vähentämään kokoustamista ja hyödyntämään 
enemmän verkkoalustaa ja virtuaalista koordinointia. Tiimiohjaajien säännöllisistä 
tapaamisista ei silti luovuta; niiden välinearvo toimintamallin arjen soveltamisessa 
on keskeinen. 

Vaikka jatkuva yhteinen kehittämistyö on vienyt paljon aikaa, kokemusta ei ole 
pidetty kielteisenä. Systemaattinen kehitystyö on myös motivoivaa ja innostavaa. 
Yhteisen viitekehyksen pohjalta voi löytää sellaisiakin ratkaisuja, joita ei yksin olisi 
tullut ajatelleeksi. Kollegojen tuki rohkaisee kokeilemaan uutta ja lisää siten itse 
kunkin mielenkiintoa opetuksen kehittämiseen. 
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8 lOpuKsi 

Kumppaniyrityspedagogiikkaa on rakentanut ajan mittaan laaja ja osin vaihtelevakin 
opettajaryhmä (liite 2). Kehitystyötä on innoittanut halu etsiä uusia ja entistä pa-
rempia tapoja tehdä sinänsä tuttua työtä. Opiskelijoiden valmiudet, arvot, taustat 
ja toiveet uusiutuvat vuosi vuodelta. Työelämäkin muuttuu. On välttämätöntä, että 
ammattikorkeakouluopetus muuttuu siinä missä sen ympäristökin. Luonnollisin 
tapa elää muutoksen mukana on kytkeä opetus ympäristöön. Pienen ja keskisuuren 
yrityksen toimintaa on luontevinta opiskella yritysyhteistyön kautta.

Opetuksen käytäntöjen ja rakenteiden muokkaamiseen liittyy aina vaikeuksia, eikä 
kumppaniyrityspedagogiikka ole poikkeus. Tässä käsikirjassa on kuvattu pääasiassa 
kumppaniyritystoiminnan tämänhetkistä muotoa mutta myös joitain haasteita, 
joita kehitystyössä on kohdattu, ja ratkaisuja, joita on kokeiltu ja sittemmin hylätty. 
Toimintamallia on kehitetty orgaanisesti, muokaten ja mukautuen. Yleistäen voi to-
deta, että käytännössä suurin arjen haaste on, ja tulee todennäköisesti olemaankin, 
tiimityöskentelyn praxis. Ryhmätyöt ja tiimit eivät ole uusi asia, mutta niin kauan 
kuin ihminen on ihminen, ei saumatonta tiimiä synny millään yhdellä mallilla. 

Onnistuneesta yhteistyöstä hyötyvät opiskelija, yritys ja ammattikorkeakoulu. Opiske-
lija oppii, motivoituu, pätevöityy. Yritys saa työ- ja kehittämispanoksia sekä potentiaa-
lisia työntekijöitä. Ammattikorkeakoulu lisää omaa osaamistaan ja toteuttaa kolmatta 
tehtäväänsä. Yrityksen ja korkeakoulun toimintakentät ja -kulttuurit ovat kuitenkin 
varsin erilaisia. Kumppaniyritystoiminnassa on kokeilemalla haettu välineitä luoda 
hedelmällisiä rajapintoja ja koottu niistä yrittäjyyden oppimisympäristöä. Kokeilumme 
ei ole uniikki. Samojen osaamislähtöisyyden, työelämäyhteistyön ja avoimien oppimis-
ympäristöjen kysymysten parissa työskennellään useimmissa korkeakouluissa. 

Tällä käsikirjalla on dokumentoitu yhden kehitysprosessin yksi vaihe. Seuraavaksi 
mietimme, voisiko kumppaniyritysten kanssa työskentelyn aloittaa vasta toisena 
lukuvuonna: opiskelijoilla olisi jo yhteistyösuhteen alussa enemmän annettavaa ja 
työote voisi olla konsultoivampi. Myös mahdollisuus, että vanhemmat opiskelijat 
voisivat toimia nuorempien mentoreina, on ollut esillä. Muutos siis jatkuu, mutta 
niin sen kuuluukin.

Haluamme lopuksi kiittää Etelä-Pohjanmaan Liittoa, Euroopan aluekehitysrahastoa 
ja Seinäjoen ammattikorkeakoulua siitä, että pääsimme tekemään tätä käsikirjaa. 
Vilpittömät kiitokset myös kumppaniyritystoiminnan mahdollistaneille yrityksille, 
opiskelijoille ja opettajakollegoille: hyvällä porukalla saa aikaan mitä vain.

Seinäjoella syyskuussa 2012,
tekijät
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liiTTeeT

LIITE 1. Kumppaniyritystoiminnan vuosikello

ensimmäinen vuosikurssi

KK Ohjaajat Opiskelijat Tapahtumat lukujärjes-
tyksessä*

el
o

Viimeistellään tarvit-
taessa sopimukset. 
Tiimiohjaajat yhteydessä 
yrityksiin. Valmistau-
dutaan Tiimityöleiriin ja 
tiimihakuun. Käydään 
läpi vuosisuunnitelma ja 
opintojaksojen ajoitus

Tiimiohjaajien kokoukset 
(x 2)

sy
ys

Orientaatio. Tiimeihin 
haku ja leiri. Kannettavat. 
Reflektiotyöpaja.

Tiimeihin haku ja leiri. 
Tiimin organisoituminen 
ja pelisäännöt. 

Orientaatio. Tiimityöleiri 
(AI-1). Reflektiotyöpaja 1.
Tiimiohjaajien kokous. 
Oman yrityksen perusta-
mispäivä. 

lo
ka

Yritysvierailuun valmis-
tautuminen. Tiimohjaaja 
sopii ensimmäisen 
vierailun ja haastattelee 
yrittäjää yhdessä tiimin 
kanssa. Moodle. Belbinin 
testin järjestäminen. 

Yritysvierailu ja siihen 
valmistautuminen sekä 
yrityksen haastattelu. 
Salassapitosopimukset. 
1. oppimispäiväkirjan 
palautus.
Projektisuunnitelma 1. 
vuodelle. Belbinin testi.. 

Tiimiohjaajien kokous
NB: syysloma

m
ar

ra
s Oppimispäiväkirjojen 

purku tiimitunnilla. 
Uudet toimihenkilöt. 
Yrityksen kutsuminen se-
minaariin. Harjoitustyön 
palautus.

Tiimiohjaajien kokous

jo
ul

u

Seminaari. Pyydetään 
yrityksen palaute/ref-
lektio. Ohjaajan palaute 
opiskelijoille.

Seminaari. 2. oppimispäi-
väkirjan palautus. 

Kumppaniyrityssemi-
naari. 
Virtuaaliyritysmessut. 

ta
m

m
i Yksilöhaastattelut (op-

pimispäiväkirjojen henk.
koht. purku) 

Uudet toimihenkilöt.
Yksilöhaastatteluihin 
osallistuminen. 

Tiimiohjaajien kokous

he
lm

i AI-tulosten purku. 3. oppimispäiväkirjan 
palautus.

AI-2. Tiimiohjaajien 
kokous.  
NB: talviloma

m
aa

lis

Oppimispäiväkirjojen pur-
ku tiimitunnilla. Yrityksen 
haastatteluun osallistu-
minen. 

Uudet toimihenkilöt.
Yrityksen haastattelu.

Tiimiohjaajien kokous
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hu
ht

i

MTVM-äänestys. Yleinen 
palautekysely.

Projektisuunnitelma val-
mis. Yrityksen kutsumi-
nen seminaariin. Kump-
paniyrityksen mappi.
4. oppimispäiväkirjan 
palautus.

Tiimiohjaajien kokous

to
uk

o
Seminaari. Pyydetään 
yrityksen palaute/reflek-
tio. Yksilöhaastattelut 
(oppimis-päiväkirjojen 
henk.koht. purku). Ohjaa-
jan palaute opiskelijoille.

Moodleen kaikki yrityk-
selle tehty materiaali. 
Yksilöhaastatteluihin 
osallistuminen. 

Kumppaniyrityssemi-
naari.
MVTM-palkitseminen.

Toinen vuosikurssi

KK Ohjaajat Opiskelijat Tapahtumat lukujärjes-
tyksessä*

el
o

Tiimiohjaajat tarvit-
taessa yhteydessä 
yrityksiin. Käydään läpi 
vuosisuunnitelma ja 
opintojaksojen ajoitus.

Tiimiohjaajien kokouk-
set (x 1)

sy
ys

Reflektiotyöpaja. Oppi-
misprojektien tilanteen 
kartoitus.

Opiskelijat yhteydessä 
yrityksiin.
Projektisuunnitelmaan 
palaaminen tiimitunnilla, 
oppimisprojektien tilanteen 
päivitys. Toimihenkilöiden 
valinta, pelisääntöihin 
palaaminen. Muistutus 
Moodlen käytöstä.

Reflektiotyöpaja 2.
Tiimiohjaajien kokous 

lo
ka

Oppimisprojektien 
tilanteen kartoitus. 
Mukana yrityksen 
mallintamisessa.

1. oppimispäiväkirjan 
palautus. Mallintaminen 
yrityksissä.

Tiimiohjaajien kokous
Mallintaminen yrityk-
sissä
NB: syysloma

m
ar

ra
s

Oppimispäiväkirjojen 
purku. Oppimisprojek-
tien tilanteen kartoitus.

Uudet toimihenkilöt 
tarvittaessa. Mallintami-
sen purku ja tarvittaessa 
uusien oppimisprojektien 
suunnittelu.

Tiimiohjaajien kokous

jo
ul

u

Pyydetään tarvittaes-
sa yrityksen palaute. 
Ohjaajan palaute 
opiskelijoille. Yksilö-
haastattelut (oppimis-
päiväkirjojen henk.
koht. purku)

2. oppimispäiväkirjan 
palautus. Yksilöhaastatte-
luihin valmistautuminen ja 
osallistuminen.

Tiimiohjaajien kokous

ta
m

m
i

Oppimisprojektien 
tilanteen kartoitus.

Uudet toimihenkilöt tarvit-
taessa.

Tiimiohjaajien kokous
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he
lm

i
Oppimisprojektien 
tilanteen kartoitus.

3. oppimispäiväkirjan 
palautus

Tiimiohjaajien kokous
NB: talviloma

m
aa

lis

3. Oppimispäiväkirjan 
purku tiimitunnilla, AI 
3 purku tiimiohjaajien 
kesken.
Kartoitukseen valmen-
taminen.

Uudet toimihenkilöt 
tarvittaessa. Kartoituksen 
tekeminen yrityksissä: 
työharjoittelumahdollisuu-
det, opinnäytetyöideat, kv-
vaihdon hyödyntäminen.

Tiimiohjaajien kokous
AI-3

hu
ht

i

MTVM-äänestys. 
Yleinen palautekysely. 
4. oppimispäiväkirjan 
purku tiimitunnilla. 
Henk.koht. haastat-
telut: kartoituksen, 
oppimispäiväkirjojen ja 
AI-3 purku.

4. oppimispäiväkirjan pa-
lautus. Yrityksen kutsumi-
nen päätösjuhlaan. 

Tiimiohjaajien kokous

to
uk

o

Päätösjuhlaan valmis-
tautuminen. Pyydetään 
yrityksen palaute. 
Ohjaajan palaute opis-
kelijoille.

Päätösjuhlaan valmistau-
tuminen.

Kumppaniyritystoimin-
nan päätösjuhla.
MVTM-palkitseminen

*Tiimitunteja ei ole merkitty vuosikelloon: 2 x 2 h / vko

LIITE 2. Toimintamallin kehittämiseen osallistuneet opettajat 
2007 - 

Marjo Arola Päivi Borisov

Sanna Joensuu Kaija-Liisa Kivimäki

Kimmo Kulmala Hannu Palomäki

Raija Rauma Saija Råtts

Beata Taijala Tero Turunen

Päivi Uitti Anmari Viljamaa
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