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1. MIKSI TIIMIOPISKELUA JAMKIN
HYVINVOINTIYKSIKÖSSÄ?
Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksikössä koulutetaan monialaiseen 
tiimityöskentelyyn kykeneviä tulevaisuuden osaajia. Päiväopiskelussa 
hyödynnetään jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen tiimioppimista. 
Tiimimuotoinen opiskelu mahdollistaa työelämässä tarvittavien tiimitaitojen harjoittelun, 
projektityötaitojen kehittymisen, oppijan aktiivisen roolin sekä sisäisen yrittäjyyden ja 
luovuuden hyödyntämisen. Tiimit toimivat hyvänä oppimisalustana myös hyvinvointialalle 
tärkeiden vuorovaikutustaitojen ja dialogin oppimiselle. Tiimimuotoista opiskelua 
hyödynnetään tietoisesti myös ammatillisen kasvun tukemiseen ja oman osaamisen 
tuotteistamisen kehittämiseen.

Tiimioppimista hyödynnetään HYVIn opetussuunnitelman opinnoissa jokaisena 
opiskeluvuonna siten, että ensimmäisenä opiskeluvuonna painopiste on monialaisessa 
tiimitoiminnassa. Opintojen alussa siis luodaan yhteinen perusta sosiaali- ja terveysalan 
tuleville ammattilaisille (esim. yhteinen ymmärrys asiakkaista, toimintaympäristöistä ja 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä).  

Tiimioppijan käsikirja 

Tämä käsikirja on Sinulle uusi tiimiopiskelija!!  Toivottavasti käsikirja auttaa sinua 
pääsemään alkuun purjehdusmatkalle kohti ammatillista osaamista. Tervetuloa mukaan!! 



Toisena ja kolmantena vuonna painopiste on ammattikohtaisessa 
”ankkuritiimitoiminnassa”. Tällöin opiskellaan mm. oman alan erityisnäkökulmia. 
Viimeisenä opiskeluvuonna syvennetään omaa ammatillista osaamista, mutta  opiskellaan 
myös monialaisissa tiimeissä ja pyritään entistä enemmän hyödyntämään omaa 
ammatillista osaamista moniammatillisessa työskentelyssä. 

JAMKin Hyvinvointiyksikön tiimioppimisen kehittämisessä on hyödynnetty JAMKin 
Tiimiakatemian asiantuntjoita ja toimintamalleja. Yhteistyö on mahdollistanut useiden 
Tiimiakatemian käytäntöjen soveltaminen hyvinvointiyksikköön. Iso kiitos tästä 
Tiimiakatemialle! 
Tarkempaa tietoa tiimioppimisen mallin kehittämistyöstä JAMKin hyvinvointiyksikössä 
antavat mielellään tiimivalmentajat Pirjo Hynynen, Carita Kuhanen ja Jaana Ritsilä.

2. MIKÄ ON TIIMI, ENTÄ DIALOGITREENI? -
TIIMIOPPIMISEEN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ

Opiskelijatiimi. Uusista opiskelijoista muodostetaan opiskelijatiimit, jotka ovat 
pääsääntöisesti monialaisia. Jokaisessa tiimissä on noin 16 opiskelijaa, jotka opiskelevat 
koko lukuvuoden samassa tiimissä.

Jokainen tiimin jäsen vaikuttaa tiimin ilmapiiriin ja oppimisen edistymiseen. Tiimissä 
opitaan yhdessä, toteutetaan yhdessä projekteja ja oppimistehtäviä sekä harjoitellaan 
erilaisia tiimirooleja. Tiimin toimintaa arvioidaan ja kehitetään yhdessä. Tiimissä 
harjoitellaan myös vertaispalautteen antamista ja vastaanottamista. Tiimi toimii samalla 
kokoonpanolla koko lukuvuoden.



Kapteeni. Jokainen tiimi valitsee keskuudestaan kaksi tiimikapteenia: varsinaisen 
tiimikapteenin ja varakapteenin. Kapteenien tehtävänä on toimia yhteistyössä valmentajan 
kanssa huolehtien tiimin hyvinvoinnista ja oppimisen edistymisestä. He toimivat 
luotettavina tiedon välittäjinä tiimin ja valmentajan välillä ja huolehtivat muutenkin 
tiedonvälityksestä tiimissä. Lisäksi he johtavat tiimiä kohti tiimin omia tavoitteita. Eri 
tiimien kapteenit kokoontuvat yhteen kapteenifoorumiin ja hoitavat tiimien välisiä asioita.

Kapteenin tehtävät:
• huolehtii, että työskentelyn raamit (aikataulut, sopimukset jne.) ovat kaikkien tiedossa
• toimii luotettavina tiedon välittäjinä tiimin ja valmentajan välillä
• huolehtii, että tiimi etenee kohti tavoitteita
• rakentaa tiimin kanssa tiimin periaatteet ja arvot
• toimii esimerkkinä tiimille

Valmentaja. Jokaisella tiimillä on oma valmentaja. Valmentaja huolehtii, että 
opintojaksojen sisällöt ja suoritukset mahdollistavat ko. opintojakson tavoitteisiin 
pääsemisen. Hän tukee ja arvioi tiimin jäsenten oppimista. Jokaisessa tiimissä on yksi 
valmentaja (yksi hyvinvointialan opettaja).

Valmentajan tehtävät:
• huolehtii, että tiimin työskentelylleen asettamat tavoitteet ovat selkeät ja yhteisesti
ymmärretyt - valmentaja tukee tarvittaessa tavoitteenasettelua
• huolehtii, että opiskelijoilla on meneillään oleviin opintoihin soveltuva mahdollisuus
ammatillisen tiedon soveltamiseen työelämän toimintaympäristöissä
• käy yksilölliset kehityskeskustelut/ohjauskeskustelut opiskelijoiden kanssa sekä
keskustelee opiskelijan osaamisperusteisista itsearvioinneista lukuvuoden lopussa
• huolehtii, että opintojaksojen sisällöt ja suoritukset mahdollistavat opintojakson
tavoitteisiin pääsemisen sekä ammatillisuuteen liittyvien pätevyyksien vahvistumisen
tekee päätökset opintojaksojen suorittamistavoista, -suoritusvaatimuksista ja lopullisesta
arvioinnista
• seuraa opiskelijan opintojen edistymistä, tukee oppimisprosessia eteenpäin ja tekee
päätökset opiskelijan oppimisen lopullisesta arvioinnista
• mahdollistaa tiedon rakentelun, uuden tiedon tuottamisen, luovan ongelmanratkaisun ja
argumentointitaitojen kehittymisen tiimissä
• mahdollistaa ja tukee reflektoinnin kehittymistä luomalla tilaisuuksia kokemusten ja
työelämässä opitun jakamiseen tiimissä
• tukee tiimidialogitaitojen kehittymistä, esim. palautteen antaminen ja vastaanottaminen



• kokoontuu yhteen muiden kapteenien kanssa säännöllisesti ja hoitaa tiimien välisiä asioita
• osallistuu tiimitapahtumien (esim. gaalat ja Purjeet Ylös –tapahtumat) koordinointiin ja/tai
toteuttamiseen
• kehittää johtamistaitojaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti
• edistää tiimin myönteistä ilmapiiriä

Valmentajan ja kapteenien yhteiset tehtävät:
• huolehtivat tiedottamisesta
• tukevat tiimiytymistä, yhteisöllisyyttä ja myönteistä ryhmähenkeä
• huolehtivat, että tiimi sopii yhteisistä pelisäännöistä



Purjeet ylös! on toiminnallinen tapahtuma (tiimin osaamisen ”synnytys”), joka toimii 
tiimin ”näyttönä” omasta osaamisestaan. Siinä tiimit soveltavat oppimiaan asioita teoriasta 
käytäntöön ja tuovat esiin oivalluksiaan.  Purjeet ylös! –tapahtuma toteutetaan tyypillisesti 
usean tiimin yhteistyössä, jolloin tiimit antavat palautetta myös toisilleen. Purjeet ylös-
tapahtumaan luodaan arviointikriteerit jonka pohjalta arviointi tehdään yhdessä. 
Arvioinnissa voidaan huomioida myös neljän E:n periaate, jolloin tiimien tuotoksissa tulee 
olla: Education (koulutuksellista sisältöä), Esthetics (esteettisyyttä), Escapist (kuulijoita 
osallistavaa sisältöä), Entertainment (mukavaa yhdessäoloa).
 Pine, P,J & Gilmore, J, H. 1999.

Dialogitreenit. Kukin tiimi kokoontuu dialogitreeneihin kaksi kertaa viikossa. Dialogitreeni 
toteutetaan dialogiringissä istuen. Keskustelussa hyödynnetään dialogin periaatteita ja opit-
tavia asioita tutkitaan yhdessä rakentavaa vuoropuhelua hyödyntäen. Dialogitreeneissä on 
kolme periaatetta: treeneissä ollaan aina paikalla, treeneihin tullaan valmistautuneena ja 
treeneissä kirjoitetaan muistiinpanoja. 



Ankkuritiimi. Ankkuritiimit ovat oman ammattialan opiskelijoista muodostuvia tiimejä, 
jotka eivät siis ole moniammatillisia. Ensimmäiseen opiskeluvuoteen on sijoitettu 
ajankohtia, jolloin monialaiset tiimit eivät kokoonnu ollenkaan, vaan opiskelu tapahtuu 
pelkästään oman alan ankkuritiimeissä. Ankkuritiimityöskentely toteutuu 
ankkuriviikoilla / ankkuritunneilla / ankkurijaksolla, jolloin paneudutaan oman tutkinnon 
kannalta oleellisiin ja ajankohtaisiin teemoihin. Ankkuritiimien rooli korostuu opiskelun 
toisena ja kolmantena vuonna, jolloin valtaosa opiskelusta toteutuu oman alan 
opiskelijatiimeissä. 

Ankkuritiimityöskentelyn sisältönä voi olla esim. oman ammatin toimintaympäristöihin 
tutustumista ja niissä toimimista, harjoittelua Jamkin Laboppimisympäristöissä tai 
vaikkapa HOPSin ja urasuunnitelman työstämistä. 

Projekti. Tiimi toteuttaa ensimmäisen lukuvuoden aikana projektin, joka jaetaan tarpeiden 
mukaan useampaan osaprojektiin. Projektiin nimetään tarvittavat vastuuhenkilöt, 
esimerkiksi projektipäälliköt ja sihteerit. Projektissa toteutuu suunnitelma-, toteutus- ja 
raportointivaiheet. Näiden vaiheiden kautta tiimi vie käytäntöön teoriassa oppimiaan asioita 
ja oppiminen syvenee.



Treenipäiväkirja. Dialogitreeneissä 
kirjoitetaan muistiinpanoja. 
Muistiinpanoista opiskelija kokoaa 
treenipäiväkirjaa, jonka avulla 
opiskelija oppii jäsentämään ajatteluaan 
ja oma oppiminen tehostuu. Sen avulla 
voidaan myös arvioida opiskelijan 
osaamisen kehittymistä.

3. HENKILÖKOHTAISET OSAAMISEN
KEHITTYMISEN JA ARVIOINNIN VÄLINEET

Lukuohjelma. Oman osaamisen kehittymisen tueksi rakennetaan opintojen alkuvaiheessa 
henkilökohtainen lukuohjelma, jossa valitaan omaa oppimisprosessia tukevia kirjoja, 
artikkeleita ja tutkimuksia. Teorioista etsitään tiedollista osaamista, jota opiskelija voi 
hyödyntää dialogitreeneissä, projekteissa, harjoitteluissa jne. Näin opiskelija pääsee heti 
soveltamaan oppimaansa käytäntöön. Lukuohjelmasta on hyvä laatia itselle myös aikataulu, 
jotta tavoitteellisuus on myös lukemisessa.  



Essee.  Kirjojen, artikkelien ja tutkimusten lukeminen ja niistä kirjoitettavat esseet ovat osa 
oppimista ja siitä tuotettavaa dokumenttia, jota voidaan arvioida. Esseen kirjoittamisessa 
korostuu reflektointi –ei niinkään referointi. Tärkeää on, että essee sisältää omaa pohdintaa. 
Esseen pituudet voivat vaihdella muutamista sivuista jopa kymmeneen sivuun. 

360 arviointi. Opiskelijan osaamista arvioidaan yhteisesti hyödyntäen ”360 arviointia”. 
Arviointivaiheessa pyydetään palaute opiskelijan osaamisesta ja kehittymishaasteista. 
Palautteessa korostuu 360 eli ympyrän koko kehä asteluvun mukaan. Arviointiin osallistuu 
opiskelija, valmentaja, opettaja /-t, tiiminjäsenet, asiakkaat ja työelämän edustajat. Mitä 
useammalta taholta palautetta saadaan, sen parempi. Kun arviointi on tehty, käydään 
tutoropettajan, valmentajan ja oman tiimin kanssa keskustelua siitä miten omaa osaamista 
(tietoja ja taitoja) voisi jatkossa kehittää. Saatu palaute kehitysvinkkeineen on tärkeä vaihe, 
koska analysoinnin tuloksena opiskelija kehittyy ja saa palautteen käytäntöön. Tämän 
jälkeen opiskelijan on aika asettaa itselle uusia tavoitteita.



Ensimmäinen opiskeluvuosi sisältää useita opintojaksoja, joiden teemoja tiimit 
käsittelevät dialogitreeneissään. Opintojaksojen aiheet ovat sosiaali- ja terveysalan 
yhteisen perustan ja ymmärryksen rakentamista. Siksi nämä aiheet sopivat hyvin 
monialaisen tiimin käsiteltäväksi. Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa esimerkki yhden 
tiimin opintojen etenemisestä.

4. TIIMIOPISKELU ENSIMMÄISENÄ
OPISKELUVUONNA



5. TIIMIOPISKELU TOISENA JA KOLMANTENA
OPISKELUVUONNA

Ttutkinto-ohjelmakohtainen tiimityöskentely. 2.-3. vuoden tiimeissä opiskelevat yhden 
tutkinto-ohjelman opiskelijat. Eri tutkinto-ohjelmissa tiimioppimista toteutetaan 
opetussuunnitelmarakenteen ja opiskeltavien asiasisältöjen mahdollistamalla tavalla. 
Tutkinto-ohjelmissa opiskelijoista muodostetaan tiimejä joko erillisillä opintojaksoilla tai 
pitkäkestoisemmin koko lukuvuodeksi. Tiimiopiskelijat osallistuvat opintojaksojen 
toteutuksen suunnitteluun ja ottavat vastuuta omasta ja tiimin yhteisestä oppimisesta. 
Toiminnallisuus, tekemällä oppiminen ja case-työskentely korostuvat tiimityöskentelyssä 
ja tiimit voivat toteuttaa esim. projekteja ja toiminnallisia työpajoja, joiden avulla 
konkretisoidaan opiskeltavaa asiasisältöä. Oppimista tapahtuu mm. dialogitreeneissä, 
joihin tullaan valmistautuneena ja joissa dialogisuus ja muistiinpanojen tekeminen ovat 
keskeisiä oppimisen tapoja. 

Kunakin opiskeluvuonna tiimeihin valitaan kaksi kapteenia. Näin useammalla opiskelijalla 
on mahdollisuus harjoitella tiimin johtamistaitoja ja suorittaa samalla opintojakso: 
Leadership and Quality Assurance.



Moniammatillinen tiimityöskentely. Moniammatillisuus toteutuu 2.-4. vuoden 
opiskeluissa moniammatillisina case-päivinä, seminaareina tai tapahtumina. Näiden 
tapahtumien organisointivastuu on tutkinto-ohjelmien tiimikapteeneilla. Tapahtumien 
aikana toimitaan moniammatillisissa tiimeissä ja harjoitellaan oman ammatillisen
osaamisen jakamista.

6. YRITTÄJYYS- JA PROJEKTITAIDOT
VAHVISTUVAT TIIMITYÖSKENTELYSSÄ

Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan valmiuksia sisäisen yrittäjyyteen. Tiimityöskentelyssä 
kehitytään luontevasti sisäisessä yrittäjyydessä. Opiskelijan kyky vastuunottoon, sinnikkyyteen 
ja yritteliäs asenne pääsevät kehittymään, mutta ovat myös arvioinnin kohteena tiimissä 
toimiessa. Tiimioppimisen kulttuuri Hyvinvointiyksikössä kehittää tärkeitä 
työelämävalmiuksia edistäen mm. opiskelijoiden rohkeutta ja kokeilevaa, uutta luovaa 
toimintatapaa, jotka voidaan kaikki luokitella yrittäjyyteen kuuluviksi valmiuksiksi. 
Unohtamatta opiskelijan oman itsensä ja muiden johtamista, että asioiden organisointitaitoja, 
jotka kulkevat läpi opiskelun vahvasti mukana. Tiimit pääsevät myös oppimaan pitkä- ja 
lyhytkestoisia projektien hallintaa ja niissä toimimista erilaisista rooleista käsin. Projekteihin 
liittyy mm. johtamista, suunnittelua, markkinointia, asiakkuuden hallintaa sekä 
aikatauluttamista. 



MUISTIINPANOJA



MUISTIINPANOJA
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