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Abstract 

Alum activities of Team Academy has always been very unique and they saw the value of social relations 
right from the beginning about twenty-nine years ago. A point of view in this thesis is leadership in alum 
management, who takes care of alum activities in there. Alum manager is chosed from Team Academy´s 
students every year. Teaching methods of Team Academy has inspired companies and other schools 
around the world. In this work will become research of leadership theory and applying it to searchresults. 
The management aspect and the theory part that builds from it to the work culminated into community 
management and communication management. The goal is to develop un-derstanding of alum activities 
and management at the Team Academy, as well as alum in the community. 
The research was carried out in cooperation with the commissioner. Jyväskylä University of Applied 
Sciences, Education Development Services was commissioned. The study was conducted in the fall of 2021. 
Based on research, an instruction manual was carried out for the future Team Academy Alum managers. 
The purpose of the instruction book is to help the new alum manager to start and familiarize itself with the 
duties of the alum manager. The team academy has had a problem with making the information go, so the 
purpose of this manual is to make the flow of information easier. Possibly also serve as a desc-ription of the 
alum chief for the role at the Team Academy. The thesis is also intended to develop more broadly the alum 
activities of the University of Applied Sciences. 
Qualitative, or qualitative, research was taken and themed interviews served as a method of collection. The 
topic was divide into three (3) themes in the interview: Team Academy, Alum Activities and Management. 
Graduated students from the Team Academy (alums), participated in the interview. They were selected 
based on the phenomenon being studied and they had experience in management. The results reflected 
the participants own experiences with the Team Academy and what it gives to the student. The specificity 
and importance of alum activies was highlighted in the results. The importance of the community and its 
finesse at the Team Academy was also raised. The subjects raised a range of expe-riences in leadership 
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it's about making things possible. Participants raised up different experiences of leadership teachings and 
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applications for the alum mana-ger's duties with usernames and passwords. By the way the same 
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö keskittyy Tiimiakatemian alumnitoiminnan kehittämiseen ja johtamisen mene-

telmiin. Alumnitoiminta on ollut Tiimiakatemialla todella tuloksellista ja sen tuottamaa arvoa on 

hyödynnetty jo pitkään. Tutkimuksen tekijä on toiminut alumnipäällikkönä Tiimiakatemialla ja halu-

aan opinnäytetyön avulla kehittää omaa osaamistaan johtamisessa. Tarkoituksena on myös päästä 

syventymään lisää alumnipäällikkyys rooliin Tiimiakatemialla. Työ tulee sisältämään teoriaa johta-

misesta ja sitä yhdistettynä Tiimiakatemian alumnipäällikkyyteen. Teoria osuudessa on tietoa siitä, 

mikä on Tiimiakatemia, alumni ja alumnitoiminta. Alumnipäällikön johtamisen muodot tarkentuivat 

yhteisön johtamiseen, sidosryhmä johtamiseen ja johtamisviestintään. Opinnäytetyön tutkimustu-

loksista rakennetaan varsinainen tuotos eli ohjekirja tuleville alumnipäälliköille Tiimiakatemialla. 

Ohjekirja tulee auttamaan tulevia alumnipäälliköitä siirtymään sujuvasti uuteen pestiinsä ja myös 

auttamaan alumnipäällikön hakuprosessissa, koska siitä näkisi kokonaiskuvan alumnipäällikön teh-

tävistä ja eduista. Ohjekirjan on tarkoitus selkeyttää työn aloitusta. Esikuvana on hyödynnetty enti-

sen alumnipäällikön tekemää ohjekirjaa uudelle alumnipäällikölle. Opinnäytetyön tarkoitus on myös 

auttaa kehittämään kokonaisuudessaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimintaa. 

Aihe rajautui selkeästi jo heti alussa ohjekirjan luomiseen Tiimiakatemian alumnipäällikölle. Sen pe-

rusteella lähdettiin miettimään, kuinka se saadaan luotua ja mitä se tulee sisältämään. Idea tämän 

luomisesta tuli Tiimiakatemian valmentajalta ja siitä se lähti jalostumaan, kun pohdittiin alumnipääl-

likkyyteen liittyviä tehtäviä, Tiimiakatemia toimintaa ja johtamista näkökulmana. Opinnäytetyötä 

tehdessä aihe rajautui entisestään, kun valittiin haastattelun aiheeseen sopiva joukko, jotka ovat 

olleet mahdollisimman lähellä tutkittavaa ilmiötä. Tämä ryhmä valikoitui hyvin ja sieltä tuli hyviä ja 
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kattavia vastauksia. Tämä tutkimus poikkeaa muista samankaltaisista tutkimuksista, jotka liittyvät 

alumnityön kehittämiseen, sillä tähän haastatteluun on valittu tarkoin ryhmä, ketä haastatellaan. 

Tiedon liikkuminen vuodelta toiselle ei ole koskaan ollut sujuvaa Tiimiakatemialla ja tietoa on met-

sästetty niiltä ihmisiltä, ketä talossa on ennen ollut. Tämän tutkimuksen ja ohjekirjan avulla halutaan 

helpottaa tiedon kulkua ainakin alumnipäälliköltä toiselle.  

Opinnäytetyön rakenne alkaa tutkimusasetelmasta, missä on kuvattu opinnäytetyön tavoitteet, tar-

koitus, tutkimusote, tutkimusongelma, kuka on toimeksiantaja ja eettisiä näkökulmia. Seuraavaksi 

on avattu käsitteet Tiimiakatemiasta, alumnista ja alumnitoiminnasta. Sitten tulee työn teoriaosuus 

johtamisesta. Kappaleina on yhteisön johtaminen, sidosryhmä johtaminen ja viestintä. Tutkimustu-

lokset on avattu teemoittain ja sama teemajakauma on toistunut haastatteluissa. Tuloksien jälkeen 

on pohdintaa, toimenpiteitä, mieleen tulleet jatkotutkimusaiheet ja työn luotettavuus. Lopuksi läh-

teet ja liitteet. Liitteistä löytyy työn loppu tuotos eli alumnipäällikön ohjekirja. 

2 Tutkimusasetelma 

2.1 Tavoitteet ja tarkoitus 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda manuaali Jyväskylän Tiimiakatemian alumnipäällikölle. 

Selkeämmin sanottuna ohjekirja. Ohjekirja sisältää tiedon mikä on alumnipäällikkö Tiimiakatemialla, 

johtamisen työkaluja, alumnipäällikön tehtävät, tarvittavat sovellukset ja ohjelmat käyttäjätunnuk-

sineen. Ohjekirjassa tulee olemaan historiaa eli mitä edelliset alumnipäälliköt ovat tehneet.  

Tässä tutkimuksessa tullaan perehtymään tarkemmin yhteisönjohtamiseen ja viestinnän teoriaan, 

ja miten ne näkyvät Tiimiakatemialla. Alumnipäällikön tehtäviin kuuluu myös vahvasti verkostojen 

johtaminen. 

Miten tällainen ohjekirja saadaan luotua? Opinnäytetyön tutkimus toteutettiin haastattelemalla ai-

heen lähellä olleita ihmisiä, joilla oli tietoa tästä kyseisestä ilmiöstä. Haastateltavien joukossa oli 

myös Tiimiakatemian alumneja, niin heiltä pystyi myös kysymään kehitysideoita. Tarkoituksena oli 

heiltä selvittää, mitä he haluavat alumnitoiminnalta.  
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Työn kirjoittaja on toiminut Tiimiakatemian alumnipäällikkönä. Työn tavoitteena oli kehittää omaa 

tietoisuutta ja osaamista toimia johtotehtävissä. Ideana oli päästä myös syventymään aiheeseen ja 

kerätä lisää tietoisuutta aiheesta. Tarkoituksena oli kehittää alumnitoimintaa Tiimiakatemian toi-

minnan kehittämistä unohtamatta. 

Tavoiteltu lopputulos on nopeampi perehdytys ja katsaus alumnipäällikön rooliin uudella päälliköllä. 

Tiimiakatemialla alumnitoiminnan uusi päällikkö pääsee aloittamaan ilman suurempia ongelmia ja 

mutkia tiedonkulussa. Tiedon saaminen eteenpäin toiselle on ollut ongelmallista Tiimiakatemialla, 

koska siellä ei ole luotu paljon kirjallista materiaalia edellisistä toimintatavoista ja tehtävistä. Tutki-

mustyön tuotoksen toivotaan auttavan seuraavia henkilöitä, jotka työskentelevät alumnityössä. 

Tämä ohjekirja myös kehittää laajemminkin korkeakouluissa tehtävää alumnityötä. Opinnäyte-

työssä luodaan manuaali Tiimiakatemialle liittyen alumnipäällikkyyteen. Työn kaikki vaiheet tulee 

kulminoitumaan tähän alumnipäällikön ohjekirjaan. Tiimiakatemian päällikkörooleissa on pääpoint-

tina opetella johtamista käytännössä. Opinnäytetyön julkaisun jälkeen tullaan jakamaan alum-

nipäällikön ohjekirjan muokkausoikeudet Tiimiakatemialle, niin ei tarvitse periaatteessa ”keksiä 

pyörää uudestaan”, vaan voidaan muokata sitä tarpeen tullessa, kun toiminnat ja tavat kehittyvät 

ajan saatossa. 

2.2 Toimeksiantaja ja kuvaus toimeksiannosta 

Tässä opinnäytetyössä toimii toimeksiantajana Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Koulutuksen kehit-

tämispalvelut. Toimeksiantajan kanssa tehtiin tiiviisti yhteistyötä, millä varmistettiin, että työ on 

menossa oikeaan suuntaan. Opinnäytetyön kaikissa vaiheissa pidettiin mielessä toimeksianto ja 

mitä se vaatii. 

Opinnäytetyö käsittelee Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemian alumnityön kehittämistä. 

Konkreettisena tuotoksena on Alumnipäällikön ohjekirja. Tämä ohjekirja hyödyttää sekä Tiimiaka-

temian alumnityötä että laajemminkin korkeakouluissa tehtävää alumnityötä. Lisäksi opinnäyt-

teessä esitellään mahdollisia kehittämisehdotuksia alumnityölle tutkimuksesta nousseiden huomi-

oiden pohjalta. 
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2.3 Tutkimusongelma 

Tutkittavaan ilmiöön liittyy aina jokin ongelma, joka halutaan ratkaista. Ongelman ratkaisu pyrkii 

usein asiantilan parantamiseen. Tieteen yksi tärkeimmistä tehtävistä on kehittää yhteiskuntaa ja 

viedä sitä eteenpäin kohti parempaa. Yhteiskunta kehittyy ja maailma paranee ratkaisemalla ongel-

mia. (Kananen 2010, 18.) Ongelmana on kehittää alumnityötä Tiimiakatemialla ja laajemminkin Jy-

väskylän ammattikorkeakoulussa. Ratkaisuna tähän opaskirja alumnipäällikölle. 

Tutkimusongelman voisi kiteyttää muutamiin lauseisiin: Miten kehittää alumnityötä Tiimiakatemi-

alla? Mitä alumnipäällikön tehtäviin kuuluu? Miten Tiimiakatemialla hoidetaan alumnityötä? Miksi 

tieto ei liiku tulevalle alumnipäällikölle? Haasteena on saada tieto edelliseltä alumnipäälliköltä seu-

raavalle sujuvasti. Ongelmana on myös kehittää perusliiketalouden alumnityötä. Lisäkysymyksinä 

toimivat nämä. Mikä tieto on tärkeää tuleville alumnipäälliköille? Kuinka luoda hyvät työkalut ja 

menetelmät tuleville alumnipäälliköille?  

2.4 Aineiston hallinta ja eettiset näkökulmat 

Tiedon luotettavuutta ja totuuden etsimistä ilmentävät normit ohjaavat tutkijoita noudattamaan 

tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja esittämään luotettavia tuloksia, joiden oikeellisuus tarkiste-

taan tiedeyhteisössä. Tiedon luotettavuuteen ja tarkistettavuuteen liittyy olennaisesti tutkimusai-

neiston keruu, käsittely ja asianmukainen arkistointi. Normit ovat tärkeitä aina, kun ihmisistä tai 

ihmiseltä kerätään tietoa tutkimustarkoitukseen. Tutkittavien ihmisarvoa ilmentävät normit koros-

tavat tutkittavien ryhmää ja heidän yhteisöjensä itsemääräämisoikeuden kunnioittamista ja mah-

dollisten vahinkojen välttämistä, mitä tutkimuksesta voi aiheutua. (Vilkka 2011, 24.) Tutkimus ai-

neistoa on kerätty kriittisellä silmällä ja sen mukaan, mikä hyödyttää tutkimusta. Jokaiselle 

haastateltavalle on selvennetty, mihin hän osallistuu ja missä hänen antamiaan tietoja tullaan käyt-

tämään. 

Viime kädessä tutkijat itse tekevät omaa tutkimustyötään koskevat eettiset ratkaisut ja vastaavat 

niistä. Tutkijan tehtävä on parhaansa mukaan omassa tutkimustyössään noudattaa yhteisesti sovit-

tuja periaatteita. (Vilkka 2011, 26.) Tutkimuksen lopputuotos tullaan lähettämään luettavaksi haas-

tatteluun osallistujille. 
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Tavat, miten kerrotaan ja kirjoitetaan tutkimuksessa niin siihen vaikuttaa, että saako tutkija tutki-

mukseensa tutkittavia: lupautuuko ihminen haastateltavaksi, vastaako ihmiset, antaako kukaan vi-

deoida haastattelua (Vilkka 2011, 101). Tutkimuksessa osallistujat antoivat luvan haastatteluiden 

nauhoittamiseen. Kaikki keitä pyydettiin haastatteluun, suostuivat tutkimuksen haastatteluun. Tut-

kimustulokset ovat aukaistu tutkimuksessa niin, että haastateltavaa ei tunnista vastauksesta. Heidät 

on numeroitu sekä kirjailtu tutkimukseen ja vastauksien ilmaisemiseen helposti. 

Motivoinnin keinona tutkittaville on hyvä kertoa, millaista uutta tietoa tutkimuksella tavoitellaan ja 

miten saatuja tutkimustuloksia voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää (Vilkka 2011, 105). Haastatte-

lukutsussa haastateltaville ilmoitettiin, mikä on tutkimukseni aihe ja miksi haluan heitä haastatella. 

Haastatteluiden alussa kerrottiin tarkemmin tutkimuksesta ja tavoista kerätä tietoa. Tässä tutkimuk-

sessa oleva lopputulos hyödyttää tutkimukseen osallistuja, koska he kuuluvat tutkimuksen kohde-

ryhmään eli alumneihin. 

Erityisesti laadullisessa tutkimuksessa tutkijat ovat pitäneet mahdottomana informoida tutkittavia 

tarkalleen siitä, millainen tutkimus tulee lopullisesti sisällöltään olemaan (Sin 2005, 281). Tässä tut-

kimuksessa johtamisen näkökulma muotoutui tutkimuksen edetessä ja tuloksien saamisessa. Tut-

kittavien vastaukset vaikuttivat näkökulmaan huomattavasti, koska se vaihtui täysin. Aikaisemmin 

näkökulma keskittyi enemmänkin talon sisäiseen johtamiseen, mutta teemahaastatteluissa se muo-

toutui täysin yhteisön johtamiseen ja viestintään. Tärkein kohderyhmä alumnipäällikölle ovat val-

mistuneet eli alumni, jotka ovat siellä talon ulkopuolella. 

2.5 Tutkimusote 

Tutkimuksen alkuvaiheessa mietittiin ensin työn tutkimusotetta ja mikä olisi paras tutkimusote ja 

sitä kautta tutkimusmenetelmä työn aiheeseen liittyen. Tämä työ tehtiin kahdessa osassa. Ensim-

mäisessä osassa on dokumentointi aiheeseen liittyen ja toisessa osassa on valmis ohjekirje alum-

nipäällikölle. Laadullinen tutkimusote eli kvalitatiivinen tutkimus on ollut opinnäytetyön alussa so-

pivin vaihtoehto tähän aiheeseen. 
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Laadullista tutkimusta käytetään ilmiön hahmottamiseen ja määrittämiseen. Eli se auttaa ymmärtä-

mään ilmiötä, eli mistä tästä on kyse. (Kananen 2010, 37.) Opinnäytetyössä haettiin lisää ymmär-

rystä Tiimiakatemian alumnityöstä ja sen erilaisuudesta. Tutustuttiin lisää Tiimiakatemialla oppimi-

seen ja eritoten johtamiseen liittyviin oppeihin. 

Tutkimuksessa selvitetään ilmiön osalta, mistä ilmiö koostuu ja mikä tekijöiden välinen riippuvuus-

suhde. Ilmiöstä täytyi saada kokonaiskäsitys tai -kuva. Tämän jälkeen ilmiöstä voitiin laatia teoria. 

Siitä pyrittiin saamaan yleistys, jolla vastaavat ilmiöt voidaan havaita ympäristöstä. Ilmiö koostuu 

tekijöistä ja niiden välisistä suhteista. (Kananen 2010, 41.) Tutkimuksen ilmiön luovat alumnit, Tii-

miakatemia, tiimiyrittäjät ja valmentajat. 

2.6 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmiä ovat laadullinen tutkimusmenetelmä ja määrällinen tutkimusmenetelmä. Laa-

dullisen tutkimusmenetelmän tiedonintressinä on saavuttaa tietoa, joka auttaa merkitysten ymmär-

tämisessä ja määrällinen tutkimusmenetelmän tiedonintressinä on tarkoitus saavuttaa numeraa-

lista tietoa. (Sajama 1993, 61–65.) 

Määrällinen tutkimusmenetelmä ei olisi toiminut tässä vaiheessa tarpeellisena tutkimuksen ilmiön 

selvittämisen kannalta. Tutkimusmenetelmänä toimii laadullinen tutkimusmenetelmä. Tarkemmin 

tutkimuksessa tullaan tekemään haastatteluita eli teemahaastatteluita. Se on yleisin kvalitatiivisen 

tutkimuksen tiedonkeruumenetelmistä (Kananen 2010, 53). Nämä haastattelut antavat eniten irti 

haastateltavasta, kun on mahdollisuus lisäkysymyksiin ja tarkennuksiin. Haastattelut nauhoitettiin, 

jotta siihen pääsi aina palaamaan uudestaan. Tärkeintä tässä työssä ei ole se vastauksien määrä 

vaan se laatu. Opinnäytetyössä on kyse Tiimiakatemian alumnipäälliköstä, joka opiskelee Tiimiaka-

temialla. Valmentajat valitsevat tietyin väliajoin uuden alumnipäällikön.  

3 Mikä on Tiimiakatemia 

Tiimiakatemia on keskisuomalainen yrittäjyyden huippuyksikkö, jossa syntyy rohkeita tiimiyrittäjiä. 

Tiimiakatemialla oppimisen tärkeimpänä työvälineenä toimii tiimiyritys, joka perustetaan peruso-

pintojen jälkeen ensimmäisen lukuvuoden tammikuussa. (Tradenomi n.d.) Tiimiakatemia perustet-

tiin vuonna 1993 ja sen perusti Johannes Partanen (Lehtonen 2013, 8). 
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Oma opintoreitti rakentuu Tiimiakatemialla omien tavoitteiden mukaan. Siellä tehdään 2 kertaa 

vuodessa päivitettävä oppimissopimus, jossa määritellään oma tie tavoitteisiin, ”henkilökohtaiseen 

mestaruuteen”. (Synnytämme rohkeita tiimiyrittäjiä n.d) 

Tiimikavereiden kanssa tehdään töitä, jaetaan ajatuksia, kokemuksia ja oppeja. Yhdessä harjoitel-

laan tulevaisuuden työelämää varten elintärkeitä tiimi-, johtajuus- ja vuorovaikutustaitoja. Tiimiaka-

temialla opitaan tuotteistamaan ja tuottamaan palveluita ja tapahtumia sekä tekemään suunnitel-

mia, jotka jalostuvat käytännön toimenpiteiksi liike-elämän pyörteissä. Opinnoissa opitaan myös 

johtamaan palveluprosesseja sekä kehittämään palvelukokonaisuuksia vaikkapa kansainvälisessä 

toimintaympäristössä. (Tradenomi n.d.) Yritystoiminnassa tarvittavan osaamisen kaveriksi kehitty-

vät esiintymis-, resilienssi- ja tiimitaidot. Lisäksi pääsee oppimaan digiteknologiaosaamista, luovuus- 

ja innovointiosaamista, oppivan oppimisen osaamista ja itseohjautuvuus taitoja. (Synnytämme roh-

keita tiimiyrittäjiä n.d.) 

Merkittävin ero tavalliseen tradenomikoulutukseen on se, että kurssien ja luentojen sijaan suoritat 

tradenomin ammattikorkeakoulututkinnon toimimalla yrittäjänä (Hakijoille, n.d). Tradenomitutkin-

non laajuus on 210 opintopistettä. Tutkinnon suoritusaika on 3,5 vuotta (Tradenomi n.d). Tiimiaka-

temialla ei ole opettajia, oppitunteja tai kokeita. Opiskelijat ovat itse vastuussa omasta kehittymi-

sestä, joten Tiimiakatemialla tarvitaan itseohjautuvuutta (Hakijoille n.d.). Tiimiakatemialla on 

valmentajia, joilla on ammattitaitoa ja kokemusta eri aloista ja työpaikoista. Kirjapisteitä saa luke-

malla kirjoja, mitkä voi itse valita ja ne tukevat oppimista. Joka viikko pidetään dialogitreenejä tiimin 

kanssa, jossa kehitetään tiimiä, projekteja tai vaikka Tiimiakatemiaa. 

Mikä tärkeintä, Tiimiakatemia aikana pääsee tekemään bisnestä ja kasvattamaan työelämäverkos-

toa jo opiskeluaikana. Pääsee tekemään erilaisia projekteja asiakkaille tai asiakkaiden kanssa, missä 

tiimiyrittäjä voi työllistää itsensä. Eli tiimiyrittäjä on rakentanut valmistuessa kattavan verkoston 

juuri sillä alalla, mikä häntä kiinnostaa. (Synnytämme rohkeita tiimiyrittäjiä n.d.) Tiimiakatemialta 

on valmistunut jo n. yli 1000 tiimiyrittäjää eli hän saa sen verkoston käyttöön saman tien, kun siirtyy 

alumniksi. 

Toiminta lähtee liikkeelle rohkeasta, yritteliäästä ja innostuneesta pikku pingviinistä eli pinkusta. Eli 

tämä pinkku on ensimmäisen vuoden opiskelija. Alussa luodaan tiimisopimus, mihin on sisällytetty 
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pelisäännöt, päämäärät ja tavoitteet. Jos jokainen tiimiläinen ei sitoudu tähän, niin ei synny toimivaa 

tiimiä. Tiimiläisen arkea ja elämää ohjaa Tiimiakatemialla omat johtamisen ajatukset. Siellä on tie-

toa, mitä varten Tiimiakatemia on olemassa ja mitkä ovat yhteiset arvot, päämäärä ja visio. Tiimiläi-

set synnyttävät sidosryhmien kanssa vuorovaikutuksessa innostavan ja oikean brändin. Yritystoi-

minnalle luo pohjan tiimiläinen, tiimi ja tiimisopimus. Oikea ja tuloksellinen liiketoiminta syntyy 

ainoastaan oikeiden asiakkaiden kanssa. Oppimisen flow-tila on tavoitelluin tapa parhaaseen teke-

miseen. Siihen voi päästä, kun sitoutuu tiimiin ja Tiimiakatemiaan, on reipas työntekijä ja pyrkii op-

pimaan yhdessä asiakkaan kanssa ja pyrkii arvostavaan keskinäiseen vuorovaikutukseen. Yritystoi-

minnasta voi tulla näin tuloksellista, oppiminen on tehokasta ja verkostot laajenevat ja pelittää. Näin 

syntyy aito perusta tiimiyrittäjyyden kehittymiselle. Vuosien työllä syntynyt ja kasvanut toiminta-

kulttuuri on varsinaisen oppimisen innovaatio, minkä arvoa ei voi vähätellä. (Lehtonen 2013, Joh-

danto.) 

Tiimiakatemian talonpäälliköt 

Tiimiakatemialla on talon sisäisiä päällikkörooleja. Ne valitaan opiskelijoista hakemuksen avulla. Ta-

lonpäälliköitä on Tiimiakatemialla erilaisia. Alumnipäällikkö, huolehtii alumniyhteisöstä ja sen toi-

minnasta. Markkinointipäällikkö, joka vastaa Tiimiakatemian markkinoinnista. Yhteisöpäällikkö, joka 

huolehtii yhteisön kehittämisestä ja ylläpidosta. Rekrypäällikkö suunnittelee rekrykampanjan ja on 

yhteydessä mahdollisiin uusiin opiskelijoihin. Kansainvälisyyspäällikkö kannustaa kansainväliseen 

toimintaan ja rakentaa verkostoa ulkomaille. Päälliköissä on ollut myös vierailupäällikkö, mutta 

poikkeustilan takia sille ei ole ollut tarvetta. Riippuen mihin Tiimiakatemia ja maailma kehittyy uusia 

rooleja voi syntyä lisää ja joitain poistua. Roolien tehtävät ja nimet ovat muuttuneet ja eläneet vuo-

sien saatossa. (Jylhä 2021.) 

4 Alumnitoiminta 

4.1 Alumni 

”Turvatti”, ”oppilas”, ”suojatti”, ”elätti”. Vanhemmissa sanakirjoissa ja tietosanakirjoissa alumni 

mainitaan merkityksessä näihin äskeisiin sanoihin. Sana pohjautuu latinan sanaan alumnus. Sana on 

harvinainen Nykysuomen sanakirjan mukaan ja CD-Perussanakirjassa sitä ei esiinny ollenkaan. Ny-

kyaikana sana on yleistynyt eikä se ole enää vain ”oppilas”, ”suojatti” tai ”elätti”. Alumnilla viitataan 
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loppututkinnon suorittaneisiin, jotka järjestäytyneinä pitävät yhteyttä korkeakouluunsa tai yliopis-

toonsa ja muihin siellä valmistuneisiin. (Raija Moilanen 2002, n.d.) Concordia Univesity Texas uuti-

sen mukaan sana alumni tarkoittaa ryhmää miehiä ja naisia valmistuneista. Alumni sanaa näkee 

useimmin, kun käytetään sanaa valmistuneista. Sanaa käytetään myös viittaamaan ryhmää mies-

puolisia valmistuneita. Mutta mitä eroa on sanoilla alumni, alumnus, alumna ja alum? Latinalaiset 

sanat voivat olla hämmentäviä. Yliopiston mukaan on tärkeä tietää sanojen eri merkitys, jotta osaa 

laittaa oikean sanan ansioluetteloon. Sana alumnus taas viittaa yksittäiseen miespuoliseen valmis-

tuneeseen. Monikossa käytetään sanaa alumni. Alumna taas on, kun viitataan yhteen valmistunee-

seen naiseen ja sana alumnae on ryhmä tutkinnon suorittaneita naisia. Epävirallinen viittaus sana 

alum on joko mies- tai naispuolinen valmistunut. Alums on ryhmä valmistuneita, miehiä, naisia tai 

sekaisin. Tämä slangi sopii satunnaiseen keskusteluun, mutta maailmalla arvostetaan oikeiden lati-

nalaisten nimien käyttöä ammattimaisissa olosuhteissa. (Alumni, Alumnus, Alumnae – What´s the 

Difference? 2019.) Maailmalla alumnia kuvataan eri sanoilla ja ne erotetaan eri sukupuolen perus-

teella, mikä ei ole Suomessa yleistä. Suomessa kuulee vain sanan alumni (yksikkö) ja alumnit (mo-

nikko). 

4.2 Alumnitoiminta ja sen hyödyt 

Yksinkertaisimmillaan alumnitoiminta on sitä, että yliopisto tai ammattikorkeakoulu pitävät yh-

teyttä omiin valmistuneisiin opiskelijoihinsa, antaa mahdollisuuksia verkostoitumiseen muiden 

alumnien kanssa ja ottaa heidät mukaan koulun toimintaan (Mitä on alumnitoiminta, n.d). Tämä 

alumnitoiminta on ammattikorkeakoulun ja sen kasvattien välistä pitkää yhteystyötä (Alumnitoi-

minta, n.d). 

Koulut haluavat kuulla alumneiltansa ajankohtaisimman tiedon työelämästä, jotta sitä voidaan hyö-

dyntää tutkimuksissa ja opetuksen kehittämisessä (Mitä on alumnitoiminta, n.d). 

Alumnitoiminnassa voi olla mukana myös entisiä koulun työntekijöitä, sidosryhmiä ja yrittäjiä, jotka 

haluavat toiminnallaan edistää toimintaa korkeakoulussa (Alumnitoiminta Lapin Amkissa, n.d). 

Alumnina voi tarjota nykyisille opiskelijoille työharjoittelupaikkoja tai opinnäytetyöaiheita sekä 

tuoda tietoa suoraan työelämästä opiskelijoille (Alumnitoiminta Lapin Amkissa, n.d). Moni alumni 
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ottaa suoraan yhteyttä Tiimiakatemialle, jos heillä on etsinnässä apua käsiä työpaikalleen tai yrityk-

seensä. Linko mainitsi tutkimustuloksissa, että sitouttaminen tapahtuu yhteisöllisyydellä. Se, että 

opiskelijoilla on hyvä yhteishenki ja meininki opiskeluaikana. Olisi hyvä, jos alumnitoiminta tarjoaisi 

mahdollisuuden pitää opiskelukavereihin jatkossakin yhteyttä. Kun alumneilla on hyvä henki ja mei-

ninkiä keskenään, niin se parhaimmillaan välittyy opiskelijoille, jotka haluavat olla osa yhteisöä. 

(Linko 2016, 42. 6.1.) 

5 Johtaminen 

Tieteellisen työn tekijä laatii kirjallisuuskatsauksen tutkimuksensa teoreettiseksi perustaksi. Kir-

jallisuuskatsauksessa on pyrittävä ilmaisemaan valmiiksi lukijalle tutkimusaiheeseen liittyvät keskei-

set näkökulmat, metodiset ratkaisut ja tärkeimmät tutkimustulokset ja millä menetelmillä sekä esit-

telemään samalla johtavat tutkijanimet. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 108-109.) 

Tutkimuksen tulokset kytketään entiseen tietoon, joten olemassa oleva tieto on eriteltävä ja arvi-

oitava huolellisesti. Taustan arvioiva erittely ei saa kasvaa liikaa, mutta ilmiön ymmärtämiseksi ja 

tehtävän tutkimuksen arvioimiseksi tarvittavien asioiden pitää olla mukana. (Hirsjärvi ym. 2000, 

109.) 

Tässä opinnäytetyössä johtaminen tulee olemaan näkökulmana tutkimuksessa ja luomaan teor-

iaosuuden työhön. 

Lähdeaineistona käytettiin mahdollisimman erilaisia lähteitä. Teoria osuudessa pyrittiin käyttämään 

uusimpia artikkeleita tai tutkimuksia, joista osa on kansainvälistä. Teoriaa etsittiin kirjoista, tieteel-

lisistä tutkimuksista, erilaisista artikkeleista, väitöskirjoista. Tekijä noudattaa lähdekriittisyyttä 

lähteitä etsiessään. Tutkimuksessa ei valita ensimmäistä teoriaa, minkä löytää vaan tutkitaan use-

impia tekstejä samasta aiheesta. Lähteiden valinnassa pyrittiin selvittämään lähteen alkuperä ja sen 

tekijän luotettavuus. Ongelmia tulee usein siinä, ettei kirjoittaja osaa rakentaa siltoja teoriaosasta 

omaan työhönsä. Olettamuksia saattaa tulla siitä, että oletetaan samankaltaisten teorioiden ja 

tutkimuksien sivuavan aihetta ja jätetään linkitys työn lukijoille. Perusteiksi teorian esittämiseen ei 

riitä, että teorioissa on samoja käsitteitä kuin omasa työssä ja oman työn nimessä. (Kananen 2017, 



11 
 

 

73.) Tiimiakatemian alumnipäällikkö rooli on ainutlaatuinen ja erilainen, mihin ei löydy suoraa teor-

iaa. Itsessään johtamisesta eri muotoina löytää todella paljon tietoa, mitä voi aina soveltaa Tiim-

iakatemian päällikköpesteihin.  

 

5.1 Yhteisön johtaminen 

Keskeisin kysymys johtamiseen on, että saako esimies vastuualueensa ihmiset mukaan työyhteisön 

toiminnan kehittämiseen. Ja saadaanko silloin luotua tilanne, missä kaikki ovat innolla laittamassa 

itsensä likoon toteuttamaan työyhteisön perustehtävää. Kyetäänkö myös silloin käyttämään kor-

keatasoisesti jokaisen asiantuntemusta hyväksi. (Juuti 2016, 11.) Projektiryhmän johtamisessa oli 

tärkeää selvittää ryhmän vahvuudet ja kehittämiskohdat. Silloin pystyi ohjata heitä oikeaan suun-

taan. Myöskin turvautumaan heihin tilanteissa, missä he olivat hyviä ja heillä oli osaamista. Osaa-

misen järjestelmällinen kehittäminen on äärimmäisen tärkeää. Osaamisen kehittämisen tulisi pitää 

sisällään tavoitteiden saavuttamiseksi olemassa olevan osaamisen arvioinnin, määrittelyn ja näi-

den kehittämisen ja seurannan. Jos ryhmä tavoittelee aina vain parempia tuloksia ilman säännöl-

listä uudistumista ja oppimista, niin on kuin kone, joka jätetään huoltamatta. Oppimisen pitää olla 

jatkuvaa. On olennaista pysähtyä välillä määrittämään, millä osaamisella pystymme saavuttamaan 

meille asetetut tavoitteet. Kerran opitut, mitkä olivat joskus hyviä rutiineja eivät välttämättä toimi 

uusissa tilanteissa. (Havunen 2007, 103–104.) Projektiryhmän kanssa työskentelyssä oppii paljon 

omista johtamisen taidoista ja niiden mahdollisesta kehittämisestä. Tavoitteiden asettaminen sel-

keyttää jokaisen ryhmän toimintaa ja johtajana on hyvä mahdollistaa uuden oppiminen. 

Nykyinen monimutkainen ja nopeasti muuttuvassa maailmassa on vaikea saada rakennettua riittä-

vän luottamuksellisia suhteita työyhteisöjen kanssa. On moninaisempia näkökulmia, minkä kanssa 

painitaan ja eri tahot odottavat esimiehen toiminnalta eri asioita. Esimiehen olisi pystyttävä käyn-

nistämään toimenpiteitä, joiden avulla työyhteisön jäsenet tuottavat uusia ratkaisuvaihtoehtoja, 

joiden avulla saavutetaan onnistunutta toimintaa. (Juuti 2016, 37–38.) Kyselyt Tiimiakatemian yh-

teisöltä ja alumniyhteisöltä ovat olleet hyviä keinoja saada tietoa, mitä he kaipaavat. Kuitenkin ne 

yhteisöt ovat todella suuria ja ihmisillä on erilaiset mielipiteet. Välillä kyselyihin on vaikeaa saada 

vastauksia, koska kyselyitä tulee ihmisille välillä todella paljon. Alumnipäällikkö ei ehdi Tiimiakate-

mialla muutenkaan luomaan luottamusta kaikkien välillä tuossa vuoden mittaisessa pestissä. On 
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siis hyvä olla mahdollisimman läpinäkyvä omassa toiminnassaan, niin kenenkään ei tarvitse ar-

vailla, mitä tapahtuu. Tiimiakatemialla jokainen talonpäällikkö on erilainen ja hänellä on oma tapa 

hoitaa omaa päällikkörooliaan. Johtaja voi omaksua erilaisia rooleja toimiessaan eri tahojen 

kanssa. Voi joskus joutua myötäilemään ja seurailemaan. Joskus taas toimimaan kompromissinte-

kijänä tai sillanrakentajana. (Juuti 2016, 42.) Yhdessä tekemisen kulttuuriin liittyy se, että kannus-

tetaan pyytämään apua myös toisilta. Ei ole sankari, jos tekee kaiken yksin, vaan se, joka uskaltaa 

pyytää apua. Yhdessä onnistuminen lisää moraalia ja yksin onnistuminen moraalittomuutta. (Kuk-

kola 2013, 105.) Luota ja anna tilaa tehdä omia päätöksiä (Kukkola 2012, 117). Nuo kaksi Kukkosen 

(2013) ajatusta liittyy hyvin toisiinsa, kuinka johtajan ei tarvitse tehdä kaikkea yksin. Kaikista eniten 

saa oppia, kun uskaltaa ottaa tarpeeksi etäisyyttä, mutta se voi olla vaikeaa, silti sitä on hyvä ope-

tella. 

Aika, resurssit, vapaus, sekä rohkaisun ja tunnustuksen saaminen edistävät luovuutta (Niskanen 

2013, 125). Niskanen (2013) myös mainitsi, että positiivisen palautteen merkitystä ei voi liikaa ko-

rostaa ihmisten välisessä kanssakäymisessä (Niskanen 2013, 145). Ei kukaan varmasti jaksa kovin-

kaan pitkään tehdä työtä, jos ei tiedä hoitaako sitä hyvin. Vapauden antamista on hyvä korostaa 

monesti, niin silloin kehittymistä tapahtuu paljon. Esimiehen kannattaa pitää henkilökohtaista työ-

päiväkirjaa. Kirjaaminen itseään varten antaa mahdollisuuden myöhemmin tutkia omaa minäänsä, 

johtamiskäyttäytymistään ja toimintaansa, kun sinne kirjaa omia tunteita, ilon ja onnistumisen, pe-

lon, ahdistuksen ja epävarmuuden. (Niskanen 2013, 143.) Tällaista tulee tehtyä Tiimiakatemialla 

kirjaesseiden muodossa, mutta ne ovat julkisia netissä. Siksi olisi todella hyödyllistä pitää tällaista 

henkilökohtaista työpäiväkirjaa, niin sinne voi laittaa mitä vain haluaa sinne kirjoittaa. Itsensä ref-

lektoinnilla on vain hyviä puolia. 

Yhteisöjohtamiseen liittyen alumnipäällikön on hyvä tuntea alumniverkostoa auttaakseen Tii-

miakatemian tiimiyrittäjiä. Juuti (2016) puhui, että mentori voi auttaa aktoria tutustumaan aktorin 

työsuorituksen ja uran kannalta tärkeisiin henkilöihin. Auttaa verkostoitumaan oikeisiin ihmisiin. 

(Juuti 2016, 140.) Mentorointi on yksi oppimisen menetelmä, jonka tavoitteena on edistää akto-

rin eli mentoroitavan ammatillista kasvua ja antaa mentorille mahdollisuus kokea ja parantaa 

omaa ammattitaitoaan, etsiä omaa ammatti-identiteettiään ja löytää rohkeutta tarttua uusiin asi-
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oihin. Suunnan mentoroinnille antaa aktorin tavoitteet. (Ekonomit 2021.) Vaikka puhuttiin mento-

roinnista, niin sitä voi soveltaa alumnipäällikkyysrooliin. Onhan johtaminen myös jonkinlaista men-

torointiakin. 

Vesa Purokuru sanoo, että ”Elämme 2020-luvulla jännittävää aikaa, sillä johtaminen muuttuu orga-

nisaatioissa enemmän kuin koskaan. Käynnissä on eräänlainen johtamisen vallankumous vertikaali-

sesta horisontaaliseksi”. (Purokuru 2020.) 

Toinen uuden ajan johtamisen keskeinen teema on yhteisöllinen oppiminen. Ei riitä enää, että vain 

yksilöt oppivat. Oppimisesta on tulossa organisaatioiden elinehto. Yhteisöltä ja yksilöltä vaaditaan 

tietoisuutta ja valmiuksia kohdata haasteita sekä kykyä yhä laadukkaampaan dialogiin, jos halutaan 

oppia yhdessä ohjautuvasti. Yhteisön kasvu vaatii yksilön kasvun ja päinvastoin. (Purokuru 2020.) 

Anna yhteisön johtaa sinua. Etsi ja selvitä, mitä he tarvitsevat ja anna sitä heille.  

Kaikkien yhteisön jäsenten yhteisen työn ja toiminnan tulokset vaikuttavat yhteisöllisyyden syntyyn. 

Yhteisöllinen johtaminen on osallistavaa, tasa-arvoisuuteen ja demokratiaan perustuvaa johtamista. 

(Murto, Suomen Yhteisöakatemia 2013.) 

Johtamisen näkökulmasta uteliaisuus, läpinäkyvyys ja systeemisyys ovat yhteisön rakentamisen tär-

keimpiä arvoja (Schwarz 2002). Uteliaisuus on aitoa kiinnostusta siihen, kuinka toiset ihmiset näke-

vät asian ja tilanteen, kun he ovat kanssasi asiasta erimieltä. Voi olla mahdollista, että olet itse huo-

maamattasi osa ongelmaa, niin uteliaisuus on halu selvittää sitä. Aito kiinnostus toisen ajatteluun ja 

tunteisiin auttaa tutkimaan heidän näkökulmiaan ilman, että se aiheuttaa puolustautumista. Jaa 

mielipiteesi, toimintasi ja kysymystesi taustalla olevat ajatuksesi ja pyrkimyksesi, sitä on läpinäky-

vyys. Silloin toisten ei tarvitse arvailla ja tulkita motiivejasi. Tämä lisää luottamusta yhteisössä ja 

vähentää väärinkäsityksiä. Systeemisyys on sitä, että pidetään huolta kokonaisuudesta eikä vain 

omasta osuudesta. Silloin huomioidaan samanaikaisesti yksilöiden, ryhmän ja laajemman organi-

saation intressejä. Systeemisyys voi näkyä siinä, että asetetaan muiden tarpeet itsensä edelle ja 

käyttää aikaa niihin asioihin, mitkä ovat tärkeämpiä muille kuin itselle. (Murto, Suomen Yhteisöaka-

temia 2013.) 
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Vaatii paljon oppimista tämä yhdessä ohjautuva toimintamalli ja esimiesten uusi rooli voisi olla tä-

män oppimismatkan tuki. Uuden ajan esimies auttaa ryhmiä ja yksilöitä ohjaamaan itseään. Jos yh-

teisö oppii, se pitää huolen arjen johtamisesta: muuttuvista tehtävistä, kehittämisestä ja uusista ta-

voitteista. Se kannattaako heitä kutsu valmentajiksi tai esimiehiksi jää nähtäväksi. (Purokuru 2020.) 

Herättää ajatuksia tämä esimies nimi käsitteenä, paljonkin tämän uuden ajan johtamisen seurauk-

sena, kun ihmisiä ei johdeta enää ylhäältä alas, vaan kaikki ovat samalla tasolla. Milloin siis käsitteet 

tulevatkaan muuttumaan? Waldén sanoi omissa tutkimustuloksissaan, että verkostoa ei voi johtaa, 

mutta sitä pitää kuitenkin johtaa. Yhtä monimutkaista johtajuus verkostossa, kun verkosto itsessään 

rakennelmanakin. Johtaminen ei voi olla ylhäältä alas suuntautuvaa. Ei vastaavasti alhaalta ylös-

kään. Verkostoa onkin pystyttävä johtamaan kaikista mahdollisista suunnista. Joukkojen rinnalla, 

sivusta, alhaalta, keskeltä ja ehkä joskus ylhäältä.  (Waldén 2015, 62–63. 6.) 

Kun yritykset investoivat verkkoyhteisön ylläpitoon, heidän liiketoimintansa inhimillistyy ja välittä-

misen tunnelma kasvaa ja se näkyy ihmisille, jotka ovat vuorovaikutuksessa heidän kanssaan ja työs-

kentelevät heidän puolestaan (Speyer 2021). Niin kuin Speyer (2021) sanoi, ”He haluavat rakentaa 

jotain erityistä – jotain, jota haluamme kutsua korkeammaksi rakkaudeksi.” (Speyer 2021.) 

Tässä nykymaailmassa, kun ollaan jatkuvasti liimautuneina erilaisiin laitteisiin ja kaiken maailman 

näyttöihin, niin on vaikea uskoa, että ihmiset voivat tuntea olonsa irrallisiksi. Mutta totuus on, että 

tämä on aina päällä ja läsnä oleva digitaalinen ympäristö, jossa elämme, voi todella tuntea itsensä 

yksinäiseksi, jos emme tee tätä oikealla tavalla ja kuuntele toisiamme. Yhteisön puute on usein 

syynä tähän. Verkkoyhteisö on tähän ratkaisu. Se antaisi ihmisille kuuluvuuden tunteen, jossa he 

voivat jakaa resursseja, kokemuksia ja keskustella heille tärkeistä asioista. Sen avulla ihmiset voivat 

muodostaa yhteyden brändeihin, niiden parissa työskenteleviin ihmisiin tai muihin saman henkisiin 

ihmisiin kellä on sama intohimo. Suhteet ja sitoutuminen paranisi tämän hallinnan avulla. (Speyer 

2021.) Tiimiakatemialla on monta verkossa olevaa kanavaa, missä voidaan keskustella toisten 

kanssa. Se toimii Tiimiakatemialla hyvin, mutta alumnien keskuudessa se on aika passiivista. Tuohon 

olisi hyvä tehdä muutoksia, koska Speyerin (2021) puheet voivat pitää paikkaansa, että verkkoyh-

teisö on ratkaisu. 

Adrian Speyer uskoo, että kun yritykset näkevät verkkoyhteisön arvon, niin he omistavat siihen 

enemmän resursseja ja alkavat näkemään parempia tuloksia, niin he antavat yhteisön johtajille 
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mahdollisuuden soveltaa yhteisöä uusilla tavoilla näyttääkseen, mikä on todella mahdollista. Yhtei-

söt tarvitsevat jonkun huolehtimaan heistä. Pieni yhteisö ei ehkä tarvitse kokopäiväistä yhteisön 

johtajaa, mutta suuri organisaatio tarvitsee enemmän panostusta. (Speyer, 2021.) Tiimiakatemialla 

tiimiyrittäjien yhteisö on suuri, mutta varsinkin alumnien yhteisö, koska heitä on valmistunut noin 

1000 ihmistä. Siksi alumnipäällikkö on varmasti valittu hoitamaan alumniverkostoa, koska sen orga-

nisointiin koettiin tarvetta. 

Juholin (2010) sanoo, kun yhteisötason oppiminen on vuorovaikutuksen tulos, koulutustilaisuuksien 

lisäksi tarvitaan keskustelufoorumeita, joissa osaamista jaetaan ja jalostetaan. Keskustelun mahdol-

listava työkulttuuri on erittäin tärkeä oppimisen edellytys, johon olisi kiinnitettävä paljon nykyistä 

enemmän aikaa ja huomiota. (Juholin 2010, 148.) Tiimiakatemialla on pitkään ollut voimassa johta-

juusfoorumi, missä päälliköt voivat jutella keskenään heidän opeistansa ja ne ovat olleet todella hy-

viä. Myös Saukkonen (2018) mainitsi omassa opinnäytetyössään tutkimuksentuloksissa, että dialogi- 

ja vuorovaikutustaidot kehittyivät merkittävästi Tiimiakatemialla tiimin treeneissä (Saukkonen 

2018, 38, 5.1.) 
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Kuva 1 The Definitive Guide to Online Community Management, Higher logic 2021. 
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Yläpuolella oleva kuva kertoo yksinkertaisesti, mitä ovat hyvän yhteisönjohtajan ominaisuudet. Ku-

van kohtia voi soveltaa Tiimiakatemian alumnipäällikkyydessä. Ominaisuuksia ei voi suoraan kohdis-

taa alumnipäällikkyyden rooliin, koska se pesti on vielä opettelua johtajuudesta ja Tiimiakatemia on 

itseohjautuvuuden paikka eikä kukaan johda toista ns. ylempänä. (Liitteenä kuvio 1.) 

Yhteisöjohtajat toimivat TalentLyft (2021) sivun mukaan yrityksen kasvoina. He ovat yleensä vas-

tuussa viestinnän käsittelystä ja hallinnasta molempiin suuntiin. He ovat myös mukana tapahtu-

missa, sosiaalisessa mediassa, sisällän luonnissa ja viestinnässä. (TalentLyft 2021.) Talonpäälliköt 

nostetaan usein Tiimiakatemialla esille tapahtumissa ja nettisivuilla on myös kaikkien yhteystiedot, 

jotta heihin voi olla ulkopuolelta helposti yhteydessä. Alumnipäällikön edustuksellisuus voi kasvaa 

ajan mennessä eteenpäin.  

Yhteisöpäällikön vastuisiin ja toimenkuvaan kuuluisi yhteistyö markkinointi-, PR- ja viestintätiimien 

kanssa (TalentLyft 2021). Tiimiakatemian talonpäälliköt tekevät yhteistyötä toistensa kanssa, mutta 

yhteistyö voisi olla tiiviimpää, koska niin kuin sanonta kuuluu, ”Yksin voi päästä nopeasti, mutta yh-

dessä pidemmälle.” Johtajan tehtäviin kuuluu vastata asiakkaille ajoissa, luoda suhteita asiakkaisiin, 

olla yhteydessä alan ammattilaisiin ja toimittajiin kuin myös myynti- ja kehitysosastoihin (Talentlyft 

2021). Tässä tapauksessa alumnipäällikön asiakkaita ovat alumnit ja Tiimiakatemian tiimiyrittäjät. 

Nykymaailmassa on hyvä pysyä ajan tasalla digitaalitekniikan trendeistä. Kehitystä tapahtuu jatku-

vasti. (TalentLyft 2021.) Tiimiakatemia on paikka, jossa testataan ja ollaan perillä uusimmista inno-

vatiivisista tavoista tehdä ja toimia. Alumnipäällikön olisi hyvä olla kiinnostunut teknologian uusim-

mista keksinnöistä. Asettaa, suunnittelee ja toteuttaa sosiaalisen median kampanjoita kuin myös 

viestintä kampanjoita ja -strategioita ja tekee kiinnostavaa kuva-, teksti- ja videosisältöä sosiaaliseen 

mediaan ja ammattitileille (TalentLyft 2021). Alumnipäällikön viestinnän kanavia ovat Mailchimp, 

missä luodaan alumnikirje alumneille, Teams-kanava, missä voi viestiä Tiimiakatemian talon sisällä 

ja Facebook-ryhmät alumneille. Tiimiakatemialla on myös Instagram-tili, mistä huolehtii Tiimiakate-

mian markkinointipäällikkö tiiminsä kanssa. Yhteisöjohtajana seurataan ja raportoidaan palautetta 

ja järjestetään ja hallinnoidaan tapahtumia bränditietoisuuden lisäämiseksi (TalentLyft 2021). Ta-

pahtumien järkkääminen varsinkin alumnitoiminnan alussa, kun uusi alumnipäällikkö sitä aloittelee, 

niin on hyvä keino tutustua yhteisöön ja kokeilla, mistä alumnit tai tiimiyrittäjät pitävät. Alumnipääl-

likkö on myös sellainen henkilö, joka vie Tiimiakatemian sanomaa ja brändiä talon ulkopuolelle. 
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TalentLyft oli listannut yhteisön johtajan vaatimuksia yhteisön johtamiseen. Kokemusta yhteisöpääl-

likkönä toimimisesta tai vastaavassa roolissa, ammattimaiset suulliset viestintätaidot, erinomainen 

kirjoitustaito, erinomaiset vuorovaikutus taidot ja esitystaidot, kokemus suunnittelusta ja yhteisöa-

loitteiden johtamisesta, yhteisön suorituskykyindikaattoreiden tunnistaminen ja seuranta, kyky tul-

kita verkkosivujen liikennettä, huomioida yksityiskohdat, kriittinen ajattelija ja ongelman ratkaisija. 

(TalentLyft 2021.) Tiimiakatemia on koulu eli siellä vasta opetellaan asioita eli tässä kappaleessa 

olevat vaatimukset voisi kääntää niin, mitä tulet oppimaan alumnipäällikkönä. 

Sidosryhmien johtaminen 

Dialogi on keskustelua: vuorotellen omien näkemysten esiin tuomista, kommentointia ja toisen osa 

puolen kuuntelemista. Joissakin organisaatioissa keskustelu on arkipäivää ja sisältyy kaikkeen teke-

miseen. Dialogiin hakeutuvan yhteisön pitää varautua siihen, että kaikki on mahdollista. Lupa kes-

kusteluun ja ajatusten vaihtoon voi olla kuin padon murtuminen. Kaikki mahdollinen tulee kuuluviin 

ja näkyviin, miellyttävä ja epämiellyttäväkin. Sidosryhmiä voidaan kuunnelle myös ilman, että orga-

nisaatio ottaa suoraan yhteyttä sidosryhmiinsä, vaikka osallistumalla tilaisuuksiin, missä heitä on. 

(Juholan 2010, 112–113.) Tiimiakatemialla opetellaan joka päivä dialogia ja voisi sanoa, että siellä 

ollaan sen ammattilaisia. Se on totta, että dialogissa tulee esille ne ei niin mukavat asiat ja välillä 

tulee sanaharkkaa, mutta loppujen lopuksi ne ovat niitä kaikista hedelmällisempiä keskusteluja. 

Sana harkasta pitää myös päästä eteenpäin ja sopia. Talonpäälliköt voisivat osallistua enemmän ti-

laisuuksiin ja tuoda niissä Tiimiakatemiaa esille. 

Yritysten sidosryhmien erityisesti aktiivisuus sekä markkinoiden ja tiedonvälityksen lisääntynyt lä-

pinäkyvyys erottavat 2000-luvun vastuullisen yritystoiminnan parin vuosikymmenen takaisista pat-

ruuna-ajoista, jolloin paikalliset ja kansalliset sisäpiirit sanelivat liike-elämän pelisäännöt. Sidosryh-

mät haluavat olla mukana määrittelemässä vastuullisen liiketoiminnan rajoja ja sisältöjä, ja kasvavin 

määrin yhä useammalla sidosryhmällä on tähän myös tarvittavat taidot ja tiedot. Vastuullinen yritys 

on yhteisössään läsnä ja tänä päivänä se on muutakin kuin työpaikkojen tarjoamista ja verojen mak-

samista. (Kujala & Kuvaja 2002, 14–15.) 
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Vastuullisuuden rajat ja mittarit vuoropuhelussa sidosryhmien kanssa: vastuullinen yritys määritte-

lee ne. Aktiivinen sidosryhmävuoropuhelu on luonteva ja olennainen osa vastuullisen yrityksen joh-

tamista ja päätöksentekoa. Yritysjohdolla on suuri vastuu sidosryhmien merkityksen tunnistami-

sessa ja vuoropuhelun luomisessa ja hallinnassa. Välittävä johtaja arvostaa sidosryhmien osaamista 

ja vaikuttaa huomattavasti siihen, miten perustavanlaatuisesti arvostava sidosryhmänäkemys juur-

tuu yrityksen toimintatapoihin ja kulttuuriin. (Kujala & Kuvaja 2002, 16.) 

Sidosryhmien tunnistaminen ja niiden näkemyksien havainnoiminen on osa yrityksen strategista 

johtamista. Sidosryhmien tarpeiden tunnistaminen ei mahdollistu ilman aktiivista vuorovaikutusta 

ja yhteydenpitoa heidän kanssaan. On todella tärkeä tiedostaa, että sidosryhmillä voi olla erilaiset 

tavoitteet ja arvot kuin yrityksellä. (Kujala & Kuvaja 2002, 16.) 

Yhdessä tutkimuksessa haluttiin ehdottaa hieman radikaalia ajattelutapaa sidosryhmäteoriaan. Se 

yleensä tiivistää jotain melko tavallisia liiketoiminnallisia oletuksia. Se perustuu siihen, että arvoa 

luodaan, kun johtajat tai yrittäjät tekevät sopimuksen, joka toivottavasti ajan myötä tyydyttää si-

dosryhmiä, jos yritys menestyy. Rooliodotukset yrityksessä ovat liian yksinkertaisia. Esimerkiksi or-

ganisaatio on huolissaan yhteisöstä, tuotannon ja toiminnan johto on huolissaan toimittajista ja niin 

edelleen. Näitä rooleja on koottu uudelleen ja uudistettu liiketalouden osaamisessa ja kauppakor-

keakoulujen rakenteissa. (McVea & Freeman 2005.) 

Sidosryhmä johtamisen oppeja voi soveltaa alumnipäällikkyydessä, kun mietitään alumniverkoston 

johtamista. Hekin ovat osaltaan Tiimiakatemian sidosryhmä. Vuoropuhelu Tiimiakatemian ja alum-

nien välillä toimii kohtalaisesti, mutta siihen voisi luoda perustavanlaatuisia suunnitelmia. Tähän 

auttaisi selkeämmän tehtävän kuvan luominen. 

5.2 Viestintä 

Johtamisviestintä. Se on yksi näkyvimmistä tavoista rakentaa organisaation johtamis- ja toiminta-

kulttuuria. Se, että johtajat kertovat avoimesti asioista, niin se luo luottamusta vuorovaikutuksen 

keinoin eri tasoilla ja kun he edellyttävät sitä muilta. Mikään määrä keskitettyä työyhteisöviestintää 

ei korvaa sitä. (Marjamäki & Vuorio 2021.) Johtamisviestintä on johtamistyötä, sillä ilman viestintää 

ei voi johtaa. Åberg (2006) sanoo kirjassaan, että johtamisviestintä on organisatorisissa puitteissa 



20 
 

 

tapahtuvaa johtamistyötä, jossa korostuvat taidot tulkita asioita, toimintaan tarvittavan tiedon tuot-

taminen ja jakaminen, ryhmän ja yksilöiden työn suuntaus, valvonta, organisointi, motivointi ja kan-

nustaminen myös vuorovaikutus ja tärkein eli yhteisöllisyys. (Åberg 2006, 93.) Viestinnän tärkeys 

korostuu nykymaailmassa enemmän ja enemmän myös Tiimiakatemialla. Siellä on monesti tiputtu 

siihen kuoppaan, kun tieto ei liiku, mutta niistä myös opitaan. 

Aktiivinen johtamisviestintä on sellaista, mistä saa yleensä kiitosta, mutta jos siitä ei saisi palautetta, 

niin siitä ei kannata tinkiä. On hyvä pyrkiä viestimään aktiivisesti ja antamaan esimerkkiä. Johtajan 

on hyvä opetella puhumaan selkeästi organisaation strategista, keskustelemaan asiakkaille, työnte-

kijöiden ja sidosryhmien kanssa eri kanavissa. Päällikön on hyvä johtaa esimerkillä organisaatiota, 

jossa muutkin uskaltaisivat viestiä avoimesti ja edistää yhteisten tavoitteiden toteutumista. (Marja-

mäki & Vuorio 2021.) 

Viestintä ei ole ”jotain ylimääräistä” sen oikean johtamistyön kanssa. Strategiset tavoitteet ja niiden 

tarkoitus pitää keskustella auki jokaiselle tiimille ja yksilölle. Strategian tavoitteiden täytyy linkittyä 

arjen operatiivisiin asioihin johtajan puheissa säännöllisesti. Jokainen johtaja on viestijä. Johtajan 

ääni ja oma persoona saa tulla esille, kun viestitään tai ollaan vuorovaikutuksessa sidosryhmien 

kanssa ulkoisesti ja sisäisesti. Jokainen voi harjoitella viestintää ja kehittyä siinä. Vinkkinä siihen olisi, 

että vuorotellen esimerkiksi johtoryhmän jäsenistä jokainen tekisi vuorollaan tiivistelmän siellä käy-

dyistä asioista ja jakaisi muille. (Marjamäki & Vuorio 2021.) Vision esillepano on tärkeä vaihe. Jotta 

ihmiset voivat sisäistää sen, niin vision pitää viestiä kirkkailla väreillä ja leveällä pensselillä. Missio   

kertoo, mitä ollaan tekemässä ja miten päästään visioon. (Åberg 2006, 120.) Tavoitteet voivat olla 

helppo kirjoittaa, vaikka koneelle ylös, mutta niitä ei saa unohtaa sinne. Jos ei ole mahdollista saada 

niitä konkreettisesti esille, niin olisi hyvä ainakin pari kertaa viikossa päivän alussa lukea ne kerran 

läpi, mitä on yhdessä sovittu ja toimia sen mukaan. Vision ja mission pitäisi sisältyä tavoitteisiin. 

Tavoitteiden asettamiseen voi käyttää tätä mallia: SMART, joka tulee sanoista specific, measurable, 

achievable, realistic, relevant, targeted ja timed. Tavoitteiden asettaminen kuuluu kaikkeen johdet-

tuun toimintaan ja niiden kautta on mahdollista arvioida laatua ja tuloksia. (Juholin 2010, 59.)  

Vaikka ymmärrämme riittävän ja säännöllisen viestinnän tärkeyden sidosryhmillemme ja haluamme 

kommunikoida heille heidän haluamallaan tavalla, on meidän oltava käytännöllisiä. Projektipäällik-
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könä yksi tavoitteista on rajoittaa tapoja kommunikoida sidosryhmien kanssa, mieluiten kommuni-

koida tavoilla, jotka toimivat parhaiten, ottaen huomioon kaikki muu mitä on tehtävä projektissa. 

Me kaikki otamme tiedot vastaan eri tavalla. Jotkut meistä ovat visuaalisempia ja haluavat nähdä 

kaavioita ja käyriä, jotkut mieluummin haluavat tiedot esityksien ja kokouksien kautta ja jotkut ha-

luavat tiedon, mitä voivat ensimmäiseksi analysoida ja tarkastella itse ja vasta sen jälkeen keskus-

tella toisen kanssa siitä. (Abudi 2013.) 

Huonoa viestintää on myös liiallinen viestintä sidosryhmän kanssa. Jos sitä on liikaa niin voimme 

menettää sidosryhmien sitoutumisen ja huomion. Kannattaa luoda hyvä viestintäsuunnitelma, että 

saadaan pidettyä hyvä tasapaino viestinnässä. Näitä kysymyksiä on hyvä pohtia: Kuka tarvitsee tätä 

tietoa? Kuinka usein näitä tietoja on jaettava? Millä keinoin tieto jaetaan? (Abudi 2013.) 

On luotava suhteita sidosryhmiin, jotta saa selville mitä kukakin tarvitsee. Silloin viestintä helpottuu 

ja muuttuu sujuvammaksi sidosryhmille ja varmasti sidosryhmiltä yritykselle. Luottamus paranee 

projektissa, kun on luotu hyvät suhteet projektin ja sidosryhmien välille. (Abudi 2013.) 

Hanna Salmisen (2014) väitöskirjassa hän tutki aihetta viestinnän osaajasta strategiseksi vuorovai-

kuttajaksi ja tuloksia tutkiessani sieltä ilmaantui tällaisia seikkoja. Kiteytetyissä vastauksissa kerrot-

tiin, että strategisen vuorovaikuttajan tärkein tehtävä on yrityskuvan luominen, sisäistä viestintää ja 

mediaa ja oman yrityksen tuntemista. Viestintäjohtajat sanoivat, että tätä työtä ei opi teoriassa. 

Tutkimuksen tuloksissa mainittiin myös rohkeus ja ihmisten ja asioiden johtamista, muutosjohta-

mista. (Salminen 2014, 9.0.) Väitöskirjassa oli viestintäjohtajien- ja päälliköiden omia näkemyksiä, 

missä nousi esille osaaminen tunne- ja kulttuuriälykkyydessä, kykyä vedota tunteisiin ja motivoida 

ihmisiä (Salminen 2014, 9.2.1). 

Viestintä on yksi tärkein rooli johtamisessa. Oli johtamisen muoto mitä tahansa niin huono viestintä 

luo epäluottamusta. Alumnipäällikkö Tiimiakatemialla huolehtii, että viesti liikkuu alumnien kesken 

ja alumneilta Tiimiakatemialle ja toisinpäin.  

Viestintäsuunnitelman olisi hyvä kattaa nämä asiat: 

1. Viestinnän tavoitteet 
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2. Sidosryhmät 
Media 
Henkilöstö 
Osakkeenomistajat 
Asiakkaat 
Yhteistyökumppanit 
Viranomaiset 

3. Pääviesti, ydin 
4. Yleisote 

Yritysnimien ja brändien hyödyntäminen 
Suunnitelmia ja arvioita suorittamisesta 

5. Viestinnän organisointi 
6. Viestinnän eri keinojen hyödyntäminen 
7. Median huomiointi ja yhteistyö 
(Valpola 2004, 87.) 

Yllä olevan luettelon viestintäsuunnitelmaa voisi käyttää hyödyksi, kun alumnipäällikkö suunnit-

telee viestintää Tiimiakatemialle ja alumneille. Suunnitelma ei tietenkään täysin vastaa alum-

nipäällikön viestintää Tiimiakatemialla. Tässä täytyy siis soveltaa. Alla oleva lista sovellettuna 

Tiimiakatemian tarpeisiin: 

1. Viestinnän tavoitteet 
2. Sidosryhmät 

Talon ulkopuoliset 
Tiimiakatemia 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Tiimiakatemia Global 
Alumnit 
Yhteistyökumppanit 

3. Pääviesti, ydin 
4. Yleisote 

Yritysnimien ja brändien hyödyntäminen 
Suunnitelmia ja arvioita suorittamisesta 

5. Viestinnän organisointi 
6. Viestinnän eri keinojen hyödyntäminen 
7. Median huomiointi ja yhteistyö 

 

Viestinnän muutamia tärkeitä pointteja, että kielen tulee olla tuttua vastaanottajalle eli käsitteet ja 

lyhenteet oltava ymmärrettäviä, tärkeä asia vaatii toistoa, se ei kerran kerrottuna riitä ja ihminen 

pyrkii tekemään tuntemattoman hahmon mahdollisimman nopeasti tutuksi itselleen eli antaa sille 

nimen ja hahmon (Valpola 2004, 197). Nykyisessä aivotutkimuksessa on muutamia havaintoja, joita 

kannattaa pitää mielessä. Muisti jakautuu kahteen osaan: työmuistiin ja säilömuistiin. Ominaista on 
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työmuistille, että se pitää asian mielessä vain lyhyen ajan ja päättää tarvitseeko sitä vai ei. Säilö-

muisti kiinnittää ja jäsentää tiedon vanhaan osattuun tietoon eli kytkeytyy tavallaan jo ennestään 

tuttujen asioiden ympärille. Juonteellisuus kertomuksissa jää helposti mieleen, irralliseksi koetut 

asiat unohtuvat helposti. (Valpola 2004, 199.) Tästä kannattaa ehdottomasti napata tuo juonellinen 

kertomus. Se on jo pitkään huomattu kuinka ihmiset pitävät tarinoista, missä on juoni. Viestinnässä 

voisi käyttää aina jotain tarinallista ilmaisua, niin se varmasti jää ihmiselle helpommin mieleen kuin 

olisi vain faktat lueteltu allekkain. Näillä kohti parempaa viestintää. 

Pääseekö eläkkeelle ilman suuria romahduksia ja virheitä. Tutkimusten mukaan korkeakouluopiske-

lijoilla asiantuntijaura lyö kiinnostavuudessaan johtajahommat laudalta. Nykyiset johtajatkaan eivät 

tätä menoa jaksa, voidaan täysin sanoa, että johtajuuden muutoksen tuuli on jo ilmassa. Nuoret 

haluavat elämältään muuta, kuin työnkeskeistä elämäntapaa. (Kuvaja ym. 2012, 37.) Loppuun vielä 

johtamisesta tällainen näkökulma, mikä vaikuttaa kokonaisuudessaan työntekoon ja johtamiseen. 

Nykyajan trendi oppia koko ajan jotain uutta ja näyttää kiilloteltua kuvaa ulospäin väsyttää meitä. 

Onko tulevaisuudessa johtajia? 

6 Tutkimuksen tulokset 

6.1 Teemahaastattelu 

Tutkimuksen haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna. Haastattelussa käytettiin näitä teemoja: 

Tiimiakatemia, alumnitoiminta ja johtaminen. Haastatteluihin valikoitiin ryhmä, joilta tiedettiin saa-

van hyvää tietoa tutkittavasta aiheesta ja ovat toimineet johtotehtävissä Tiimiakatemialla. Haastat-

teluja tehtiin kahdeksan (8) kappaletta ja ne kestivät keskimäärin yhden tunnin. Haastateltavat luo-

kiteltiin kirjaimin ja numeroin ja heille on ilmoitettu, millä numerolla kukin on merkattu. Lyhenteitä 

tullaan käyttämään tutkimustuloksissa. Sana ”johtaja” tuntui aiheen kannalta sopivalta vaihtoeh-

dolta. Tällä tavoin toteutuu, että haastateltavat pysyvät anonyymeinä ja luotettavuus pysyy kun-

nossa koko tutkimuksen ajan. Osa haastateltavista oli tuttuja haastattelijalle, niin se voi vaikuttaa 

joidenkin vastauksien ilmaisuun. 

Haastateltava Lyhenne 
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Johtaja 1 J1 

Johtaja 2 J2 

Johtaja 3 J3 

Johtaja 4 J4 

Johtaja 5 J5 

Johtaja 6 J6 

Johtaja 7 J7 

Johtaja 8 J8 

Taulukko 1. Haastateltavat 

Laadullisessa tutkimuksessa esimerkiksi teemahaastattelussa pyritään kerätyllä aineistolla saamaan 

ymmärrys ilmiöstä. Ratkaisu pitää löytää suurestakin tekstiaineistosta. Aineistosta voidaan etsiä, 

vaikka prosesseja, rakenteita ja malleja. Tiivistämällä voidaan nähdä suurempia kokonaisuuksia, joka 

hahmottaa näkemään, mistä aineisto koostuu. (Kananen 2010, 60–61.) 

Haastatteluhetki on kahden ihmisen välinen vuorovaikutustilanne, jossa haastateltava kertoo tutki-

jalle kokemuksiaan kohteena olevasta ilmiöstä. Haastattelijan tulee pyrkiä luomaan luottavainen il-

mapiiri haastattelun alussa arvostavalla, kunnioittavalla ja kiinnostuneella asenteella. (Kananen 

2017, 91.) Kun tapasin haastateltavan, niin kyselin hänen kuulumisiaan ja aloitin itse haastattelun 

kevyesti. Juteltiin haastateltavan tämänhetkisestä työtilanteesta. Yleensä ihmiset tykkäävät kertoa 

omista jutuistaan. 
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Haastattelussa tuli hiljaisia hetkiä ja annoin niiden syntyä, koska silloin juttua tuli lisää haastatelta-

valta, kun hän oli saanut hetken pohtia. Haastateltavat voivat luulla tutkijan odottavan lyhyitä vas-

tauksia, jos haastattelija ohjaa jatkuvasti keskustelua. Tällä keinolla pyritään myös saamaan syvälli-

sempiä ja kattavampia vastauksia. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 121.)  

6.2 Tiimiakatemia 

Tässä teemassa keskusteltiin Tiimiakatemiasta opiskelupaikkana ja sen eroavaisuuksista perintei-

seen opetukseen. Esille nousi myös aktiivisuus Tiimiakatemian suuntaan valmistumisen jälkeen. Tut-

kimuksen sisällön kannalta tämä teema oli tärkeä, koska ylipäätänsä nämä Tiimiakatemian talon-

päällikköroolit, mihin tämä alumnipäällikkö myös kuuluu, niin ovat tosi ainutlaatuisia. Myöskin oli 

tärkeää kuulla, miten valmistuneet näkevät Tiimiakatemian. Netistä voi lukea miksi kannattaa hakea 

Tiimiakatemialle ja minkälainen opiskelupaikka se on. Tässä kappaleessa kerrotaan Tiimiakatemi-

asta entisten opiskelijoiden näkökulmasta, mikä poikkeaa netistä löytyviin lähteisiin. 

Vastaajat kokivat Tiimiakatemian tosi erilaisena opiskelupaikkana. Vaikkakin opiskelu ja koulu ovat 

kirosanoja Tiimiakatemialla, koska siellä opiskelijat ovat tiimiyrittäjiä ja perinteiset koulun toiminta-

tavat ovat heitetty roskiin.  

Tiimiakatemialaiset ei varsinaisesti varmasti koe itseään opiskelijoiksi vaan he ovat 
yrittäjiä. Esitellään itsemme kouluna, mutta ollaan yrittäjiä. (J4.) 

Tiimiakatemia on Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö, jossa ajatuksena on, 

että ihmiset pystyisivät tiimitoiminnan kautta saamaan sellaisia työelämän taitoja, jotka auttaisivat 

tulevaisuudessa toimimaan yrittäjänä tai sitten työntekijänä. Siellä opiskellaan yrittäjyyttä sekatii-

meissä, missä on mahdollisimman erilaisia ihmisiä. Tiimit perustavat osuuskunnan, minkä kautta he 

harjoittavat yritystoimintaa 2,5 vuotta. Tradenomintutkinto saadaan siitä käytännössä tehdystä 

työstä. Koulu ilman kokeita ja opettajia tekemisen kautta. Käytännön opit tehdään projektien kautta 

osuuskunnassa ja pyritään pyörittämään mahdollisimman kannattavaa liiketoimintaa myös ohella, 

kerätään opintopisteitä. Tiimiakatemialla kehitetään omia taitoja ja kokeillaan niitä. Tiimi ja valmen-

tajat tukevat omaa kehittymistä siellä. Tämä paikka ei tarjoa varsinaisesti mitään valmista, vaan täy-

tyy itse luoda oma oppimisen polku ja osata johtaa ja muotoilla sitä. Opitaan tunnistamaan oman 

tekemisen tavat suhteessa itseen ja muihin ihmisiin.  
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No joskus mä kuvailin sitä, et se on viidakko. Et siel ny vähä tapahtuu kaiken näköstä 
ympärillä. Ei vaa. Se on vähä enemmä sellasille ihmisille jotka tietää mikä se paikka on. 
Jos mä sitä kuvailen vaikka mun kavereille niin mä oon aina kertonu sitä, että siellä 
opiskellaan yrittäjyyttä yrittäjyyden kautta. Eli pyöritetään sen tiimin kanssa sitä 
osuuskuntaa. Se on niinku hyvin vahva yhteisö, missä tutustuu niihin tiimiläisiin silleen 
tavalla mitä ei pysty normaalissa koulumaailmassa kuvittelemaan, että sillee mä sitä 
yleensä kerron. Ja sit jos ne kysyy mitä se yritys sit tekee, niin sit se on just aika 
ympäripyöree et periaattees mitä me ite haluttii tai pystyttii lähtee tekee. (J3.) 

Tiimiakatemia mahdollistaa paljon asioita, mutta myös vaatii eri tavalla. On parempi lähtökohta, kun 

mietitään, kuinka oikeasti lähdetään esimerkiksi markkinoimaan, vaikka jotakin tuotetta eikä niin, 

että markkinoinnista luetaan jostain kirjasta (J8). Haastateltava J8 sanoi, että tiimissä moninkertais-

tuu oppimisen määrä, jos noudatetaan sprinttipiste aikataulua tiimissä, niin tiimissä luetaan ainakin 

12 kirjaa kuukaudessa toisin kuin, jos yksi ihminen lukisi 12 kirjaa 12 kuukaudessa. Dialogi mahdol-

listaa ja saa oivalluksia erilaisista keskusteluista, näkemyksiä, oppeja ja myöskin opitaan ihmisistä ja 

itsestä. Oppiminen on jotenkin moniulotteisempaa Tiimiakatemialla. J8 sanoi, ettei uskoisi olevansa 

yrittäjänä, jos ei olisi ollut Tiimiakatemialla. Johtamismahdollisuuksia käytännössä on tarjolla erilai-

sia; tiimiliideri, talouspäällikkö, asiakkuuspäällikkö, markkinointipäällikkö, talonpestit. Ei ole kovin-

kaan montaa koulua, jossa tarjotaan jotain tuollaista pestiä ja vastuuta tietystä asiasta. Tiimiakate-

mia ei ole välttämättä paras paikka kaikille. Opiskelusta voi Tiimiakatemialla rakentaa sellaisen kuin 

haluaa ja mennä siihen suuntaan, mikä on itselle mieluisin. Se ei silti ole paikka, missä pääsee hel-

polla. Jos haluaa oppia muiden rakentaman opintosuunnitelman mukaan, niin Tiimiakatemia ei ole 

välttämättä se oikea paikka. Harvoin saa sellaista mahdollisuutta kokeilla yrittäjyyttä käytännössä 

2,5 vuoden aikana pelkoa siitä, että tuottaako toiminta. Sitten, kun siihen yhdistää vielä tiimin ym-

pärille, niin voi ottaa vielä isompia riskejä. (J8.) Haastateltava J8 sanoo asian näin: 

Eihän se kuitenkaan kaikille oo se välttämättä optimaalisin ja paras paikka. Vaikka mä 
kylläkin nään sen semmosena paikkana, että siitä voi rakentaa semmosen ku ite ha-
luaa ja minne sinne suuntaan mihin ite haluaa, mutta ei se silti kaikille oo se paikka. 
Niinkun välttämättä ihanteellisin mahdollinen. Että jos haluaa ja tykkää oppia silleen 
et joku kertoo sulle, että asia on näi ja sä kirjotat ylös sen ja oot silleen että jes sain 
kirjotettuu tän ajatuksen ylös mitä toi sano mulle, että tää on oikein. Ja haluaa jatkossa 
työelämässäkin tehä niin, että joku kertoo mitä sun pitää tehdä, sit sä teet sen. Niin ei 
se oo paikka sellaselle ihmiselle. Että ihan vaan pointtina se, että ei se kaikille sovi. Tai 
jos haluaa päästä mahdollisimman helpolla. No periaatteessa meijänkin tiimissä sii-
vellä meni porukkaa mutta pääasiassa se ei oo sellanen paikka missä helpolla pääsee. 
Siellä pitää haastaa itseensä. (J8.) 
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Lisäyksenä haastattelijat sanoivat, että Tiimiakatemialla on parasta se, miten siellä kasvaa ihmisenä 

ja kehittyy yrittäjänä, vaikka osalla oli jo kokemusta yrittäjänä toimimisesta. Mainittiin, miten tuol-

lainen elämänkatsomuksellinen taito kehittyy eli miten suhtaudutaan työelämään, työhön ja itse 

työskentelyyn. Ymmärretään erilaisia ihmisiä paremmin ja heidän oppimistaan, kuin myös omaa op-

pimista. Mainittiin myös plussia projektimaisesta työskentelystä, koska nähdään se tulevaisuuden 

työnteon tapana. (J6.) Parasta Tiimiakatemialla on ilmapiiri ja kun siellä on paljon samanhenkisyyttä, 

kun ihmiset ovat innokkaita tekemään ja kehittämään.  

Paskinta on myös se, että ihmisiä tulee eri motivaation tasoilla sisään, että se on tosi 
vaikea löytää se yhtymä pinta siihen, että miten tätä muka tehdään yhdessä tai voi 
olla vaikea riippuen tiimistä, mutta se on toisaalta myös se suola siihen, koska sitä se 
työelämä on, kun ei me kaikki jaeta aina samanlaisia intressejä tai motivaation tasoa 
ja sitä yhteistä tekemistä kohtaan. Että sieltä tavallaan haasteiden kautta löytyy 
myös se Tiimiakatemian vahvuus, että sä opit sukkuloimaan erilaisten ihmisten 
kanssa, erilaisten muuttuvien tilanteiden kanssa, mutta ennen kaikkea opit sitä itse-
tuntemusta, miten sä toimit silloin, kun tilanteet menee hyvin, miten sä toimit silloin, 
kun tilanteet ei mene hyvin, miten toimit paineen alla. Mä oon aina sanonut, että Tii-
miakatemia on semmoinen asenne koulu. (J7) 

 

J8 sanoi, että opiskeluajasta jäi paljon vahvempia ja pysyvämpiä muistikuvia ja mielettömiä oppeja 

verrattuna perinteisempään opetukseen. Tiimiakatemia on silti kova koulu. Siellä saa toimia paljon 

itsensä kanssa ja painia omien pelkojen kanssa myös, kuinka paljon uskaltaa haastaa itseään. Mitä 

enemmän antaa, niin sitä enemmän saa takaisin. (J8.) Tiimiakatemia on tiivis yhteisö ja akatemia 

aikoina ei ole niin väliä, että oletko milläkin vuosikurssilla, että siellä kyllä tutustuu ihmisiin (J3). 

Haastatteluissa selvitettiin ovatko haastateltavat olleet paljon yhteydessä Tiimiakatemiaan, niin se 

vaihteli paljon. Osa ei ole ollut yhtään. Jotkut ovat olleet yhteydessä valmentajiin ja tiimiyrittäjiin. Ja 

osa osallistunut järjestettäviin alumnitreeneihin ja moni ei ollut osallistunut ollenkaan. Haastatel-

tava J2 käyttää hyödyksi Tiimiakatemian verkostoa ja saa sieltä tekijöitä omaan yritykseen (J2). Tuli 

ilmi haastateltava J7, että oli helpompi olla yhteydessä Tiimiakatemiaan, kun valmistumisesta oli 

vähän aikaa ja tiimiyrittäjissä oli vielä tuttuja. Nyt ne tututkin ovat valmistuneet, niin vähemmän 

ollut yhteydessä ja se työnimu vie mukanaan. (J7.) Korona-aika on vaikuttanut varmasti ihmisten 

osallistumiseen, koska tapahtumat ovat vähentyneet, mihin on voinut osallistua. 
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6.3 Alumnitoiminta 

Tässä teemassa keskusteltiin Tiimiakatemian ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun alumnitoimin-

nasta. Pohdittiin nykyisiä tapahtumia, missä alumnit ovat olleet mukana ja millä tavoin he kokevat 

alumniverkoston. 

Tiimiakatemian alumnitoiminta on aina ollut todella laadukasta ja se on tosi poikkeuksellista, kun se 

on toiminut omana toimintanaan aina. Siellä huomattiin jo alkuvaiheessa verkostojen tärkeys. Ver-

ratakseen Jamkin liiketalouden alumnitoimintaan, niin siellä ollaan vasta käynnistelemässä sitä. (J5.) 

Haastateltava J5 ei osannut vastata, mistä alumnitoiminnan historia on lähtöisin. Tiimiakatemia 

täyttää vuonna 2022 29 vuotta. J5 arveli, että ne ensimmäiset valmistuneet opiskelijat Tiimiakate-

mialta silloin noin 29 vuotta sitten ovat varmaan halunneet auttaa uusia tiimiyrittäjiä, koska on voi-

nut olla sellainen ulottuvuus, että autetaan uutta sukupolvea ja siinä on voinut myös olla sellainen 

verkostoitumisen näkökulma, mikä tulisi siitä, että löytyy hyviä tekijöitä ja yhteistyökumppaneita. 

J5 myös näkee, että Tiimiakatemian yhteisöllinen oppiminen ruokkii alumnitoimintaa, koska valmis-

tuneet eivät periaatteessa lähde kokonaan, kun he valmistuvat vaan jäävät tähän verkostoon. On 

varmaan nähty, että alumnitoimintaa on syytä organisoida. J5 nosti myös näkökulman tulevaisuu-

teen, että silloin olisi iso tarve löytää oikeasti hyviä tekijöitä. Jos miettii osaaja pulaa Suomessa, että 

mitä tietoa teknologia teollisuus on vasta informoinut, että miten paljon on tarvetta hyville tekijöille. 

J5 uskoo, että tulevaisuudessa tulee olemaan vahvempi linkki alumnien kanssa. Siellä voidaan tulla 

tarvitsemaan sellaisia ihmisiä, jotka johtavat projekteja verkostomaisesti. Niin hän luulee, että sen 

merkitys tulee tulevaisuudessa kasvamaan. (J5.) 

Alumnitoiminta on elänyt vuosien varrella. Ennenkin on järjestetty esimerkiksi alumnitreenejä ja 

synttäreitä, vaikka opiskelijoista ei ollut valittu alumnipäällikköä. Ylipäätänsä Jamkin kautta koettiin, 

että Tiimiakatemia on alkanut pienentyä vuonna 2014–2015 ja koettiin, että ihmiset eivät välttä-

mättä löytäneet reittiä hakea Tiimiakatemialle, koska sinne ei ollut erillistä kärkihakua, niin sellainen 

järjestettiin. Ennen piti hakea perusliiketalouden linjalle, käydä vuosi perusopintoja ja hakea kärki-

haussa yrittäjyyden innovoinnin ohjelmaan, niin Tiimiakatemia oli silloin aika piilossa. Tuo aika on 

varmasti vaikuttanut isosti alumnitoimintaan. Alumnitoiminta on kehittynyt ja toiminut hyvillä urilla 

tuon hakumuutosten jälkeen, kun on tehty hyvää työtä verkostojen uudelleen rakentamisessa, 
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koordinoimisessa ja johtamisessa alumnipäällikön johdosta. Vaikka haasteita on ollut, niin se on sel-

laista toimintaa, mitä katsotaan Jamkin tasoisesti tarkasti. Mitä alumnitoiminnassa tehdään, mitkä 

ovat hyvät käytännöt ja niistä otetaan mallia sitten koko organisaation toimintaan. (J5.) 

Alumniverkosto on sellainen ammatillinen verkosto (J5). 

J5 näkee, että alumnitoiminta lähtee jo siitä rekrytointi vaiheesta. Mitä Tiimiakatemia viestii talon 

ulkopuolelle ja mitä ne viestit ovat siellä päässä, kun ihminen miettii Tiimiakatemialle hakemista. 

Hakeminen Tiimiakatemialle kehittyy entisestään, kun viime vuonna saatiin jo omat pääsykokeet ja 

talo sai valita 19/40 opiskelijaa itse, niin tulevana vuonna kaikki tulevat opiskelijat Tiimiakatemia 

valitsee itse. J5 nosti esille myös ne tiimiyrittäjät, jotka valmistuvat, niin he lähtevät maailmanym-

pärysmatkalle ja ensimmäinen alumnikohtaaminen voi hyvin olla vasta vuoden päästä siitä olevilla 

Tiimiakatemian synttäreillä, niin se olisi hyvä keksiä, miten tuottaa arvoa sille ajalle. Voisiko Tii-

miakatemia tarjota apua tälle valmistuneelle opiskelijalle, kun hän palaa maailmanympärysmatkalta 

yrityksen perustamisessa tai työpaikan haussa. Ja miten siihen ajalle voisi tuoda alumniverkostoa 

lähemmäksi. Olisi hyvä nähdä se koko ketju, mistä tuossa puhuttiin. (J5.) 

Alumnit ketkä olivat haastateltavina, kaipasit erilaisia asioita Tiimiakatemia suunnalta. Heitä kiin-

nostaa seurata, mitä juttuja Tiimiakatemialla tapahtuu. J3 ja J7 ei kaipaa mitään uutta Tiimiakate-

mian suunnalta tai ainakaan lisää toimintaa. Sanottiin, että työnimu vie mennessään ja kalenteri on 

täynnä. Tulee myös helpotus siitä, kun ei tarvitse tehdä enää kirjapisteitä ja esseitä. (J7.) J1 ja J8 koki 

vaikeaksi osallistua järjestettäviin tapahtumiin, koska eivät koe sitä enää samalla lailla toisin, kuin 

olivat itse opiskelijoina siellä, ja se kynnys osallistua kasvaa koko ajan (J1 & J8). Vaikka ennen olisikin 

ollut aktiivinen kaikissa tapahtumissa, niin alumnina se on vaikeaa (J8). Pari alumnia juuri mietti sitä, 

että keitäköhän mahdollisiin tapahtumiin tulee, että tuleeko sinne tuttuja. Vaikka koettiin se myös 

niin, että ollaan kaikkia samaa yhteisöä ja jaetaan se sama alusta. (J1 & J7.) 

Aina kun verkostossa tulee semmoinen ihminen vastaan, niin on silleen “hei high five” 
juttu, että hei heimon miehiä. Että kyllä sen aina tunnistaa sen yhteisen energian. (J7.) 

 Koettiin myös, että alumnitoiminta on sellainen teema, mihin ei ole päässyt mukaan. Haluttaisiin 

olla vielä osa yhteisöä ja nähdä ihmisiä. (J8.) Olisi kiva päästä vaihtamaan ajatuksia muiden alumnien 

kanssa. Yhteisöjen ylläpitäminen on tärkeää ja että sitä tulee johdettua. Henkilöt, jotka eivät ole 
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normaalisti mukana tapahtumissa ja toiminnassa, niin tuskin osallistuvat myöhemminkään. Koettiin, 

että nykyiset alumnitreenit ja viestinnän tavat ovat hyviä, varsinkin verkossa toteutettavat alum-

nitreenit. Tuli mainita, että olisi kiva tavata saman vuosikurssin tuttuja ja vaikka uusiakin tiimiyrittä-

jiä ja alumneja. Mietittiin myös, että jos tapaamisia kohdennettaisiin tietyille vuosikurssilaisille, niin 

siellä olisi niitä oman vuosikurssin tuttuja paikalla (J7). J6 antoi näkökulmaa siitä, kun Tiimiakatemian 

verkosto on laaja ja siellä on voimaa, niin miten pystyttäisiin parantaa maailmaa yhdessä. Verkos-

tossa on potentiaalia, tietoa ja taitoa. Miten sitä osattaisi hyödyntää, niin että verkostoja rakennet-

taisiin ja kontakteja luotaisiin ja niitä myös voitaisiin markkinoinnillisesti ja myynnillisesti hyödyntää. 

Tiimiakatemian verkosto ajattelee samalla tavalla ja tuntee toisensa, niin olisi helpompi lähteä ra-

kentamaan yhteistöitä ja projekteja. Haluttaisiin mahdollistaa ja tuoda lisää dialogi hetkiä alumnien 

kanssa, koska oli aihe mikä vaan, niin se lähtee yleensä lentoon ja keskustelua riittää. Dialogista 

muiden kanssa saa oivalluksia ja ymmärrystä. Dialogin kautta opittaisiin muista ihmisistä ja sitä 

kautta rakentuisi mahdollisia projekteja, mitä myös jotkut ovat saaneet rakennettuakin. (J6.) 

Tiimiakatemian synttärit mainittiin joka haastattelussa, koska siellä pääsee verkostoitumaan ja nä-

kemään kavereita. Siellä on yleensä se aamun toiminnallinen osuus ja illalla juhlat. Toivottiin perin-

teisiä kirjapiirejä alumneille. Mainittiin myös siitä, että alumnit ovat hyvä kokeilualusta uusille ide-

oille, koska heitä on niin paljon. (J6.) Koettiin, että varsinkin, jos toimii yrittäjänä niin Tiimiakatemia 

on paikka, mistä voi rekrytä ihmisiä, koska joka vuosi tulee yli 50 opiskelijaa Tiimiakatemialle. Ja että 

ihmisillä on sama ajatusmalli, kun ovat käyneet Tiimiakatemian, niin siinä on jo sellainen yhteys ih-

misiin. Olisi myös mielenkiintoista kuulla, minkälaista osaamista Tiimiakatemialla kasvaa. Jos siis 

alumnit saataisiin yhdistettyä hyvin Tiimiakatemialle niin silloin, kun uusi vuosikurssi valmistuu niin 

siihen voidaan olla heti yhteydessä, kun sinne on jo tartuntapinta. (J4.) Koettiin, että Tiimiakatemi-

alle on helppo mennä käymään, kun siellä on aina lämmin fiilis tiimiyrittäjien ja valmentajien osalta. 

Olisi siis kiinnostusta päästä käymään Tiimiakatemialla. Haastateltava ei ole käynyt alumnitapahtu-

missa. (J8.) J8 haastateltava sanoi, että olisi kiva, jos pinkut soittelisi ja pääsisi juttelemaan heidän 

kanssaan. Voisi myötävaikuttaa heidän kanssaan ja tarjota näkemyksiä Tiimiakatemiaan liittyen. 

(J8.) Alumnien yhteistietojen kerääminen ei ole koskaan toiminut hyvin (J6). Alumnitoiminta Tii-

miakatemialla on ihan erilaista, kuin perinteisellä liiketalouden puolella. Tiimiakatemialta ollaan pal-

jon yhteydessä alumneihin verrattuna perinteisellä puolella. Perinteisellä liiketalouden puolella ei 

ole opiskelijasta valittua alumnipäällikköä. (J3.) 
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Tärkeää on yhteistyö entisen koulun ja alumnien välillä, koska se tarjoaa mahdollisuuden päästä 

päivittämään omaa osaamista (J2). Alumneja kiinnostaa tiimiyrittäjien uusi tieto ja ymmärrystä tä-

män henkisestä työelämästä. J6 nosti esimerkkinä sen, kun jotkut alumnit ovat valmistuneet silloin 

kymmeniä vuosia sitten, niin yhteistyö on tärkeää, että he saisivat sitä uutta tietoa tiimiyrittäjiltä. 

Myöskin saada ymmärrystä tiimiyrittäjiltä, mitä nyt tapahtuu, mitä on tulossa, mitä he näkevät ja 

verrattuna siihen, mitä alumnit näkevät työelämässä. (J6.) Myös yhteisöllisyyden kannalta on tär-

keää, että on yhteistyötä alumnien ja Tiimiakatemian välillä. Tiimiakatemialaiset omaa saman koke-

muspohjan, niin heidän kanssaan on helppoa ratkoa eteen tulevia haasteita. Jos Tiimiakatemialle on 

alumnina kontaktipintaa, niin sieltä löytää tekijöitä omiin asioihin, kun selvitetään, mitä osaamista 

siellä on. (J2.) On tärkeää, kun pystytään jakamaan kokemuksia toisten kanssa ja miten voidaan aut-

taa toisiamme. 

On se tietyllä tapaa niinku myöskin silleen nostalgian kannalta tärkeää, että niinku 
kyllä tääkin on vaikka se on aika lyhyt aika se 3 vuotta, että se on tehnyt niinku mä 
veikkaan, että tosi iso merkityksen aika monen elämään niinku se Tiimiakatemia aika, 
niin mun mielestä niinku tietyllä tapaa mun mielestä nostalgista fiilistellä sitä myöskin 
vaan (J4). 

 Yhteistyö nähdään kokoavana voimana (J1). Osa alumneista pitää tosi aktiivisesti yhteyttä toisiinsa 

ja Tiimiakatemiaan, mutta osa taas ei. Alumnitreeneissä nostettiin esille erilaisia työkaluja, mitä Tii-

miakatemian aikana käytettiin, niin alumnit olivat niistä tosi innoissaan ja haluavat viedä niitä omalle 

työpaikalleen, kun ne koettiin tärkeänä. (J1.) Kulttuurimainen jatkumo on tärkeää eli, että jaetaan 

alumnien ja tiimiyrittäjien kesken kokemuksia. Tiimiyrittäjät saattavat helposti rutinoitua liikaa 

omaan tekemiseen ja sen hetkiseen kulttuuriin, ajan henkeen ja että ajatellaan normeina joitakin 

asioita. Monesti, kun alumnit ovat tulleet juttelemaan tiimiyrittäjille, niin tajutaan kuinka paljon jot-

kut asiat ovat nykyään paremmin Tiimiakatemialla ja jotkut asiat taas vaatisivat kehitystä. Yhteis-

työtä pitäisi tehdä entistä enemmän, että saataisiin tiimiyrittäjiä myös sinne työelämään. Tietenkin 

yhteistyöhön vaikuttaa alumnien resurssit omassa elämässä ja arjessa. (J7.) 

Haastattelussa yritettiin selvittää, kuinka tutkimukseen osallistuneet alumnit osallistuisivat mahdol-

lisiin tapahtumiin, mitä Tiimiakatemia järjestää. Ja minkälaista toimintaa he haluaisivat, että Tii-

miakatemia järjestää. J4 haluaisi pitää vuoden taukoa Tiimiakatemiasta ja kerätä kokemusta sen 

vuoden aikana. Sitten vuoden päästä haluaisi olla aktiivinen mahdollisissa tapahtumissa. Hän mai-



32 
 

 

nitsi myös, että osallistuisi tapahtumiin maksimissaan 5 kertaa vuodessa ja hänelle voisi ehdotto-

masti tiimiyrittäjät soitella. (J4.) Osa haastateltavista alumneista haluaisi olla tapahtumissa isom-

massakin roolissa kuin vain osallistujana, mutta osa haluisi vain osallistua eikä ottaa vastuuta. Ha-

luttaisiin, että olisi mahdollisimman helppo osallistua. Tähän vaikuttaa myös alumnien resurssit. 

Mainittiin innostus antamaan tukensa mahdollisiin tapahtumiin ja juttuihin. Aina ei tarvitse olla jo-

tain erikoista puhujaa paikalla, vaan rennot juttelut toisten kanssa myös kiinnostaa. J6 nosti esille 

ajatuksen siitä, vaikka tapahtumat ovat yleensä ilmaisia alumneille, niin miten se ostoprosessi me-

nee siinä, että saadaan ihmiset tarttumaan kutsuun (J6). Tapahtumissa voisi olla tietty teema, mutta 

ei liian rajallinen, ettei se rajaa ihmisiä. Juttuja, mitkä keskittyisivät työelämään, miten Tiimiakate-

mian oppeja on vienyt omaan elämään, mitä on opittu ja voitaisiin yhdessä kehittää juttuja keskus-

telun avulla. Alumni J7 mainitsi, että heidät pitää opettaa uusiin juttuihin. Jos tapahtuman järjestäjä 

kokee parin kerran jälkeen, ettei jokin asia nyt onnistunut, niin yleensä siinä on vain se, että alumnit 

eivät vielä tajunneet, mikä tämä uusi juttu oli. Niin kuin markkinoinnissakin asiakkaat pitää opettaa 

siihen, mitä on tulossa, mitä se tarkoittaa asiakkaalle, mikä on asiakkaan rooli ja tehdään jälkimark-

kinointia tapahtumasta. (J7.) Tiimiakatemian synttärit nostettiin melkein joka haastattelussa suosi-

tuimmaksi tapahtumaksi alumneille. Muutamissa nousi myös alumnitreenit, aamukahvit alumneille 

ja osa voisi haluta tulla seuraamaan 24H-synnytyksiä ja Kick-offeihin. 

Alumnit keitä haastateltiin, näkivät alumnikirjeen hyvänä ideana. Osa piti siitä paljon ja osa mietti 

siihen kehitysideoita. Haastatteluissa oli 2 alumnia, jotka olivat laittaneet tämän alumnikirjeen 

alulle. Se tehdään Mailchimp nettisivun kautta ja siellä sitä tehdään vielä tänäkin päivänä. Alumni-

kirjeen sisältö on muuttunut vuosien saatossa. Ennen se oli enemmän mainostuskanava valituista 

projekteista alumneille. Nykyään siellä on tarinoita alumneista, Tiimiakatemian kuulumisia ja tii-

miyrittäjien projekteja. Alumnikirjeen lukijat ovat värikäs kuulijakunta. Ihmiset haluavat eri asioita 

tästä kirjeestä. Osa haluaa juuri lukea Tiimiakatemian kuulumisia ja osa haluaa tietää, mitä osaa-

mista Tiimiakatemialla on. Osaa varmasti kiinnostaa oppia toisista alumneista. Vinkattiin, että kir-

jeeseen voisi laittaa juttuja alumneista näkökulmana heidän työelämän ongelmiaan ja näkyykö se 

myös muilla aloilla. Luoda keskustelua tuosta aiheesta. Haluttaisiin alumnikirjeeseen sellainen aja-

tus, että katsottaisiin tulevaisuuteen reflektoimalla juttuja, mitä on tapahtunut ennen. (J4.) J2 

alumni koki, ettei ole kohderyhmää, mitä alumnikirjeessä puhutaan. Hän kuitenkin kokee, että se 

toimii hyvin tapahtumien mainostuskanavana. (J2.) Alumnikirjeen rakennetta kehuttiin ja varsinkin 

sitä, kun siellä on nostettu yksi alumni esille, koska kaikki ei tunne kaikkia. Ei haluta, että alumnikirje 

on pelkästään alumneille kohdistettuja alekoodeja tiimiyrittäjien projekteista ja projekteihin. (J1.) 
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J6 alumni mietti, että olisiko mahdollista, että alumnikirje jäisi johonkin muualle talteen kuin sinne 

omaan sähköpostiin, ettei sieltä tarvitsisi kaivella. Vaikka johonkin nettisivuille esimerkiksi Tiimiaka-

temian nettisivuille, koska varmasti muitakin kiinnostaa tuo kirje, kuin vain alumneja. Se voisi auttaa 

rekrytoinnissa, kun etsitään uusia opiskelijoita ja alumneja verkostoitumaan. Ainahan alumnit ei 

ehdi lukemaan kirjettä, mutta kyllä sitä jäisi kaipaamaan, jos sitä ei tulisi. Tuli myös ajatus siihen, jos 

Tiimiakatemian Instagram-tiliin tulisi sisältöä, mikä on kohdistettu alumneihin. Oma Instagram-tili 

alumneille ei olisi hyvä, koska silloin olisi liikaa seurattavia tilejä. Toivottiin jotain helppoa karttaa, 

mistä näkyisi, missä Tiimiakatemialaisia on pitämässä projekteja. Olisi kiva, jos alumnikirjeessä mai-

nittaisiin hyviä kirjavinkkejä ja podcasteja, kun niitä Tiimiakatemialla paljon hyödynnetään. (J6.) J3 

tuli toive tuli alumnikirjeiden sisältöön, ettei se olisi liian sisäänpäin kääntynyttä niin sanotusti. 

Alumnit elävät jo uudenlaista elämää, niin he eivät välttämättä ymmärrä tiettyjä uusia juttuja, mitä 

Tiimiakatemialla on syntynyt. (J3.) Tässä suora lainaus, miten J3 asian esitti: 

Sit just ehkä niinku sisällöllisesti pitää sen tietyllä tapaa mielessä, että alumnit ei ole 
kuitenkaan enää niin sisällä siinä akatemian arjessa ja kuplassa, että me ollaan sitten 
nyt taas omissa uusissa elämänvaiheessa, meillä on omat uudet työyhteisöt tai ta-
pahtuu mitä tapahtuu niin tota, niin sitten vaan just vähän katsoo ettei nyt ettei vedä 
ihan liian inside juttua sinne, mutta eipä sitäkään ongelmaa nyt varmaan ihan hirve-
ästi sillain ollut. (J3.) 

 

J3 mainitsi, että on sitä selvitelty, että lukeeko alumnit alumnikirjettä. Selvisi, että sillä on tietty lu-

kijakunta. (J3.) J7 mainitsi myös, että alumnikirjeet ovat olleet joskus vähän pitkiä. Joskus siellä on 

ollut esittelyjä tiimeistä, jotka ovat voittaneet Tiimiakatemian palkintoja niin alumni koki, ettei saa-

nut siitä lisäarvoa, koska tiimit ovat sellaisia, mitä alumnit eivät tunne. Enemmän voisi noissa tilan-

teissa mainita, mistä palkinto on ansaittu ja mitä on tehty sen eteen. Tiimiakatemialla on yllä sellai-

nen tietynlainen kulttuuri tai henki ja sitä olisi hauska tuoda esille alumnikirjeissä hyvänmaun 

rajoissa. Tiimiakatemialla puhutaan sanasta spiritti. (J7.) 

Alumnitreenit koettiin hyväksi tavaksi päästä verkostoitumaan muiden alumnien ja tiimiyrittäjien 

kanssa. Varsinkin korona-ajan seurauksena tulleet verkossa pidettävät alumnitreenit ovat olleet me-

nestys, koska sinne pääsee tulemaan porukkaa muista maista. Paikan päällä pidettävät livetreenit 

ovat kokeneet vähän inflaatiota, mutta niihinkin on tietty kohderyhmä, jotka pitävät siitä, että pää-

see istumaan dialogirinkiin ja treenien jälkeen pääsee viettämään mahdollisesti aikaa yhdessä. (J4.) 
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Alumnitreeneissä pääsee hyödyntämään yrittäjätukiverkostoa ja jakamaan ongelmia ja siellä niihin 

saa apua (J3). Tässä vielä J3 sanoiksi puettuna: 

Se on kiva nähä tuttuja. Ja tosiaankin päästä sitä yrittäjätuki verkostoo niinkun 
hyödyntämään. Saada tämmöstä niinkun selfhelp ja jaetaan ongelmia, niin se jo 
helpottaa itsestään vaikka ei saakaan niitä ratkaisuja. Niin sieltä löytyy sitä ymmär-
rystä ja kokemuspohjaa. Monet asiat ei oo niin selkeitä niille henkilöille, jotka ei oo 
ollut ite yrittämässä tai tekemässä asioita sitten siellä on erilainen maailmankuva. 
Ongelmanratkasu toimii paljon paremmin tässä alumniporukassa. (J3.) 

 

J6 osasi sanoa, että alumnitreenejä on ärsyttävä järjestää, koska siinä on paljon markkinointia ja 

vaikea saada välillä porukkaa paikalle. Tuli idea, jos ne maksaisivat vähän ja ruoka ja majoitus kuu-

luisi hintaan. Jokin viikonloppu tapahtuman tyylinen. (J6.) Koettiin, että alumnitreenejä kaivataan 

Jyväskylään ja Helsinkiin (J3). 

Tietysti ehkä just no olisi ihan hauska just silleen mennä tuota niin kuin johonkin tree-
neihin itsekin joskus. Koska se on just silleen hauska ajatella, ettei jossain dialogi rin-
gissä istuminen on nykyään enää valitettavasti millään tavalla osaa enää mun arkea, 
että minulla ei ole enää treeneihin 2 kertaa viikossa. Siinä vois just silleen tulla vähän 
kyllä semmoisia hyvin flashback siitä hommasta ja hauskaa. Ja Helsingissäkin on tie-
tysti aika paljon alumneja ja kyl niitä joskus tääl on olluki. Nii Helsinkiin ja Jyväskylä 
niin kyl niille jonkinlaista tilausta olis. (J3.) 

 

J7 alumni ei ollut käynyt yhdessäkään järjestetyissä alumnitreeneissä. Hän mainitsi, että pitäisi 

saada enemmän lisäarvoa ja sitoutumista asiaan, että tulisi pitkän päivän päätteeksi alumnitreenei-

hin. On myös sellainen ajatus, että kannattaako osallistua, jos sinne ei ole kuin pari osallistujaa. Niin 

olisi hyvä luoda alumnitreenien jälkeen infoa, että kuinka monta osallistujaa oli ja mistä keskustel-

tiin. Yrittää luoda alumneille sellainen FOMO tunne eli ”Fear Of Missing Out”. Paitsi jäämisen pelko 

(Li 2021) jostain, niin se voisi tuoda motivaatiota osallistua seuraaviin tapahtumiin. (J7 & Li 2021.)  

Kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä siitä, että alumniverkosto on tärkeä verkosto. Välillä se 

saattaa unohtua, kuinka sitä voisi käyttää hyödyksi. J8 sanoi, että se oli sellainen juttu, mihin ei ole 
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ollut kauheasti yhteydessä. Se ei tapahdu itsestään, että vasta valmistunut pääsisi heti hyvin sisään 

alumniyhteisöön. (J8.) 

Tiimiakatemian alumnit tiesivät aika vähän Jyväskylän ammattikorkeakoulun alumnitoiminnasta. 

Osalle oli tullut syksyllä 2021 kutsu, että voi liittyä Jamkin alumnirekisteriin ja osa oli tietoinen siitä, 

että alumnitoimintaa siellä yritetään parhaillaan kehittää. Jamkista tiedettiin se, että se tarjoaa 

ylemmän amk tasoista koulutusta (J7).  

Jos Jamk pitäisi jonkun alumnitilaisuuden, niin se olisi varmaan sitten silleen, että 
sulle tulee sinne kutsu ja siellä olisi vaikka joku puhuja ja kavereiden kanssa ehkä yh-
dessä juttelette ja mietitte menettekö sinne. (J3.) 

 

Koetaan, että alumnitoiminta tuolla peruslinjalla on erilaista kuin Tiimiakatemialla. Yksi haastatel-

tava mainitsi, että Jamk yhdistää viestinnällisesti hyvin heidän opiskelijoitaan ja he järjestävät hie-

noja puhujatapahtumia, missä on ollut esimerkiksi urheilijoita (J4). Toiselle oli taas tiedossa se, että 

kyllä Jamkin tasolla ollaan kiinnostuneita valmistuneista opiskelijoista, sillä siellä on hienoja uratari-

noita (J3). J8 mainitsi, että Jamkin alumnitoiminta ei kiinnosta (J8). 

Ei hirveetä kaipuuta sinne Jamkin suuntaan tai tuntemuksia sinne suuntaan, toisin kuin 
Tiimiakatemiaan (J8). 

 Tiimiakatemian alumnit eivät välttämättä koe kuuluvansa Jamkiin (J6). 

J1 alumni kertoi hänen kokemuksiaan Proakatemian alumnitoiminnasta. Tässä se hänen sanomana: 

J1 vinkkasi Proakatemian alumnitoiminnasta. J1 oli sinne yhteydessä ja oli heidän 
treeneissään. Siellä on niinku semmoset, kuin avain alumnit, jotka itse pyörittävät 
alumnit sitä alumnitoimintaa. Siellä treeneissä ei ole sekaisin opiskelijoita ja alum-
neja. Tai ainakaan silloin ei ollut ja he puhuivat pajoista. Eli on alumnipajoja erilai-
sista aiheista. Se oli tosi jees. J1 tuntuu, että jos ne on ite ne alumnit pyörittämässä 
sitä toimintaa, niin siinä katkeaa vähän se yhteys sinne opinahjoon. Myös silloin, kun 
J1 vieraili Proakatemialla, niin silloin ne avainalumnit oli hyvin samoihin aikoihin val-
mistunut eli se oli sellainen pikku kopla, jotka sitten järkkäilivät, toiset tietenkin oli 
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aktiivisia ja toiset vähemmän, mutta sitten siihen voi olla vaikea saada eri ikäryh-
mistä porukkaa. Jyväskylän systeemi on parempi, kun täällä on opiskelijat mukana. 
(J1.) 

 

6.4 Johtaminen 

Teemahaastatteluissa puhuttiin haastateltavien kanssa johtamisesta aiheena ja minkälaisia haas-

teita ja onnistumisia johtamiseen liittyy Tiimiakatemialla. Käytiin myös haastateltavien mielipiteitä 

alumnipäällikön tehtäviin, oppeihin ja näkökulmiin. 

Alumnipäällikön virka kestää Tiimiakatemialla noin vuoden normaalisti. Haastatteluissa kävi ilmi, 

että jokainen oli sitä mieltä, että alumnipäällikkyyden hienous on sen verkostoitumismahdollisuus. 

Päällikkörooleissa pääsee kehittämään omia johtamisen taitoja, kuten viestinnäntaitoja ja kokonai-

suudessaan koko talon johtamista muutenkin, kuin vain oman tiimin tasolla. Alumnipäällikkönä pää-

see kehittämään yhteisöllisyyttä Tiimiakatemialla ja tapahtumien järjestämistä tiimiyrittäjille ja 

alumneille. Myös toiminnan kehittämismahdollisuudet nousivat esille. Haastateltavat kokivat, että 

alumnipäällikkö Tiimiakatemialla on sellainen linkki tai yhteyshenkilö alumnien ja tiimiyrittäjien vä-

lillä. Alumnipäällikkyys nähtiin sellaisena roolina, että koitetaan johtaa Tiimiakatemian yhteisöä ta-

lon ulkopuolelle asiakkaisiin (J7). Alumnipäällikölle kuuluu viestintä alumneille, huolehtia alumnien 

yhteystietolistasta, viestiä mahdollisesti Tiimiakatemialle alumnien suunnalta, kehittää toimintaa ja 

järjestää mahdollisia tapahtumia alumneille. Uutiskirjeiden eli alumnikirjeiden avulla viestiminen 

alumneille on ollut yleisin tapa. Uutiskirjeiden analytiikan seuraaminen on myös tärkeää, ettei vaan 

tee rutiinin omaisesti jotain, vaikka se ei tuota hyötyä (J3). Myöskin nousi esille alumnien tutum-

maksi tuominen tiimiyrittäjille ja myös vahvistaa sitä ajatusta, että alumneihin voi olla yhteydessä. 

Jokaisella haastateltavalla oli erilaisia mielipiteitä Tiimiakatemian talonpäällikkörooleista. Kyseen-

alaistettiin valintaperusteita, kun valitaan uusi alumnipäällikkö tai muita talonpäälliköitä. J7 sanoi, 

että varsinkin, jos siihen on vain yksi hakija, niin se automaattisesti valitaan. Siihen vaikuttaa myös 

se, valitseeko valmentajat vai tiimiyrittäjät uudet päälliköt. Myöskin roolin pituus ei ole tarpeeksi 

pitkä siihen nähden, jos halutaan saada kehitysideat käytäntöön, etteivät ne jäisi kansioiden syöve-

reihin. Sellainen linkitys puuttuu toiminnasta, ettei se palvelisi vain rooliin kuuluvaa yhtä vuotta, 

vaan olisi jatkuvaa. (J7.) Myöskin haastateltavat kokivat roolit sellaisena, että hommat vain lykätään 

uudelle päällikölle ja jätetään yksin selviytymään niistä. Alumnitoimintaan olisi joskus haluttu kasata 
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projektiryhmää, mutta se oli vaikeaa, koska muut tiimiyrittäjät eivät innostuneet hommasta, koska 

siitä ei saa tehtyä rahaa (J3). J6 haastateltava myös sanoi, että toimintaa on hyvä kyseenalaistaa 

välillä. Kuten, että miksi talonpäällikkönä tehdä asioita, mitkä edistävät yhteistä Tiimiakatemian 

brändiä, vaikka jokainen tiimi tekee omaa juttuaan ja edistää omaa brändiään. Koettiin, myös ettei-

vät alumnit halua osallistua alumnipäällikön järjestämiin juttuihin, niin miksi edes pitäisi olla alum-

nipäällikköä, mutta jos sitä ei olisi, niin silloin alumnit ajautuisivat vielä kauemmaksi Tiimiakatemi-

asta. (J6.) Eihän rooli tietenkään varmista, että jotain tehtäisiin tietyssä tehtävässä. Se riippuu niin 

ihmisestä. (J2.) Nähtiin myös, että roolit ja niiden tehtävät ovat kehittyneet ajan saatossa. On tullut 

uusia rooleja talonpäällikkyyksiin ja rooleja on myöskin poistunut. Vierailupäällikkö jäi pois, kun ko-

rona pandemia tuli, koska ei pystytty järjestämään vierailuja Tiimiakatemialla. Yhteisöpäällikkö on 

uusin rooli talonpäälliköissä, joka huolehtii yhteisöllisestä toiminnasta talossa. Talonpäällikkö roolit 

nähdään hyvinä mahdollisuuksina ja kasvun paikkana. J1 mainitsi siitä, kuinka on hyvä, että jokaisen 

päällikköroolin ympärillä on projektiryhmä, niin pystyy yhdessä ideoimaan ja tekemään juttuja. Pi-

dettiin myös tärkeänä periyttämisen kannalta, että pystytään jakamaan tietoa pidemmällä aika vä-

lillä laajemmin, ettei ole aina niin iso asia selitettävänä, mitä on tehty, mitä pitäisi tehdä ja mitä 

tulevaisuudessa voisi tehdä. (J1.) Koettiin, että talonpäällikkyys roolit ovat tärkeitä, ettei ole vain 

tiimin sisäisiä projekteja ja tiimin omia päällikkyyksiä, vaan se pakottaa myös tekemään muiden tii-

mien kanssa hommia ja verkostoitumaan heidän kanssaan. Päällikköroolissa joutuu miettimään 

isompaa kuvaa johtamiseen verrattuna, jos on tiimiliiderinä, niin silloin siinä on vain se tiimi johdet-

tavana. 

Haastateltavat tiesivät, että homma startattiin niin, että mahdollinen entinen alumnipäällikkö pe-

rehdytti hommaan ja käytiin keskusteluja valmentajien kanssa. He alkoivat heti alkuun ottamaan 

yhteyttä alumneihin, joko kyselyiden muodossa, missä he selvittivät minkälaista toimintaa alumnit 

haluavat Tiimiakatemian suunnalta. Yhteydenotoissa oli myös tarkoitus tutustua alumneihin ja 

kuulla heidän tarinoitaan. Osa kyseli myös tiimiyrittäjiltä, mitä he haluaisivat alumnitoiminnalta.  

Tehtiin yhteistyötä muiden Tiimiakatemian talonpäälliköiden kanssa ja jollain oli rutinoituja tapaa-

misia heidän kanssaan sovitulla ajalla. Haastatteluissa mainittiin, että oli oltu myös yhteydessä Tii-

miakatemia Globaliin ja Tiimiakatemian Ystävät Ry:hyn (J6). Päällikkyysroolin alussa on myös hyvä 

miettiä, mitä itse halutaan tehdä päällikönroolissa ja mitkä ovat omat tavoitteet. Alussa suunnitel-

laan omaa toimintaa ja aikataulutetaan esimerkiksi, vaikka alumneille lähtevät uutiskirjeet. Kvartaa-

lisuunnitelma nousi myös esille suunnitelmien luonnissa. Osa loi toimintaan projektisuunnitelman 
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ja vuosikellon. Myös heti alkuun on hyvä esitellä alumneille, että kuka on uusi alumnipäällikkö. Ta-

pahtumien järjestäminen aloitettiin aika alussa ja niiden testaus, kuten aamukahvittelut ja dialo-

gitreenit. Ajankaudesta riippuen osa ei ehtinyt miettiä toiminnan kehitystä ollenkaan ja osa ehti sit-

ten paljonkin luomaan uusia toimintatapoja. Alumnikirje syntyi 2015 vuoden paikkeilla. Uusia 

tapahtumia lähdettiin suunnittelemaan, kuten nuo yllä mainitut aamukahvit rakentuivat silloin. 

Vuonna 2015 aikana saatiin rakennettua varsinkin niitä, pysyviä toimintatapoja. Haastatteluista voi 

päätellä ja yhdessä haastattelussa nousi myös ilmi, että toiminta on elänyt paljon eli jonain vuonna 

toiminta on ollut vähäisempää kuin taas toisena vuonna, riippuen ihan kuka on ollut päällikkönä. 

Vaikuttava tekijä alumnitoimintaan on ollut korona-aika, varsinkin alussa, kun ei osattu vaihtaa len-

nosta suunnitelmaa ja pääprioriteetit olivat muualla (J4). J8 kertoi, kuinka on tärkeä lähteä liikkeelle 

siitä, mitä tiimi haluaa. Eikä siitä mitä ennen on tehty. Tämä projektiryhmä oli pitkään jumissa, kun 

siellä lähdettiin toteuttamaan asioita, mitä oli aikaisemmin tehty. Sitten kun kelkka käännettiin niin, 

että mitä se tiimi haluaa tehdä, niin toiminta lähti ihan eri tavalla pyörimään. Jatkossa palaverienkin 

ilmapiiri muuttui täysin. (J8.) 

Alumnitoiminnassa auttoi oma tiimi ja muut talonpäälliköt. Apua myös liikeni valmentajilta ja alum-

neilta. Valmentajilta saa kyllä apua, jos kysyy. Haastateltava J8 antoi mielenkiintoisin näkökulman 

siihen, että valmentajien tuki on erilaista tiimiliiderille kuin talonpäällikölle. Tiimiliiderille oli enem-

män sparrailua ja tukea tarjolla. Haasteita kuitenkin löytyy myös talonpäällikkö roolista, missä kai-

paisi apua. (J8.) Kaivattaisiin enemmän valmentajien suunnasta sitä tuen luomista. Tiimiakatemia 

Global oli myös apuna alumnipäällikölle. Joskus on yritetty tehdä myös yhteistyötä Jyväskylän am-

mattikorkeakoulun kanssa, mutta silloin perusopetuksen suunnalla ei ollut vastaavaa toimintaa (J7). 

Päällikköroolissa pääsi oppimaan muilta, kun Tiimiakatemialla järjestetään johtajuusfoorumi joka 

viikko, mihin kokoontui päälliköitä eri rooleista ja tiimeistä. Siellä pääsi vaikuttamaan koko yhteisön 

kehittämiseen. (J4.) J4 haastateltava oli käynyt Tiimiakatemian johtamisen koulutusohjelman. Siellä 

hän toi esille, kun entinen päällikkö oli luonut ohjekirjan päällikkörooliin, että tällaisen voisi luoda 

jokaiselle päällikölle. Ja niin ne luotiin. (J4). Tällä tavoin Tiimiakatemialla jaetaan tietoa toisille ja 

kehitetään yhdessä toimintaa. Yhdellä haastateltavista oli tapana tuoda esimerkillä talon juttuja 

esille ja olemaan aktiivinen erilaisissa tekemisissä, mitä Tiimiakatemialla tapahtuu (J3). 
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Haastatteluissa nousi myös esille mielenkiintoinen näkökulma. Muutama sanoikin, että eivät näh-

neet alumnipäällikkyyttä johtamisena. Tiimiakatemia on itseohjautuva organisaatio, niin sitä on vai-

kea johtaa. Enemmän koettiin, että pidetään yllä alumnien keskinäistä verkostoitumista ja oltiin 

edesauttajina ja mahdollistajina asioille. (J7). 

Mä sanon, että ei siinä nyt varsinaisesti ketään johdettu, että enemmän vaan edesau-
tettiin ja mahdollistettiin (J7.) 

Ainakin vuonna 2017 oli vaikeaa, kun tiimiyrittäjät eivät olleet kovinkaan kiinnostuneita alumniver-

kostosta. Silloin nähtiin, ettei saatu edistettyä Tiimiakatemian ja alumnien välistä verkostoitumista. 

Alumnitreenit ja alumnikirjeet auttoivat sitten taas alumnien välisessä verkostoitumisessa. (J2.) Tie-

don etsiminen on ollut vaikeaa Tiimiakatemialla, jos halutaan saada tietoa siitä, mitä on ennen tehty. 

Tiedon metsästys on ollut aikaa vievää, kun tietoa joutuu metsästämään. 

Haasteita on ollut sen kokonaisuuden johtaminen, kun se on ollut sekalainen. Ymmärtää roolissa se, 

miten johtaa eri porukoita erilailla, mikä on viesti talon sisälle ja ulos. Tuolloin tiimiyrittäjiltä pyydet-

tiin pientä raha summaa alumnipäällikölle, niin sen kirkastaminen, miksi sitä pitäisi maksaa oli myös 

oma juttunsa. (J6.) Yksi haastateltava koki, että oli vaikeaa saada luotua linkitys Tiimiakatemian ja 

alumnien välille, koska tiimiyrittäjät ehkä ajattelivat, että alumnipäällikkö on enemmän valmistu-

neita varten. Tuli ilmi, että oli vaikeaa nostaa lisäarvoa tiimiyrittäjille, miksi kannattaisi verkostoitua 

alumnien kanssa. Työelämään laskeutuminen helpottuu valmistumisen jälkeen, kun pääsee itse luo-

maan kontakteja Tiimiakatemian ulkopuolelle. (J7.) Tiimiakatemialla no myös ollut tällaisia duojoh-

tajuuksia, että valitaan 2 johtamaan jotakin projektia. Duojohtajuudessa pääsee oppimaan työnja-

koa ja muita siihen kuuluvia asioita eikä rooli kuormittanut liikaa toisin kuin, jos sitä olisi hoitanut 

vain yksi. (J8.) Ongelmia ilmeni myös mahdollisen tiimin johtamisessa esimerkiksi, miten saada se 

toimimaan (J8). 

Johtamiskokemuksista oli moni saanut erilaisia oppeja elämään. Varsinkin tapahtumia järjestäessä, 

kun sieltä sai positiivista palautetta ja ne olivat onnistuneet. Myös kun ihmiset lähtivät tapahtumista 

valaistuneina pois. (J1). Oppeja nousi myös esille siitä, kun sai olla mukana kehittämässä isosti ta-

lontoimintaa oman roolinsa kautta. Viestintätaitojen kehittyminen oli iso juttu myös. (J4.) Eniten 

opittiin ja koettiin tapaamisista alumnien kanssa, kun he pääsivät kuulemaan mielettömiä tarinoita 
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ja oppimaan muiden kokemuksista. Alumniverkosto on niin ainutlaatuinen. Siellä on mieletöntä te-

kemisen meininkiä ja älytön määrä osaamista. Tuli tietoa alumnien sitoutumisesta Tiimiakatemiaa 

kohtaan, kun osa vasta valmistuneista eivät olleet kovinkaan kiinnostuneita enää Tiimiakatemiasta. 

Kiinnostus heräsi uudestaan muutaman vuoden jälkeen, kun alumnit ovat voineet reflektoida oppi-

mistaan pidemmän ajan takaa ja miten se näkyy käytännössä verrattuna muihin ihmisiin. Osa ei 

tietenkään halua olla niin paljon yhteydessä kuin toiset ja se on hyväksyttävä, ettei kaikki saa samoja 

asioita ja kokemuksia Tiimiakatemiasta. Ihmiset menevät eteenpäin ja tekevät uusia juttuja. (J3.) 

Sanottiin myös, että alumnitoiminnan tehtävien hoitamista olisi helpottanut projektiryhmän kasaa-

minen. Mieleenpainuvia asioita oli alumnien ja tiimiyrittäjien kohtaamiset ja kuinka lämminhenkisiä 

ne tapahtumat olivat. Alumniverkostoa on hyvä aktivoida säännöllisesti, jos halutaan, että sen laatu 

pysyy samana. Talon päällikköroolit koettiin mielettömänä mahdollisuutena, koska tuollaista mah-

dollisuutta harvoin tarjotaan, jos ollenkaan. J8 mainitsi, että olihan se mahtavaa, kun pääsi laitta-

maan toiselle puolelle palloa tai Eurooppaan viestiä. Tuli maininta myös siitä yhteisöllisyydestä, 

kuinka se on niin vahva, vaikka porukkaa tuli muista maista niin vain se kokemus, että ollaan Tii-

miakatemialta, niin ollaan jo ylimpiä ystäviä. Oppeja tuli myös dialogitreeneistä itse dialogista ja 

fasilitoinnista. Viestinnän oppeja tuli siinä, kun osattiin kohdentaa viestiä Tiimiakatemian talon si-

sällä oikein. Esimerkkinä, kun kansainvälisyystreeneihin ei tullut tarpeeksi porukkaa niin lähdettiin 

selvittämään, mistä se johtuu. Selvisi, että ihmiset kokevat, etteivät puhu tarpeeksi hyvää englantia. 

Sitä kautta osattiin kohdentaa viestiä siihen asiaan ja sitä kautta voitiin mahdollistaa, että niihin tuli 

porukkaa. Eli viestinnän kulmien terävöittäminen eli millä kärjellä lähtee viestimään. Tärkeä pointti 

tuli myös siitä, kuinka ei kannata olla johtajana koko ajan äänessä, koska silloin ihmiset kuuntelevat 

vain häntä ja odottavat aina, että hän vastaa. Tuolla tavoin ei saa tiimiä toimimaan keskenään. Joh-

tajana autetaan mahdollistamaan asioita ja ei ratkaista sitä ongelmaa, vaan autetaan tiimiä ratkai-

semaan se ongelma. Tärkeitä asioita vielä viestinnässä, niin miten saada luotua innostusta viestittä-

viin. Aina ei ole tärkeintä viestin konkreettinen asia. (J8.) 

J5 sanoi, että nämä johtajuusroolit Tiimiakatemialla on yksi oppimispaikka ja johtamiseen hyvä har-

joittelupaikka, niin se on oikein, että jokainen voi tehdä sitä omalla tyylillään, että se on innostavaa. 

Se ei myöskään ole Tiimiakatemian luonteista, että lähdetään toistamaan samoja asioita. Se on ollut 

enemmän sellaista, että luodaan kaaoksesta selkeyttä, mutta se on ollut liian kaaosta alumnipääl-

likkyyden roolissa. Siinä roolissa joutuu koko ajan rakentamaan sitä toimintaa, niin on mietitty, että 

uuden alumnipäällikön kanssa pitäisi selkeyttää hänen tehtävän kuvansa eli mitä ne tehtävät ovat 
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ja mitkä ovat Tiimiakatemialla tärkeimmät tehtävät. Määriteltäisiin etukäteen, kuinka usein alumni-

kirje lähtee ja kuinka usein alumnitreenejä pidetään, niin niihin olisi helppo kiinnittyä. Näin saataisiin 

luotua mittarit Tiimiakatemian puolelta ja muuten olisi vapaus kehittää ja hoitaa pestiä omalla tyy-

lillään. Vaikutukset näkyvät varmasti myös siinä, kuinka Tiimiakatemia on kasvanut muutamassa 

vuodessa, kun 2018 opiskelijoita oli Tiimiakatemialla 60 ja nyt vuonna 2021 opiskelijoita on 135. 

Vuonna 2018 aloittaneet opiskelijat ovat saaneet olla pidempään Tiimiakatemialla, kun siirryttiin 

nopeammin perusopetuksesta sinne. Väen kasvaessa on tarvittu lisää päälliköitä. Markkinointipääl-

likkö ja alumnipäällikkö ovat niitä ulospäin näkyviä rooleja näistä talonrooleista, mutta kyllä se on 

varmaan yksinäistä puuhaa ollut. Valmentajia on ollut 3 vuoden ajan liian vähän, niin se vaikuttaa 

siihen saatuun apuun. Yksi valmentaja on linkitetty suoraan auttamaan alumnipäällikköä, mutta voi 

olla, että sitä apua ei saa niin kuin sitä tarvitsisi. Eli pitäisikö tätä päällikköprosessia organisoida 

enemmän, niin kyllä, auttaa asettamaan tavoitteita ja luoda selkeä prosessi sparraamiseen valmen-

tajien suunnalta. (J5.) 

Haastattelussa selvitettiin, kuinka päällikkövalinnat toteutuvat Tiimiakatemialla. Ajatus on, että ne 

ovat vuoden mittaisia pestejä. Joskus ajateltiin, että jokainen päällikkö olisi yhtä aikaa vaihdettu 

uuteen, mutta ne ovat vähän erityyppisiä ja erilaisia tehtäviä, niin se ei toimi. Niin vaihto on mennyt 

eriaikaisesti. Pestiin voi hakea kuka tahansa hakemuksella, eikä tarvitse olla kokemusta johtamisesta 

ja eikä tarvitse olla ollut Tiimiakatemialla pitkään voidakseen hakea päällikön rooleihin. Kunhan löy-

tyy intoa, asennetta ja halua tehdä, niin se riittää. On tullut ero edellisvuosiin, kun noihin talon pääl-

likköpesteihin ei ole ollut hakijoita, mutta nyt Tiimiakatemialla on enemmän ihmisiä, niin hakijoita 

löytyy näihin. Alumnipäällikkyydessä ei ole tainnut koskaan ollut niin, ettei hakijoita löydy, koska 

siitä nähdään se hyöty oman verkoston rakentamiseen. (J5.) 

Tiimiakatemian päällikköroolit eivät kiinnosta sillä tavalla tiimiyrittäjiä, mitä varmasti valmentajat 

toivoisivat. Tiimiakatemialla on aina ollut se ajatus, että talon päällikköroolit ovat oppimiseen liitty-

viä mahdollisuuksia ja se edistää tiimiyrittäjän kehittymistä ja oppimista. Ja niin kuin J5 aikaisemmin 

mainitsi, niin markkinointipäällikössä, alumnipäällikössä ja kansainvälisyyspäällikössä on helppo 

nähdä se hyöty, ja niihin on löytynyt helposti tekijöitä. Sen hyödyn pitää olla lähellä siinä tehtävässä, 

että ihmiset osaavat siihen tarttua. Isoin haaste on ollut, mitä valmentajat joutuvat miettimään ja 

kehittämään, kun ihmiset hakevat päällikönpaikkaa, niin intoa ja energiaa löytyy ja niitä projekteja 
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ei ole silloin ihan valtavasti tiimiyrittäjällä. Sitten kun sitä kehitystä tulee ja alkaa löytymään sem-

moisia projekteja, mistä maksetaan. Se on iso ristiriita, kun Tiimiakatemialla oppimisen systeemi 

perustuu siihen, että ei tehdä ilmaista työtä ja yritetään rakentaa yrittäjyyttä. Sen takia tiimit mak-

saa vuokraa ja kaikki ei ole ilmaista. Näistä päällikkörooleista ei saa rahallista korvausta. Hallintoon 

on yritetty puhua, että jos näistä talon päällikkörooleista voisi tehdä virallisia harjoittelupaikkoja, 

milloin niistä voi ehkä jotain maksaakin. Kyllä noissa päällikköpesteissä sellainen trendi on, että jos 

se on sellaista työtä mitä teet ilmaiseksi oppimisen näkökulmalla, mutta sitten siihen rinnalle saisikin 

jonkun haastavan tehtävän, mistä voi tienata ja saada sitä samankaltaista oppia, niin tietenkin vali-

taan se homma, mistä voi tienata. Sitäkin on kuultu, että ihmiset ei hae noihin pesteihin, koska aja-

tellaan ettei ole työkokemusta, kun osa tulee Tiimiakatemialle suoraan toiselta asteelta. Niin silloin 

ei löydä tietynlaista ammatillista itsetuntemusta hakea niihin. Eli niihin ei haeta, jos koetaan ettei 

ole osaamista ja myös sen takia, koska siitä ei tienaa. J5 on huomannut, että innostus ottaa vastuu 

tehtäviä on vähentynyt tiimiyrittäjillä. Taloon pitäisi puhaltaa lisää sellaista ajattelua, että haluaa 

haastaa itseään, ottaa vastuuta ja haastaa itseään johtajana. (J5.) 

Olen hämmästynyt siitä, että ihmiset ei niin kuin samanlaisella tavalla voi olla tai aikakin on 

kullannut muistot, mutta oli jotenkin sellainen olo, että enemmän ihmiset olivat, että hei mä 

haluun vaativia tehtäviä, mä haluan vaikuttaa tai mä haluan haastaa itseäni johtajana, sem-

moista ajattelua, niin nyt täytyy yrittää vähän puhaltaa tänne lisää (J5). 

Alumnipäällikön rooli olisi hyvä startata yhteisellä palaverilla, missä olisi myös edellinen alumnipääl-

likkö. Katsottaisiin historiaan ja mitä on tehty edellisen parin vuoden aikana. Olisi mahtavaa, jos 

saataisiin piirrettyä kuva uudelle alumnipäällikölle, mistä kaikki on alkanut ja mitä ensimmäinen 

alumnipäällikkö on tehnyt. Selkeä aloitus pestille ja valmentajat avuksi luomaan yhdessä tavoitteita 

ensimmäiselle puolelle vuodelle ja mitä tehtävä odotuksia asetetaan, koska aikaisemmin valmenta-

jat eivät ole olleet apuna. Ei välttämättä saada samanlailla onnistumisen tunteita, jos itse joutuu 

asettaa kaikki tavoitteet ja niistä ollaan yleensä epävarmoja, koska vasta opetellaan johtajuutta. 

Mietittäisiin oikeasti omat tavoitteet tarkkaan, kuinka paljon verkostoituu ja ketä olisi fiksu tavata 

alumneista. Määritellään hyödyt Tiimiakatemian näkökulmasta ja alumnipäällikön näkökulmasta ja 

rohkaistaan tekemään rohkeita kokeiluja. (J5.) 

Valmentajat eivät ole hirveästi auttaneet talonpäälliköitä. Valmentajat valmentavat ensisijaisesti 

omia tiimejä. Jos siellä sattuu olemaan, joku talonpäällikkö, niin se on eriasia. Poikkeusaikana on 
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myös jäänyt Tiimiakatemialle tunnetuksi tulleet käytävä keskustelut, missä yleensä pystyi vaihta-

maan kuulumisia ja kertomaan omia ongelmia. Voi olla valmentajille haastavaa, kun ei ole sellaista 

rakennetta, että olisi tiettyä aikaa päälliköiden sparraamiseen. Kyllä auttamiseen täytyy kiinnittää 

huomiota ja kehittää sitä. (J5.) 

Johtamista oppii, kun ottaa jonkun johtamisroolin ja se on Tiimiakatemialla helppoa, jos saa jonkun 

idean, niin sitä voi lähteä viemään eteenpäin. Alumnipäällikkyydessä voi oppia samalla tavalla. Sii-

täkin saa valtavasti oppia, kun kasaa tiimin ympärille toimintaan ja se on J5 mielestä hyvä, että pääl-

likköroolien ympärillä on tiimi. Silloin päälliköllä on se selkeä johdettava. Yleensä Tiimiakatemialla 

toimitaan tosi tiimimäisesti, mutta päällikköroolit ovat olleet tosi pitkään ajatuksella, että tehdään 

yksin. Eli miten voi oppia esimerkiksi johtajuutta talon päällikköroolissa, niin kerää tiimin ympärille 

ja johtaa sitä. Alumnitoiminnassa on myös se verkostojen johtaminen, mikä on sitten paljon haasta-

vampi ja moniulotteisempi homma. Eli miten verkostoa johtaa ja johtaminen on paljon viestintää. 

Ihan sama mikä johtamisen rooli on, niin siinä on paljon viestinnällisiä elementtejä. Alumnipäällik-

könä oppii järjestämään alumnitreenejä, tekemään alumnikirjeen ja jakamaan tietoa. Kaikkiin pääl-

likkörooleihin voisi tehostaa siihen asiaan, että mikä se teoriapaketti niissä on. J5 ei muista, että olisi 

kuullut hyvistä johtamisen kirjoista talon päällikkörooleihin liittyen. Toivotaan myös, että talonpääl-

liköt kävisivät Tiimiakatemian johtamisen koulutusohjelman, koska sieltä saa eväitä siihen, miten 

Tiimiakatemiaa voisi siitä näkökulmasta kehittää. Alumnipäällikkyydessä on monta näkökulmaa, 

missä johtamista voi oppia. Olisi hyvä hahmottaa mitä johtaa itsensä lisäksi, miten johdan alumni-

verkostoa, ketä siihen kuuluu, minkälaisia ihmisiä siellä on ja talon näkökulmasta mitä voisi tuoda 

esille, näyttää että meillä on tällaisia alumneja ja tällaisia firmoja. (J5.) 

Alumnipäällikkyys on ollut nyt haastavaa, koska kaikki yhteisölliset hetket on pyyhitty pois, mihin 

alumneja on voinut ennen kutsua. Alumnipäällikön tehtäväkenttä on ollut haastava. Alumnipäälli-

kön työ liittyy enemmän verkostojen johtamiseen kuin strategiseen johtamiseen. Jos hahmottaa 

minkälaisia verkostoja, ryhmittymiä ja mini yhteisöjä Tiimiakatemialla on ja jos miettii alumniver-

kostoa, niin mihin kaikkialle se kytkeytyy ja mihin alumnipäällikön olisi myös hyvä kytkeytyä. Esimer-

kiksi alueellisesti Keski-Suomessa Kauppakamariin, yrittäjäjärjestöön ja yritystehtaaseen. Seuraava 

näkökulma voisi olla alumnipäällikölle olla edustamassa Tiimiakatemiaa ja Tiimiakatemian alum-

niyhteisöä erilaisissa tapahtumissa ja jutuissa. Alumnipäällikkö on joutunut väkisinkin oppimaan 
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tänä aikana hybridijohtamista ja miten yhteisöjä johdetaan etänä myös, työelämä on muuttunut. 

(J5.) 

Alumnipäällikölle täytyisi määritellä selkeämmin hänelle kuuluvat tehtävät. Tehtäviin vaikuttaa se 

tuleeko tällainen edustuksellinen rooli, että olisi ne tietyt jutut mihin osallistua ja menisi edusta-

maan. Täytyy miettiä yhteydenpitoa Jamkin puolelle heihin ketkä siellä pyörittävät alumnitoimintaa, 

koska siihen on tulossa joka tapauksessa muutoksia. Voisiko esimerkiksi alumnipäällikkö osallistua 

Jamkilla järjestettäviin alumnitapaamisiin. Tällä hetkellä siellä on yksi Tiimiakatemian valmentaja 

edustamassa Tiimiakatemiaa. Täytyy myös miettiä sitä kaikista tärkeintä eli prosessikuvausta alum-

neihin liittyen. Mitä tapahtuu silloin, kun se valmistunut opiskelija porukka palaa maailmanympä-

rysmatkaltaan ja muitakin tilanteita. Alumneja voisi muutenkin kutsua enemmän talon muihinkin 

tapahtumiin, kuten johtajuusfoorumiin, 24H-synnytykseen ja muihin kuukausi tapahtumiin. Enem-

män kääntää tilanne toisin päin, että mihin voisi kutsua alumneja mukaan ja mistä tapahtumista olisi 

heille hyötyä. Tulisi verkostoitumista uusiin ihmisiin tai sitten voisiko Tiimiakatemia auttaa alumni-

verkostoa. Tämän kaltaisia tehtäviä olisi hyvä miettiä. (J5.) 

Haastattelussa J5 mietti keinoja, miten saataisiin jaettua tietoa päälliköltä toiselle laadukkaammin. 

Dokumentointi Tiimiakatemialla on ollut huonoa ja siihen on varmasti monta syytä, ettei ole raken-

nettu yhdessä niitä juttuja siihen. On valmentajiin ja valmentajatiimiin liittyviä asioita, kun ei ole 

pystytty rakentamaan sellaista tiedon hallintaa. Toivottavasti päästäisiin siihen tilanteeseen, ettei 

tarvitse kaikkea tietoa kaivaa ja miettiä joka kerta, että keneltä kysyisi apua. Tavoite olisi saada pe-

rustietopohja kuntoon, kun uusi päällikkö aloittaa hommansa. (J5.) 

Miksi Tiimiakatemian talon päällikkörooleihin kannattaa hakea, niin onhan se aika harvassa mahdol-

lisuus päästä semmoiseen asemaan ja nähdä tuollaista paikkaa. Tiimiakatemialla on yli sata opiske-

lijaa, niin pääsee näkemään johtajuuden ja johtamisen näkökulmasta niin ison organisaation toimin-

taa ja se on huikea referenssi tuo päällikköpesti. Esimerkiksi jos miettii alumnipäällikköä ja miten iso 

verkosto siinä on. Alumniverkostossa on kuitenkin satoja ihmisiä, jotka haluavat kytkeytyä edelleen 

Tiimiakatemiaan, niin siinä on verkostojen johtamisen ja johtamisen näkökulmasta ihan huikea 

paikka. J5 ajattelee, että johtaminen on vastuun ottamista ja johtopaikat kehittävät väkisinkin, koska 

se ei ole suoraviivaista se toimiminen, kun ihmisten kanssa toimitaan ja siitä saa paljon oppeja työ-
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elämään, miten ihmisten kanssa tullaan toimeen ja miten pystytään vaikuttamaan. Talon päällikkö-

pestit ovat oikeasti huikeita paikkoja oman osaamisen kehittämiseen. Ja erityisesti, jos haluaa jolla-

kin tavalla toimia esimies tehtävissä tai olla yrittäjänä, niin siellä tarvitsee johtamisoppia ja missä 

tahansa. Nykypäivänä ei taida olla sellaisia hommia, missä ei johtamista tarvitsisi. (J5.) 

J5 sanoi, että alumnipäällikön kannattaa miettiä kokonaiskuvaa yleisesti. Eli kuinka paljon on pro-

jekteja kerralla meneillään kerralla. Toistaiseksi alumnipäällikkyys on sitä, että saa oppeja ja verkos-

toituu. Olisi hyvä pitää visio kirkkaana. Ketä alumniverkostoon kuuluu, ketkäs kaikki on Tiimiakate-

mian käynyt, ketä on tärkein tavata tässä ajassa tai ketä tuoda esille. Pitää siis kirkkaana mielessä 

mitä itse haluaa ja minkälaisen jutun siitä rakentaa. (J5.) 

Alumnipäällikön historia on Tiimiakatemialla aika tietämättömissä. J5 ei tiennyt, miten alumnitoi-

mintaa on organisoitu 20 vuotta taaksepäin. Tiimiakatemian haaste on ollut se, että kaikki tieto, 

mitä on tullut, on tallentunut niihin ihmisiin, ketä talossa on ollut. Varmastikaan alumnipäällikkö 

nimellä homma ei ole pyörinyt, mutta varmasti sitä on jollakin lailla organisoitu, kun Johannes Par-

tanen on Tiimiakatemian perustanut ja siinä on toiminut aktiivisesti tämä Johanneksen firma. Jo-

hanneksella on näitä tunnettuja tiimivalmennuksia ja valmentaja valmennuksia alusta asti, niin moni 

alumni on niitäkin käynyt, niin se on varmasti varmistanut yhteyden Tiimiakatemiaan silloin. Tii-

miakatemialla on aikaisemmin ollut sellainen, että kun on valmistunut, niin on voinut siirtyä Hauto-

moon eli silloin, kun Tiimiakatemia oli Turbiinissa, niin on ollut mahdollisuus siirtyä pyörittämään 

omaa liiketoimintaa samoihin tiloihin. Eli siinä oli tällainen Hautomo ajatus. Joskus se sitten katkesi, 

kun Jamkin tiloihin ei voinut jäädä ja piti siirtyä muualle. Nyt kun miettii, niin meillä on paljon sellai-

sia tiimiyrittäjiä, ketkä on lähdössä yrittäjiksi, niin voisi olla tällaista Hautomo toimintaa, jos olisi vain 

mahdollisuuksia. J5 sanoi, että sekin voi olla yksi ulottuvuus tulevaisuudessa, että olisi Hautomo 

toimintaa tai sitten jos katsotaan tosi pitkälle, jos meillä olisi vaikka ylempi amk tutkinto, niin jos 

miettii sitä polkua sieltä rekrytoinnista sinne työelämään, niin alumni näkökulma menee vielä pi-

demmälle. Jos alumni haluaa jossain kohtaa päivittää omaa tutkintoa vielä korkeammalle tai haluaa 

tällä tavalla oppia lisää, niin tällä hetkellä ylempään amk tutkintoon pitää olla 2–3 vuotta työkoke-

musta perustutkinnon välissä. Niin silloinhan ne ovat potentiaalisempia tekemään Tiimiakatemian 

tutkintoa ylempää, ketkä on tämän käynyt. Niin tuossa olisi sellaistakin näkökulmaa. (J5.) Kirjavink-
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kejä tuli Johtamisen ristiriidat – Alf Rehn (J8.) Markkinoinnin ja myynnin kirjat (J6.) Verkostojen luo-

miseen kirjoja (J3) tai verkostojen johtamiseen (J7). Osa ei lukenut ollenkaan kirjallisuutta alum-

nipäällikkyyteen liittyen. J1 sanoi sen näin: 

Ei mitään. Kaikki tuli vedettyä ihan hatusta. Parempi vaan kantapään kautta niin oppii 
kaikista parhaiten. (J1.) 

7 Pohdinta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Tiimiakatemian alumnityötä ja sitä kautta saada kehitystä 

myös koko Jyväskylän ammattikorkeakoulun puolelle. Tutkimuksen pohjalta luotiin ohjekirja Tii-

miakatemian alumnipäällikölle. Palatakseen vielä toimeksiantoon, niin alumnipäällikön ohjekirja 

hyödyntää Tiimiakatemian alumnityötä sekä laajemminkin Jyväskylän ammattikorkeakoulun alum-

nityötä. Tutkimuksen tekijä pääsi syventymään työn aiheeseen, mikä oli tavoitteena ja kasvatta-

maan omaa osaamistaan johtamiseen liittyen. Kiinnostus kasvoi työtä tehdessä koko ajan eli tässä 

toteutui opinnäytetyön ensimmäinen vinkki eli valita kiinnostava aihe. Ilmiötä päästiin tutkimaan 

laajasti haastattelujen avulla ja teoriaosuuden keinoin. 

Tutkimusongelmaan saatiin vastauksia laajasti eli miten kehittää alumnitoimintaa Tiimiakatemialla. 

Myös mietittiin kysymyksiä mitä alumnipäällikön tehtäviin kuuluu, miten Tiimiakatemialla hoide-

taan alumnityötä ja miksi tieto ei liiku tulevalle alumnipäällikölle. Näihinkin kysymyksiin tuli vastauk-

sia haastateltavilta. 

Tutkimuksesta on hyötyä uusille opiskelijoille Tiimiakatemialla tai niille keitä kiinnostaisi tutkia Tii-

miakatemiaa lisää. Netistä voi löytää paljon lähteitä Tiimiakatemiaan liittyen Opintopolusta ja Tii-

miakatemian omista nettisivuista. Mutta näillä sivuilla on yleensä markkinointi teksti, mikä saa lukija 

innostumaan paikasta. Tutkimustuloksissa käytiin läpi entisten opiskelijoiden vastauksia Tiimiakate-

miaan liittyen ja siellä on myös niitä mitä ei yleensä netistä löydä. Tuloksissa mainitaan myös vaikeat 

ja ongelmalliset tilanteet, mitä Tiimiakatemialla on tullut. Tiimiakatemia on kova koulu, vaikka se 

antaakin paljon oppeja ja taitoja elämään. 
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Tiimiakatemialla on välillä tapana lähteä jatkamaan toimintaan samalla lailla, miten sitä on aikai-

semminkin tehty. Niin kuin tuloksissa esitettiin, että oli tapaus yhdessä Tiimiakatemian projektiryh-

mässä, että lähdettiin toteuttamaan ennenkin tehtyä hommaa ja lopulta tajuttiin, että miksi me 

edes teemme tätä. Vanhoihin tapoihin on helppo kangistua. Tietenkin on myös tapauksia, miksi hy-

viä juttuja muuttaa, mutta asioista kannattaa tehdä oman näköisiä projektiryhmän kanssa. Johtami-

sessa on tärkeää kartoittaa ihmisten kiinnostuksen kohteet, vahvuudet ja mitä he haluavat kehittää. 

Tuli maininta, että alumnipäällikkyydessä ei ole ihan hirveästi hommaa. Tuloksia tulkitsemalla se 

riippuu, miten sen projektin suunnittelee ja asettaa omat tavoitteet. Alumnipäällikkyydestä saa to-

della opettavaisin ja työntäyteisen projektin, jos sitä lähtee kehittämään ja kokeilemaan. Riippuen 

myös paljon sille antaa aikaa omasta kalenterista. Tiimiakatemian opetusmalli on sellainen, että yh-

dellä tiimiyrittäjällä pitäisi olla 3–5 projektia, niin tuo malli voi sotkea, vaikka tätä alumnipäällikkyys 

roolia. Ei välttämättä anneta tälle päällikkyysroolille, niin paljon painoarvoa kuin muille projekteille. 

Rahalliset projektit voivat mennä edelle, niin kuin tutkimustuloksissa mainittiin. Vielä palatakseen 

tuohon, että alumnipäällikkyydessä ei ole ollut hirveästi hommaa, niin ei siinä varmasti olekaan, jos 

jatketaan saman toistamista vuodesta toiseen. 

Korona-aika on varmasti vaikuttanut paljon alumnitoimintaa Tiimiakatemialla, koska yhteisö on ollut 

aina kantava voima siellä. Kun kaikki fyysinen kontakti peruttiin, niin peruttiin myös tapahtumat 

Tiimiakatemialla. Se on vaikuttanut koko maailmassa. Korona-aika ei ole ainakaan vaikuttanut ha-

kevien opiskelijoiden määrään, mikä on hyvä. 

Hautomo toiminnan loppuminen vaikuttaa ikävälle. Tuollainen toiminta vahvistaisi yhteisön vah-

vuutta, kun olisi paikka, mihin valmistuneita voisi jäädä pyörittämään omaa liiketoimintaa. Alumni-

toimintaa halutaan kehittää, niin tällaista toimintaa voisi hyvin ottaa uudestaan käyttöön. Jyväsky-

län ammattikorkeakoulu aina lopulta päättää näistä asioista. Tietysti tällainen toiminta vaatii 

resursseja, mutta se voisi kehittää toimintaa myös laajemminkin Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

toimintaa, kun voitaisiin auttaa myös muitakin, kun vain Tiimiakatemialta valmistuneita opiskeli-

joita. 

Miten saada ne ihmiset mukaan ketkä eivät ole koskaan olleet aktiivisia tapahtumissa? Varsinkin 

uudet alumnit, joiden valmistumisesta ei ole pitkä aika, niin siihen asiaan pitäisi tarttua. Niin kuin 
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tuloksista kävi ilmi niin se alumniverkostoon liittyminen ei tapahdu itsestään. Alumnitreeneihin voisi 

ottaa vaikka näkökulman uusien alumnien työnhakuun tai verkostoitumiseen. Tiimiakatemian pitäisi 

auttaa tässä asiassa. Markkinoinnissa käytetään myös pointtina sitä, kuinka valmistuu Tiimiakatemi-

alta niin pääsee mielettömään alumniyhteisöön, niin sinne pitää oikeasti päästä. Jollakin tavalla voisi 

ottaa uudestaan yhteyttä myös niihin alumneihin, jotka ovat menneet kauaksi Tiimiakatemiasta. 

Heille voi myös olla vaikeaa itse olla yhteydessä entiseen opinahjoonsa, niin meidän pitäisi ottaa se 

askel. Tutkimuksissa kyllä sanottiin, että se on hyväksyttävää, että jokainen lopettaa yhteydenpidon 

valmistumisen jälkeen, niin tietenkin se on myös hyväksyttävää. Tilanteita voi olla monenlaisia. 

Varsinkin, jos on projektiryhmä, mitä johtaa niin silloin on hyvä opetella ottamaan tarpeeksi etäi-

syyttä. Johtaja on aina vastuussa jälkikäteen, mutta hänen ei tarvitse tehdä kaikkea. Tämä voi olla 

todella vaikeaa, mutta sitä kannattaa yrittää. Antaa vaikka kaikki langat hetkeksi projektiryhmälle ja 

seurataan, miten se toimii. Reflektointia loppuun, niin saadaan opit muistiin.  Pyrkii antamaan tiimin 

toimia keskenään ja mahdollistaa heidän oppimisensa. 

Tuloksissa tuli ilmi se, kuinka talonpäälliköt ajavat vahvasti eteenpäin Tiimiakatemian brändiä, 

mutta jokainen tiimi ajaa oman tiimiyrityksensä brändiä. Tämä oli todella hyvä nosto. Mikä on se 

oikea brändi mitä kuuluttaa kaikille? Miksi tiimiyritykset eivät hyödynnä Tiimiakatemian brändiä? 

Tällainen voi varmasti turhauttaa talonpäälliköitä. Tässä voisi auttaa, että talonpäälliköt pitäisivät 

palaverin valmentajien kanssa ja tekisi tuosta yhteisen linjauksen. 

Tieto ei liiku Tiimiakatemialla hyvin ihmiseltä toiselle, varsinkaan edellisiltä vuosilta tähän päivään. 

Valmentajat eivät ole saaneet luotua hyviä keinoja siihen, että informaatio liikkuisi mutkitta. Tämän 

opinnäytetyön opaskirjan toivotaan auttavan tiedon liikkumisessa alumnipäälliköltä toiselle. Toivot-

tavasti myös tulevaisuudessa tätä ohjekirjaa käytetään hyödyksi ja sitä muokkaillaan tarpeen tullen. 

Ja ettei tämä kehitys jäisi vain tähän. 

7.1 Toimenpiteet 

Tässä opinnäytetyössä keskityttiin Tiimiakatemian alumnitoiminnan kehittämiseen johtamisen nä-

kökulmasta. Tarkoituksena on myös soveltaa tätä tutkimusta Jyväskylän ammattikorkeakoulun käyt-

töön. Tutkimuksen tuloksista luotiin Tiimiakatemian alumnipäälliköille ohjekirja. Yhteisöllisyys. Se 
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on se voima, mikä Tiimiakatemialla kasvaa ja pitää sen niin ainutlaatuisena paikka. Mikä on yhtei-

söllisyyden taso perinteisessä opetuksessa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa? Kuinka sitä voisi ke-

hittää? Seuraavissa kappaleissa on pohdittu mahdollisia jatkotutkimus aiheita ja työn luotetta-

vuutta. 

7.2 Jatkokehitys aiheet 

Tuloksista kävi ilmi, että alumnitoiminnan kehittämiseen tuli alumneilta kehitysideoita eikä siinä 

saavutettu saturaatiopistettä. Saturaatiopisteen tilanne tiedettiin ennen kuin tutkimus oli valmis, 

niin silloin tehtiin vielä yksi lisähaastattelu sen varmistamiseksi. Siinä haastattelussa pääsi kehittä-

mään haastattelijan taitoja vielä lisää, varsinkin teemahaastattelun käytänteitä. Tuloksien kirjailussa 

tuli lopulta ilmi, että ei saavutettu saturaatiopistettä, jos kysytään, miten kehittäisit alumnitoimintaa 

Tiimiakatemialla. Jatkossa olisi hyvä tutkia lisää alumnitoiminnan kehittämistä lisää ja kysellä use-

ammalta alumnilta, mitä he haluavat Tiimiakatemian suunnalta. Määrällinen tutkimus eli kvantita-

tiivinen tutkimus voisi olla seuraava askel lähteä lähestymään Tiimiakatemian alumneja. Tutkimuk-

sessa voisi olla kysymyksiä minkälaisia tapahtumia alumnit haluavat Tiimiakatemialta ja mitä 

lisäarvoa he toivoisivat saavansa edellisen oppipaikkansa suunnasta. Alumnit ovat erilaisia ja halua-

vat erilaisia asioita entisen oppilaitoksensa suunnalta. 

Pohdinnan seurauksena mahdollisena kehitysaiheena voisi olla kehittää Jyväskylän ammattikorkea-

koulun liiketalouden yhteisöllisyyttä opiskelijoiden kesken. Tästä olisi mahdollista tehdä tutkimusta 

ja luoda suunnitelmaa tulevaisuudelle. Tutkimuksen luotettavuuden ja aiheen kannalta voisi olla 

hyödyllistä tehdä samassa tutkimuksessa määrällinen- ja laadullinen tutkimus. Vaikkakin perintei-

sissä korkeakouluissa kehotetaan opiskelijoita verkostoitumaan ja luomaan suhteita, mutta siinä ei 

ole konkreettisia mittareita asialle. 

Tutkimuksen edetessä heräsi kiinnostus aiheeseen tutkia enemmän Tiimiakatemian tiimiyrittäjiä ja 

alumneja. Valmentajiltakin voisi saada hyviä näkökulmia tähän ilmiöön. Tutkimustuloksissa tuli pari 

pientä ajatusta siitä, kuinka kannattaa huolehtia siitä, miten paljon tiimiyrittäjällä on lautasella pro-

jekteja samaan aikaan. Miksi se on kova koulu? Miksi alumnit haluavat ottaa etäisyyttä Tiimiakate-

miaan valmistumisen jälkeen? Kuulopuheiden perusteella Tiimiakatemialla on esiintynyt jonkin ver-

ran uupumusta ja väsymystä, niin tätä aihetta olisi mielenkiintoista tutkia, mistä ne johtuvat. 
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7.3 Luotettavuus 

Dokumentaatio on yksi tärkeimmistä jutuista, mikä luo opinnäytetyölle uskottavuutta. Kaikki valin-

nat ja ratkaisut tutkimuksen eri vaiheissa perustellaan. (Kananen 2010, 69.) Tutkimuksessa perus-

teltiin miksi mikäkin teoria osuus tai tutkimukseen liittyvät osiot valittiin. Tällaisessa aiheessa jou-

tuu soveltamaan teoriaa paljon. Validiteetti tarkoittaa oikeiden asioiden tutkimista 

yksinkertaisuudessaan. Validiteetissa tutkimustulosten yleistettävyys on tärkeintä. Kerätyt tutki-

mustulokset voidaan siirtää vastaaviin tilanteisiin, jossa ne pitävät paikkaansa. Reliabiliteetti tar-

koittaa saatujen tutkimustuloksien pysyvyyttä, eli jos tutkimus toistetaan, saataisiin samat tulok-

set. (Kananen 2010, 69.) Sanoisin, että tutkimus ei ole täysin validi sillä tutkimuksessa on tarkoitus 

kehittää alumnitoimintaa, niin tietynlainen alumnitoiminta ei toimi aina toiselle. Siksi täytyy olla 

vaihtelevuutta. Reliabiliteetti ei toistuisi ainakaan kymmenien vuosin päästä, kun tätä työtä tutkit-

taisiin uudelleen. Maailma muuttuu ja kehittyy, niin kuin myös johtaminen ja Tiimiakatemiakin. Jos 

tutkimus tehtäisiin vuoden päästä niin tutkija uskoo, että sieltä voisi tulla samoja tuloksia pienillä 

muutoksilla 

Saturaatiopistettä ei saavutettu, kun selvitettiin tutkimuksessa erilaisia tapahtumia, mitä alumnit 

haluavat tai miten alumnitoimintaa voisi kehittää. Alumneja on valmistunut Tiimiakatemialta yli 

tuhat (1000), niin kahdeksalla (8) haastattelulla ei voi saada sitä kaikkea tietoa. Tutkimusongel-

maan saatiin vastauksia laajasti eri teemoista, mikä tulee kehittämään alumnityötä Tiimiakatemi-

alla, mutta tutkimusta voi lähteä vielä syventämään eri aiheisiin lisää. 

Haastattelut toteutettiin nimettömänä ja käytettiin avuksi haastateltavien numerointia. Näin voi-

tiin varmistaa haastateltavien anonyymius. Kaikkia haastattelukysymyksiä ei esitetty jokaisella 

haastateltavalle, koska niiden vastaukset tulivat esille aikaisemmin. Haastattelija koki hyväksi ta-

vaksi olla ohjaamatta keskustelua liikaa, mutta koki kuitenkin saavansa eniten tietoa haastatelta-

vista, kun esitti tarkentavia kysymyksiä eri teemoihin liittyen. Vastauksissa esitettiin vain teemoi-

hin kuuluvia vastauksia. Tutkimuksen tulokset saavutettiin, eli saatiin lisättyä tutkijan tietoisuutta 

aiheesta ja kehitettyä hänen taitojaan. Loppu tuotos eli ohjekirja saatiin luotua ja toimeksiantaja 

pystyy soveltamaan tätä heidän alumnitoimintaansa. 

Oppiva ja tiivis yhteisö on tulevaisuus! 
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Liitteet 

Liite 1. Alumnipäällikön ohjekirja 
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Liite 2. Teemat 

Teema 1 Tiimiakatemia 

Teema 2 Alumnitoiminta 

Teema 3 Johtaminen 

Lisäkysymykset 

Mikä on Tiimiakatemia? 

Onko alumniverkosto sinulle tärkeä? 

Koetko tärkeäksi yhteistyön entisen koulusi ja alumnien välillä? 

Tiedätkö mitään Jamkin alumnitoiminnasta? 

Mitä mieltä olet talon päällikkörooleista? 
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Mitkä tehtävät kuuluvat mielestäsi alumnipäällikölle? 

Mitä oppeja sait johtamiseen liittyen Tiimiakatemialla? 
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