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Opinnäytetyö syntyi tekijöiden mielenkiinnosta koulutusvientiin, tapahtumanjärjestämi-

seen ja näiden yhdistämiseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Tampereen ammat-

tikorkeakoulun (myöhemmin TAMK) yrittäjyyden ja tiimijohtamisen yksikön, Proaka-

temian, koulutusvientiä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla koulutusviennin edis-

tämistä varten järjestetty tapahtuma sekä esitellä asiakkaille tehdyn palautekyselyn tu-

loksia. Kuvauksessa käytiin läpi kronologisesti koko projektin sekä itse tapahtumaviikon 

ydinkohtia. Palautekyselyssä yhdistettiin kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmene-

telmiä Likertin asteikkoa hyödyntäen. 

 

Proakatemian koulutusviennin edistämiseksi luotiin kansainvälinen viikko. Tapahtuma 

järjestettiin TAMKin Proakatemialla toukokuun 2017 lopussa. Koulutus järjestettiin vii-

sipäiväisenä Academic Adventures -tapahtumana, jossa osallistujat haluttiin tutustuttaa 

tiimioppimismalliin sekä sen metodeihin ja työkaluihin. Tapahtumasta haluttiin tehdä 

mahdollisimman mieleenpainuva ja elämyksellinen, joten sen toteutuksen suunnittelussa 

hyödynnettiin palvelumuotoilun periaatteita. Academic Adventuresin kuvauksessa ker-

rotaan tapahtumaorganisaation työvaiheista sekä viikon sisällöstä. Kyselytutkimuksessa 

huomioidaan puolestaan asiakkaiden kokemukset tapahtumasta ja sen ohjelmasta. 

 

Academic Adventuresilla oli positiivinen vaikutus Proakatemian koulutusviennin kehi-

tykseen. Järjestetyn tapahtuman tuloksena yksikkö on muun muassa päättänyt järjestää 

tapahtuman uudelleen ja luonut uusia asiakassuhteita viikolla vierailleiden kanssa. Vie-

railuja on tehty moneen suuntaan niin, että asiakkaat ovat halunneet proakatemialaisten 

vierailevan heidän luonaan ja asiakkaat ovat halunneet vierailla yksikössä. Kehittämiseh-

dotuksia esitetään myynnin ja markkinoinnin aikaistamiseen, tapahtumaviikon aikataulu-

tuksen väljentämiseen sekä syventävän viikon järjestämiseen. 
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The thesis arose out of the authors’ interest in education export, event production and a 

combination of the two. The objective of this study was to develop the education export 

of Proakatemia, which is the unit of entrepreneurship and team leadership in Tampere 

University of Applied Sciences (later TAMK). The purpose of the thesis was to describe 

the event that was arranged to develop education export and to present the results of the 

customer inquiry. The description presented chronologically the central points of the en-

tire project and the event week itself. The customer inquiry combined quantitative and 

qualitative research methods utilizing the Likert Scale. 

 

In order to advance Proakatemia’s education export, an international week was created. 

The event was arranged in the premises of TAMK Proakatemia at the end of May 2017. 

The training was held as a five-day event Academic Adventures, where the participants 

were introduced to the team-learning model and its methods and tools. To make the event 

as memorable as possible, the principles of service design were used in the planning phase 

of the event. The content of the week and the stages of work done by the event organiza-

tion are presented in the description of Academic Adventures. The study of the customer 

inquiry focuses on the customers’ impressions of the event and the program. 

 

Academic Adventures had a positive influence on the development of Proakatemia’s ed-

ucation export. As the outcome of the event, the unit has for instance decided to arrange 

it again and established new customer relationships with the participants in the week. 

Multiple external visits have been paid by the people of Proakatemia as well as by the 

customers wanting to visit the unit. The development proposals show that the sales and 

marketing could be done earlier, the schedule of the week made looser and a more ad-

vanced week arranged. 

Key words: education export, event, team learning 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Työn tavoite, tarkoitus ja tausta 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on edistää Tampereen ammattikorkeakoulun (myöhemmin 

TAMK) yrittäjyyden ja tiimijohtamisen yksikön, Proakatemian (myöhemmin Proakate-

mia), koulutusvientiä. Vientiä edistetään uudenlaisen kansainvälisen koulutusviikon 

avulla. Academic Adventures -nimeä kantavan tapahtuman tavoitteena on tutustuttaa 

osallistujat tiimioppimiseen ja sen metodeihin sekä työkaluihin. Viikon aikana osallistujat 

tutustuvat tiimioppimista hyödyntäneisiin opiskelijoihin ja valmentajiin kuullen heidän 

kokemuksiaan mallista. Tavoitteena on tarjota osallistujille käytännönläheinen koko-

naisuus, jossa voi muun muassa kokea millaista on olla valmennettavana, ja nähdä mitä 

valmentajuus on. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa Proakatemialla ensimmäistä kertaa järjestettävä 

koulutusviennin tapahtuma. Opinnäytetyössä dokumentoidaan tapahtuman järjestelytoi-

menpiteet ja arvioidaan tapahtuman onnistuneisuutta nostaen esiin kehitysehdotuksia ko-

kemuksien sekä saadun asiakaspalautteen perusteella.  

 

Tämä opinnäytetyö on toteutettu tekijöiden mielenkiinnosta tapahtumanjärjestämiseen 

sekä tiimioppimismallin koulutusvientiin. Tekijät opiskelevat yrittäjyyden ja tiimijohta-

misen koulutusohjelmassa, jossa osa opinnoista koostuu projekteista, joissa asiakkaille 

myydään omaa osaamista, tuotteita tai palveluita. Opinnäytetyössä kuvailtava koulutus-

viennin tapahtuma on osa tekijöiden opintoja myös opinnäytetyön ulkopuolella. Näin ol-

len aiheen valinta oli tehokas ja tarkoituksenmukainen opinnäytetyön tekijöiden amma-

tillista kehitystä ajatellen. 

 

 

1.2 Työn rakenne 

 

Kuviossa 1 esitellään opinnäytetyön rakennetta. Opinnäytetyön teoriaosiossa esitellään 

ensimmäisenä suomalaista koulutusvientiä. Tämän jälkeen työssä kerrotaan TAMKin 

Proakatemiasta sekä sen opiskelumallista ja -menetelmistä. Seuraavaksi opinnäytetyössä 
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perehdytään tapahtumiin prosesseineen markkinoinnin ja myynnin keinoina. Lisäksi ta-

pahtumien ohessa esitellään palvelumuotoilun perusperiaatteita ja menetelmiä viikon 

suunnittelu ja toteutus mielessä pitäen.  

Empiirisessä osiossa keskitytään Academic Adventures -tapahtuman kuvailuun koko pro-

jektin ajalta. Lisäksi opinnäytetyössä esitellään tapahtumassa tehdyn asiakaspalauteky-

selyn tuloksia. Pohdintaosuudessa analysoidaan tapahtumaprosessin onnistuneisuutta, 

kansainvälisen viikon vaikutusta Proakatemian koulutusvientiin sekä tiimioppimismallin 

leviämistä osallistujamaihin. 

 

 

 

KUVIO 1. Opinnäytetyön rakenne 
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2 SUOMALAINEN KOULUTUSVIENTI 

 

 

2.1 Suomalainen koulutus kansainvälisessä vertailussa 

 

Suomalainen koulutus nousi pinnalle joulukuussa vuonna 2001, kun taloudellisen yhteis-

työn ja kehityksen järjestö OECD julkaisi PISA-tutkimuksen (Programme for Internati-

onal Student Assessment), jossa Suomi pärjäsi erinomaisesti sijoittuen parhaimmille si-

joille niin lukutaidossa, matematiikassa, kuin luonnontieteissäkin. Suomi ohitti tuloksil-

laan aiempia koulutuksen supervalloiksi nimitettyjä maita kuten Englannin, Saksan, 

Ranskan ja Yhdysvallat (Sahlberg 2015, 7). PISA-tulosten julkistamisen ansiosta suoma-

lainen koulutus nähtiin aivan uudessa valossa koulutuksen uutena pioneerivaltiona. Vuosi 

2001 oli kuitenkin vasta alkusysäys Suomen pitkäaikaiselle menestykselle koulutuksen 

parissa, sillä esimerkiksi vuosi 2007 oli jo kolmas kerta peräkkäin Suomelle parhaana 

OECD-maana PISA-tuloksissa. (Sahlberg 2015, 7.) 

 

Suomalaisen koulutuksen läpimurto on puhuttanut maailmalla ja salaisuuksien selvittä-

miseksi koulutuksen asiantuntijat ovat tehneet lukuisia tutkimuksia Suomen koulutusjär-

jestelmästä. Vuonna 2012 OECD:n teettämän tutkimuksen mukaan yhteisiä piirteitä hy-

ville ja menestyville koulutusmaille ovat muun muassa oppimisen monipuolinen ja jat-

kuva arviointi, opettajien ammatillinen kehittäminen, luottamus koulujen päätösvaltaan 

omissa asioissaan, koulun johtamisen parantaminen, koulutuksen tasa-arvon vahvistami-

nen sekä asiantuntijuus opetushallinnossa. Nämä Suomellekin ominaiset piirteet koulu-

tusjärjestelmässä selittävät sitä, miksi suomalaiset 15-vuotiaat nuoret pärjäävät toistuvasti 

PISA-tuloksissa ulkomaisia ikätovereitaan keskimääräistä paremmin. (Sahlberg 2015, 

19-20.) 

 

Koulutuksellisten haasteiden kamppailevien OECD-maiden piirteet todettiin yllämaini-

tussa tutkimuksessa täysin päinvastaiseksi. Varsinkin julkiset koulutusjärjestelmät tuot-

tavat haasteita kehittyneillekin OECD-maille, kuten Yhdysvalloille, Englannille, Ruot-

sille, Norjalle ja Ranskalle. Hallinnolliset ratkaisut ajavat koulut kovaan keskinäiseen kil-

pailuun sekä jatkuvaan oppimistulosten mittaamiseen standardoitujen testien avulla, joi-

hin opettajien palkat ovat sidotut. Joissakin tapauksissa ilmaantuneiden haasteiden lop-

putuloksena on ollut koulun sulkeminen. Näiden toimenpiteiden johdosta lasten ja nuor-

ten opiskelu kärsii, mikä on näkynyt myös PISA-tuloksissa. (Sahlberg 2015, 19.) 
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Vaikka 2000-luvun alun jälkeen PISA-testien tulokset ovat sittemmin Suomen puolesta 

heikentyneet, on suomalainen koulutus edelleen arvostettua sekä haluttua maailmalla 

(Sahlberg 2015, 250). Siitä kielii jo pelkästään miljoonien arvoinen koulutusviennin bis-

nes, johon yhä useampi pienempikin suomalainen yritys on erikoistumassa. Vuonna 2015 

Innovaatiorahoituskeskus Tekesin julkaiseman suomalaisen koulutusviennin kyselytutki-

muksen mukaan 200 kyselyyn vastanneiden alan yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto oli 

268 miljoonaa euroa (2014). Luku on merkittävä huomioon ottaen 73 prosentin vastaa-

jista ollessa kasvussa olevia mikroyrityksiä. (Tekes, 2015.) 

 

Tutkimuksen mukaan koulutusvientiä tekevien yritysten markkinasuuntaus on vuonna 

2014 ollut vahvimmillaan Euroopassa, sillä yli puolet yhteenlasketusta liikevaihdosta on 

tullut eurooppalaisista maista. Tulevaisuudennäkymät ovat myös suotuisat kasvun suh-

teen samalla alueella, sillä yritykset listaavat lähitulevaisuuden (2015 - 2017) kiinnosta-

vimmiksi vientimaiksi Euroopan maat. Niiden jälkeen suurimmassa suosiossa ovat Itä-

Aasian ja Lähi-Idän maat. (Tekes, 2015.) 

 

 

2.2 Koulutusvienti käsitteenä 

 

Korkeakoulutus on tätä nykyä yksi maailman nopeimmin kasvavia liiketoiminnan osa-

alueita. Alaa nimitetään koulutusvienniksi (engl. education export). Koulutusviennin var-

sinainen merkitys sekoitetaan usein kansainvälistymiseen, vaikka nämä kaksi asiaa eivät 

käytännössä vastaa toisiaan. Kansainvälistymistä tavoitteleva oppilaitos tai korkeakoulu 

pyrkii ennen kaikkea kansainvälisen näkyvyytensä parantamiseen, akateemisen yhteis-

työn käynnistämiseen ja osaamisen kehittämiseen. Koulutusvienti sen sijaan jakautuu 

kahteen hyvin erilaiseen osa-alueeseen; itse koulutusvientiin ja koulutuksen osaamisen 

vientiin. Pääasiassa koulutusviennillä tarkoitetaan lukukausimaksujen keräämistä ulko-

mailta tulevilta opiskelijoilta. Koulutuksen osaamisen vienti taas on yrityksen tai oppilai-

toksen liiketoimintaa, jossa koulutusta, koulutusjärjestelmää tai osaamista siirretään ul-

komaiselle taholle maksua vastaan. (Airola 2014, 7, 18). 
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2.2.1 Suomalainen koulutusvienti 

 

Erilaiset innovaatio- sekä PISA-tutkimukset olivat alkuperäinen syy suomalaisen koulu-

tuksen nousuun maailman kartalle. Se ei ole kuitenkaan ainoa houkutteleva asia koulu-

tuksemme laadussa. Suomi on tehnyt vähitellen tunnetuksi koulutustaan ja sen erinomai-

sia piirteitä koulutusosaamisen viennin kautta, joskaan ei ole toistaiseksi onnistunut täy-

sin hyödyntämään kaikkea potentiaaliaan koulutusviennin markkinoilla. (Airola 2014, 6–

8.) Tähän on aiemmin vaikuttanut pitkälti Suomen lainsäädäntö, joka on ennen vuotta 

2016 kieltänyt lukukausimaksujen keräämisen suomalaisilta korkeakouluilta. Hallitus 

kuitenkin päätyi vuonna 2015 hyväksymään lukukausimaksujen keräämisen EU- ja ETA-

maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. (Helsingin uutiset, 2015.) Päätöksen astuttua 

voimaan vuonna 2016 muun muassa Metropolian ammattikorkeakoulu otti käyttöön yh-

tenä ensimmäisistä korkeakouluista lukukausimaksut näiden kyseessä olevien alueiden 

ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. (Helsingin uutiset, 2016.) 

 

Huolimatta Suomen myöhäisestä heräämisestä koulutusviennin markkinoille, on Suomi 

kuitenkin ollut jo aiemmin aktiivisena osallistujana muun muassa eurooppalaisessa kor-

keakoulu- ja tutkimusyhteistyössä. Ulkomailta tulevien opiskelijoiden määrä ja kiinnos-

tus suomalaista korkeakoulutusta kohtaan on myös vuosien mittaan lisääntynyt. Esimer-

kiksi 2000-luvun aikana ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on lähes kolminkertaistu-

nut. Ylipäätään OECD-mailla on merkittävä etulyöntiasema erityisesti korkeatasoisen hy-

vinvointinsa ansiosta. Lähes 80 % ulkomaille lähtevistä opiskelijoista päätyy suoritta-

maan tutkintoaan johonkin OECD-maista. (Airola 2014, 7.) 

 

 

2.2.2 Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena 

 

Vasta vuonna 2016 tehdyn lakimuutoksen johdosta Suomi on vielä rutkasti perässä kou-

lutusviennissä muihin maihin, esimerkiksi Australiaan ja Iso-Britanniaan, verrattuna, 

jotka ansaitsevat paikkansa alan kärkisijoilla (Airola 2014, 19). Ennen lakimuutosta kou-

lutuksen kaupallistamisen potentiaali on kuitenkin osattu nähdä jo pitkään muinakin mah-

dollisuuksina kuin vain lukukausimaksuina, nimittäin koulutusosaamisen ja -palveluiden 

vientinä. Opetus- ja kulttuuriministeriön laatiman koulutusvientistrategian (2010) mu-

kaan tavoitteena vuoteen 2015 mennessä oli, että Suomi olisi yksi maailman johtavista 

koulutukseen ja koulutusjärjestelmän laatuun perustuvista talouksista, ja että koulutuksen 
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osuus Suomen kokonaisviennistä kasvaisi merkittävästi. (Akateemista ajankohtaista: 

Opintoasiainpäivät, 2013.) Tavoitetta kutsuttiin kuitenkin hyvin kunnianhimoiseksi alan 

asiantuntijoidenkin toimesta (Sahlberg 2012, 20). 

 

Vuonna 2011 kaupallisten koulutuspalveluiden strategista etenemistä perustettiin vauh-

dittamaan Future Learning Finland-hanke (FLF) Finpron toimesta. Vuonna 2015 Finpro 

jatkoi hanketta Education Export Finland-nimisellä koulutusviennin kasvuohjelmalla 

(EEF). Tämä kasvuohjelma pyrkii keräämään suomalaista koulutusvientiä tekevät yrityk-

set ja oppilaitokset yhteen, tavoitteenaan laajentaa kansainvälisillä markkinoilla tapahtu-

vaa koulutusalan liiketoimintaa. (Export Finland, 2017.) 

 

 

2.2.3 Uuden toimialan haasteet  

 

Merkittävässä asemassa koulutuksen osaamisen viennissä on suomalaisen osaamisen 

tuotteistaminen koulutuspalveluiksi. Liiketaloudellinen näkökulma on tuonut omanlai-

sensa haasteet koulutusviennin parissa työskenteleville opetusalan toimijoille. (Airola 

2014, 20, 26–27.) 

 

Kun korkeakouluissa alettiin ottaa ensimmäisiä askeleita kohti koulutusviennillisiä toi-

mia, valittiin vastuuseen ne ihmiset henkilökunnasta, joilla oli jo taustaa kansainvälisyy-

destä. Kielitaidon ja kulttuurituntemuksen järkeiltiin olevan eduksi uudella ja tuntemat-

tomalla alalla. Pian kuitenkin korkeakouluissa huomattiin, että vientimenestys ei riipu 

vain näistä tekijöistä. Koulutuksen osaamisen vientiä harjoittavien tahojen pitää koostua 

henkilöistä, joilla löytyy osaamista myynnistä, markkinoinnista sekä vientipalvelujen 

tuotteistamisesta. (Airola 2014, 39–43.) 

  

Vuonna 2013 Turun, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistot kehittivät eräänlaisen ratkaisu-

mallin ongelmaan perustamalla yhteisen koulutusvientiyhtiön vauhdittamaan omien kan-

sainvälisten koulutuspalvelujensa myyntiä ja markkinointia (Turun Yliopisto, 2013). 

Vain muutamassa vuodessa Finland University Oy -nimeä kantava yhtiö on päässyt hy-

viin tuloksiin luoden lisää resursseja koulutusviennin potentiaalisille sektoreille, kuten 

täydennys- ja tilauskoulutuksiin. Järjestelyt ovat toimineet sujuvasti, kun yliopistot ovat 

saaneet rauhassa keskittyä palveluiden sisältöihin koulutusvientiyhtiön hoitaessa liiketoi-

minnalliset seikat. (Yle uutiset, 2016.) 
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2.3 Suomalaisen koulutuksen erityispiirteet 

 

Suomalaisen koulutuksen menestys on ensimmäisten PISA-testien jälkeen puhuttanut 

maailmalla. Tämä on nostanut esille kysymyksen siitä, mitä suomalaisissa kouluissa ja 

luokissa tehdään toisin. Vastaus ei ole yksiselitteinen, sillä luonnollisesti koko koulutus-

järjestelmä muodostuu monesta eri palasesta sekä tekijästä. Suuressa osassa on esimer-

kiksi jo pelkästään suomalainen kulttuuri. Kasvatus suomalaisissa kodeissa perustuu 

useimmiten reiluuteen, rehellisyyteen, vastuuntuntoisuuteen sekä sosiaaliseen oikeuden-

mukaisuuteen; nämä tekijät heijastuvat myös oppimiseen. (Sahlberg, 2015, 27.) Lisäksi 

muun muassa päivähoito sekä julkiset terveyspalvelut tuovat turvaa lapsen kasvun vai-

heisiin, joita ei muualla maailmassa läheskään aina ole saatavilla (Sahlberg 2015, 28). 

 

Suomalaisen peruskoulujärjestelmän yksi ominaisista piirteistä on tasa-arvo. Tasa-ar-

vosta kertoo esimerkiksi kilpailun, standardoinnin ja tasotestien vähäinen käyttö kou-

luissa, sillä suomalainen koulujärjestelmä nojaa ennemmin yhteistyöhön sekä opetuksen 

tasa-arvoiseen jakamiseen. Myös suomalaisen koulutuspolitiikan tavoitteena on ollut 

opetuksen korkean laadun varmistaminen, eikä niinkään pärjääminen kansainvälisissä 

vertailuissa. Opettajien asema on Suomessa varsin suotuisa, sillä opettajuus on sekä ar-

vostettu että haluttu ammatti nuorten keskuudessa. (Sahlberg, 2015, 29.) Tästä kielivät jo 

vuotuiset hakijamäärät yliopistojen pääsykokeissa kasvatustieteiden alalla: vuonna 2016 

yliopistojen käyttämän Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston eli VA-

KAVA-verkoston kokeeseen osallistui yhteensä 6975 hakijaa eri puolilla Suomea (Stu-

dentum.fi kotisivut 2017). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Suomalainen peruskoulu ei ole ainoa houkutteleva asia koulutuksen saralla. Maailmalla 

on koettu jokseenkin kiinnostavaksi myös suomalainen toisen asteen koulutus. Luokatto-

mana toimiva suomalainen lukiokoulumalli täyttää niitä odotuksia, joista ulkomaiset op-

pilaitokset vasta haaveilevat. Opiskelijat pystyvät suunnittelemaan opintojaan henkilö-

kohtaisesti ja joustavasti, mikä ennaltaehkäisee koulun jättämistä kesken. Esimerkiksi 

Pohjois-Amerikassa kyseinen ongelma on suuri sekä toistaiseksi ratkaisua vailla. (Sahl-

berg 2012, 18–19.) 

 

Vaihtoehtoinen polku toisen asteen koulutukseen on ammatillinen koulutus, joka myös 

on herättänyt uteliaisuutta ulkomaisissa koulutusalan piireissä. Suomi edustaa pientä pro-
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senttia niistä maista, jotka ovat onnistuneet luomaan vetovoimaisen vaihtoehdon lukio-

koulutuksen rinnalle. Ammattikoulujen ja lukioiden keskinäinen kilpailu peruskoulunsa 

päättäneistä opiskelijoista on nykyään jo melko tasaväkistä sekä molemmista on mahdol-

lisuudet ponnistaa jatko-opiskelemaan myös korkea-asteelle. (Sahlberg 2012, 19.) 

 

Suomalaisen koulutuksen toimivuudesta huolimatta ei ole järkevää, saati mahdollistakaan 

yrittää viedä ja integroida sen yksittäisiä elementtejä ulkomaisiin oppilaitoksiin. Esimer-

kiksi pelkkä uusi opetussuunnitelma tai erilainen opettajankoulutus ei yksinään takaa 

koko koulutusjärjestelmän muuttumista parempaan. Molemminpuolisen ymmärryksen 

puutteesta johtuen tämä on myös osasyynä siihen, miksi suomalainen koulutusviennin 

bisnes ei toistaiseksi edisty. Suomalaisen koulutusviennin lentoon lähtemiseen vaadittai-

siin ennen kaikkea tietoutta siitä, että minkälaisia kokonaisuuksia kannattaa myydä, mille 

on kysyntää ja kenelle voidaan myydä. Myyjän tulee myös osata perustella asiakkaalle, 

minkä takia vain kaiken kattavilta koulutusviennin toteutuksilta voi odottaa pitkäaikaisia 

vaikutuksia. (Sahlberg, 2015, 247.) 

 

Suomessa hyvien oppimistulosten eteen on tehty paljon teknisiä ratkaisuja, kuten esimer-

kiksi kaikille tarkoitettu yhteinen peruskoulu sekä tutkimusperusteinen opettajankoulu-

tus. Lisäksi opettajille tarjotaan jatkuvasti ammatillista tukea urallaan kasvattajina. Kou-

lut ovat suhteellisen pieniä, mikä tekee niistä myös helpompia johtaa. (Sahlberg, 2015, 

247.) Ennen kouluun astumistaan lapset käyvät läpi laadukkaan varhaiskasvatuksen ja 

esiopetuksen sekä nauttivat toisen asteen koulutuksen loppuun saakka ilmaisesta oppilas- 

ja opiskelijahuollosta kuten kouluruokailusta sekä terveydenhuollosta (Koulutusviennin 

tiekartta 2016 – 2019, 2016). 

 

Mitä Suomen koulutusjärjestelmästä kannattaa ottaa opiksi, on sen kokonaisvaltaisuus. 

Hyvinvointi niin sosiaali-, työllisyys- kuin taloussektorillakin on tärkeää koulutuksen on-

nistumisen kannalta. Monitahoinen järjestelmä pitää sisällään piirteitä ja periaatteita, 

jotka juontavat juurensa pitkälti siitä, millainen Suomi on yhteiskuntana ja millaiset so-

siokulttuuriset tekijät vaikuttavat suomalaisten ihmisten elämissä. (Sahlberg, 2015, 247.) 
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2.4 Visio suomalaisesta koulutusviennistä 

 

On selvää, että Suomella riittää rutkasti potentiaalia koulutusvientiin. Haasteita piisaa silti 

ennen onnea ja menestystä, sillä yksittäiset suomalaiset oppilaitokset ja toimijat eivät ole 

sen kummemmin niittäneet vielä mainetta maailmalla. Avain koulutusviennin pelin avaa-

miseen löytyy koulujen omista Suomen sisäisistä verkostoista. Kansallinen koordinaatio 

olisi tehokkain keino käynnistää keskinäinen yhteistyö ja ottaa ensimmäiset askeleet kohti 

koulutusvientiä. (Sahlberg 2012, 26–27.) 

 

Suomalaisen koulutuksen ja osaamisen viennin takana seisoo vankasti Opetus- ja kult-

tuuriministeriön laatima visio laadukkaasta osaamisesta tulevaisuudessa niin yksilöiden 

kuin yhteisöjenkin oppimisessa. Ministeriön laatimasta Koulutusviennin tiekartasta (vuo-

sille 2016 – 2019) käy ilmi, että koulutusvientiä voidaan vahvistaa luomalla selkeitä uusia 

tuotteita sekä palveluita, jotka painottuvat muun muassa opetussuunnitelmatyöhön, peda-

gogiseen koulutukseen, johtamisosaamiseen sekä verkko- ja erityisopetukseen. Ministe-

riö kuitenkin korostaa, että koulutusvientimarkkinoilla onnistuminen vaatii yrityksiltä, 

korkeakouluilta ja oppilaitoksilta oman henkilöstön osaamisen syventämistä sekä kes-

keisten taitojen hyödyntämistä palvelujen osana. Myös Suomen hallitus on ottanut kou-

lutusviennin osaksi kärkihankettaan ja aikoo keskittyä lähitulevaisuudessa koulutusvien-

tiä estävien tekijöiden purkamiseen kaikilta koulutusasteilta. (Koulutusviennin tiekartta 

2016 – 2019, 2016.) Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoo tavoit-

teena olevan alan toimijoiden liikevaihdon kasvattaminen kolmanneksella vuoteen 2018 

mennessä (Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote, 2016). 

 

Koulutusviennillisten toimien vieminen eteenpäin hallituksen puolesta ei kuitenkaan yk-

sin riitä markkinoiden läpilyöntiin. Kansainvälisen koulutuspolitiikan asiantuntija ja tut-

kija Pasi Sahlbergin mukaan edistyneestä koulutusjärjestelmästämme huolimatta Suomi 

tarvitsee rohkeita sekä radikaaleja avauksia, jotta Suomen koulutus voi uudistua ja siten 

tuottaa yhä enemmän arvoa itselleen kansainvälisillä markkinoilla. (Sahlberg 2015, 258.) 

 

Sahlberg ennustaa uudenlaista tulevaisuuden kouluvisiota (kuvio 2), jonka mukaan muun 

muassa teknologian kehityksen myötä perinteinen luokkahuoneoppiminen vähenee ja di-

gitaalisten laitteiden välityksellä tapahtuvaa itsenäistä opiskelua aletaan hyödyntää enem-

män. Hän painottaa myös yksilöllisen oppimisen merkittävyyttä. Jo koulupolun alussa 
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olisi tärkeää tarjota vaihtoehtoisia oppimismalleja opiskelun mielekkyyden varmista-

miseksi. Jokainen oppilas on erilainen, jonka vuoksi myös yksilölliset ja jokaisen oppi-

laan mukaan räätälöidyt oppimissuunnitelmat voisivat toimia tehokkaammin kuin stan-

dardiopetussuunnitelma. Nykyajan digitalisoituminen on aiheuttanut sen, että lähes 

kaikki tieto on jo pienestä pitäen saatavilla, jonka seurauksena kouluun tulevien lapsien 

keskinäiset tieto- ja taitoerot ovat suuria. Henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien avulla 

voitaisiin hahmottaa jo olemassa olevaa osaamista ja siten rakentaa uusia oppimistavoit-

teita niiden lisäksi. Oppimissuunnitelmien kautta olisi parempi mahdollisuus onnistua si-

touttamaan oppilasta omiin opintoihinsa hänen itse saadessaan vaikuttaa oppimisen pol-

kuunsa. (Sahlberg 2015, 260–262.) 

 

Sahlberg painottaa myös kouluja kiinnittämään huomiota lasten ja nuorten sosiaalisiin 

taitoihin, empatiakykyyn ja johtajuuteen. Kouluissa on mietittävä uudelleen, mikä nyky-

päivänä on koulun ydintehtävä nuorten oppimisessa. Onko se oppilaan perustietojen ja -

taitojen harjoittaminen, vai saatavilla olevan tietojen ja mahdollisuuksien valjastaminen 

oppilaan itsensä sekä muiden käyttöön. Sahlberg kokee, että jälkimmäisen vaihtoehdon 

myötä jäisi enemmän aikaa ja resursseja harjoittaa esimerkiksi lasten ja nuorten sosiaali-

sia vuorovaikutustaitoja, joilla on iso merkitys muun muassa tiimityössä. (Sahlberg 2015, 

262.) 

 

KUVIO 2: Kasvatuksen neljä teemaa tulevaisuuden kouluvisiossa (Sahlberg 2015, 260-

263) 
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Ennen kaikkea Sahlberg muistuttaa, että suomalainen koulutus on edelleen huippuluok-

kaa, mutta se tarvitsee uuden ja inspiroivan vision tehdäkseen itsestään jälleen näkyvän 

maailmankartalla. Hän mainitsee intohimon ja lahjakkuuden huomioimisen avainteki-

jöinä koulutuksen onnistumiseen. Standarditesteillä ja monivalintakokeilla ei kyetä ker-

tomaan esimerkiksi yksilön luovuudesta tai ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidoista. 

Yllättävänä elementtinä hän ehdottaa kouluille myös “väärässä olemisen taidon” opetta-

mista, jonka hän uskoo lisäävän innovatiivisuutta ja uusien ideoiden keksimistä. (Sahl-

berg 2015, 259–263.) 

 

 

2.5 Koulutusvienti edellyttää verkottumista ja tiimiytymistä 

 

Koulutusviennin edistämisen ollessa Suomen hallituksen kärkihanke, saa se tukea myös 

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitysryhmän suunnittelemista toimenpiteistä. Ryhmän 

muistiossa todetaan, että suomalaisten korkeakoulujen kansainvälinen verkostoituminen 

on vielä heikkoa. Korkeakouluja patistetaan luomaan kansainvälisiä liittoumia, joiden 

myötä tarjoutuisi useita etuja koulutusviennin näkökulmasta. Liittoumat muun muassa 

mahdollistaisivat korkeakoulujen läsnäolon kansainvälisillä markkinoilla sekä tekisivät 

resurssien hyödyntämisestä tehokkaampaa. (Suomi kansainvälisille koulutusmarkki-

noille: selvitysryhmän muistio, 2013.) 

 

Selvitysryhmän muistiossa esitellään Aalto-yliopiston professorin Hannu Seristön luo-

maa visuaalista prosessia korkeakoulusektorin vaikuttavista voimista ja sen tehtävistä 

(kuva 1). Seristö esittää suomalaisten korkeakoulujen ”must do” -listalla olevan muun 

muassa kansainvälistymisen lisäämisen, houkuttelevan imagon luomisen sekä keskitty-

misen omiin vahvuuksiin monitieteisyyttä unohtamatta. (Suomi kansainvälisille koulu-

tusmarkkinoille: selvitysryhmän muistio, 2013.) 
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KUVA 1. Hannu Seristö, Aalto-yliopisto: University ”industry” dynamics that encourage 

alliancing – Finnish view (Suomi kansainvälisille koulutusmarkkinoille: selvitysryhmän 

muistio, 2013) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitysryhmä korostaa, että globalisoituva maailma edel-

lyttää kansainvälisen yhteistyön taitoja erilaisilta asiantuntijoilta tehtävistä riippumatta. 

Yhtenä toimenpiteenä koulutusviennin edistämiseksi selvitysryhmä on esittänyt kansain-

välisten koulutusalan tapahtumien järjestämisen säännöllisin väliajoin. (Suomi kansain-

välisille koulutusmarkkinoille: selvitysryhmän muistio, 2013.) 
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3 YRITTÄJYYSKOULUTUS JA TIIMIOPPIMINEN TAMKIN KOULUTUS-

VIENTITUOTTEENA 

 

Tässä kappaleessa tutustutaan TAMKin Proakatemian koulutusmalliin. Kappaleessa ku-

vaillaan yrittäjyyskoulutusta koko Suomessa sekä spesifiä toimintaa Proakatemialla. 

Tekstissä kuvataan Proakatemialla käytettyjä tiimioppimismallin metodeita sekä esitel-

lään, miksi yksikön oppimismallia voidaan hyödyntää koulutusvientituotteena.  

 

 

3.1 Yrittäjyyskoulutus Suomessa 

 

Vaikka suomalaiset koulut ovat heränneet yrittäjyyden kouluttamiseen opiskelijoille suh-

teellisen myöhään, ovat sen eteen tehdyt ratkaisut tuottaneet jo hyviä tuloksia oppilaitok-

sissa ympäri Suomen. Varsinkin toisen asteen koulutuksessa käytetyt yrittäjyys-simulaa-

tiot on koettu mainioksi tavaksi tutustuttaa nuoria yrittäjyyteen turvallisin ja riskittömin 

keinoin. Prosessiin niin lukioissa kuin ammatillisissa oppilaitoksissakin kuuluu usein 

työskentelyä tiimeissä, mikä on kehittänyt samalla nuorten vuorovaikutustaitoja. (The 

Finland Phenomenon, 2011.) 

 

Yksi tunnetuimmista yrittäjyyskoulutuksen tarjoajista Suomessa on Nuori Yrittäjyys-yh-

distys, joka on aloittanut toimintansa jo vuonna 1995, alun perin yrittäjyyskasvatuspro-

jektina. Vuonna 2002 toiminta muodostui yhdistykseksi, jolloin seuraavan vuoden alusta 

alkoi toiminta ottaa toden teolla tuulta alleen. Uusien yritysyhteistyökumppaneiden 

myötä yhdistys kykeni kasvattamaan sekä kehittämään lippulaivaohjelmaansa, NY Vuosi 

yrittäjänä-kurssia, eteenpäin tavoittaen yhä useampia nuoria. (Nuori Yrittäjyys ry.) 

 

Tänä päivänä Nuori Yrittäjyys-yhdistys on onnistunut laajentamaan ohjelmavalikoi-

maansa kaikille Suomen koulutustasoille alakoulusta korkea-asteelle saakka. Kokonai-

suudet vaihtelevat lukuvuoden kestävistä kursseista innovaatioleireihin. Toisen asteen 

NY 24h-leiri voidaan jopa toteuttaa yhteistyössä Microsoftin kanssa teknologiahaasteen 

parissa. (Nuori Yrittäjyys ry.)  

 

Korkeakouluissa yrittäjyydelle on alettu raivata tietä jo enemmissä määrin. Yrittäjyyteen 

erikoistuneita korkeakoulututkintoja on tarjolla jo peräti viidessä eri ammattikorkeakou-
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lussa ympäri Suomen. Jyväskylän ammattikorkeakoulusta lähtöisin olevaa tiimioppimi-

sen metodiikkaa on kopioitu ja sovellettu Tampereen, Oulun sekä Turun ja Salon seudun 

ammattikorkeakouluissa. (Tiimiakatemia Global Network, 2017.) Tiimioppimisen takana 

oleva ideologia perustuu yhteistoiminnallisuuteen ja vuorovaikutukseen. Tämän lisäksi 

tiimioppimisessa opiskellaan nimensä mukaisesti tiimissä, jossa oppijalla on vastuu niin 

omasta kuin tiimiläistensä oppimisesta. (Leminen, 2015.) 

 

 

3.2 TAMK 

 

Tampereen ammattikorkeakoulu eli TAMK on Suomen suurimpiin ammattikorkeakou-

luihin lukeutuva oppilaitos. Se tarjoaa opiskelijoilleen korkeakouluopetusta asiantuntija-

tehtäviin keskittyen hyvinvoinnin ja terveyden, talouden ja tuotannon sekä oppimisen ja 

luovuuden aloihin. TAMKissa on noin 50 tutkinto-ohjelmaa ja 10 000 opiskelijaa. Hen-

kilöstöön kuuluu yli 700 osaajaa. Nykyisessä muodossaan Tampereen ammattikorkea-

koulu Oy:nä se on ollut vasta vuodesta 2015, mutta oppilaitoksen historia juontuu jo 1900 

luvun taitteen Tampereen kotitalousoppilaitokseen sekä Tampereen kauppaoppilaitok-

seen. (TAMK: Tutustu TAMKiin 2017.) 

 

 

3.3 Proakatemia 

 

Proakatemia on TAMKin pääkampuksesta erillään sijaitseva koulutusyksikkö, jossa eri-

koistutaan yrittäjyyteen. Se yhdistää eri koulutusalojen opiskelijoita saman katon alle 

mahdollistaen näiden sulavan yhteistyön. Suurin osa Proakatemian opiskelijoista opiske-

lee liiketaloutta. Muita yhteisön aloja ovat tietojenkäsittely, palveluliiketoiminta, fysiote-

rapia ja sosiaaliala. Tämä yrittäjyyden ja tiimijohtamisen yksikkö on perustettu vuonna 

1999. Siitä lähtien Proakatemian tiloissa on perustettu yli 30 yritystä, joita opiskelijat yl-

läpitävät ja kehittävät opintoinaan. (TAMK: Proakatemia 2017.) 

 

Proakatemian opiskelijoiden opiskelut eivät perustu perinteisiin opetusmenetelmiin, ku-

ten luentoihin, tentteihin ja vahvaan lehtoreiden toteuttamaan luennointiin. Sen sijaan 

opiskelijat osallistuvat tiimioppimiseksi kutsuttavan mallin mukaisesti oman tiimin 

kanssa järjestettäviin dialogisiin työpajoihin eli pajoihin, kirjoittavat esseitä valitsemansa 
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ammattikirjallisuuden pohjalta, kehittävät osaamistaan seminaareissa sekä myyvät ja to-

teuttavat B-to-B ja B-to-C -projekteja itse hankkimilleen asiakkaille. Tiimiyrittäjien tu-

kena arjessa on valmentajia, jotka ovat korvanneet opettajat tässä yksikössä. Valmentajat 

eivät määrittele yksikössä opiskeltavia asioita muuten kuin opetussuunnitelman linjojen 

mukaan. He tukevat niitä kokonaisuuksia, joihin opiskelijat päättävät suuntautua. (TAMK 

Proakatemia, 2017.) 

 

 

3.4 Tiimioppiminen 

 

Oppiminen pedagogisessa osuuskunnassa on yhteisöllistä ja toiminnallista. Oi-

keat asiakastyöt sekä oikea ja opiskelijoiden yrittäjyys toteutuvat tiimeissä toi-

mien. Oppimisen lähtökohtana ovat tiimioppijoiden yksilölliset tavoitteet. Opet-

taja toimii oppimisen valmentajana. Yhteisöllisyys kasvaa yhdessä töitä tehden. 

Tiimioppimisen keskeisiä työkaluja ovat henkilökohtainen jatkuvasti päivittyvä 

oppimissopimus, yhteiset treenit (viikkopalaverit), aidot asiakasprojektit, oma 

yritys ja sen kehittäminen (osuuskunta), henkilökohtainen luku/tiedonhankinta-

ohjelma, vertaisoppiminen ja -johtajuus. Oppimisen edellytys on dialogi, jossa 

jaetaan kokemuksia ja tietoa, tehdään suunnitelmia ja arvioidaan oppimista. 

(Opetushallitus, kehittämistyön tuloksia 2014). 

 

Tiimi on yhteistä päämäärää kohti pyrkivä yhteisö, jonka jäsenet kantavat vastuun niin 

ylä- kuin alamäissä. Se koostuu parhaimmillaan kolmesta kymmeneen henkilöstä, jolloin 

tarvittavat osaamiset, roolit ja näkökulmat pääsevät toteutumaan. Ryhmästä poiketen tii-

miä johdetaan kokonaisuuteen keskittyen, ei yksilöitä korostaen. (Salminen 2013, 19, 21–

22.) 

 

Tiimissä työskentelyn tavoitteina ovat tehokas toiminta ja entistä paremmat tulokset. Yh-

distettäessä yksilöiden voimavarat tiimiin, saadaan aikaan uusia ajatuksia eli tiimiälyä.  

Se perustuu jäsenten väliseen keskinäiseen vuorovaikutukseen, ongelmanratkaisukeinoi-

hin sekä sosiaaliseen herkkyyteen. (Salminen 2013, 23–24.) 

 

Tiimioppimisen ideana on osallistaa kaikki tiimin jäsenet oppimisprosessiin. Tässä oppi-

mistavassa tavoitteet luodaan ja määritellään koko tiimin kesken. Yhdessä tekemällä py-

ritään saavuttamaan mahdollisimman hyvät edellytykset sitoutumiselle ja luottamuksen 

rakentumiselle, jotka ovat tiimissä oppimisen kulmakiviä. Yksinkertaisuudessaan tii-

mioppiminen on yhteistoiminnallista oppimista, johon kuuluu kokemuksien jakaminen ja 

yhdessä ajattelu. (Kallio 2016, 96–97.) 
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Dechantin mukaan tiimioppiminen jakaantuu neljään eri ydinprosessiin, jotka ovat asioi-

den jäsentely ja uudelleen pohdiskelu, kokeilu ja toiminta, rajojen rikkominen sekä eri-

laisten näkökulmien yhdistely (Sarala & Sarala 1996, 147–148, Leinosen, Partasen & 

Palviaisen 2002, 84 mukaan). Toteuttamalla näitä vaiheita erilaisin työkaluin, saadaan 

tiiminä aikaan uusia, yhdessä synnytettyjä ja hyväksyttyjä ajatuksia sekä näkemyksiä 

(Leinonen, Partanen, Palviainen 2002, 84–85).  

 

Tiimioppimisessa keskeisiä asioita oppimisen tapahtumiseksi ovat itsensä johtaminen, 

yhteisöllinen ajattelu, itsensä haastaminen, palautteenanto, vuorovaikutus muiden tiimi-

läisten ja yhteisön kanssa, uskallus kokeilla erilaisia asioita ja projekteja sekä asettaa ta-

voitteita niin tiimi- kuin yksilötasolla (Tuuri 2011, 98). Tiimioppimisen tyylejä voi olla 

erilaisia, sillä se itsessään kulminoituu vain muutamaan ydinasiaan. Tärkeintä on säilyttää 

nämä keskeisimmät elementit kulttuurin luomisessa, joita on valotettu lisää kuviossa 3. 

(Leminen 2015, 38.) 

 

  

KUVIO 3. Tiimioppimisen ydinelementit (Leminen, 2015) 

 

Tiimioppimiseen kuuluvat olennaisina seikkoina myös tiimiyrittäjien vapaus ja vastuu 

oman oppimisen edistymisestä. Siitä syystä myös itsensä johtaminen on äärimmäisen tär-

keä osa prosessia, sillä vastuun kantaminen omista opinnoista vaatii tiimiyrittäjältä paljon 

itsekuria. (Tuuri 2011, 98.) 
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Perinteinen oppiminen on aina perustunut yksilölliseen suorittamiseen, joka tekee siitä 

täysin vastakohtaisen käsitteen tiimioppimiselle (Partanen 2014, 8). Tiimeissä opiskelta-

essa synnytetään keskeistä luottamusta ja tuotetaan tietoa yhdessä ajattelemalla ja teke-

mällä asioita käytännössä. Yhdessä tekeminen tukee opiskelijan metakognitiivisten taito-

jen kehittymistä, mikä on yksi tärkeimpiä edellytyksiä syvällisen ammatillisen asiantun-

tijuuden kehittymisen kannalta. (Leminen 2015, 37–38.) 

 

Tiimioppimisessa kerätään palautetta tiimivalmentajalta sekä käydään läpi vertaisarvioin-

teja muiden kanssayrittäjien avulla. Tiimiyrittäjän tärkeimpiä arvioijia on myös tiimiyrit-

täjä itse: miten tyytyväinen hän on omaan toimintaansa ja missä hän voisi kehittyä. Arvi-

oinnin kokonaisuus rakentuu kaikista näistä palikoista, joiden avulla tiimiyrittäjä kykenee 

reflektoimaan omaa toimintaansa todellisuudessa. (Leminen 2015, 38.) 

 

 

3.5 Tiimioppimisen työkaluja 

 

Tiimioppimismalliin liittyy useita käytännönläheisiä työkaluja. Työn tässä osiossa esitel-

lään niistä sellaisia, joita hyödynnetään arkipäiväisesti Proakatemian oppimisympäris-

tössä. Esiteltäväksi valitut työkalut ovat sellaisia, joihin tiimioppimismalliin vasta tutus-

tuvien on hyvä perehtyä. 

 

 

3.5.1 Dialogi 

 

Dialogi on keskusteleva tiedon jakamisen ja oppimisen keino, jossa ei ole olemassa oi-

keita tai vääriä mielipiteitä. Sen ideana on kehittää ajattelua sekä oppia hyväksymään 

omista ajatuksista poikkeavia asioita. Dialogin peruspilareihin kuuluu yhdessä ajattelu – 

uutta tietoa ei luoda ilman sen toteuttamista. Tämä keino koetaan niin sanottuna kehitty-

neenä keskusteluna, joka tuottaa tavallista kanssakäymistä syvällisempiä tilanteita. 

(Isaacs 2001, 30–35, 39.) 

 

Koulutuksen työkaluna dialogi on oiva lisä tiimioppimismalliin. Se haastaa vanhat ja pe-

rinteikkäät opetusmetodit sekä tasoittaa hierarkkisia kuiluja henkilökunnan, opettajien, 

valmentajien ja opiskelijoiden välillä. Dialogia käyttämällä luodaan yhdessä uusia mer-

kityksiä ja yhteyksiä sidosryhmien välille. (Isaacs 2001, 33.) 
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Yhdessä ajatteleva dialogi toteuttaa parhaimmillaan kaikkia sen neljää kulmakiveä, joita 

ovat kuuntelu, kunnioitus, odotus ja suora puhe. Kuuntelussa olennaista on kyky ottaa 

muiden sanat vastaan ja hyväksyä niiden merkitys. Kunnioituksessa kyse on puolestaan 

motiivien ja rajojen havainnoinnista sekä niiden puolustamisesta. Odottamisen idea on 

siinä, miten ja missä vaiheessa asiat tuodaan keskustelussa esille. Suora puhe on reagoin-

tia vallitsevaan aihioon ja sen ytimen löytämiseen. (Isaacs 2001, 96, 122, 126, 144, 167, 

180.) 

 

 

3.5.2 Projekti 

 

Projekti on ajalla rajattu työ tai tehtävä, jolle on määritelty tavoite. Sen onnistunut toteut-

taminen edellyttää suunnittelua sekä toimivaa yhteistyötä.  Yhdistämällä kaikki mainitut 

ominaisuudet, saadaan aikaan ainutlaatuinen suorite tavoitteen saavuttamiseksi. (Pulkka-

nen, 3.)  

 

Projekteja käytetään työskentelymenetelmänä erilaisten toimintojen tehostamiseksi ja uu-

sien tuotteiden synnyttämiseksi. Tehostuksella ja luomisella halutaan edistää organisaa-

tioille elintärkeitä investointeja. Kun tehtävistä kootaan projekteja, se luo etuja koko toi-

minnalle. Projekti on mallina joustava, delegoiva, vastuullinen ja motivoiva. (Ruuska 

2012, 26–27.) 

 

Vaiheina projekti voidaan jakaa neljään eri osioon, joita ovat valmistelu, suunnittelu, to-

teutus ja päätös. Työmäärä on suurimmillaan toteutusvaiheessa, joka on myös ajallisesti 

eniten aikaa vievä. Organisaationa projekti on hyvinkin monikantainen. Tilaaja tai aset-

taja tekee päätöksen projektin aloittamisesta. Ohjaajat seuraavat projektin toteutusta ja 

puuttuvat siihen tarpeen mukaan. Projektipäällikkö huolehtii projektisuunnitelmasta, pro-

jektiryhmän sisäisestä sekä ulkoisesta viestinnästä ja työskentelyn ohjauksesta. Projekti-

ryhmän jäsenet huolehtivat omista osa-alueistaan, eli siitä että sovitut tehtävät edistyvät 

ja valmistuvat ajallaan. (Mäntyneva 2016, 15–17, 19–21.) 

 

Projektinhallinta on suunnittelun ja ennakoinnin kombinaatiota. Tällä yhdistelmällä pyri-

tään turvaamaan asetetun tavoitteen täyttyminen. Ohjaus- ja toteutusprosesseihin jakau-

tuvassa hallinnassa korostuu ihmiskeskeinen johtaminen. Ytimekkyydessään projektin 
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hallinnassa toteutetaan siis tiettyjä ja tarkoin valittuja asioita oikein tavoin. Onnistumi-

sessa keskeistä ovat johtamistaidot, henkilökemiat, päätöksenteon prosessit sekä toimin-

taympäristö. (Ruuska 2012, 30–32.) 

  

 

3.5.3 Oppimissopimus 

 

Oppimissopimus on tavoitteiden asettamista ja niiden käsittelyä. Sen tarkoituksena on 

sitouttaa tekijänsä itsensä kehittämiseen suunnitelmien avulla. Työkalu herättää käyttä-

jässään helposti innostusta ja sitä myöten sitoutumista. (Partus Oy 2014, 1.) 

 

Ei ole olemassa yhtä oikeaa mallia laatia oppimissopimusta – sen voi työstää haluamaansa 

muotoon aina kirjallisista versioista visuaalisiin luomuksiin. Oppimissopimus vastaa 

muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Missä olen ollut? 

2. Missä olen nyt? 

3. Minne olen menossa? 

4. Miten pääsen tavoitteeseeni? 

5. Mistä tiedän olevani perillä? (Partus Oy 2014, 1.) 

 

Tärkeintä tämän työkalun käytössä on sen luettavuus laatijan näkökulmasta. Oppimisso-

pimuksen tulee olla sellainen, että sen käyttäjä ymmärtää työn sisällön ja osaa viestiä sen 

myös muille. (Partus Oy 2014, 2.) 

 

 

3.5.4 Motorola 

 

Kevyesti suoritettavissa oleva motorola on oivallinen työkalu reflektointiin. Se on lähes 

kaikenlaisiin projekteihin ja prosesseihin soveltuva raportointimalli, jota hyödynnetään 

analysoinnissa työn päätteeksi. Motorola on oiva apu, kun opittuja asioita halutaan viedä 

käytäntöön. Tämän työkalun neljä ydinkysymystä ovat: 

 

 Mikä meni hyvin? 

 Mitä voimme kehittää tulevaisuutta ajatellen? 
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 Mitä opimme? 

 Miten oppi viedään käytäntöön? (Intotalo, 2017.) 

 

Käytännössä motorola on helppo toteuttaa sen yksinkertaisuuden takia. Tiimissä työsken-

neltäessä motorola tehdään ensin henkilökohtaisesti ja tämän jälkeen tiedot jaetaan yh-

dessä muiden kanssa. (Intotalo, 2017.) 

 

 

3.5.5 Pedagoginen valmentajuus  

 

Yhtenä tärkeimmistä elementeistä tiimioppimisen ja tiimiyrittäjyyden onnistumisessa 

voidaan pitää valmentamista (Partanen 2014, 26). Pedagoginen valmentajuus on puhalta-

nut jo jonkin aikaa muutoksen tuulia opettajuuden saralla herättäen keskustelua, kiinnos-

tusta ja kokeiluja koulutusalan ihmisten keskuudessa (Häggblom, Heikkilä, Kakko & 

Wickman-Viitala 2014). Valmentava työote soveltuu tiimioppimisen lisäksi myös perin-

teiseen oppimisympäristöön, sillä sen ydintarkoituksena on auttaa ja tukea oppijaa saa-

vuttamaan koko olemassa oleva sekä piilevä potentiaalinsa (Kallio 2016, 53). 

 

Valmentamisen lähtökohtana voidaan pitää valmentajan ja valmennettavan opiskelijan 

välistä luottamusta, jota ilman kehitystä ei voi tapahtua. Opiskelija on valmentajalle tasa-

vertainen yksilö ja arvokas persoona, jolta valmentaja voi itsekin oppia asioita. Valmen-

taminen tapahtuu opiskelijan itsensä ehdoilla eikä pakotettuna. Näin luodaan opiskelijalle 

vapaus autonomiaan ja omien opintojensa suunnitteluun. (Kallio 2016, 53.) 

 

Tiimivalmentajan ydintehtävä on auttaa tiimiä oppimaan ja kehittymään kuitenkaan oh-

jeistamatta heitä ja puuttumatta tiimissä käsiteltäviin ongelmiin. Valmentaja keskittyy 

aina oppimiseen ongelman sijasta. (Partanen 2014, 33.) Oppimisprosessissa valmentajan 

on tarkoitus olla vierellä kulkija, jolta opiskelija tai kokonainen tiimi voi saada rohkaisua, 

palautetta, kritiikkiä, neuvoja, vinkkejä tai vaikka vain läsnäoloa tarpeen vaatiessa. Pel-

kästään kuuntelemalla valmentaja voi havainnoida tärkeitä yksityiskohtia yksilön ongel-

mista ja kehityksestä. (Kallio 2016, 53–54.) Valmentajan tärkeimpänä työkaluna ajatus-

prosessien käynnistämiseen toimivat haastavat kysymykset ja yllättävät ehdotukset, joita 

hän esittää valmennettavilleen (Partanen 2014, 83). 
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Yksilöllisessä valmentamisessa avaintekijänä ovat kahdenkeskiset kohtaamiset, joissa 

valmentaja pyrkii auttamaan opiskelijaa omien vahvuuksiensa tunnistamisessa ja selkeän 

ajattelun taidon hallitsemisessa. Valmentajan sparraamana opiskelija voi oivaltaa uusia 

ulottuvuuksia häntä kiinnostavista asioista tai ajankohtaisista ongelmista, liittyivätpä ne 

sitten esimerkiksi itsensä johtamiseen tai omien henkilökohtaisten tavoitteiden saavutta-

miseen. Pääasia on yksilön kehitys, joka voidaan todeta psykologisen pääoman kasvuna, 

kuten opiskelijan itseluottamuksen kertymisenä tai rohkeuden ja päättäväisyyden lisään-

tymisenä. (Kallio 2016, 54.) 

 

Tavallisesti tiimiyrittäjyyden ympäristöissä jokaisella tiimillä on oma tiimivalmentaja, 

jonka tavoitteena on kehittää ja haastaa tiimiä kohti toimivampaa työskentelyä. Valmen-

tajan rooli kuitenkin muuttuu ajan myötä sen mukaan, mitä kyvykkäämmäksi tiimi kas-

vaa. Optimaalisessa tilanteessa tiimi on niin itseohjautuva, että valmentajan väliintulolle 

ei ole enää tarvetta. Tällaisessa tilanteessa tiimi kykenee keskustelemalla päättämään 

työskentelyn suunnan ja asettamaan tavoitteet itsenäisesti. (Partanen 2014, 81.) 

 

 

3.6 Tiimioppimismalli suomalaiseksi koulutusvientituotteeksi 

 

Työelämän viimeaikaiset muutokset ovat muokanneet työnhakua uudenlaiseen suuntaan. 

Tätä nykyä työnantajat painottavat rekrytoinnissa yrittäjähenkisyyttä, luovuutta, sekä 

vuorovaikutus-, johtamis- ja tiimityötaitoja – juuri niitä ominaisuuksia, mitä ei yksilökes-

keiseen opiskeluun perustuvissa koulutusjärjestelmissä tavallisesti harjoiteta. Oppimisen 

ja harjoitusten tuloksia esitellään opettajille sen sijaan, että niitä hyödynnettäisiin tiimin 

onnistumiseksi. (Partanen 2014, 10.) 

 

Suomalainen koulutusjärjestelmä on menossa kohti yhä käytännöllisempiä toteutuksia ja 

perinteinen luokkahuoneoppiminen on siirtymässä vähitellen taka-alalle (Sahlberg 2015, 

260). Tiimioppiminen voidaan nähdä yhtenä vaihtoehtona tulevaisuuden koulutusmal-

liksi, sillä sen toimintatavat vastaavat työelämän tarpeisiin nykyisiä käytäntöjä paremmin. 

Tiimioppimisen metodi muun muassa kehittää opiskelijoiden tiimityötaitoja vastuutta-

malla opiskelijat niin omasta kuin tiimin yhteisestäkin oppimisesta. Lisäksi tiimioppimi-

nen ohjaa opiskelijoita asettamaan omia, yksilöllisiä oppimistavoitteita itselleen. (Lemi-

nen 2015, 37–38.) 
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4 TAPAHTUMAN SUUNNITTELU  

 

Tapahtuma on vaikuttamista. Se koskettaa ihmisiä ja luo tunnelmaa järjestäjän suunnitte-

lemalla tavalla. Tapahtuma on oiva markkinoinnin väline sen luodessa kohtaamisia ih-

misten välille. Erilaisia tapahtumia ovat muun muassa lanseeraukset, messut, seminaarit, 

juhlat, vastaanotot sekä ensi-illat. (Vallo & Häyrinen 2014, 29–30, 33, 37, 39.) 

 

Vallo ja Häyrinen (2014) jakavat tapahtumat kolmeen eri luokkaan, joita ovat asiatapah-

tumat, viihdetapahtumat sekä näiden yhdistelmät. Eri luokassa tapahtumien sisältö poik-

keaa, mutta tarkoitusperä on sama – tarjota huolellisesti suunniteltuja elämyksiä vieraille. 

(Vallo & Häyrinen 2014, 61–62.) 

 

 

4.1 Tapahtumaprosessi 

 

Tapahtuma ja sen organisointi jakaantuvat kolmeen eri vaiheeseen, jotka ovat 

 

1. suunnittelu, 

2. toteutus ja 

3. jälkimarkkinointi (Vallo & Häyrinen 2014, 161–162). 

 

Suurin osa prosessiin käytettävästä ajasta menee ensimmäiseen vaiheeseen, suunnitte-

luun, joka syö noin kolme neljännestä koko projektista. Tässä vaiheessa tehdään suurim-

mat ponnistelut ajatustyön eteen. Kokonaiskuvaa pyritään luomaan mahdollisimman mo-

nipuolisesti parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Toteutus ja jälkimarkkinointi 

seuraavat suunnittelun perässä esittäen tapahtuman kulisseista yleisölle. (Vallo & Häyri-

nen 2014, 161–162.) Seuraavissa kappaleissa perehdytään tapahtumaan prosessina sen 

alusta loppuun. 

 

 

4.1.1 Tapahtuman suunnittelu 

 

Tilaisuuden luonteesta riippuen tapahtuman suunnitteluun voi kulua aikaa kuukausia, 

ellei jopa vuosia. Nyrkkisääntönä kuuluu, että suunnittelun alkaessa viimeistään kuusi 

viikkoa ennen toteutusta on menestys vain teoista kiinni. Kun vielä mahdollisimman moni 
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projektiin osallistuva toteuttaja on mukana jo alkuvaiheessa suunnittelua, on onnistumi-

nen todennäköisempää. (Vallo & Häyrinen 2014, 161–162.) 

 

Tärkeä osa suunnittelutyötä on kokonaiskuvan hahmottaminen, jolla pyritään luomaan 

käsitys tapahtuman kulusta. Suunnittelussa hyvänä ennakointityökaluna toimii reunaeh-

toja kuvaava tapahtumabriiffi. Siihen on koottu syitä järjestelyiden taustalla sekä ominai-

suuksia, jotka ovat syytä ottaa huomioon ennen päätösten tekoja. Tapahtumabriiffi voi 

koostua seuraavista palasista: 

 

 tavoite, 

 kohderyhmä, 

 tilaisuuden luonne, 

 toteutustapa, 

 sisältö, 

 isännät/emännät, 

 tavoiteltu tunnelma ja 

 budjetti. (Vallo & Häyrinen 2014, 163–164.) 

 

Toinen hyvä suunnittelun työkalu on käsikirjoitus. Sen avulla on tarkoitus luoda yksityis-

kohtainen kuvaus tapahtuman toteutuksesta kaikille tilaisuuden parissa työskenteleville. 

Käsikirjoitukseen kirjataan koko tapahtuman kulku aina tekniikasta tarjoiluihin.  Näin 

tilaisuuden vastuuhenkilöt pystyvät huolehtimaan tapahtuman onnistumisesta myös sen 

hektisimmissä vaiheissa. Sujuvuuden varmistamiseksi on erityisesti aikataulutus syytä ot-

taa tarkkailun alle. (Vallo & Häyrinen 2014, 165–167.) 

 

 

4.1.2 Tapahtuman toteutus 

 

Lyhykäisyydessään itse tilaisuuden toteutus jakaantuu kolmeen eri osioon, jotka ovat ra-

kennus, tapahtuma ja purku. Eniten näistä aikaa vie rakentaminen, jolloin luodaan puitteet 

kaikelle ohjelmalle aina tekniikasta visuaaliseen ilmeeseen. Rakennettaessa varmistetaan 

tapahtumassa käytettävän tekniikan toimivuus, opasteiden riittävyys sekä esiintymisjär-

jestys. Rakennusvaihe tulee toteuttaa niin huolellisesti, että kaikki epähuomiot tulee kor-

jattua. Tässä auttaa muun muassa kenraaliharjoituksien järjestäminen, joissa läpikäydään 

tilaisuuden käsikirjoitus aikataulut huomioon ottaen. (Vallo & Häyrinen 2014, 168–171.) 
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Oleellista itse tapahtuman läpiviennissä on sen rytmi. Mieleenpainuva aloitus ja tahdikas 

lopetus ovat vain osa onnistunutta kokonaisuutta. Riippuen tapahtuman luonteesta ja asia-

pitoisuudesta, tulee sisällön järjestys miettiä tarkkaan. Olennaista on myös taukojen ja 

oheisohjelman sijoittelu. Yleisesti ottaen kahden tunnin ohjelmaputki on enimmäismäärä, 

jonka yleisö jaksaa yhtäjaksoisesti seurata. Rytmistä ja viime hetken muutoksista tilai-

suuden aikana huolehtii nimetty henkilö, joka useimmiten on koko tapahtuman projekti-

päällikkö. Jotta koko järjestetty kokonaisuus saadaan toteutettua säntillisesti, tulee pro-

jektipäällikön olla perillä kaikesta paikan päällä tapahtuvista toiminnoista. (Vallo & Häy-

rinen 2014, 170–172.) 

 

Toteutuksen viimeinen vaihe, purku, on yleensä tapahtuman rivakoin ja tehokkain osio 

(Vallo & Häyrinen 2014, 168–169). Purkaminen on rakentamista nopeampaa, koska työ 

on jo kertaalleen tehty – rakennusvaiheessa hyödynnetyt komponentit tulee vain saada 

takaisin omille paikoilleen. Hyvin johdettuna purku ei vie järjestäjiltä paljoa aikaa suh-

teessa muuhun tapahtuman toteutukseen. (Vallo & Häyrinen 2014, 168–169.) 

 

 

4.1.3 Tapahtuman jälkimarkkinointi 

 

Jälkimarkkinoinnin tarkoituksena on kiittää kaikkia tilaisuuteen osallistuneita aina järjes-

täjistä vieraisiin sekä kerätä palautetta tulevia tapahtumia ajatellen. Kiitoksen muotoja on 

monia, mutta tärkeintä ei ole malli vaan arvostus. Oli kyse kortista, kukista tai liikelah-

jasta, on oleellisimmassa osassa viesti, jonka huomionosoitus välittää. Tapahtumaa ei ole 

ilman järjestäjiä, esiintyjiä ja vieraita sekä näiden toimivaa yhteistyötä. (Vallo & Häyri-

nen 2014, 185–188.) 

 

Palaute on kiitoksien tapaan suotavaa kerätä mahdollisimman monilta sidosryhmiltä. Ke-

rätyn tiedon avulla arvioidaan tilaisuuden onnistumista ja haetaan oppeja tulevaisuutta 

varten. Palaute on syytä kerätä kahden viikon kuluttua tapahtuman päättymisestä mah-

dollisimman validin ja oikeiden muistojen varaan rakennetun tiedon saavuttamiseksi. Ke-

ruumenetelmänä voi toimia reaaliaikainen suullinen palaute, kirjallinen lomake, sähköi-

nen sivusto tai esimerkiksi sähköposti. Kysymykset tulee laatia niin, että ne vastaavat 

mahdollisimman hyvin tapahtumaan asetettuihin tavoitteisiin. Palautteen keruun jälkeen 

on hyvä kokoontua projektiryhmän kanssa kokoamaan yhteenvetoa, jossa palautteet kä-

sitellään koko tapahtumaorganisaation kesken. (Vallo & Häyrinen 2014, 193.) 
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5 ARVOKAS PALVELU 

 

Opinnäytetyön tässä osassa perehdytään palveluihin ja niiden arvoon. Opinnäytetyössä 

kuvailtu tapahtuma on itsesään palvelutuote, jolle on luotu raamit sen arvoa varten. Aca-

demic Adventuresin suunnittelussa hyödynnettiin palvelumuotoilun piirteitä ohjelmako-

konaisuutta rakennettaessa. 

 

 

5.1 Palvelumuotoilu 

 

Palvelumuotoilu on eri osaamisaloja yhdistävää kehittämistä palvelujen parissa. Siinä 

ajattelu- ja toimintatavat yhdistyvät kehikoksi, jonka avulla luodaan uusia työvälineitä. 

Ennen kaikkea palvelumuotoilu on työskentelyä ja kehittämistä valitun palvelun ympä-

rillä. Toiminnan keskiössä pidetään palvelun loppukäyttäjä eli ihminen, jonka tarpeet 

huomioiden palvelu on suunniteltu muotoonsa. Palvelumuotoilu tavoittelee tilannetta, 

jossa palvelutuotteet miellyttävät sekä asiakasta että tuottajaorganisaatiota. (Tuulaniemi 

2011, 58–59, 61, 72, 103.) 

 

Palvelu on prosessi, joka kulkee tietyn palvelupolun läpi. Palvelupolku kuvaa ajallisesti 

asiakkaan kuluttamaa aikaa palvelun parissa. Polku jakaantuu palvelutuokioihin sen eri-

laisine kontaktipisteineen. Tuokioita ovat muun muassa tutustuminen, saavuttaminen, itse 

tapahtuma sekä jälkiviimeistely. Kontaktipisteisiin kuuluvat puolestaan esimerkiksi ih-

miset, ympäristöt, esineet sekä toimintatavat kaikilla aisteilla koettuna. (Tuulaniemi 

2011, 76, 78–82.) 

 

Palvelusta muotoillaan käsin kosketeltava ja kokemuksellinen erilaisilla palvelumaise-

milla ja -todisteilla. Maisemat ovat niitä ympäristöjä, joissa asiakkaat ja palveluntarjoavat 

törmäävät toisiinsa. Ympäristöihin vaikuttaa kaikki aina visualisoinnista hajuihin ja ää-

niin. Todisteita ovat puolestaan esineet ja asiat, jotka edistävät sekä helpottavat palvelun 

toteutumista. Palvelumaisemien ja -todisteiden tarkoituksena on siis tuotteistaa tarjooma 

ja tehdä siitä haluttava. (Tuulaniemi 2011, 90–92.) 
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5.1.1 Prosessi palvelun takana 

 

Palvelumuotoiluprosessi on kuvaus palvelumuotoilun toiminnan rungosta, joka auttaa 

hahmottamaan käsiteltävissä olevan aiheen kokonaiskuvaa. Prosessin malli on sovellet-

tavissa moniin eri tarkoituksiin - pääperiaatteet pysyvät yhtäläisinä käytännön toteutuk-

sesta riippumatta. Käytännön palvelumuotoilussa korostuvat vaiheistettu toimitus eli 

inkrementaalisuus sekä ratkaisun toistuva kehittäminen eli iteratiivisuus. Matkalla ole-

vien pulmien ratkomisessa toistuvat vuorotellen ideoita tuottava divergenssi sekä niitä 

analysoiden karsiva kongervenssi. (Tuulaniemi 2011, 112–113, 126.) 

 

Prosessi palvelumuotoilun takana jakaantuu viiteen eri osioon, jotka ovat määrittely, tut-

kimus, suunnittelu, palvelutuotanto sekä arviointi. Jokainen osio jakaantuu omiin alavai-

heisiinsa johdonmukaisessa järjestyksessä. Prosessi etenee painopisteittäin palveluidean 

ymmärryksestä ja mallinnuksesta ratkaisujen suunnitteluun sekä lopuksi palvelun täs-

mentämiseen ja toteutukseen. (Tuulaniemi 2011, 127, 130–131.) 

 

Aloitukseen ja esitutkimukseen jakautuva määrittely kuvaa ratkaistavan ongelman ta-

voitteineen. Sen aikana luodaan briiffi, eli suunnitelma tulevasta sisältäen kaikki mahdol-

liset tekijät. Briiffi on työkalu, jonka avulla asiakas pyrkii löytämään oikeat palvelumuo-

toilutekijät tuekseen onnistunutta palvelua ajatellen. Määrittelyvaiheessa tutkitaan myös 

koko yrityksen tarjooman strategista yhteensopivuutta, benchmarkataan ympäristöä ja 

muodostetaan mindmap eli käsitekartta kokonaisuuden hahmottamiseksi syy-seuraus-

suhteineen. (Tuulaniemi 2011, 127, 130, 132–140.) 

 

Tutkimus koostuu puolestaan asiakasymmärryksestä sekä strategisten tavoitteiden tar-

kentamisesta. Asiakasymmärryksessä tarkoituksena on kasvattaa tietoisuutta kohderyh-

mästä aina odotuksista tavoitteisiin motiiveja analysoiden. Tavoitteena on tunnistaa lop-

pukäyttäjän aidot tarpeet asiakastutkimuksilla. Tiedonkeruunmenetelmiä ovat muun mu-

assa taustatiedot asiakkaista, haastattelut, kyselyt, havainnointi, osallistaminen, päiväkir-

jat sekä verkkoetnografia aiheeseen liittyen. Tutkimuksista saatu tieto jäsennellään ja ana-

lysoidaan suunnitelmavaihe silmällä pitäen. Analysoinnissa voidaan hyödyntää saman-

kaltaisuuskaaviota sekä asiakasprofilointia. Strategisessa suunnittelussa pyritään puoles-

taan tiivistämään yrityksen kilpailukyky differoinnin kautta. Sen avulla kirkastetaan, 

mitkä asiakkaille tärkeät ominaisuudet erottavat palvelun kilpailijoista.  Tässä vaiheessa 
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voidaan käyttää työkaluna Alex Osterwalderin ja Yves Pigneurin Business Model Can-

vasia, jonka avulla voidaan havainnollistaa arvon muodostuminen asiakkaalle. (Tuula-

niemi 2011, 127, 130, 142–146, 153–157, 172–175.) 

  

Ideoinnista, konseptoinnista ja prototypoinnista koostuva suunnittelu on vaihe, jossa 

keskiössä ovat vaihtoehtoiset ratkaisut palvelutuotannossa. Divergenssin ja konvergens-

sin tasapaino korostuu vahvasti ideoinnin yhteydessä. Konseptoinnissa palvelusta luo-

daan yhteinen kartta polkuineen, joka luo siitä yhteisen ymmärryksen. Palvelukonsepti 

antaa ääriviivat palvelulle. Prototypoinnissa keskitytään puolestaan luodun palvelun tes-

taamiseen. Sitä voidaan tekniikkana hyödyntää läpi palvelumuotoiluprosessin. Prototy-

poinnin tukena voidaan käyttää vaihtoehtoja kuvaavia skenaarioita, kronologisesti etene-

viä palveluja kuvaavia palvelukertomuksia tai esimerkiksi Blueprint-mallinnusta, jossa 

kuvataan asiakkaan näkökulmaa hyödyntäen koko palvelu aina päällepäin näkyvistä te-

kijöistä palvelun taustoitukseen. Prototyyppien arvioinnissa seurataan ja mitataan asetet-

tuja konversioita eli tavoitteita, jotta oikeat palvelut päätyisivät tuotantoon. (Tuulaniemi 

2011, 128, 131, 180, 189, 194–195, 205, 207-208, 210, 224.) 

 

Palvelutuotannossa käsittelyn alla oleva prosessi viedään käytäntöön asiakkaiden arvi-

oitavaksi. Pilotointi johtaa lopulta lanseeraamiseen. Välissä palvelua testataan ja mitataan 

tilanteeseen sopivilla keinoilla, joita voivat olla muun muassa havainnointi ja mystee-

rishoppaus. Mittaustuloksilla pyritään tunnistamaan syy-seuraus-suhteita jatkuvaan pal-

velukehitykseen. Lanseerauksessa tärkeintä on oikea paikka oikeaan aikaan valittua koh-

deryhmää ajatellen. (Tuulaniemi 2011, 128, 131, 229–230, 237-238.) 

 

Arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että palvelu on kilpailukykyinen markkinoillaan. 

Tämä tapahtuu mittaamalla asiakkaan ja palvelutuottajan välistä vuorovaikutussuhdetta. 

Mittaamisessa voidaan hyödyntää investointien tuottoprosenttia (ROI) tai suositteluherk-

kyyttä (NPS). Tärkeintä on tässäkin tilanteessa pyrkiä ymmärtämään asiakasta mahdolli-

simman hyvin ja olla valmiina muokkaamaan omaa prosessiaan. (Tuulaniemi 2011, 128, 

131, 239–243.) 
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5.2 Tapahtuman arvolupaus 

 

Arvo kuvaa hinnan ja hyödyn välistä suhdetta tuotteessa tai palvelussa. Sitä ei voida mää-

ritellä absoluuttisesti, sillä suhteellisuuden käsite ei ole yksiselitteinen. Arvo on hyödyl-

lisyyttä, jonka käyttäjä kokee saavansa verrattuna menneisiin kokemuksiin ja omaan ar-

vomaailmaan. Tähän kokemukseen vaikuttaa se, löytääkö käyttäjä ratkaisun ongel-

maansa. (Tuulaniemi 2011, 30–31.) 

 

Raha ei ole ainoa arvon mittari. Halpa voi olla kallista arvokkaampi, jos käyttäjä hyötyy 

siitä suhteutettuna enemmän. Arvot voikin jakaa kahteen eri ryhmään - määrällisiin ja 

laadullisiin. Koettu hyöty on sidosryhmästä riippuvaista. (Tuulaniemi 2011, 32.) 

 

Arvolupaus kuvailee puolestaan asiakkaalle esiteltävää valikoimaa. Sen tiivistetyssä yti-

messä on määritelmä tuotteesta sekä sen tarkoituksesta, asiakashyödystä ja erottautumis-

tekijöistä. Arvoa voidaan tuottaa, kun ymmärretään miten asiakas käyttää tuotetta tai pal-

velua. Elementtejä, joista arvo muodostuu, ovat muun muassa: 

 

 brändi 

 helppokäyttöisyys 

 hinta 

 muotoilu 

 ominaisuudet 

 tekemisen helpottaminen 

 saavutettavuus 

 säästö 

 räätälöinti 

 uutuus 

 riskien hallittavuus. (Tuulaniemi 2011, 33–37.) 

 

Arvoista ja arvolupauksista voidaan luoda ainutlaatuisia myyntiväittämiä eli USP:tä 

(engl. Unique Selling Proposition). Niiden avulla täsmennetään uusille asiakkaille, miksi 

kannattaa ostaa juuri tietyltä palveluntarjoajalta. USP perustuu kilpailukeinoon, jolla va-

littu asia ratkaistaan paremmin kuin kilpailijalla. Tällä myyntiväittämällä arvolupaus ki-

teytetään mahdollisimman uskottavaksi. (Juslén, 2012.) 
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6 CASE: ACADEMIC ADVENTURES 

 

Academic Adventures on tiimioppimismalliin, yrittäjyyteen ja innovointiin keskittyvä 

kansainvälinen asian ja viihteen yhdistävä koulutustapahtuma, joka järjestettiin ensim-

mäistä kertaa 22.-26.5.2017 TAMKin Proakatemialla (Academic Adventures, 2017). Tar-

koituksena on ollut rakentaa kansainvälisten viikkojen laajasta valikoimasta erottuva ta-

pahtuma, jossa opitaan uutta kokemuksien kautta ja tutustutaan paikalliskulttuuriin mo-

nipuolisesti opiskelijoiden johdolla. 

 

Viikon tavoitteena on tutustuttaa osallistujat tiimioppimismalliin ja edistää Proakatemian 

kansainvälistä vientiä. Vuoden 2017 tapahtumassa mukana oli myös Tampereen ammat-

tikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yksikkö (myöhemmin TKI), 

joka toi tilaisuuteen näkökulmia innovoinnista. Tapahtuman työskentelykieli oli englanti 

sen kansainvälisyyden takia. 

 

Vuoden 2017 Academic Adventures -tapahtuman kokoaminen aloitettiin syyskuussa 

2016. TAMKin Proakatemian valmentajat olivat ideoineet ajatuksen yhteisön omasta 

kansainvälisestä viikosta, jolle etsittiin toteuttajia ensisijaisesti opiskelijoiden joukosta. 

Infotilaisuuden jälkeen kiinnostuneet kokoontuivat yhteen ja tapahtumaa päätettiin lähteä 

toteuttamaan opiskelijoiden kesken valmentajien tukemana. Näin uusi, elämyksellinen 

tapahtuma sai alkunsa. 

 

 

6.1 Tapahtuman suunnittelu 

 

Kuten jo aikaisemmin työssä kuvattiin kohdassa 3.1.1, hyvästä tapahtumasta tehdään aina 

suunnitelma eli briiffi. Tässä osiossa kerrotaan Academic Adventuresin eteen tehdyistä 

toimenpiteistä Vallon ja Häyrisen ajatuksia mukaillen esitellen tapahtuman projektisuun-

nitelman tärkeimpiä osia. Projektisuunnitelmaa ei ole tämän opinnäytetyön liitteenä sen 

osin salassa pidettävän sisällön vuoksi. 

 

 

Academic Adventuresin pääteemaksi vuodelle 2017 muodostui tiimioppimismallin ja 

yrittäjyyden sekä yrittäjähenkisyyden hyödyntäminen osana opintoja. Tapahtuma päädyt-
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tiin toteuttamaan viisipäiväisenä kansainvälisenä koulutusviikkona, joka mahdollisti vie-

raiden osallistumisen tapahtumaan erilaisia apurahoja hyödyntäen. Apurahat loivat tietyt 

raamit tapahtuman sisällölle muun muassa luentojen suhteen, joiden myötä tapahtumassa 

järjestettiin neljä erilaista dialogista oppituntia eli pajaa osallistujille. Näistä vaatimuk-

sista huolimatta tapahtumasta pyrittiin järjestämään mahdollisimman helposti lähestyt-

tävä ja uudenlainen. Academic Adventuresissa haluttiin osallistaa ja luoda elämyksiä vie-

raille kaikilla sen osa-alueilla myös dialogien ulkopuolella. Oleellisena osana osallista-

mista oli tapahtumanjärjestäjien aktiivinen tutustuminen asiakkaisiin koko tapahtumavii-

kon ajan. Vieraanvaraisella ja energisellä hostaamisella haluttiin ilmaista osallistujille ta-

pahtuman opiskelijalähtöisyyttä sekä yrittäjämäistä osaamista.  

 

 

6.1.1 Projektiorganisaatio 

 

Academic Adventuresia lähdettiin tuottamaan Proakatemian opiskelijoista koostuvien 

kansainvälisyys- ja markkinointiviestintätiimien (myöhemmin KV-tiimi ja MaVi-tiimi) 

yhteistyössä. Sujuvan toiminnan varmistamiseksi päätettiin projektipäälliköksi ottaa mo-

lempien tiimien ulkopuolinen tiimiyrittäjä ja näin projektista kiinnostuneen Kajsan rooli 

saatiin selkeytettyä. Viisitoistahenkinen projektitiimi pääsi aloittamaan työskentelyn ta-

pahtumaa varten. 

 

Projektiorganisaation rakenne muodostui kohtuullisen vaivattomasti projektiaihion syn-

nyttyä. Proakatemian MaVi- ja KV -tiimien sulauttaminen projektitiimiin tuntui luonnol-

liselta ratkaisulta, sillä molemmilta tahoilta löytyi projektiin vaadittavaa osaamista. 

Proakatemian MaVi-tiimi on perustettu vastaamaan yrittäjyysyksikön ulkoisesta viestin-

nästä, kun taas KV-tiimi on ottanut haltuunsa Proakatemian kansainväliset suhteet. Tässä 

tapahtumassa MaVi-tiimi vastasi internet-sivujen sisällöntuotannosta, graafisen ilmeen 

luomisesta niin sähköisessä kuin printatussa muodossa sekä sosiaalisen median kanavien 

ylläpidosta ja sisällöstä. KV-tiimi vastasi puolestaan tapahtuman myynnistä sekä itse ta-

pahtumaviikon ohjelmasuunnittelusta ja -toteutuksesta. Projektipäällikkö vastasi puoles-

taan projektin seurannasta, aikatauluista, viestinnästä, tilastoinnista, tapahtuman suunnit-

telusta, rahaliikenteestä sekä yhteistyökumppanien hankinnasta. 

 

Aluksi tehtiin organisaation suhteen muitakin merkittäviä päätöksiä. Kansainvälisyys- ja 

markkinointiviestintätiimien toiminnan laadun ylläpitäminen ja parantaminen haluttiin 
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varmistaa Proakatemiaa ajatellen myös Academic Adventuresin ulkopuolella. Näin ollen 

Academic Adventuresin toiminnasta eivät olleet vastuussa tiimien päälliköt, vaan tapah-

tumaa varten valitut omat vastaavansa olemassa olevien tiimien sisältä.  

 

Kuviossa 4 on osoitettu visuaalisesti projektiorganisaation rakentuminen projektipäälli-

köstä projektitiimin jäseniin asti. Koko projektiorganisaatio viesti keskenään käyttäen 

pääkanavana Slack -mobiilisovellusta, joka on eri sosiaaliset mediat saman sovelluksen 

alle integroiva koordinointityökalu (Työkalut tehokkaampaan työskentelyyn vuodelle 

2015, 2015). Lisäksi koko projektitiimi piti kuukausittain palavereita, joissa tehtiin tilan-

nekatsaus tehdyistä toimenpiteistä sekä osallistujamääristä ja tarkennettiin, mitkä olisivat 

seuraavia oleellisia työvaiheita. Slackin ja palavereiden lisäksi Google Drive –pilvipal-

velu oli projektitiimin käytössä tiedostojen tallennuspaikkana. Viestintää toteutettiin 

kaikkien organisaation jäsenten välillä aktiivisesti, joskin projektipäällikön ja vastuuhen-

kilöiden yhteydenpito oli tiheämpää yleiskatsausten kokoamiseksi projektipäällikölle. 

 

 

KUVIO 4. Projektiorganisaation kuvaus 
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Edellä olevan kuvion lisäksi projektiorganisaatioon liittyi epäsuorasti myös muita tahoja, 

kuten alihankkijoita sekä yhteistyökumppaneita. Alihankinnalla tapahtumassa toteutettiin 

muun muassa ruokailut sekä rakennettiin internet-sivut. Yhteistyökumppaneina tapahtu-

massa toimivat puolestaan esimerkiksi majoituspalvelu Forenom, Tampereen keskusta-

alueen ravintola asiakkaiden vapaa-ajan viettoon sekä muutama Proakatemian alumniyri-

tys. 

 

 

6.1.2 Tavoitteet 

 

Academic Adventures -tapahtumalle asetettiin tavoitteita projektisuunnitelman rakenta-

misen yhteydessä. Tavoitteilla pyrittiin vaikuttamaan työskentelyyn mahdollisimman in-

nostavasti ja positiivisesti. Reilusti yli puoli vuotta kestänyt projekti tarvitsi suuntaviivoja 

toiminnalle ja kehikon sille, mitä ollaan tekemässä. 

 

Konkreettisin asetetuista tavoitteista oli osallistujamäärä. Tapahtumalle päätettiin lähteä 

tavoittelemaan sataa vierasta ympäri maailman. Lukumäärä muodostui järjestettävien pa-

jojen, majoituskapasiteetin sekä Proakatemian käytettävissä olevien tilojen mukaan. Sata 

osallistujaa koettiin määräksi, joka pystytään hallitsemaan tapahtuman kaikilla osa-alu-

eilla laadusta tinkimättä. Tapahtuman toiseksi tavoitteeksi asetettiin tiimioppimismallin 

tunnettavuuden levittäminen maailmalle. Reilun kahdenkymmenen vuoden historian 

omaava Suomessa kehitetty malli ei ole vielä saavuttanut suurta suosiota ja tietoisuutta 

etenkään Euroopan ulkopuolella. Koettiin, että Academic Adventuresin avulla pystyttäi-

siin luomaan vakuuttavia ja positiivisia mielikuvia mallin toimintaa esittelemällä. Kolmas 

tavoite oli lanseerata menestyksekkäästi Proakatemian historian ensimmäinen kansainvä-

linen viikko. Menestyksen mittareiksi asetettiin runsaan osallistujamäärän, asiakastyyty-

väisyyden ja onnistuneisuuden tunteen lisäksi kaksi kovaa määritettä. Tavoitteena oli in-

nostaa Tampereen paikallislehdistö aiheesta ja saada Suomen Opetusministeriön edustaja 

vierailemaan paikan päällä tai huomioimaan tapahtuma muuten. 
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6.1.3 Aikataulu  

 

Projektina Academic Adventures haastoi projektitiimiä aikataulullisesti. Tapahtuma si-

sälsi paljon elementtejä, jotka piti rakentaa alusta asti ennen kuin päästiin varsinaisen työn 

pariin.  

 

Ensimmäisten viikkojen aikana syyskuussa 2016 Academic Adventuresin rakenne haki 

muotoaan. Sen yhteydessä määriteltiin, mitä oikeastaan ollaan tekemässä vastaamalla 

projektisuunnitelmassa perustavanlaatuisiin kysymyksiin mitä, missä, miten, miksi, mil-

loin ja kenelle. Suunnittelu aloitettiin kohderyhmän tarkentamisella. Alun alkaen oli sel-

vää, että tapahtumaa tehdään ensisijaisesti B-to-B -markkinoille – toisin sanoen siis op-

pilaitokselta toisille. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan rajattu pois muilta kuin opetus-

alan edustajilta. Tärkeimmäksi koettiin, että tapahtumaan osallistuvat vieraat ovat kiin-

nostuneita tiimioppimisesta, yrittäjyydestä, innovaatioista tai näiden yhdistelmistä sekä 

opetusalan uusista tuulista epähierarkkisine metodeineen. Tämän rajauksen jälkeen poh-

dittiin, mitkä maat ja kulttuurit voisivat hyötyä Proakatemian kaltaisesta mallista eniten. 

Markkinointia ja myyntiä päädyttiin toteuttamaan sosiaalisen median avulla sekä sähkö-

postitse keski-Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Suomeen. Kohderyhmään sisällytettiin 

markkinointiviestinnän tiimin tekemän taustatyön avulla 30-50 –vuotiaat naiset ja miehet. 

Uutta luodessa pelimerkit muuttuivat moneen otteeseen, mikä johti siihen, että rakenne-

kin muuttui vielä moneen kertaan ennen toukokuussa 2017 järjestettyä tapahtumaa. 

 

Kun ensimmäinen hahmotelma Academic Adventuresin rakenteesta oli saatu suunnitel-

tua, päästiin projektille luomaan järjestelmiä. Tähän liittyivät muun muassa tapahtuman 

vastuunjaon hahmottelu sekä sisäisen viestinnän ohjeistuksen täsmentäminen. Projekti-

tiimi piti kuukausittain palavereita järjestelyjen etenemisestä. Tämän lisäksi kappaleessa 

6.1 esiintyvässä kuviossa 4 kuvatut organisaation työskentelytiimit kokoontuivat viikoit-

tain yhteen kertaamaan omia saavutuksiaan. 

 

Markkinointi käynnistettiin marraskuussa 2016 erillisen markkinointisuunnitelman luo-

misella. Suunnitelmassa määriteltiin omat vaiheensa aikatauluineen mahdollisimman tar-

koituksenmukaisen sisällön aikaansaamiseksi. Nettisivujen ensimmäinen versio julkais-

tiin marraskuussa 2016, mikä mahdollisti myyntityön aloittamisen. 
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Työ myynnin parissa päästiin aloittamaan joulukuussa 2016, kun markkinointitiimi oli 

saanut tarvittavat materiaalit alulleen. Myyntitiimin tärkeimpänä tehtävänä oli oikean 

kohderyhmän löytäminen. Kohdentamisen jälkeen myyjät aloittivat työnsä oikeiden ka-

navien löytämiseksi. Ensimmäiset liput tapahtumaan onnistuttiin saamaan kaupaksi tam-

mikuussa 2017. Lipuista suurin osa myytiin 16.2.-13.3.2017, jonka aikana 21 osallistujaa 

varasi paikkansa tapahtumasta. Lipunmyynti vuoden 2017 tapahtumaan päättyi maalis-

kuussa ja viimeistelytyö kuluneesta tapahtumasta vuoden 2018 myynnin aloittamista var-

ten tehtiin kesäkuussa 2017. 

 

Ohjelma suunniteltiin ensimmäiseen muotoonsa Proakatemian valmentajien toimesta elo-

syyskuun vaihteessa vuonna 2016. Syyskuussa projektitiimi teki suunnitelman tarpeel-

liseksi katsomansa muutokset ja lähti työstämään tapahtumaa sen mukaisesti. Ohjelman 

rakenteeseen palattiin uudelleen helmikuussa 2017, kun TAMKin TKI liitettiin toden te-

olla ohjelmaan mukaan. Ohjelmarunkoa hiottiin lopulliseen muotoonsa pitkin kevättä, 

kun pajoille, iltatilaisuuksille ja muille seremonioille rakennettiin sisältöjä. 

 

Tärkeänä elementtinä tässä tapahtumassa ja sen etukäteisjärjestelyissä oli asiakaspalvelu. 

Kokemus koetusta lähti rakentumaan jo ensimmäisistä asiakkaiden kanssa vaihdetuista 

sähköposteista helmikuussa 2017. Asiakkaan ilmoittauduttua tapahtumaan, lähestyttiin 

häntä sähköpostitse noin viikon kuluttua lomakkeen täyttämisestä. Tätä ennen hän oli 

saanut internet-sivuilta automaattisen viestin, jossa kerrattiin hänen ilmoittautumiseensa 

liittyvät tiedot. Osallistujilta varmistettiin heidän majoituksensa tarve ja saapumisaika 

Tampereelle maalis- ja huhtikuun 2017 taiteessa – näin pystyttiin tarjoamaan tarpeen mu-

kaan lisäpalvelua, jossa järjestäjät hankkivat mahdollisille lisäöille majoituksen. Osallis-

tujia lähestyttiin toukokuussa ennen tapahtumaa kahdella sähköpostiviestillä. Ensimmäi-

sessä kerrattiin lyhyesti, minkälaiseen tapahtumaan ja minne vieraat ovat saapumassa ja 

kerrottiin mahdollisesti haettujen apurahojen myöntämistä varten tarvittavista dokumen-

teista. Toisessa viestissä asiakkaat saivat laajan infon tulevasta tapahtumasta, joka sisälsi 

muun muassa tiedot saapumisesta, aikataulut viikolle, listan tarvittavista asioista sekä yh-

teystiedot kysymyksiä varten. Asiakaspalvelu ja viestintä jatkuivat vieraiden tarpeiden 

mukaan aina ostohetkestä kesäkuun loppupuolelle asti. 

 

Academic Adventures –tapahtuma järjestettiin toukokuussa 2017. Tapahtumajärjestelyi-

hin kuului itse tilaisuuden järjestämisen lisäksi myös rakennus- ja purkuvaiheet. Kuten 
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taulukosta 1 voi huomata, itse tapahtumaviikko on ollut hyvin pieni osa kaikista järjeste-

lyistä, joita sen eteen on tehty. 

 

Viimeistelyvaiheella viitataan tässä yhteydessä projektin lopussa olleisiin tapahtumavii-

kon jälkeisiin tehtäviin. Touko- ja kesäkuussa lähetettiin kiitoskirjeet sekä pyydetyt ma-

teriaalit osallistujille, selvitettiin vielä ratkomattomat haasteet tapahtumaan liittyen ja jär-

jestettiin projektitiimin motorola. 

 

 

TAULUKKO 1. Academic Adventures -tapahtuman kronologinen eteneminen. 

 

 

6.1.4 Break-even 

 

Academic Adventuresin tavoitellessa kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä, sen ku-

luissa ei haluttu minimoida kaikkea. Oli tärkeää, että asiakkaat kokivat saavansa asian-

mukaista vastinetta rahalle, kun tapahtumaa mainostettiin uudenlaisena ja kansainvälisiä 

viikkoja rajoja rikkovana kokonaisuutena. 

 

Tapahtumaan osallistuminen maksoi yhdeltä vieraalta 695-895 euroa ilmoittautumisajan-

kohdasta riippuen. Lipun hinta sisälsi lähes kaiken, mitä viikolla Suomessa tarvitsi: kou-

lutuksen, iltaohjelman kolmelle illalle, aamiaiset, lounaat, kahvit, majoituksen viideksi 

yöksi sekä tietenkin verkostoitumisen. 

 

Tapahtumaa myytiin pakettiratkaisuna, joka sisälsi koko viikon ohjelman aina majoituk-

sesta ohjelmaan ja aamupaloista lounaisiin. Ennen myynnin aloittamista ja hinnastojen 

vahvistamista laskettiin tapahtumalle break-even, eli se kipuraja, jonka jälkeen tapahtu-

massa ollaan omillaan, eikä tehdä tappiota. Break-evenin laskemiseksi otettiin tässä pro-

jektissa huomioon kaikki muut komponentit, paitsi palkkakulut. Palkat jäätiin huomioi-

matta, koska projektitiimi oli keskustellut, että luodessaan uutta mallia ilman edellisiä 

vastaavia kokemuksia, ei voida olla varmoja sen toimivuudesta ylipäätään.  

Rakenne

Järjestelmät

Markkkinointi

Myynti

Ohjelma

Asiakaspalvelu

Tapahtuma

Viimeistely

syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 kesä.17
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Academic Adventures oli pilottimainen kokeilu uudenlaisesta tapahtumasta, jota projek-

titiimillä oli hieno mahdollisuus päästä kokeilemaan. Break-eveniksi muodostui 31 myy-

dyn lipun piste eli noin 21 500 euron kulujen kattaminen. Tällä 31 lipulla laskettiin katet-

tavan kaikki asiakkaiden osallistumisen tuottamat kulut sekä tapahtuman myyntiin, mark-

kinointiin, rakentamiseen, toteutukseen ja purkuun liittyvät menoerät. 

 

Järjestelyiden edetessä selvisi, että break-even-lukua olisi voitu laskea vielä hieman alem-

mas. Tapahtuma sai apua kulujen kattamiseen itse lipunmyynnin lisäksi myös taustaor-

ganisaatioiltaan TAMKin kansainvälisyyspalveluista sekä TKI-yksiköltä. Lisäksi Tapah-

tumaan saatiin sovittua kaksi näkyvyysvaihtokauppana toteutettua yhteistyökumppa-

nuutta, jotka laskivat kuluja entisestään. 

 

 

6.1.5 Ohjelmasisältö 

 

Sisältösuunnittelussa lähdettiin liikenteeseen eksklusiivisuudesta – projektiorganisaatio 

mietti, mitä jännittävää ja erikoista se voisi tarjota. Tiimi kirkasti itselleen asioita, jotka 

voisivat tässä koulutustapahtumassa kiehtoa muita vastaavia tilaisuuksia enemmän. Li-

säksi kerrattiin onnistumisia, joita on todettu toimiviksi aikaisemmissa Proakatemian kan-

sainvälisyystiimin toteuttamissa koulutusesittelyissä. 

 

Sisältö päätettiin rajata niin, että osallistujat ehtisivät muodostaa viikon aikana oman kä-

sityksensä Proakatemiasta ja tiimioppimisesta. Päiväohjelmassa keskityttiin kuvailemaan 

tiimioppimismallin perusperiaatteita ja -työkaluja, kun taas iltaohjelmassa luotiin suoma-

laista ja etenkin tamperelaista kokemuksellista maisemakuvaa kulttuurista sekä kaupun-

gista. Osallistujat eivät saaneet kovin tarkkaa kuvausta tulevasta viikosta ennakkoon – 

tällä valinnalla haluttiin säilyttää yllätyksellisyys koko tapahtumasta viimeiseen hetkeen 

asti.  

 

Päiväohjelmassa työskenneltiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta pääsääntöisesti 

pajoissa, joiden sisällöt olivat etukäteen määritellyt. Pajojen aiheet olivat erilaisia ja osal-

listujat saivat itse luoda tapahtuman aikaisen opintopolkunsa valintojensa mukaan. Pajo-

jen vetäjinä toimivat Proakatemian valmentajat yhteistyössä yksikön opiskelijoiden 

kanssa. Pajojen rinnalla TAMKin TKI järjesti tapahtumassa innovoinnin workshopeja, 
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joissa pyrittiin kehittämään oppilaitosten välistä yhteistyötä erilaisten tutkimusten mer-

keissä. Lisäksi päiväohjelmassa osallistujat pääsivät keskustelemaan Proakatemian ny-

kyisten ja jo valmistuneiden opiskelijoiden kanssa heidän toteuttamistaan projekteista 

sekä yritystarinoista.  

 

Iltaohjelmassa vieraille luotiin elämyksiä monipuolisesti eri aistit huomioon ottaen. Ko-

kemuksista haluttiin tehdä mahdollisimman rentoja ja osallistavia. Viikon aikana päästiin 

tutustumaan suomalaisiin makuihin, kuten riistakäristykseen ja lohikeittoon, risteilemään 

tamperelaisessa järvimaisemassa, nauttimaan saunomisesta sekä luonnonvedessä uimi-

sesta ja osallistumaan opiskelijoiden järjestämiin liikunnallisiin aktiviteetteihin aina joo-

gasta jalkapallobiljardiin.  

 

 

6.2 Tapahtumaviikon kulun kuvaus 

 

Kansainvälinen koulutusviikko Academic Adventures järjestettiin viisipäiväisenä tapah-

tumana 22.-26.5.2017 Tampereen keskusta-alueella. Merkittävimmät sijainnit toteutuk-

sen kannalta olivat historiallisella Finlaysonin alueella sijaitseva Proakatemia sekä ydin-

keskustassa Hämeenkadulla sijaitseva majoituspaikka Forenom Aparthotel Tampere 

City. Tässä kappaleessa kuvataan tapahtuman toteutusvaiheen eteneminen taulukon 2 

mukaisesti nostaen sen tärkeimpiä elementtejä esille. Liitteessä 3 on näkyvillä tapahtu-

man internet-sivulla ollut aikataulu laajasti kuvattuna. 
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TAULUKKO 2. Academic Adventuresin viikko-ohjelma   

 

Mon 22.5.2017 Tue 23.5.2017 Wed 24.5.2017 Thu 25.5.2017 Fri 26.5.2017

9:00 Bas ics  of the 

Method

Tra ining 

sess ions : 

Field Trip to 

Alumni  company

Thoughts  and 

tools

Bas ics  of the 

Theory

Coaching vs . 

Teaching

10:00 Future bus iness  

ski l l s

Meaning of 

community & 

Alumnies

R&D Workshop II

11:00 Feedback

12:00 Lunch Lunch Lunch Lunch

13:00 Arriva l  to 

Proakatemia  and 

regis teration to 

event

Tra ining 

sess ions : 

Tra ining 

sess ions : 

Project s tories  of 

team 

entrepreneurs

Farewel l  

ceremony

Bas ics  of the 

Theory

Competence-

based curricula  of 

Proakatemia

Coaching vs . 

Teaching

No exams, no 

grades , no 

lectures  - just fun 

and games?

Team Learning & 

Coaching Master's  

Degree Students

Student’s  freedom 

& respons ibi l i ty

R&D Workshop I R&D Workshop I

14:00 Orientation: 

15:00
Goals  for the 

week

16:00

Teaming up

Activi ty Afternoon 

of Proakatemia  

Students

17:00 Introduction of 

Proakatemia

Showreel  of the 

his tory of 

Proakatemia  

Introduction of 

R&D&I

18:00

Check in to hotel

Evening and 

nightl i fe tour

19:00

Dinner cruise at 

lake Näs i järvi

Sauna and 

swimming at 

Rauhaniemi

20:00 Casual  dinner 

buffet

21:00
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6.2.1 Maanantai 22.5.2017 

 

Viikko käynnistyi tapahtuman viimeistelyllä. Aamupäivälle oli jätetty aikaa viime hetken 

muutoksille ja asiakaspalvelulle. Ensimmäisenä tapahtumapäivänä huomioitiin erityisesti 

Proakatemian löydettävyys. Suunnitteluvaiheessa oli mietitty asiakkaiden mahdollisia 

saapumisreittejä alueelle ja näin opasteet sijoitettiin lähialueelle ennakkoon luodun suun-

nitelman mukaisesti. Opasteiden lisäksi huomiota kiinnitettiin tapahtumarakennuksen vi-

suaaliseen ilmeeseen, jolla haluttiin vaikuttaa asiakkaiden kokemiin ensimmäisiin tuntei-

siin viikkoon liittyen. 

 

Osallistujat saapuivat tapahtumapaikalle kello 12 ja 14 välillä niin, että lähes kaikki olivat 

perillä Proakatemialla sovitulla aikataululla. Vieraat saivat saapumisensa yhteydessä ta-

pahtumaa varten suunnitellut tervetuliaiskangaskassit, jotka sisälsivät osallistujapassit 

sekä muistiinpanovälineet. Academic Adventures avattiin virallisesti tervetuliaispuheella 

ja maljan nostolla tapahtumaväelle. Tämän jälkeen ohjelmassa edettiin tapahtumaviikon 

esittelyyn sekä kaikkiin osallistujiin tutustumiseen osallistavien harjoitteiden avulla. En-

simmäisen päivän virallisessa osiossa esiteltiin myös tapahtumassa mukana olevat TAM-

Kin yksiköt Proakatemia ja TKI. Tilaesittelyjen yhteydessä vieraat pääsivät valitsemaan 

tiistaille ja keskiviikolle pajatilaisuudet viidestätoista vaihtoehdosta ne, joihin he halusi-

vat osallistua. 

 

Maanantaina avajaistilaisuuden jälkeen vieraat pääsivät majoittumaan järjestäjien avulla 

Forenom-huoneistohotellille. Päivä päättyi vapaamuotoiseen tervetuliasillalliseen kello 

20, joka järjestettiin Proakatemian tiloissa kaikille vieraille sekä järjestäjille. Kaikki vii-

kon lounaat tarjoiltiin Proakatemialla, mukaan lukien tämä illallinen. Ruokailuista vastasi 

Proakatemian pitopalveluprojektia ylläpitävä opiskelija. Projektitiimi oli suunnitellut vii-

kon menut yhteistyössä hänen kanssaan niin, että ruuat toivat kokemuksia suomalaisesta 

makumaailmasta, mutta olivat helposti toteutettavissa tapahtuman asettamilla resurs-

seilla. 
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6.2.2 Tiistai 23.5.2017 

 

Tiistaina päivä aloitettiin kaikille osallistujille yhteisellä työpajalla kello yhdeksän, jonka 

aiheena oli tiimioppimisen ydinmetodit. Tilaisuudessa käytiin läpi muun muassa opin-

näytetyön kappaleessa 3.5 tutuksi tulleita työkaluja dialogisesti keskustellen. Työpajan 

tarkoituksena oli saada vieraille mahdollisimman selkeä ja yksinkertaistettu kuva siitä, 

mitä Proakatemialla tehdään. 

 

Aamupäivän työpajan jälkeen vieraille tarjottiin lounas Proakatemian tiloissa. Tämän hie-

man yli tunniksi venähtäneen ruokailutauon jälkeen osallistujat pääsivät ensimmäisiin 

maanantaina valitsemiinsa dialogisiin pajatilaisuuksiin. Tiistai-iltapäivän valittavina ai-

heina olivat tiimioppimisen perusideologioihin liittyvät aiheet sekä TKI:n työpaja projek-

tikehittämisestä.  Työpajojen aikana tapahtumassa ei ollut muuta ohjelmaa, mikä antoi 

järjestäjille hyvän tilaisuuden tehdä tarvittavia päivityksiä tapahtumaan liittyen ja rat-

kaista vieraiden esittämiä kysymyksiä loppuviikkoa ajatellen.  

 

Iltapäivän ohjelma päättyi kello 16, jonka jälkeen vieraat pääsivät hengähtämään hetkeksi 

ilman ohjelman asettamia aikatauluja. Kello 18:30 projektitiimi oli vieraita vastassa ho-

tellilla päivän iltaohjelmaa varten – vuorossa oli illallisristeily Näsijärvellä. Osallistujat 

pääsivät nauttimaan hienosta alkukesän suomalaisesta säästä auringonpaisteessa. Risteily 

oli maisemineen ja ruokailuineen oiva tilaisuus verkostoitumiselle kahden intensiivisen 

tunnin ajan, jotka päättivät tiistain aikataulutetun ohjelman. 

 

 

6.2.3 Keskiviikko 24.5.2017 

 

Kolmas tapahtumapäivä aloitettiin kello yhdeksän työpajoilla, jotka käsittelivät pitkälti 

samoja aiheita kuin tiistaina iltapäivällä. Osallistujat jakautuivat pajoihin maanantaina 

tekemien valintojensa mukaan ja aikataulu pysyi suunnitellussa vauhdissaan. Puolilta päi-

vin päästiin jälleen suomalaisten makujen maailmaan lounaan merkeissä. 

 

Iltapäivällä kello 13 vieraat pääsivät osallistumaan päivän toiseen pajaan, jonka pääai-

heena oli tiimioppimismallin käytäntöön pano omassa yhteisössä. Työpajat tarkastelivat 

asiaa hieman eri sisällöin keskustellen muun muassa arvosanattomasta opiskelusta sekä 
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opiskelijoiden vapauden ja vastuun tasapainosta. Keskiviikon koulutukset päättyivät tiis-

tain aikataulun mukaisesti kello 16. 

 

Tapahtumaviikon puolivälin iltaohjelmaksi oli valittu yksi vankimmista suomalaisista pe-

rinteistä – saunominen. Projektitiimi oli jälleen vieraita vastassa hotellilla kello 18:30, 

josta matka kohti Rauhaniemen kansankylpylää alkoi. Kaikki osallistujat eivät kuitenkaan 

olleet sovittuna aikana sovitussa paikassa ja pienen hämmennyksen jälkeen selvisi, että 

osa vieraista oli lähtenyt kohti illanviettopaikkaa kävellen. Tilanteen selvittyä myös ho-

tellilla ollut porukka saatiin siirtymään keskustasta saunalle sovitusti julkista liikennettä 

hyödyntäen. 

 

Kello 19 aikaan koko ryhmä oli kasassa Rauhaniemessä ja pääsi aloittamaan rennon il-

lanvieton upeissa järvimaisemissa yhdessä Tampereen tunnetuimmista saunaympäris-

töissä. Tilaisuus koostui iltapalasta, saunomisesta, järvessä uimisesta ja auringonlaskusta. 

Saunakokemuksella pyrittiin esittelemään osallistujille suomalaisen kulttuurin helmiä 

elämyksellisillä kokemuksilla, jotka he pystyivät tuntemaan monin eri aistein. Saunaretki 

päätti keskiviikon ohjelman liukuvalla aikataululla osallistujien omien lähtöaikojen mu-

kaisesti. 

 

 

6.2.4 Torstai 25.5.2017 

 

Torstaina ohjelmaan ei enää sisällytetty ollenkaan pajatilaisuuksia, vaan päivän aikana 

päästiin kuulemaan niin nykyisten kuin jo valmistuneiden proakatemialaisten tarinoita 

toteutetuista projekteista ja toimivista yrityksistä. Osallistujat oli jaettu tervetulokassien 

sisällä olleiden värillisten papereiden mukaisesti pienryhmiin, joissa heidän oli tarkoituk-

sena tutustua Proakatemian alumnien yritystarinoihin porrastetulla aikataululla aamupäi-

vän ajan. Ryhmäjako ei toteutunut ohjeistuksesta huolimatta suunnitelmien mukaisesti ja 

osallistujamäärät vaihtelivat ryhmissä paljon. Aamupäivä saatiin tästä huolimatta vedet-

tyä läpi ja kaikki osallistujat pääsivät vierailemaan sovituissa yrityksissä.  

 

Hektisen aamupäivän jälkeen vieraat nauttivat lounaasta toistensa kanssa seurustellen. 

Iltapäivällä kello 13 alkaen osallistujat pääsivät keskustelemaan opiskelijoiden kanssa 

heidän toteuttamistaan projekteista Proakatemian tarjoamassa ympäristössä. Projektitari-
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noita kuultiin niin nuoremmilta kuin valmistumista lähestyviltä opiskelijoilta laidasta lai-

taan. Iltapäivän esittelyistä siirryttiin luontevasti torstain alkuillan ohjelmaan, joka koos-

tui Proakatemian opiskelijoiden järjestämistä aktiviteeteista. Vieraat saivat valita kol-

mesta vaihtoehdosta kokeilunsa kohteen ennen vapaaillan alkua. Ohjattu ohjelma päättyi 

torstaina kello 17 mennessä, mikä mahdollisti projektitiimille tapahtumapaikan viimeis-

telyn viimeistä päivää varten. 

 

 

6.2.5 Perjantai 26.5.2017 

 

Viimeinen tapahtumapäivä aloitettiin kaikkien vieraiden yhteisellä aamutilaisuudella 

merkityksellisyydestä ja motivaatiosta, jossa olivat mukana Proakatemian alumnit 

Tuukka Tuovinen ja Noora Toivo. He keskustelivat aiheesta herätellen kuuntelijat kokoa-

maan ajatuksiaan koko tapahtumaviikon ajalta. Tämän keskustelun jälkeen siirryttiin ta-

pahtuman palauteosioon, jossa kerättiin tietoja asiakkailta heidän kokemuksistaan, opeis-

taan ja mielipiteistään mennyttä viikkoa peilaten. 

 

Kello 12 aikaan vieraat pääsivät nauttimaan viimeistä kertaa Proakatemialla järjestettä-

västä lounaasta, jolla rohkeimmat pääsivät maistamaan tamperelaista perinneherkkua – 

mustaamakkaraa. Lounaan päätteeksi vieraat kokoontuivat viimeistä kertaa koko poru-

kalla yhteen todistusten jaon ja loppukiitosten merkeissä. Academic Adventuresin viral-

linen osio päättyi vuoden 2017 osalta perjantaiseen alkuiltapäivän paisteeseen ja projek-

titiimin kippistämiseen onnistuneen viikon kunniaksi.  

 

Järjestelyissä oli huomioitu, että osalla vieraista kotiinlähtöpäiväksi valikoitui vasta lau-

antai 27.5.2017, joten projektitiimi oli järjestänyt vapaaehtoista ajanvietettä myös perjan-

tai-illaksi. Viikonlopun viettoon lähdettiin tutustuen tamperelaiseen ilta- ja yöelämään 

esitellen vieraille muun muassa paikallisia pienpanimotuotteita sekä yhtä parhaista näkö-

alapaikoista, Sokos Hotel Tornin Moro Sky Baria. 
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6.3 Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä 

 

Tässä opinnäytetyössä päätettiin käyttää sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimus-

menetelmää Academic Adventuresin toteutuksen arvioimiseksi palautekyselyn muo-

dossa. Seuraavissa kappaleissa avataan, miksi tutkimuksessa päädyttiin käyttämään kum-

paakin menetelmää vain yhden sijasta. 

 

Kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimuksella on tarkoitus kerätä numeerista tutki-

musaineistoa. Kun kvantitatiivista tutkimusta suoritetaan esimerkiksi kyselylomakkeen 

muodossa, sisältää se suurelta osin niin sanottuja suljettuja eli strukturoituja kysymyksiä. 

Määrällisen tutkimuksen keskiössä ovat tutkimusaineiston mittaaminen ja niistä syntyvät 

lukuarvot. (Vilpas, Kvantitatiivinen tutkimus.) Kvantitatiivisesta tutkimuksesta on hyö-

tyä erityisesti silloin, kun halutaan kartoittaa olemassa olevan tilannetta (Heikkilä, 2014). 

 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus keskittyy paljastamaan tutkimuskohteena ole-

van henkilön kokemuksia ja käyttäytymismalleja, sekä syitä henkilön tekemien päätösten 

takana. Pyrkimyksenä on selvittää ja ymmärtää ilmiöitä, joista ei löydy aiempaa tietoa tai 

joita ei pystytä määrällisellä tutkimuksella selvittämään. (Räsänen, Kvalitatiiviset tutki-

musmenetelmät.) Laadullisen tutkimusmenetelmän hyötyihin lukeutuu mahdollisuudet 

esimerkiksi toiminnan kehittämisessä, vaihtoehtojen etsimisessä, sekä sosiaalisten ongel-

mien tutkimisessa. (Heikkilä, 2014.) Kaikki tieto laadullista tutkimusta varten kerätään 

usein syvähaastattelujen tai ryhmäkeskusteluiden muodossa, mutta Academic Adventu-

resin kvalitatiiviset tulokset koottiin vastaajilta palautelomakkeessa avointen kysymysten 

muodossa. Osallistujat saivat ilmaista kantansa vapaasti alle jätettyyn tyhjään vastaus-

osioon. 

 

Academic Adventuresin kyselytutkimuksessa yhdistettiin määrällisen sekä laadullisen 

tutkimuksen hyödyt, sillä niiden todettiin täydentävän toisiaan hyvin ja palvelevan opin-

näytetyön tarkoitusta. Toisaalta haluttiin selvittää Academic Adventuresin onnistunei-

suus, mutta myös saada tietoa siitä, missä oltaisiin voitu parantaa, joten tutkimusmene-

telmien yhdistäminen tuntui loogiselta ratkaisulta. Tutkimuksesta selvinneiden tietojen 

on tarkoitus siirtyä eteenpäin seuraavalle projektitiimille, jolloin toiminnan ja tapahtuman 

kehittämiselle on hyvät lähtökohdat. 
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6.4 Palautekysely ja tulosten analysointi 

 

Academic Adventuresin asiakastyytyväisyyttä mitattiin palautekyselyn avulla (liite 1), 

joka sisälsi kaiken kaikkiaan 13 kysymystä lipun ostaneille ja kansainväliselle viikolle 

osallistuneille tahoille. Vastausten kerääminen suoritettiin yhtenä viimeisistä osioista itse 

tapahtumaviikolla ja vastaajat saivat toteuttaa sen lähes anonyyminä.  Tunnisteeksi pyy-

dettiin vain vastaajan oppilaitoksen nimeä. Kyselyssä haettiin kvantitatiivisia tuloksia 

seuraavista yksityiskohdista: 

 

 viestintä, 

 asiakaspalvelu, 

 aikatauluttaminen, 

 tapahtuman sisältö, 

 tapahtuman rahallinen arvo asiakkaalle ja 

 tapahtuman kokonaistyytyväisyys. 

 

Koska kyselytutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, kysely jaettiin 

kahteen osioon. Kyselyn toinen puolisko koostui avoimista kysymyksistä liittyen osallis-

tujien omiin odotuksiin ja kokemuksiin tapahtumasta. 

 

Palautekyselyn kvantitatiivisen osion arvosteluasteikkona päädyttiin käyttämään nume-

roita yhdestä viiteen. Päätöstä perusteltiin suositun Likert-nimisen asteikon toimivuu-

della, joka perustuu kyselytutkimuksissa käytettäviin viiteen eri vaihtoehtoon suljettujen 

kysymysten kohdalla (Heikkilä, 2014). Likertin asteikkoon päätymistä tuki myös tieto, 

että se on usein käytetty menetelmä kyselytutkimuksissa ympäri maailman (Encyclo-

paedia Britannica, 2013). Tämän myötä Likertin asteikon todettiin olevan mitä todennä-

köisimmin tuttu myös Academic Adventuresin kansainvälisille osallistujille, mikä saattoi 

joidenkin vastaajien kohdalla mahdollisesti helpottaa palautteen antoa. 

 

Tyypillisesti Likertin asteikkoa käytettäessä vastaajalle annetaan väittämiä, joihin hän ot-

taa kantaa valitsemalla asteikon numeroista sen, joka on lähinnä hänen käsitystään asi-

assa. Ääripäinä arvostelulle pidetään tavallisesti oman mielipiteen vastaavuutta; yksi (1) 

tarkoittaen sitä, että vastaaja on täysin eri mieltä asiasta ja viisi (5) tarkoittaen, että hän 

on täysin samaa mieltä asiasta. Numeroilla kaksi (2) ja neljä (4) vastaaja voi kertoa ole-
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vansa jokseenkin samaa tai eri mieltä asiasta. 1-5-numeroisen asteikon keskimmäistä nu-

meroa kolme (3) pidetään yleisesti neutraalina vaihtoehtona, jolla voi ilmaista puolueet-

tomuutensa väittämästä: ei samaa, eikä eri mieltä. (Heikkilä, 2014.) 

 

Academic Adventuresin kyselytutkimuksessa käytettiin väittämien sijasta kysymyksiä, 

joihin tuli ottaa kantaa valitsemalla yksi vaihtoehto vastaamaan omaa mielipidettä arvos-

teluasteikolta. Arvosteluasteikon ääripäihin lisättiin selventävät fraasit, joiden avulla vas-

taaja saattoi ymmärtää arvosteluasteikon skaalan. Kaikissa kysymyksissä ääripäät oli 

mietitty toistensa vastakohdiksi mukaillen Likertin asteikon tarkoitusta.  

 

 

6.4.1 Kvantitatiiviset tutkimustulokset 

 

Viestintä 

 

Ensimmäinen kyselytutkimuksen kysymys käsitteli osallistujien tyytyväisyyttä viestin-

nän laatuun ennen Academic Adventuresin alkamista. Tutkimuksessa haluttiin saada sel-

ville, oliko viestintä riittävän hyvää. Viestinnän laatu vaikuttaa tapahtuman kokonaistyy-

tyväisyyteen merkittävästi. Viestinnän riskeinä nähtiin tapahtuman uutuus ja se, ettei jär-

jestäjistä kukaan puhunut tapahtuman viestinnässä käytettyä englantia äidinkielenään. 

 

Riskit eivät toteutuneet, koska lähes 80 % vastanneista oli sitä mieltä, että viestintä oli 

vähintäänkin hyvää ja 44 % mielestä jopa ”loistavaa”. Loputkin vastaajat (21 %) olivat 

valinneet keskimmäisen vaihtoehdon, mikä tarkoitti, etteivät he olleet sen kummemmin 

tyytyväisiä kuin tyytymättömiäkään tapahtuman viestintään (kuvio 5). 
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KUVIO 5. Viestintää koskevan tutkimuksen tulokset 

 

Asiakaspalvelu 

 

Toinen hyvin olennainen osa asiakastyytyväisyyttä on asiakaspalvelun laatu. Tarpeeksi 

suuren, osaavan ja ammattimaisen projektitiimin ansiosta pystyttiin varmistamaan, että 

koko tapahtumaviikon aikana oli aina vähintään viisi projektitiimin englannin kielen tai-

toista jäsentä paikalla vastaamassa kysymyksiin järjestelyistä. Panostus näkyy myös ky-

selytutkimuksen tuloksissa (kuvio 6), sillä yli 50 % vastaajista valitsi korkeimman tyyty-

väisyyttä kuvaavan vaihtoehdon asiakaspalvelun laatuun liittyvän kysymyksen kohdalla. 

 

 

KUVIO 6. Asiakaspalvelua koskevan tutkimuksen tulokset 
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Vain yksi vastaaja oli valinnut keskimmäisen vaihtoehdon arvioidessaan asiakaspalvelun 

laatua. Vaikka tämäkään vaihtoehto ei kerro varsinaisesta tyytymättömyydestä, voi kyse 

silti olla yksittäisestä asiasta viikon aikana, joka on hoidettu epäonnistuneesti ja siitä 

syystä jättänyt ikävän jälkimaun asiakkaalle. Kokonaisuudessaan asiakaspalvelun tulok-

set asettuvat hyvän ja erinomaisen välille. 

 

Aikataulutus 

 

Yhdeksi osaksi kyselytutkimusta valittiin aikataulutus, sillä se oli tapahtuman luonteesta 

johtuen tehty hyvin moniosaiseksi, koostuen niin työpajaosuuksista kuin viihdeaktivitee-

teistakin. Projektitiimissä tiedostettiin jo etukäteen monokronisen ja polykronisen aika-

käsitysten erot osallistujien kotimaissa vallitsevissa kulttuureissa, ja siksi mahdollinen 

aikataulusta myöhästyminen koettiin riskinä kyseisten kulttuurillisten erojen vuoksi (Nie-

minen 2014, 53). Aikataulussa pyrittiin kompromissiin näiden kahden välillä, jotta mis-

tään ohjelman osuuksista ei oltaisi myöhässä, mutta samalla edelleen pystyttäisiin var-

mistamaan kaikkien osallistujien viihtyvyys. 

 

Tulokset kuviossa 7 kertovat siitä, että aikataulutus ei ollut täysin onnistunut riskien tie-

dostamisesta ja niihin varautumisesta huolimatta. Suurin osa haastateltavista näkyy anta-

neen aikataulutuksen arvioksi numeron neljä, mikä kertoo heidän olleen jokseenkin tyy-

tyväisiä aikataulutukseen, mutta eivät täysin. Neljä vastaajaa valitsi vastausvaihtoehdon 

kolme, joten aikataulutuksen suhteen palaute ei ollut yhtä hyvää kuin viestinnässä ja asia-

kaspalvelun laadussa. 

 

 

KUVIO 7. Aikatauluttamista koskevan tutkimuksen tulokset 
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Tapahtuman sisältö 

 

Itse tapahtuman sisällön miellyttävyyttä sekä hyödyllisyyttä osallistujalle mitattiin kah-

della eri kysymyksellä liittyen asiasisältöön sekä suomalaisia perinneaktiviteetteja sisäl-

tävään iltaohjelmaan. 

 

Asiasisältökysymyksen (kuvio 8) vastauksissa on taas käytössä ollut vaihtoehdot 3-5, niin 

että vastauspylväät muodostavat tasaisesti nousevan portaikon. Siispä suurimman kanna-

tuksen on saanut vaihtoehto viisi, mihin voidaan olla tyytyväisiä, sillä itse koulutusosio 

on kuitenkin pääasiallinen syy koko tapahtuman olemassaololle. Sisäisen jälkiarvioinnin 

tuloksena todettiin, että työpajojen osuuksia olisi voinut varioida enemmän, sillä ne vas-

tasivat pitkälti toisiaan. 

 

 

KUVIO 8. Tapahtuman päiväohjelman sisältöä koskevan tutkimuksen tulokset 

 

Pidemmän korren ohjelmasisällön osalta veti kuitenkin iltaohjelma (kuvio 9), joka keräsi 

niukasti paremman prosenttiluvun (55 %) korkeinta tyytyväisyyttä kuvaavaan pylvää-

seen. Yli 90 % piti iltaohjelmasta vähintäänkin toiseksi korkeimman vastausvaihtoehdon 

verran, joten iltaohjelman toteutuksessa onnistuttiin varsin hyvin. 
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KUVIO 9. Tapahtuman iltaohjelman sisältöä koskevan tutkimuksen tulokset 

 

Tapahtuman rahallinen arvo asiakkaalle 

 

Tapahtuman rahallisen arvon mittaaminen valittiin yhdeksi osaksi kyselytutkimusta, sillä 

projektiryhmä halusi tietää, miten hinnoittelussa onnistuttiin. Tiedosta olisi näin ollen 

hyötyä myös tapahtuman jatkuvuuden kannalta. 

 

Kysymys muotoiltiin malliin, josta vastaajan olisi helppo ymmärtää kysymyksen tarkoi-

tus. Kysymyksellä haettiin vastaajan kantaa siihen, miten hyvin tapahtuma vastasi rahal-

lista arvoa, jonka hän tai kulut kattava organisaatio oli maksanut osallistuakseen tapahtu-

maan. Kyselytutkimuksen tulokset (kuvio 10) olivat varsin positiiviset, sillä valtaosa vas-

taajista on valinnut vastausvaihtoehdon numeron viisi eli “Yes, definitely” (suom. “Kyllä, 

ehdottomasti”). Tämä tarkoittaa, että kyseisellä vaihtoehdolla arvostelleet osallistujat 

ovat kokeneet ehdottomasti saaneensa täyden vastineen irti tapahtumaan käytetyille ra-

hoilleen. 

 

Vaikka tässäkään kysymyksessä ei annettu tyytymättömyyttä kuvaavia vastauksia, pro-

jektiryhmä piti haasteena sitä, että kaikki vastaajat eivät ehkä olleet kokeneet saaneensa 

täyttä vastinetta rahoilleen. Jos tapahtuman sisällön arvoa halutaan nostaa, mutta lippujen 

hinta karkaa samalla liian korkeaksi, on riskinä osallistujamäärän väheneminen tai aina-

kin markkinoinnin vaikeutuminen. Tästä syystä markkinoinnissa tulisi korostaa tapahtu-

man sisällön arvoa mahdollisimman selkeästi kohderyhmälle. 
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KUVIO 10. Tapahtuman rahallista arvoa koskevan tutkimuksen tulokset 

 

Tapahtuman kokonaistyytyväisyys 

 

Viimeiseksi suljetuksi kysymykseksi jätettiin tarkoituksella tapahtuman kokonaistyyty-

väisyyden mittaaminen, sillä käytyään läpi aiemmat suljetut kysymykset, voidaan olettaa 

vastaajalle muodostuneen parempi kokonaiskuva tapahtuman onnistuneisuudesta. Arvo-

sanalla vastaajaa pyydettiin kuvaamaan hänen omaa tyytyväisyyttään tapahtumaan ottaen 

huomioon kaikki tapahtuman elementit. Kuvio 11 kuvaa viimeisen kysymyksen tutki-

mustuloksia. 

 

Suurimman kannatuksen vastaajilta keräsi vastausvaihtoehto viisi, jolla 67 % vastaajista 

ilmaisi tyytyväisyytensä tapahtumasta. 30 % vastaajista arvosteli tapahtuman kokonais-

kuvan vaihtoehdolla neljä, ja vain 3 % vaihtoehdolla 3. 
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KUVIO 11. Tapahtuman kokonaistyytyväisyyttä koskevan tutkimuksen tulokset 

 

Kaiken kaikkiaan oli erityisen ilahduttavaa, ettei yksikään suljettu kysymys saanut tyyty-

mättömyyttä kuvaavia vastauksia, joita olisivat edustaneet vaihtoehdot yksi tai kaksi. 

Vaikka vertailukohtaa ei ensimmäistä kertaa järjestetylle tapahtumalle ollutkaan, voidaan 

näiden kyselytutkimustulosten valossa todeta tapahtuman onnistuneen varsin hyvin. 

 

 

6.4.2 Kvalitatiiviset tutkimustulokset 

 

Avointen kysymysten osio koettiin tärkeänä kanavana saada arvokasta tietoa vastaajilta 

heidän kokemuksistaan Academic Adventures-tapahtuman osallistujina. Tutkimusosioon 

valittiin tietoisesti kysymyksiä, joissa vastaajan olisi helppo nostaa henkilökohtainen nä-

kökulmansa esiin ja tuoda ilmi mahdollisia kehitysehdotuksia. Tilaa vastauksille jätettiin 

reilusti, jotta tietoa saataisiin kerättyä mahdollisimman paljon. Avointen kysymysten tut-

kimustuloksia purettiin taulukoilla ja lainausten kokoamisella, jotka on selitetty auki alla 

olevissa kappaleissa. 

 

Asiakkaiden odotukset tapahtumasta 

 

Asiakkaiden odotukset valittiin avoimen osion avaus kysymykseksi, sillä siten pystyttiin 

kartoittamaan, oliko markkinoinnillisessa viestinnässä onnistuttu luomaan oikeanlainen 

ja todenmukainen tuntuma tulevasta tapahtumasta. Taulukkoon 3 on koottu havaintoja 

kappalemäärineen niiden tyyppisistä ilmauksista, jotka toistuivat palautekyselyn vastauk-

sissa useampaan otteeseen. 
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Useampi vastaaja totesi ensimmäisessä kysymyksessä olleensa tyytyväinen tapahtuman 

toteutukseen ja että se vastasi erittäin hyvin heidän alkuperäisiä odotuksiaan kokonaisuu-

desta. “I expected to learn more about the program and get inspired to use this experience 

in developing our new curriculum. By being part of the program, this was definitely met! 

I felt what it is about, instead of just hearing about it.” (Academic Adventures palauteky-

sely, 2017.) Osa vastaajista jopa totesi tapahtuman ylittäneen heidän odotuksensa. “Much 

more than I expected - simply a great event/week.” (Academic Adventures palautekysely, 

2017.) 

 

Hajontaa silti esiintyi tietenkin vastaajien keskuudessa. Eräs vastaajista esimerkiksi koki, 

että hänet saavuttanut markkinointi oli harhaanjohtavaa käsitellessään ainoastaan opetta-

mista ja oppimista. Tästä syystä odotukset eivät vastanneet tapahtuman toteutusta. “I was 

a bit surprised because the initial announcement was on teaching and learning and here I 

found that it has a focus on business education. It is applicable to different extent in dif-

ferent type of education.” (Academic Adventures palautekysely, 2017.) 

 

 

TAULUKKO 3. Asiakkaiden odotuksia koskevan kyselytutkimuksen tulosten kolme kes-

keisintä seikkaa 

 

Hyödyllisin tapahtumassa opittu asia tai työkalu 

 

Hyödyllisimmän tapahtumassa opitun asian tai työkalun kautta haluttiin selvittää, millai-

set yksityiskohdat olivat vastaajien mielestä merkittäviä tapahtuman onnistumisen kan-

nalta. Vastausten kirjo asioiden ja työkalujen suhteen oli melkoisen laaja ja moni vastaa-

jista nimesikin useamman viikon aikana opitun asian. 

 

Kuten taulukko 4 näyttää, useampi henkilö vastaajien joukosta piti hyödyllisimpänä op-

pina tapahtumasta opiskelijoiden vastuuta omasta oppimisesta. Myös mm. luottamus ja 

valmentajuus mainittiin useaan otteeseen palautteissa. “Coaching is being quiet and alert. 

Projects as the learning environment.” (Academic Adventures palautekysely, 2017.) 

Muutamassa palautelomakkeessa myös mainittiin kokonaisuuden ratkaisevan, eikä sen 

vuoksi ollut mahdollista nostaa vain yhtä oppia esiin viikon aikana läpikäydyistä asioista. 

Asiakkaiden odotukset tapahtumasta kpl

Tapahtuma vastasi odotuksia 8

Tapahtuma ylitti odotukset 7

Tapahtumalta ei osattu odottaa mitään 3
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“The whole programme and your way of thinking about education → completely new 

mindset.” (Academic Adventures palautekysely, 2017.) 

 

 

TAULUKKO 4. Hyödyllisimpiä opittuja asioita tai työkaluja koskevan kyselytutkimuk-

sen viisi merkittävintä asiaa 

 

Mieleenpainuvimmat aktiviteetit 

 

Tapahtuman toistuvuuden kannalta oli äärimmäisen tärkeää saada selville kyselytutki-

muksesta, mitkä aktiviteetit koettiin mieluisaksi ja mitkä taas eivät niinkään tuoneet lisä-

arvoa asiakkaalle. Tutkimusta varten vastaajilta kysyttiin palautekyselyssä mieleenpai-

nuvinta aktiviteettia minkä he kokivat viikon aikana. 

 

Taulukko 5 paljastaa saunomisen jääneen lähes kolmasosalle osallistujista päällimmäi-

senä mieleen kaikista tapahtuman aktiviteeteista. Kiitosta saivat myös opiskelijoiden pro-

jektitarinat, joista erityisesti virtuaalisen todellisuuden projektit herättivät kiinnostusta 

vastaajien keskuudessa. “The VR-game and stories about the projects in general. Further-

more the lake was really nice as well.” (Academic Adventures palautekysely, 2017.) 

 

 

TAULUKKO 5. Mieleenpainuvimpia aktiviteetteja koskevan kyselytutkimuksen viisi 

merkittävintä havaintoa 

 

 

 

Hyödyllisin tapahtumassa opittu asia / 

työkalu

kpl

Opiskelijoiden vastuu omasta oppimisesta 10

Luottamus (prosessiin) on avainasemassa 7

Valmentajuus 6

Oppimissopimus työkaluna 6

Mökkipaja oppimismenetelmänä 3

Mielenpainuvimmat kokemukset 

tapahtumassa

kpl

Saunominen 12

Järviristeily 7

Dialogiset pajat / workshopit 6

Opiskelijoiden projektitarinat 5

Opiskelijoiden kanssa keskustelu 3
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Kehitysehdotukset tapahtumalle 

 

Kyselyyn tahdottiin jättää avointa tilaa kehitysehdotuksille, jotta saataisiin tietoisuuteen 

myös ne ideat ja ajatukset, joita ei voida muista kyselytutkimuksen osioiden vastauksista 

päätellä. 

 

Selkeänä viestinä vastaajilta tuli, että viikon intensiivisyys vei paljon osallistujien ener-

giaa ja muun muassa taukoja olisi kaivattu enemmän päivän ohjelman ohelle. “I liked all 

of it, but because it is quite overwhelming I would have appreciated more moments of 

“individual reflection” e.g. by longer breaks.” (Academic Adventures palautekysely, 

2017.) Lisäksi iltaohjelmaa kerrottiin olevan melko runsaasti tarjolla sen kysyntään näh-

den. “The days were very intense, so we took the evening off and did not join the extra-

curricular activities. For me, the first dinner and boat trip on a Thursday would have been 

enough.” (Academic Adventures palautekysely, 2017.) 

 

Myös tapahtuman kestosta saatiin palautetta vastaajien puoltaessa niin pitempää kuin ly-

hyempääkin vaihtoehtoa. “It will be awesome, if it can be longer, more individual and 

close to the real life in Proakatemia… Like a month for 2-3 teachers as a part of interna-

tional team.” (Academic Adventures palautekysely, 2017.) 

 

Työkalujen ja metodien hyödynnettävyys  

 

Ajatuksena työkalujen ja metodien hyödynnettävyyden tiedustelemisessa oli saada sel-

ville, kuinka hyvin onnistuttiin välittämään tiimioppimisen ideologiaa, metodeja, sekä 

käytännön työkaluja osallistujien käyttöön. Mahdollisuutena nähtiin myös niiden oppilai-

tosten tunnistaminen, jotka olisivat avoimia vastaanottamaan tiimioppimisen palveluita 

jatkossakin tapahtuman päätyttyä. 

 

Suurin osa vastaajista ilmaisi selkeästi, että heidän on mahdollista harjoittaa ainakin joi-

takin opittuja työkaluja ja metodeja työssään koulutusalalla. Osa vastaajista kuitenkin to-

tesi koko ideologian käytäntöön viemisen olevan haastavaa ilman oppilaitoksen suostu-

musta ja tukea sen toteuttamiseen. “Partly, yes. Fully, only if the university would fully 

commit to team learning.” (Academic Adventures palautekysely, 2017.) Ideologian käy-

täntöön viemisen haastavuudesta huolimatta moni vastaaja mainitsi kykenevänsä käyttä-
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mään tiimioppimisen työkaluja sovelletuin keinoin, niin työssään kuin yksityiselämäs-

säänkin. “I can take those methods in use in my personal life and work.” (Academic Ad-

ventures palautekysely, 2017.) Metodiikan integroiminen opetukseen vaatii kuitenkin eri-

laista lähestymistapaa onnistuakseen. “Of course. Re-thinking and re-interpreting them 

before implementation.” (Academic Adventures palautekysely, 2017.) 

 

Muita asiakkaiden ajatuksia 

 

Viimeisenä kysymyksenä haluttiin jättää avoin osio kommenteille ja sellaiselle palaut-

teelle, mitä ei oltu mahdollisesti oltu osattu kysyä vastaajilta. Kommenttien kirjo täyttyi 

kiitoksen sanoista sekä tiimioppimismallia koskevista kehuista. “I am deeply impressed 

and inspired by the way you do things here. And somehow you changed my way of think-

ing about education to a better one!” (Academic Adventures palautekysely, 2017.) 

 

Proakatemia sai myös osan kunniasta vaikuttavuutensa sekä ammattimaisuutensa joh-

dosta. “You managed to confirm the international team that P.A. (Proakatemia) is a future 

orientated, fully professional education center and institution.” (Academic Adventures 

palautekysely, 2017.) Lyhyenä, mutta ytimekkäänä kiteytyksenä tiimioppimismallista 

vastaanotettiin myös erään vastaajan käsky maailmalle: “The world needs to see this!”. 

(Academic Adventures palautekysely, 2017.) 
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7 POHDINTA 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli edistää TAMKin Proakatemian koulutusvientiä. 

Edistämisen keinona käytettiin koulutusvientitapahtumaa, joka järjestettiin uudenlaisena 

kansainvälisenä viikkona toukokuussa 2017. Työn tarkoituksena oli kuvailla Proakatemi-

alla järjestetty Academic Adventures tapahtuma ja esittää sille kehitysehdotuksia palaut-

teen perusteella. Tässä työn osiossa analysoidaan tapahtuman onnistuneisuutta ja vaiku-

tusta koulutusvientiin Proakatemialla. Lisäksi kappaleessa arvioidaan palautekyselyn tu-

loksia ja annetaan niiden perusteella ehdotuksia tuleville tapahtumille. 

 

 

7.1 Tapahtuman onnistuminen 

 

Academic Adventures oli kokonaisuutena hyvin laaja projekti sen vaatiessa organisaati-

olta ja järjestäjiltä taitoja niin organisoinnin, johtamisen, myynnin, markkinoinnin, ta-

loushallinnon, kansainvälisten suhteiden, tapahtumajärjestämisen kuin kulttuuritunte-

muksen aloilta. Järjestelyt veivät paljon aikaa projektitiimiltä pitkälti sen takia, että ole-

massa olevaa mallia tapahtumalle ei ollut olemassa, vaan kaikki piti luoda uutena. Pro-

jektisuunnitelman ja briiffin tekeminen tapahtumasta helpottivat työskentelyä, kun pro-

jektitiimi tiesi otsikkotasolla, mitä kaikkea tapahtuman eteen oli tehtävä. Projektiorgani-

saation sisäinen työskentely oli välillä kuitenkin hidasta, kun vastuussa olevien jäsenien 

täytyi tehdä muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin ja päättää, mitä seuraavaksi kuuluisi 

tehdä.  

 

Onnistumista voidaan mitata esimerkiksi tapahtumalle asetettujen tavoitteiden kautta. Ta-

voitteiksi tapahtumalle asetettiin projektin alkuvaiheessa seuraavat tekijät: 

 

 sata osallistujaa, 

 tiimioppimismallin tunnettavuuden levittäminen ja 

 Proakatemian historian ensimmäisen kansainvälisen viikon menestyksekäs lan-

seeraaminen. 

 

Tapahtuman alkuperäiseksi osallistujatavoitteeksi asetettu sadan vieraan lukumäärä 

osoittautui nopeasti järjestelyjen edetessä hyvin kunnianhimoiseksi. Myynti oli hidasta, 

eikä se aluksi tuottanut toivottua tulosta. Samaan aikaan projektitiimi tarkensi käytössä 
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olevia resurssejaan aina ruokailun ja majoituksen järjestämisestä risteilyihin ja saunomi-

siin ja teki huomion, että uutena lanseerattavaan tapahtumaan ei pystyttäisi ottamaan näin 

montaa vierasta laadusta tinkimättä. Näistä tekijöistä johtuen tavoiteltava osallistuja-

määrä päätettiin puolittaa. Päätös osoittautui oikeaksi, sillä markkinointia ja myyntiä te-

kevien projektitiimiläisten oli helpompi asennoitua työskentelyyn, kun heiltä ei odotettu 

liikaa - myynti alkoi kiihtyä. Loppujen lopuksi tapahtumaan onnistuttiin myymään 37 

lippua, joten uusi tavoite saavutettiin 74 % asti. Projektitiimi koki tämän onnistumiseksi, 

koska tällä lipputulomäärällä tapahtuman break-even ylitettiin noin 20 prosentilla. 

 

Tiimioppimismallin tunnettavuuden levittämistä voidaan arvioida asiakkaiden antaman 

palautteen perusteella työkalujen ja metodin käytettävyydestä omassa työympäristössä. 

Kuten kappaleessa 6.4.2 kerrottiin, suurin osa vastaajista totesi, että he voivat käyttää 

Academic Adventuresin aikana opittuja uusia taitoja arjessaan. Kun otetaan huomioon, 

että tapahtumaan osallistui vieraita 18 eri korkeakoulusta aina Uruguaysta Tanskaan ja 

vain muutamalla osallistujilla oli aikaisempaa kokemusta tiimioppimismallista, voidaan 

päätellä, että tiimioppimismalli saatiin leviämään täysin uusille alueille aikaisempaan ver-

rattuna.  

 

Kolmas tavoite oli asetettu tapahtuman menestyksekkäälle lanseeraamiselle. Tätä tavoi-

tetta oli määritelty lisäksi kahdella alatavoitteella, joita olivat Suomen Opetusministeriön 

ja paikallislehdistön kiinnostuminen Academic Adventuresista. Jos tarkastellaan pelkäs-

tään alatavoitteita, ei kokonaisuuden voida sanoa onnistuneen. Käytännönjärjestelyistä ei 

osattu rajata tarvittua aikaa ja henkilöstöä näiden toimintojen edistämiselle, minkä takia 

kumpaakaan tahoa ei kontaktoitu tapahtuman merkeissä ja näin ollen luonnollisesti kum-

pikaan ei noteerannut tilaisuutta. Kuitenkin arvioitaessa ylätavoitetta, jonka tarkastelun 

kohteena oli Proakatemian kansainvälisen viikon menestyksekäs lanseeraaminen, ei ti-

lanne ole niin negatiivinen. Analysoitaessa asiakkaiden antamaa palautetta, ei voida olla 

kuin tyytyväisiä kokonaisuudesta saatuun tulokseen, jossa 67 % osallistuneista huomioi 

tapahtuman parhaalla mahdollisella vaihtoehdolla. Myös tulos tapahtuman vastineesta 

käytetylle rahalle oli merkittävän hyvä, kun 71 % vieraista arvioi laadun ja kustannusten 

kohtaamisen parhaalla vaihtoehdolla. 
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7.2 Tapahtuman vaikutus Proakatemian koulutusvientiin 

 

Academic Adventures luotiin Proakatemian koulutusviennin vauhdittamiseksi. On siis 

syytä pohtia, minkälaisilla elementeillä se vaikuttaa yksikön osaamisen leviämiseen itse 

tapahtuman aikaisen koulutusviennin lisäksi. 

 

Jo tapahtumaviikon aikana huomattiin, että Academic Adventuresin vaikutus ei tule jää-

mään yhteen viikkoon. Tapahtuman aikana päästiin keskustelemaan jatkoyhteistyöstä 

sekä isobritannialaisten että uruguaylaisten edustajien kanssa. Iso-Britannian kanssa yh-

teisymmärrys löydettiin nopeasti ja projektitiimin kaksi edustajaa lähtivät vierailemaan 

paikallisella koululla jo heinäkuussa 2017. Uruguaylaisen yliopiston kanssa neuvotteluja 

jatkettiin pitkälle syksyyn, mutta hanke ei edistynyt ostajan taloudellisten vaikeuksien 

johdosta. Syksyllä 2017 Proakatemian valmentaja Hanna Saraketo pääsi kuitenkin vierai-

lemaan apurahan avulla samassa yliopistossa. Hän osallistui kohteessa innovaatiovii-

kolle, jolla hän valmensi monialaisia opiskelijatiimejä ja keskusteli paikallisten opettajien 

kanssa valmentamisen upottamisesta uruguaylaiseen koulumalliin. Vierailun jälkeen 

Proakatemialle kantautui viesti, että Uruguayhin halutaan perustaa Proakatemia –pilotti-

hanke syksyllä 2018. 

 

Kesän 2017 jälkeen Proakatemian kansainvälisyystiimi on saanut lokakuuhun 2017 men-

nessä kaksi yhteydenottoa tapahtumaan osallistuneilta. Hollantilaiset ovat tehneet jo ku-

luvan lukuvuoden ensimmäisen vierailun Proakatemialle. Ensimmäinen vierailu sujui hy-

vin ja johti toisen vierailuun – Hollannista saapuu lisää vieraita yksikköön maaliskuussa 

2018.  

 

Lisäksi Proakatemian valmentaja Sami Lehto vieraili opettajavaihdossa syksyllä 2017 

Itävallassa, jonne suunnitellaan oman tiimiakatemian perustamista Academic Adventure-

sin innoittamana. Lehto kävi keskustelemassa useissa eri tapaamisissa kohdekorkeakou-

lun päättäjien kanssa muun muassa edellytyksistä viedä malli käytäntöön. Koulusta saa-

puu vieraita Proakatemialle marraskuussa 2017 suunnittelemaan seuraavia toimenpiteitä 

koulutuksen aloittamisen edistämiseksi. Valmentajien ja TAMKin on tarkoituksena tutkia 

mahdollisuuksia pitkäaikaiseen hankeyhteistyöhön, jossa Proakatemia antaa tukea itäval-

talaiselle korkeakoululle toimivan mallin luomiseksi. Yksi mahdollisuus tieto- ja taito-

pääomien siirtämiseksi Itävallan lisäksi myös muualle Eurooppaan, voisi olla Proakate-

mian tiimiyrittäjien ja valmentajien liikkuvuuden lisääminen uusilla tiimiakatemioilla. 
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Tapahtumasta saadun hyvän palautteen, projektitiimin innostuksen ja Proakatemian sekä 

TAMKin mielenkiinnon johdosta seuraava Academic Adventures –tapahtumaa on läh-

detty jo nyt rakentamaan vuodelle 2018. Viikon vaikutus on ollut merkittävä Proakate-

mian lisäksi TAMKille ja korkeakoulun Global –osastolta onkin jo ehdotettu jopa Aca-

demic Adventuresin kiinalaisille spesifioitua sisartapahtuman järjestämistä. 

 

 

7.3 Kehitysehdotuksia tuleville Proakatemian kansainvälisille viikoille 

 

Opinnäytetyön tekijät ovat koonneet tähän työhön sekä kuvauksen viikon toteutuksesta, 

että tuloksia tapahtumasta saadusta palautteesta. Näiden perusteella esitetään ajatuksia 

tapahtuman kehittämiselle, jotta tulevat Proakatemian kansainväliset viikot huomioisivat 

asiakkaiden tarpeet vielä entistäkin paremmin. 

 

Valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon, että kaupankäynti on hidasta, 

kun sitä tehdään ulkomaille. Markkinointi ja myynti tulee aloittaa ainakin pari kuukautta 

aikaisemmin, jotta halutut ihmiset ehditään saavuttaa hyvissä ajoin ennen päätöksente-

koa. Näin potentiaalisiin asiakkaisiin on aikaa olla yhteydessä henkilökohtaisemmin ja 

osallistuminen ei jää kiinni liian hitaasta organisaatiosta.  

 

Toinen järjestelyihin liittyvä kehityskohde on tapahtuman hinnaston ja ehtojen tarkenta-

minen. Suomessa B-to-B –kaupankäynnin hinnat ilmoitetaan pääsääntöisesti mallilla, 

jossa kerrotaan arvolisänveroton hinta, jonka jälkeen kerrotaan prosenttiyksiköillä hin-

taan lisättävän arvonlisäveron määrä. Academic Adventuresin hinnasto ilmoitettiin tapah-

tuman internet-sivustolla tällä tavalla, mutta se ei ollut kaikille vieraille tuttu, vaan ai-

heutti hämmentyneitä kysymyksiä aiheesta laskujen lähettämisen jälkeen. Hinnat on 

syytä esittää tulevissa tapahtumissa vieläkin selkeämmin niin, että vastaavaa tilannetta ei 

pääse syntymään. Toinen rahaliikenteeseen liittyvä haaste syntyi siitä, että kaikki osallis-

tujat eivät olleet halukkaita maksamaan lähetettyä laskua verkkopankin kautta. Yksi osal-

listumismaksu vastaanotettiin shekkinä, mikä aiheutti yli 150 euron lisäkulut projektille. 

Hinnaston yhteydessä on siis syytä määritellä maksuehdot tarkemmin ja ilmoittaa poik-

keaville järjestelyille käsittelykulut.  

 



65 

 

Tapahtuman järjestämiseen oleellisesti kuuluva jälkimarkkinointi jäi vuoden 2017 Aca-

demic Adventuresissa liian vähälle huomiolle. Koko projektitiimi oli ladannut kaiken 

energiansa tapahtuman valmisteluihin ja toteuttamiseen, mikä johti siihen, että projektin 

lopussa hoidettiin vai pakolliset hallinnolliset asiat ja asiakkaat jäivät unohduksiin. Ta-

pahtuman aikana osallistujille jaettiin kuitenkin yhteydenottolomake, joka oli luonteva 

jatke tarjota osallistujille pitkäjänteistä yhteistyötä Proakatemian kanssa. Lisäksi vieraat 

saivat esitteet kaksiviikkoisesta koulutuksesta, jonka TAMKin kansaisvälisyyspalvelut ja 

valmentajat olivat suunnitelleet yhteistyössä tapahtuman lisämyynniksi (liite 2). Esite si-

sälsi lyhyen kuvauksen ja yhteystietojen lisäksi esimerkin kaksiosaisen koulutuksen si-

sällöstä. Tulevissa kansainvälisissä koulutusviennin tapahtumissa on tärkeää kiinnittää 

huomiota koko projektin jälkimarkkinointiin sekä viikon vieraille, että niille tahoille, 

jotka ovat osoittaneet kiinnostuksensa tapahtumasta, mutta eivät osallistuneet siihen. 

 

Asiakkailta saatu palaute tapahtumasta oli pääosin positiivista. Oleellisimmat kehityseh-

dotukset itse kansainvälisen viikon toteutuksesta liittyvät ohjelman aikataulutukseen ja 

sisältöön. Kuten ja kappaleessa 6.4.2 tuotiin ilmi, osa vieraista koki, että päivät olivat 

liian kiireisiä. Osallistujat olisivat halunneet lisää vapaa-aikaa viikolle, jotta he olisivat 

ehtineet keskustella muiden osallistujien kanssa ja reflektoida oppimaansa. Viikon ohjel-

maa voi muokata niin, että osa päivistä aloitetaan jo ennen kello yhdeksää, jolloin lou-

nastaukoa saataisiin hieman pidennettyä. Sisältöä voidaan typistää myös iltaohjelmasta 

jättämällä viikolta toinenkin ilta kokonaan vapaaksi ohjelmasta. 

 

Avoimessa palauteosiossa tuotiin myös esille, että osallistujat toivoisivat pääsevänsä 

osallistumaan Academic Adventuresiin uudemman kerran ikään kuin jatkokurssille. Tä-

ten pajojen sisältöä kannattaa muokata niin, että tiimioppimismallin perusteisiin tutustu-

vien polun rinnalla kulkee aiheeseen syventävä kokonaisuus. Näin tapahtuma saadaan 

edelleen järjestettyä tehokkaasti yhden viikon kokonaisuutena, mutta kaikkia myytäviä 

lippupaketteja ei tarvitse myydä uusasiakkaille.  

 

Tarkasteltaessa koko opinnäytetyöprosessia, sisälsi se opinnäytetyön tekijöiden näkökul-

masta sekä haasteita että onnistumisia. Suurin kohdatuista haasteista oli työn aikataulutus. 

Academic Adventures –tapahtuma juontaa juurensa jo vuoden 2016 syyskuulta, jolloin 

sitä alettiin työstää. Opinnäytetyön teko aloitettiin puolestaan alkuvuodesta 2017 ja sitä 

tehtiin rinta rinnan tapahtumajärjestelyiden kanssa. Kansainvälinen viikko toteutettiin 

toukokuussa 2017 ja viimeistelytyö saatiin päätökseen noin kuukautta myöhemmin. 



66 

 

Opinnäytetyöntekijät antoivat suuren työpanoksen tapahtuman toteutukseen ja näin ollen 

työtahti hidastui opinnäytetyön osalta keväällä ja kesällä 2017. Opinnäytetyötä päästiin 

jatkamaan tehokkaalla työtahdilla alkukevään jälkeen vasta elokuussa 2017, vaikka alku-

peräisenä ajatuksena oli saada opinnäytetyö valmiiksi jo kesän 2017 aikana. 

 

Onnistumisena prosessissa voidaan pitää sen käytännönläheisyyttä. Tämän opinnäyte-

työn tavoitteena oli edistää TAMKin Proakatemian koulutusvientiä. Opinnäytetyöntekijät 

kokevat tavoitteen toteutuneen ja työstä olevan hyötyä tehtäessä taustakartoituksia tule-

ville kansainvälisille viikoille Proakatemialla. 



67 

 

LÄHTEET  

KIRJAT 

 

Isaacs, W. 2001. Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito. Jyväskylä: Gummerus Kirja-

paino Oy. 

 

Kallio, J. 2016. Opettamisen vallankumous. Tallinna: Tietosanoma. 

 

Leinonen, N., Partanen, T. & Palviainen, P. 2002. Tiimiakatemia. Jyväskylä: PS 

Kustannus. 

 

Mäntyneva, M. 2016. Hallittu projekti. Helsinki: Kauppakamari. 

 

Nieminen, M. 2014. Monikulttuurinen asiakastyö. Helsinki: Tietosanoma. 

 

Partanen, J. 2014. Välähdyksiä yksilön oppimisesta. Jyväskylä: Kopijyvä Oy. 

 

Ruuska, K. 2012. Pidä projekti hallinnassa. Helsinki: Talentum Media Oy. 

 

Sahlberg, P. 2015. Suomalaisen koulun menestystarina ja mitä muut voivat siitä oppia. 

Helsinki: Into Kustannus. 

 

Salminen, J. 2013. Onnistu tiimityössä. Helsinki: Multiprint Oy. 

 

Sarala, U. & Sarala, A. 2010. Oppiva organisaatio. Helsinki: Gaudeamus Helsinki Uni-

versity Press. 

 

Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Hämeenlinna: Talentum Media Oy 

 

Tuuri, H. 2011. Let’s HOPE, Kohti yrittäjyyden oppimisen vallankumousta. Saarijärven 

Offset Oy. 

 

Vallo, H. & Häyrinen, E. 2014. Tapahtuma on tilaisuus. Helsinki: Tietosanoma Oy 

 

 

 

ARTIKKELIT JA MUUT VERKKOLÄHTEET 

 

Academic Adventures –tapahtuman kotisivut. Luettu 13.6.2017. 

www.academicadventures.fi  

 

Airola, A. 2014. Koulutusviennillä kansainvälisille markkinoille. Joensuu: Grano Oy 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/80057/B23.pdf?sequence=1 

 

Akateemista ajankohtaista -diaesitys, Opintoasiainpäivät 27.8.2013. Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö. 2013. Luettu 14.3.2017. 

http://slideplayer.fi/slide/1884730/ 

 

Encyclopaedia Britannica. 2013. Likert scale. Luettu 2.10.2017. 

https://www.britannica.com/topic/Likert-Scale  

http://www.academicadventures.fi/
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/80057/B23.pdf?sequence=1
http://slideplayer.fi/slide/1884730/
https://www.britannica.com/topic/Likert-Scale


68 

 

Export Finland kotisivut. Luettu 15.3.2017. 

http://www.exportfinland.fi/ohjelmat/future-learning-finland 

 

Heikkilä, T. Kvantitatiivinen tutkimus, diaesitys 2014. Luettu 2.10.2017. 

http://www.tilastollinentutkimus.fi/1.TUTKIMUSTUKI/KvantitatiivinenTutkimus.pdf  

 

Helsingin Uutiset. Metropolia alkaa periä maksua osalta ulkomaisista opiskelijoista: Lu-

kukausimaksu jopa 13 000 euroa. 15.2.2016. Luettu 15.3.2017. 

http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/365365-metropolia-alkaa-peria-maksua-osalta-

ulkomaisista-opiskelijoista-lukukausimaksu 

 

Helsingin uutiset. Ulkomaisille opiskelijoille lukukausimaksut – työvoiman tarveharkinta 

säilyy. 13.5.2015. Luettu 15.3.2017. 

http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/286457-ulkomaisille-opiskelijoille-lukukausi-

maksut-tyovoiman-tarveharkinta-sailyy 

 

Häggblom, U. Heikkilä, T. Kakko, L. Wickman-Viitala, T. 2014. Valmentajaksi valmen-

taminen-koulutus TAMKissa 2013. Tampere: Tammerprint Oy 

http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/77-Valmentajaksi-valmentaminen.pdf  

 

Intotalo. Jari Junkkari, 2016. Yksinkertaisia johtajan ja yrittäjän työkaluja – Motorola. 

http://www.intotalo.com/yksinkertaisia-johtajan-ja-yrittajan-tyokaluja-motorola/  

 

Juslén, J. 2012. Arvolupaus on markkinoinnin kivijalka. Blogikirjoitus. 2.4.2012. Luettu 

17.10.2017. 

https://akatemia.fi/2012/04/arvolupaus-on-markkinoinnin-kivijalka/  

 

Koulutusviennin tiekartta 2016 - 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2016.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74852/okm9.pdf 

 

Leminen, M. 2015. Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Joensuu. Kare-

lia-ammattikorkeakoulu. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/103932/B44.pdf?sequence=1 

 

Nuori Yrittäjyys ry kotisivut. Luettu 5.7.2017 

https://nuoriyrittajyys.fi/ 

 

Opetushallitus. Kehittämistyön tuloksia. 2014. Luettu 26.9.2017. 

http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/valtionavustushankkeet/osaamisperusteisuus/ke-

hittamistyon_tuloksia?read=0&l=en  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote. 2016. Koulutusvientiin vauhtia yhteisellä tiekar-

talla - ammatillisen koulutuksen uudet vientikokeilut käyntiin kesällä. 15.3.2016. Luettu 

6.7.2017. 

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/koulutusvientiin-vauhtia-yhteisella-tiekar-

talla-ammatillisen-koulutuksen-uudet-vientikokeilut-kayntiin-kesalla 

 

Partus Oy, 2014. Ohjeistusta oppimissopimus –työkalun käyttöön. Luettu 20.6.2017.  

http://static.ecome.fi/upload/3833/Ohjeistusta_Oppimissopimus_Partus_Tiimiakate-

mia_Huhtikuu2014.pdf  

 

http://www.exportfinland.fi/ohjelmat/future-learning-finland
http://www.tilastollinentutkimus.fi/1.TUTKIMUSTUKI/KvantitatiivinenTutkimus.pdf
http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/365365-metropolia-alkaa-peria-maksua-osalta-ulkomaisista-opiskelijoista-lukukausimaksu
http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/365365-metropolia-alkaa-peria-maksua-osalta-ulkomaisista-opiskelijoista-lukukausimaksu
http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/286457-ulkomaisille-opiskelijoille-lukukausimaksut-tyovoiman-tarveharkinta-sailyy
http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/286457-ulkomaisille-opiskelijoille-lukukausimaksut-tyovoiman-tarveharkinta-sailyy
http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/77-Valmentajaksi-valmentaminen.pdf
http://www.intotalo.com/yksinkertaisia-johtajan-ja-yrittajan-tyokaluja-motorola/
https://akatemia.fi/2012/04/arvolupaus-on-markkinoinnin-kivijalka/
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74852/okm9.pdf
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/103932/B44.pdf?sequence=1
https://nuoriyrittajyys.fi/
http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/valtionavustushankkeet/osaamisperusteisuus/kehittamistyon_tuloksia?read=0&l=en
http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/valtionavustushankkeet/osaamisperusteisuus/kehittamistyon_tuloksia?read=0&l=en
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/koulutusvientiin-vauhtia-yhteisella-tiekartalla-ammatillisen-koulutuksen-uudet-vientikokeilut-kayntiin-kesalla
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/koulutusvientiin-vauhtia-yhteisella-tiekartalla-ammatillisen-koulutuksen-uudet-vientikokeilut-kayntiin-kesalla
http://static.ecome.fi/upload/3833/Ohjeistusta_Oppimissopimus_Partus_Tiimiakatemia_Huhtikuu2014.pdf
http://static.ecome.fi/upload/3833/Ohjeistusta_Oppimissopimus_Partus_Tiimiakatemia_Huhtikuu2014.pdf


69 

 

Pulkkanen A. Projektityön digiopas. Agendium. Luettu 4.4.2017.  

http://agendium.com/cta/projektityon-digiopas 

 

Räsänen, H. Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät -diaesitys. Luettu 23.10.2017. 

http://www.hamk.fi/verkostot/kudos/menetelmat/Documents/4_Kvalitatiiviset_tutki-

musmenetelmaet.pdf  

 

Sahlberg, P. 2012. Kuka ostaisi suomalaista koulutusosaamista. Ammattikasvatuksen ai-

kakausikirja 14 (4) 17 - 27. 

https://pasisahlberg.com/wp-content/uploads/2013/01/Kuka-ostaisi-kouluosaamista-

2012.pdf 

 

Studentum.fi kotisivut. Luettu 21.6.2017 

https://www.studentum.fi/tietoa-hakijalle/paasykokeet/kasvatustieteellinen-6281 

 

Suomi kansainvälisille koulutusmarkkinoille, selvitysryhmän muistio 4.11.2013. Opetus- 

ja kulttuuriministeriö. 2013.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75298/tr09.pdf  

 

TAMK: Tutustu TAMKiin. Luettu 31.8.2017 

http://www.tamk.fi/tutustu-tamkiin  

 

TAMK Proakatemia, pienoisdokumentti. 2017. Katsottu 31.8.2017. 

 

Tekes. Koulutusvienti, kysely oppimisalan yrityksille 2015. Luettu 7.3.2017. 

https://www.tekes.fi/globalassets/global/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat/oppimisratkai-

sut/koulutusvientikysely_2015.pdf 

 

The Finland Phenomenon, dokumentti. 2011. Katsottu 22.6.2017. 

 

Tiimiakatemia Global Network diaesitys. 2017. Luettu 6.7.2017. 

https://prezi.com/n3htilgky-39/tiimiakatemia-global-network/ 

 

Turun Yliopisto. Turun, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen koulutusvientiyhtiö aloit-

taa toimintansa. 30.9.2013. Luettu 4.4.2017. 

http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/Uutiset/Sivut/kolmen-yliopiston-yhteinen-koulutus-

vientiyritys-aloittaa-toimintansa.aspx 

 

Työkalut tehokkaampaan työskentelyyn vuodelle 2015. Blogikirjoitus 2.1.2015. Luettu 

24.10.2017.  

https://www.dude.fi/tyokalut-tehokkaampaan-tyoskentelyyn-vuodelle-2015  

 

Vilpas, P. Kvantitatiivinen tutkimus-moniste. Luettu 23.10.2017. 

https://users.metropolia.fi/~pervil/kvantsu/Moniste.pdf  

 

Yle uutiset. Suomalainen yliopistokoulutus tähyää Kaakkois-Aasian markkinoille – kou-

lutusvienti alkanut hyvin uuden yhtiön myötä. 27.1.2016.  Luettu 4.4.2017. 

http://yle.fi/uutiset/3-8625796 

 

http://agendium.com/cta/projektityon-digiopas
http://www.hamk.fi/verkostot/kudos/menetelmat/Documents/4_Kvalitatiiviset_tutkimusmenetelmaet.pdf
http://www.hamk.fi/verkostot/kudos/menetelmat/Documents/4_Kvalitatiiviset_tutkimusmenetelmaet.pdf
https://pasisahlberg.com/wp-content/uploads/2013/01/Kuka-ostaisi-kouluosaamista-2012.pdf
https://pasisahlberg.com/wp-content/uploads/2013/01/Kuka-ostaisi-kouluosaamista-2012.pdf
https://www.studentum.fi/tietoa-hakijalle/paasykokeet/kasvatustieteellinen-6281
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75298/tr09.pdf
http://www.tamk.fi/tutustu-tamkiin
https://www.tekes.fi/globalassets/global/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat/oppimisratkaisut/koulutusvientikysely_2015.pdf
https://www.tekes.fi/globalassets/global/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat/oppimisratkaisut/koulutusvientikysely_2015.pdf
https://prezi.com/n3htilgky-39/tiimiakatemia-global-network/
http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/Uutiset/Sivut/kolmen-yliopiston-yhteinen-koulutusvientiyritys-aloittaa-toimintansa.aspx
http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/Uutiset/Sivut/kolmen-yliopiston-yhteinen-koulutusvientiyritys-aloittaa-toimintansa.aspx
https://www.dude.fi/tyokalut-tehokkaampaan-tyoskentelyyn-vuodelle-2015
https://users.metropolia.fi/~pervil/kvantsu/Moniste.pdf
http://yle.fi/uutiset/3-8625796
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Liite 1. Academic Adventuresin aikataulu tapahtuman internet-sivulla  
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Liite 3. TAMKin lisämyyntiesite 


