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Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tutkia opiskelijajärjestöjen tavoitteellista 

johtamista ja siihen liittyviä haasteita. Tutkimuksessa paneudutaan lähemmin opiskelijajärjestön 

elämäntehtävään ja opiskelijajärjestöjen ominaispiirteisiin, jotka usein tekevät opiskelijajärjestöjen 

strategisesta johtamisesta todella hankalaa. Ominaispiirteitä tutkitaan niin organisaation kuin 

yksilön näkökulmasta. 

Löydettyjä opiskelijajärjestöjen ominaispiirteitä peilataan tuloskortin teoriaan ja laaditaan 

tuloskorttipohja, joka on räätälöity opiskelijajärjestöjä varten ottamalla toiminnan erityispiirteet 

huomioon. Tuloskorttipohjan laatimisen lisäksi tehdään kvantitatiivinen kyselytutkimus 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LTKY) jäsenille brändivahvuudesta, joka on yksi esitetty 

tuloskorttipohjan menestysmittareista.  

Laaditun tuloskorttipohjan neljä näkökulmaa ovat tavoitteellinen johtaminen, menestyksekäs 

toiminta, sisäiset prosessit ja aktiivit keskiössä. Tutkimustuloksien mukaan opiskelijajärjestöjen 

johtamisessa korostuu ainakin kolme strategisessa johtamisessa huomioitavaa teemaa. Nämä ovat 

strateginen ajattelu, yhteisöllisyyden ja opiskelija-aktiivien vaaliminen sekä hyvä hallinto. Edellä 

mainitut teemat nousevat esiin myös tuloskorttipohjassa. Tutkimuksen pohjalta voidaan sanoa, 

ettei strateginen johtaminen ja toiminnan kehittäminen ole opiskelijajärjestöjen tarkoituksen 

kannalta aina välttämätöntä lisäarvon tuottamiseen. Laaditun brändivahvuuskyselyn tuloksien 

perusteella ylioppilaskunnan brändi on pääosin tasavahva tutkittujen kohderyhmien välillä. Vain 

osallistuminen opiskelijajärjestötoimintaan osoittautui joissakin testeissä tilastollisesti 

merkitseväksi, niissäkin vain vähäisesti.  
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The purpose of this Bachelor’s thesis is to explore reasons and find solutions to strategic 

management in student unions and subject associations. The idea is to find the reasons why 

strategic management is so difficult in these organizations. The chosen approach to do so is to 

examine features of student organizations which usually cause this difficulty.  We study these 

features from both organizational and individual view of points. 

Discovered student organization features are then reflected the theory of balanced scorecard from 

which a customized scorecard example will be made for student organizations to overcome their 

problems in strategic management. In addition, in the thesis quantitative research part, there is a 

study to measure student organization brand strength which is one of the chosen balance scorecard 

measurements. This was done by directing a brand strength inquiry to Student Union members of 

Lappeenranta University of Technology (LTKY). 

The customized scorecard perspectives are goal-oriented management, successful action, internal 

processes and student actives. Based on the literal review, there are three themes which got the 

attention. They are the capability in strategic thinking, capability in administration and cherishing 

community as well as student actives. These themes are also presented in the scorecard. Based on 

this research, we can say that not all student organization need to think strategically in order to 

have an impact on the community or to provide expected value for their members. Based on 

quantitative research, the data would seem to suggest that the brand is equally strong between the 

target groups. Only the student active variable had little effect on the results and it was statistically 

significant in some tests.  
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1. Johdanto 

 

Suomessa opiskelijajärjestöillä sekä muilla kansalais- ja järjestötoimijoilla on merkittävä 

yhteiskunnallinen ja sosiaalinen merkitys. Opiskelijajärjestöt tuottavat ainutlaatuista ja 

merkityksellistä lisäarvoa jäsenillensä ja ympäröivälle yhteiskunnalle, lisäksi 

opiskelijajärjestötoiminta edistää aktiivisen kansalaisuuden kasvua (Ansala, 2017, 62). Muuttuvassa 

maailmassa myös voittoa tavoittelemattomat yhdistykset kilpailevat alati enemmän selviytymisestä 

ja menestymisestä (Weerawardena et al., 2010, 355). Tämä koskee varsinkin 

opiskelijajärjestötoimijoita, joiden toiminnan tunnusomaisia piirteitä ovat taloudellisten resurssien 

niukkuus, toiminnan perustuminen vapaaehtoisuuteen ja toimijoiden suuri vaihtuvuus. 

Opiskelijajärjestötoiminnan ominaispiirteiden valossa toiminnan tavoitteellinen johtaminen 

kuulostaa kunnianhimoiselta ja lähes mahdottomalta tehtävältä, siksi toiminnan haasteiden 

tarkastelu ja niihin vastaaminen on kiehtovaa.  

Tässä tutkielmassa tutkitaan opiskelijajärjestötoimintaa, pääpaino on ylioppilaskunnissa, koska 

niistä on olemassa eniten tutkimustietoa. Ylioppilaskunnat ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, 

joiden tehtävänä on: ”…olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia 

ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä.” 

(Yliopistolaki 558/2009 46 §). Tämä tutkielma tarjoaa opiskelijajärjestötoimijoille, ennen kaikkea 

ylioppilaskunnille, eväitä ymmärtää, mitä ajatella opiskelijajärjestötoiminnasta ja sen 

kehittämisestä organisatorisesta näkökulmasta.  

Tutkielmassa sivutaan strategisen- ja organisaation johtamisen kannalta keskeisiä teemoja, kuten 

mitkä ovat opiskelijajärjestötoiminnan keskeiset tavoitteet ja suuntaviivat muuttuvassa 

maailmassa, millä tavoilla toimijat voivat mitata menestystä ja toimintaa sekä miten tietoisesti 

yhdistää organisaation ulkoiset haasteet ja sisäiset voimavarat toisiinsa (Kamensky, 2008, 13-19). 

Kyse on siis opiskelijajärjestötoiminnan strategisesta johtamisesta. Selkeyttääkseni mistä 

strategisesta johtamisesta on kyse, olen päätynyt käyttämään tutkielmassa termiä tavoitteellinen 

johtaminen. Tarkoitan sillä yksinkertaisesti organisaation päämäärätietoista tavoitteisiin 

sitoutunutta johtamista.  Tutkielmassa tarkastellaan opiskelijajärjestötoiminnan ominaispiirteitä ja 

peilataan niitä tavoitteelliseen johtamiseen tuloskortin välityksellä. Lopuksi testataan voittoa 

tavoittelemattomille organisaatioille laaditun brändivahvuusmittariston toimivuutta 
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opiskelijajärjestötoiminnassa, mikä on yksi suunnitellun tuloskortin olennaisista menestyksen 

mittareista ja hyvä alku opiskelijajärjestöjen tuloskortin validoimisessa. 

 

1.1. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

 

Vaikka opiskelijajärjestöjen merkitsevyyttä on sellaisenaan tutkittu, niiden johtamista ei. 

Opiskelijajärjestöt kohtaavat toiminnan kehittämisen kannalta paljon haastavia ongelmia, kuten 

esimerkiksi henkilöstön suuri vaihtuvuus, mikä johtuu järjestötoiminnan kausiluontaisuudesta. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on nostaa esille joitain opiskelijajärjestöjen kohtaamia haasteita ja 

valjastaa jo olemassa olevia strategisen johtamisen työkaluja opiskelijajärjestöjen tai 

samankaltaisten organisaatioiden käyttöön. 

 

PÄÄTUTKIMUSKYSYMYS: 

 

”Mitä on huomioitava opiskelijajärjestöjen tavoitteellisessa johtamisessa?” 

 

ALATUTKIMUSKYSYMYKSET: 

 

”Mitkä toiminnan ominaispiirteet tekevät opiskelijajärjestötoiminnan johtamisesta hankalaa?” 

 

”Mitkä näkökulmat kannattaa sisällyttää opiskelijajärjestön tuloskorttiin?” 

 

”Brändivahvuus tuloskortin tunnuslukuna –  kuinka vahva ylioppilaskunnan brändi on?” 

 

1.2.  Tutkimuksen rajaukset 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on toimia suunnannäyttäjänä opiskelijajärjestöjen tavoitteellisessa 

johtamisessa ja siksi tutkimuksessa esitellään vain tyypillisimmät organisaatiomallit sekä tuodaan 

esiin tavoitteellisen johtamisen yleisimpiä haasteita. Toisin sanoen, tutkimuksessa keskitytään 
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ennemmin organisaatioiden kuin ihmisten johtamiseen. Tutkimuksen rajaukset johtuvat 

opiskelijajärjestöjen erilaisuudesta ja johtamisalan laaja-alaisuudesta. 

Opiskelijajärjestötoimintaa on tutkittu hyvin vähän Suomessa, siksi tutkimustuloksia ja 

johtopäätöksiä on pidettävänä suuntaa-antavina. Aiemman tutkimustiedon puuttuessa 

tutkielmassa nojataan klassisiin malleihin ja teorioihin, jotka nykypäivän valossa eivät aina edusta 

otollisinta tapaa kuvata ja käsitteellistää organisaatiota tai niiden toimintaa, mutta ne luovat hyvän 

viitekehyksen toiminnan ymmärtämistä varten. Esimerkiksi, tutkimuksessa opiskelijajärjestötoimijat 

esitetään yksinkertaisina tai adhokraattisina organisaationa, vaikka adhokrattisesta 

organisaatiorakenteesta on nykyaikaisempia malleja (Parikh, 2016). Klassisempien teorioiden lisäksi 

tutkielmassa hyödynnetään uudempia ja paremmin soveltuvia malleja, jotka esitetään aina ennen 

varsinaista analyysia. 

Tuloskortin laadinnassa ei ole mielekästä pyrkiä laatimaan yleispätevää tuloskorttia tai 

johtamismallia, vaan jokaisen organisaation johdon tulisi päättää itse, mitä tuloskortilta halutaan ja 

kuinka organisaatiota johdetaan (Malmi, 2015, 15-18). Opiskelijajärjestöt ovat tutkimuskohteina 

ainutlaatuisia ja erilaisia. Pelkästään ylioppilaskuntia on neljätoista, joista jokaisessa on varsin 

erilainen opiskelija- ja johtamiskulttuuri. Tämä ohjaa käsittelemään aihetta yleisellä tasolla ja siksi 

opiskelijajärjestöjä yhdistäviä tekijöitä hyödynnetään. Esimerkkinä tästä on, että tutkimuksessa 

käytetään oppilaskuntien varsinaisen toiminta-ajatuksen sijasta korkeakoulujen laissa säädettyä 

oppilaskunnan tehtävää, joka koskettaa jokaista oppilaskuntaa. 

 

1.3.  Tutkimusmenetelmä- ja aineisto 

 

Tutkielmassa on tapaustutkimuksen ja kirjallisuuskatsauksen piirteitä. Kirjallisuuskatsauksessa on 

paneuduttu suomalaisiin opiskelijajärjestöihin, kolmannen sektorin organisaatioiden strategiseen 

johtamiseen ja erilaisiin organisaatiorakenteisiin. Tutkielman brändivahvuusmittariston 

laatimisessa käytetään kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä, joita varten on kerätty aineistoa 

ylioppilaskunnan jäseniltä.  

Kvantitatiivinen tutkimus kohdistuu toiseen alatutkimuskysymykseen: ”Brändivahvuus tuloskortin 

tunnuslukuna – kuinka vahva ylioppilaskunnan brändi on?”. Sitä tutkitaan Wymerin (2016) 

laatimalla ja validoimalla mittaristolla, jonka mukaan brändivahvuus koostuu kolmesta 
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ulottuvuudesta. Nämä ulottuvuudet ovat brändin tunnettuus, ihmisten asenteet brändiä kohtaan ja 

heidän kokema brändin merkitsevyys. Brändivahvuudessa tutkitaan vaikuttaako koulutusohjelma, 

opiskelija-aktiivisuus tai sukupuoli brändivahvuuteen.  

1.4.  Teoreettinen viitekehys   

 

Tutkielmassa kuvaillaan opiskelijajärjestöorganisaatioita, joihin sovelletaan strategista ajattelua 

sekä tuloskorttia opiskelijajärjestöjen tavoitteellisen johtamisen ymmärtämiseen. Teoreettinen 

viitekehys on kuvattu kuviossa yksi. Tutkittava aihe sivuaa useita eri tieteenaloja, kuten johtamista, 

markkinointia ja organisaatiotieteitä. Tutkielma nojaa vahvasti edellä mainittujen tieteenalojen 

klassisiin malleihin ja teorioihin. Näitä ovat esimerkiksi Robert Kaplanin ja David Nortonin (1992) 

laatima alkuperäinen tuloskortti, Mikael Kamenskyn (2012) esittämä organisaation elämäntehtävä 

ja Henry Minzbergin (1980) organisaatiojakomalli. Klassisten mallien lisäksi tutkielmassa esitetään 

modernimpia ja tutkittavaan aiheeseen paremmin soveltuvia teorioita, kuten Wymerin (2016) 

brändivahvuusmittaristo ja kolmannen sukupolven tuloskortti.  Teorioista laaditaan ehyt ja 

johdonmukainen teoriasynteesi, joka tarjoaa työkaluja opiskelijajärjestötoiminnan ymmärtämiseen 

ja järjestötoiminnan johtamiseen.   

 

Kuvio 1. Tutkielman teoreettinen viitekehys 
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1.5.  Tutkimuksen rakenne  

 

Tutkimus jakautuu kirjallisuuskatsaukseen, teoreettisen tuloskorttimallin laatimiseen ja sen 

osittaiseen empiiriseen kokeiluun. Luvuissa 2-4 vastataan kaikkiin alatutkimuskysymyksiin. Tutkimus 

alkaa aiheen esittelystä eli johdannosta, jossa käsitellään tutkimusaiheen tärkeyttä, tutkimuksen 

tarkoitusta ja valittua lähestymistapaa. Toisessa luvussa esitellään opiskelijajärjestötoimijat 

tutkittavina organisaatioina ja niiden ominaispiirteitä. Kolmannessa luvussa lähestytään tutkittavaa 

aihetta ratkaisukeskeisesti ja pohditaan sopivaa tuloskorttipohjaa opiskelijajärjestötoimijoille. 

Neljännessä luvussa käsitellään tutkimuksen empiiristä osuutta ja käydään läpi tutkimusaineisto ja 

tutkimusmenetelmät. Johtopäätösluvussa vastataan päätutkimuskysymykseen ja esitetään 

jatkotutkimusehdotukset. 

 

2. Opiskelijajärjestöt organisaatioina ja niiden ominaispiirteitä 

 

Tässä luvussa vastataan ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen: ”Mitkä toiminnan ominaispiirteet 

tekevät opiskelijajärjestötoiminnan johtamisesta hankalaa?”. Luvussa kuvaillaan 

opiskelijajärjestöjä, laaditaan viitekehys opiskelijajärjestötoiminnan elämäntarkoituksesta ja 

tarkastellaan opiskelijajärjestöjen organisaatiorakenteita kontingenssi- sekä systeemiteorian 

näkökulmasta. Luvussa tarkastellaan organisaation kannalta olennaisia tekijöitä, kuten kokoa, 

päätöksenteon keskittyneisyyttä ja hierarkiaa. Lisäksi luvussa tarkastellaan yhtä 

vapaaehtoistoiminnan erityispiirteen vaikutusta: voiton tavoittelemattomuutta.  Lopuksi 

arvioidaan, mihin organisaatioluokkiin opiskelijajärjestöt voidaan asettaa ja miltä ne edellä 

mainittujen tekijöiden valossa näyttävät. 

 

2.1.  Opiskelijajärjestöjen kuvailua 

 

Suomessa on hyvin paljon erilaisia opiskelijajärjestöjä ja ne kuuluvat julkisen ja kolmannen sektorin 

välimaastoon. Opiskelijajärjestöllä tarkoitetaan yliopiston tai ammattikorkeakoulun piirissä 
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toimivaa julkisoikeudellista tai rekisteröitynyttä yhdistystä. Vuonna 2013 Suomen yliopistojen 

piirissä toimi ainakin 483 opiskelijajärjestöä (Ansala, 2017, 23).  

Julkisoikeudellisia yhdistyksiä ovat osakunnat, ylioppilaskunnat ja ammattikorkeakoulujen 

oppilaskunnat.  Rekisteröityneet yhdistykset voidaan jakaa ainejärjestöihin, tiedekuntiin ja 

harrastejärjestöihin (Ansala 2017, 23).  Opiskelijajärjestötoiminnan paikallisuus vaikuttaa paljon 

järjestötoiminnan luonteeseen, koska erilaiset korkeakouluympäristöt luovat erilaisia 

mahdollisuuksia järjestötoiminnan muodostumiselle ja näin ollen opiskelijakulttuurille (Ansala, 

2017, 27).  

Paikallisen tason lisäksi on olemassa kansallisen tason yhteistyöelimiä ja rekisteröityneitä 

yhdistyksiä, joiden jäseninä paikalliset toimijat voivat olla. Niitä ovat esimerkiksi Suomen 

ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoiden liitto (SAMOK) ja 

Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL). Edellä mainittujen yhteisöjen tarkoituksena on ajaa opiskelijoiden 

edunvalvontaa kansallisella tasolla (Muukkonen, 2007).  

Opiskelijajärjestötoiminta on luottamustehtävien osalta jaksottaista ja luottamustehtäviin valitaan 

usein uudet toimijat joka vuosi. Opiskelijajärjestöjen henkilöstö koostuu joko vapaaehtoisista 

luottamushenkilöistä, palkatuista työntekijöistä tai molemmista. Jos järjestöllä ei ole palkattua 

henkilökuntaa, toiminnasta vastaa hallitus, jolle on tavanomaista projekti- ja tiimityöskentely 

(Koponen, 2018, 23, 75, 94).  

Koposen (2018) tekemien opiskelija-aktiivihaastatteluiden perusteella voidaan sanoa, että 

hallitustyö on monipuolista ryhmätyöskentelyä opiskelijajärjestöjen eteen. Yleistoimivaltaa 

käyttävä hallitus tekee asioita laidasta laitaan, tapahtumienjärjestämisestä kannanottojen 

kirjoittamiseen. Hallitustyöstä voidaan tunnistaa tavoitteellisen johtamisen ja projektityön piirteitä. 

Tämän tyyppinen työskentelyote soveltuu hyvin adhokraattisiin organisaatioihin, jossa jokaisesta 

toimintaan osallistuvasta henkilöstä tulee samalla strategian toteuttaja (Minzberg, 1981, 21).  

 

2.2.  Organisaation elämäntarkoitus 

 

Tavoitteellisessa johtamisessa organisaation on tunnettava itsensä ja tiedettävä mihin suuntaan sitä 

ollaan viemässä eli se edellyttää organisaation päämäärien ja elämäntarkoituksen sisäistämistä, 
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muuten toiminta sinkoilee lyhytjänteisesti paikasta toiseen ja tavoitteellinen johtaminen on 

haasteellista. 

Organisaation elämäntarkoitus vastaa kysymyksiin, jotka liittyvät organisaation olemassaoloon. 

Organisaation elämäntarkoitus on strategisen arkkitehtuurin peruselementti, jonka ympärille muu 

strateginen sisältö asettuu, se luo organisaatiossa yhteistä tahtotilaa ja sitouttaa työntekijöitä 

(Kamensky, 2012, 65-66). Strategisten työkalujen luomisen kannalta on oltava jokin viitekehys, 

jonka perusteella organisaatioiden elämäntarkoitus voidaan ainakin teoreettisesti määrittää. 

Elämäntarkoituksen vaaliminen on organisaatiolle elintärkeää, koska sen pyrkiessä olemaan kestävä 

ja uusiutuva, on sen vaalittava yhteistä elämäntarkoitusta yksittäisiin henkilöiden nojaamisen sijaan. 

(Collins, 2001, 35).   

Strategisen johtamisen yhteistä käsitystä elämäntarkoituksen pääelementeistä tai niiden sisällöistä 

ei voida täsmällisesti määrittää. Elämäntehtävän ja sen pääelementtien sisällön määrittäminen on 

erittäin haastava tehtävä jo siksi, että sen määrittämiseen käytetty termistö ei ole vakiintunutta 

(Kamensky, 2012, 65-67; Collins, Porras, 2008). Mielekkään elämäntehtävän on oltava selkeä, 

ytimekäs ja kiinnostava. (Collins, 2001, 31-32). Toisaalta elämäntarkoituksen on oltava myös 

runsassisältöinen (Kamensky, 2012, 65). Tutkielmassa esitelty elämäntarkoitus sisältää yleisimpiä 

elämäntarkoituksessa käytettyjä elementtejä. Nämä ovat toiminta-ajatus, visio ja arvot. 

Toiminta-ajatus vastaa perimmäiseen kysymykseen: ”Miksi olemme olemassa?”. Toiminta-ajatus on 

luonteeltaan pysyvä ja kantava (Kamensky, 2012, 67). Organisaation johtamisen, yhteisöllisyyden ja 

jaetun vision kannalta organisaation olemassaolon tarkoituksesta keskustelu on hyvin tärkeää 

(Lunenberg, 2010, 1-7). Organisaation selviytymisen näkökulmasta toiminta-ajatus on yksi 

tärkeimmäksi elementiksi. Organisaatiolla on oltava edes tiedostamaton toiminta-ajatus, muutoin 

sen olemassaololle ei ole tarkoitusta ja ennen pitkää sen toiminta lakkaa. 

Visiolla tarkoitetaan organisaation tulevaisuuden strategista tahto- ja tavoitetilaa. Vision ollessa 

selkeä ja voimakas, se toimii yhtenä olennaisimpana organisaation menestystekijänä ja se vastaa 

kysymykseen: ”Mitä me toivomme meistä tulevan?” (Kamensky, 2012, 78-79). Jaettu visio tarjoaa 

organisaatiolle suunnan, johon tehokkaasti ja tietoisesti käytetään organisaation niukat resurssit 

(Catherine, 2009, 88). Vision on oltava innostava ja sen on toimittava suunnannäyttäjänä 

organisaation toiminnan kaikilla tasoilla, jotta ihmiset kokisivat sen mielekkääksi ja omakseen 

(Collins, 2001, 31-32). 
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Organisaation arvoilla tarkoitetaan yleensä organisaatiokulttuurissa jaettuja uskomuksia ja 

perusarvoja (Keith et al., 2014, 224). Fred Lunenburgin (2010) mukaan Defour ja Eaker(1998) 

suosittelevat, että organisaation johtamisen näkökulmasta arvojen kuuluisi vastata kysymykseen: 

”Kuinka meidän kuuluisi käyttäytyä, jotta teemme jaetusta visiosta totta”. Toisin sanoen, arvojen 

kuuluisi ohjata ihmisten ja organisaation toimintaa: ne tukevat organisaatiota päätöksenteossa ja 

ohjaavat ihmisten käyttäytymistä. Arvojen välityksellä organisaatio muodostaa näkemyksen siitä 

mikä on sille tärkeää niin liike-elämässä kuin sen ulkopuolella. Arvot kattavat käsityksen 

inhimillisyydestä, organisaation roolista yhteiskunnassa ja kuinka maailma nähdään (Collins, 2001, 

35).   

 

Arvojen roolia voidaan kuvata myös ryhmäkulttuurin välityksellä. Edgar Scheinen (2004, 28) mukaan 

arvot edustavat silloin yhtä tasoa organisaatiokulttuurissa.  Arvot opettavat ryhmän jäsenille, miten 

ryhmässä on soveliasta toimia ja mikä on oikein tai väärin. Ryhmässä kulttuuri arvoineen muodostuu 

prosessina, jossa ryhmä oppii selviytymään ulkoisista haasteista ja samalla se oppii sisäistä 

yhteistoimintaa. Ryhmän toimiessa hyvin, sen tavat ja arvot opetetaan uusille jäsenille oikeana 

tapana nähdä, ajatella ja tuntea ryhmän toimintaa, jolloin kulttuurista tulee muodollisempaa 

(Scheinen, 2004, 19). 

 

2.2.1.  Opiskelijajärjestöjen elämäntarkoitus  

 

Opiskelijajärjestötoiminnan elämäntehtävän viitekehyksen laatimisessa on pysyttävä teoreettisessa 

tarkastelussa ja aikaisemmissa tutkimuksissa. Näistä löydetyillä keskinäisillä yhtäläisyyksillä voidaan 

tehdä uskottavia päätelmiä opiskelijajärjestötoiminnan elämäntarkoituksesta. Vaikka valittu 

esitystapa ei anna täsmällistä vastausta elämäntarkoituksesta, sillä voidaan hahmottaa 

järjestötoiminnan elämäntarkoitusta yleisellä tasolla ja osoittaa toimijoiden yhteisiä piirteitä niiden 

eroavaisuuksia. 

Tutkielmassa opiskelijajärjestöjen toiminta-ajatusta tarkastellaan toiminnan ja lainsäädännön 

kautta. Arvoja tarkastellaan organisaation ja ihmisten näkökulmasta. Ihmisten arvojen keskiössä 

ovat motiivit ryhtyä järjestötoimintaan, koska motiivi on kaiken toiminnan ja jatkuvuuden ydin 

vapaaehtoistyössä (Yeung, 2004, 21). Lisäksi toimintaan osallistumisen motiivit valottavat tekijöiden 
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taustalla olevaa arvomaailmaa. Organisaation arvojen keskiössä ovat päätöksenteko sekä toiminta 

hyvän hallinnon oikeusperiaatteiden näkökulmasta.  

 

2.2.1.1. Toiminta-ajatus 

 

Organisatorisessa mielessä jako julkisoikeudellisiin- ja rekisteröityihin yhdistyksiin on aiheellinen, 

koska opiskelijajärjestötoimijoilla on lainsäädännössä erilainen asema, oikeudet ja velvollisuudet. 

Eräs perimmäinen ero näiden välillä on se, että julkisoikeudellisilla yhdistyksillä on julkisia tehtäviä, 

joiden määrittelyyn tutkielmassa perehdytään toiminta-ajatuksen ja tehtäväkentän vuoksi.  

Korkeakoulujen oppilaskunnilla on Suomen laissa säädettyjä tarkoitussäännöstöjä, joiden 

perusteella opiskelijajärjestöt voidaan todeta julkista valtaa käyttäviksi julkisoikeudellisiksi 

yhdistyksiksi, joilla on oikeustoimikelpoisuus ja itsehallinto. Tässä yhteydessä on todettava, että 

julkisoikeudellisten opiskelijakuntien oikeudellista asemaa ei voida pitää täysin selvänä tai 

ristiriidattomana. (Muukkonen, 2007) 

Ylioppilaskunnista ja ammattikorkeakoulujen oppilaskunnista on säädetty seuraavasti: ”…olla 

jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun 

ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä” (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 41 

§ ja Yliopistolaki 558/2009 46 §). Kun taas osakunnista on säädetty: ”…tukea ja kehittää jäsentensä 

henkisiä harrastuksia sekä edistää heidän sosiaalisia olojaan” (Yliopistolaki 558/2009 47 §).   

Muukkosen (2017) mukaan Viertola on määrittänyt oppilaskuntien toiminnan painopisteiden 

jakautuvan karkeasti edunvalvontaan, korkeakoulujen hallintoon osallistumiseen, opiskelijoiden 

sosiaalitoimeen, kansalaiskasvatukseen sekä harrastus-, liikunta- ja kulttuuritoimeen. 

Oppilaskunnan toiminta-ajatuksessa kuuluisi näkyä ainakin osa yllämainituista tehtävistä jollakin 

tavalla. Seuraavat esimerkit valaisevat asiaa. Turun yliopiston ylioppilaskunnan toiminta-ajatus on: 

”Valvomme, edistämme ja vahvistamme opiskelijoiden asemaa, jotta opiskelu Turun yliopistossa 

olisi laadukasta, sujuvaa ja hauskaa – eli parasta mahdollista.” Kun taas Helsingin yliopiston 

ylioppilaskunnan toiminta-ajatus: ”…tarjoaa jäsenilleen tukea ja tilaa kasvuun aktiiviseksi, 

valveutuneeksi ja kriittiseksi kansalaiseksi. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on toimia myös 

edunvalvojana, joka huolehtii jäsenistönsä eduista ja asemasta yhteiskunnan arvostettuina 

toimijoina.” (TYY, 2018; HYY, 2018). 
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Rekisteröityneet opiskelijayhdistykset ovat aatteellisia yhdistyksiä, joiden tarkoitus on aatteellinen 

eikä niiden varsinaisena tarkoituksena voi olla voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen 

jäsenille (Yhdistyslaki 503/1989v 1§). Paikallisten rekisteröityjen yhdistyksien toiminnasta voidaan 

päätellä, että opiskelijajärjestöjen yleisenä tarkoituksena on yhdistää oppiaineen opiskelijat tai 

saman alan opiskelijat, ajaa heidän etuja ja järjestää yhteisöllistä toimintaa. Eli, rekisteröityneet 

opiskelijayhdistykset ajavat opiskelijoiden asioita siinä missä julkiset yhdistykset. Tosin niillä ei ole 

samanlaista laissa säädettyä velvoitetta toimia yhtä laaja-alaisesti kuin julkisoikeudellisten 

yhdistyksien. Paikallisilla oppilaskunnilla ja muilla opiskelijayhdistyksillä on kuitenkin yleensä tiivis 

suhde keskenään ja oppilaskunnat tukevat vuosittain taloudellisesti paikallista järjestötoimintaa 

(Muukkonen, 2007, 143). Näin ollen oppilaskunnilla ja opiskelijajärjestöillä voidaan sanoa olevan 

hyvin samansuuntainen toiminta-ajatus.  

2.2.1.2.  Arvot 
 

Vapaaehtoistyön motivaation syyt voidaan jakaa kuuteen osaan: henkilökohtaisiin arvoihin, uusien 

asioiden ymmärtämiseen, sosiaaliseen toimintaan, urakehitykseen, egon suojeluun ja itsetunnon 

parantamiseen (Clary et al., 1998). Tätä jakoa on käytetty paljon vastaavanlaisissa tutkimuksissa 

siitäkin huolimatta, että sitä pidetään jo osin vanhentuneena (Yeang, 2004, 23). 

Liisa Ansalan (2017) ja Heikki Koposen (2018) tutkimusten pohjalta ylioppilaskuntien opiskelija-

aktiiveilla on yksilöinä hyvinkin erilaisia arvomaailmoja, jotka vaikuttavat yhteisöjen toimintaan. 

Kuitenkin heidän tutkimuksien perusteella opiskelijajärjestötoimintaan hakeudutaan pääosin 

hyväntahtoisista syistä. Yhteisöllisyys näyttäisi olevan opiskelijajärjestötoimintaan osallistumisen 

pohja (Koponen, 2018, 73, 58). Kun taas järjestötoimintaan liittymisen päämotiivit ovat sosiaalisten 

suhteiden ylläpitäminen ja osallisuuden kokemus, joka tunnetaan toiselta nimeltään 

vaikuttamismotiivina (Ansala, 2017, 50).  

Julkisoikeudellisten yhdistyksien arvoja voidaan tarkastella hallintolain ja hyvän hallinnon 

oikeusperiaatteiden kautta, jotka toimivat eräänlaisina toimintaperiaatteina. Vaikka useat 

hallintolain säädökset koskevat vain viranomaisia, hallintolaki on suunnattu kaikkia julkista valtaa 

käyttäville julkisoikeudellisille tahoille (Hallituksen esitys 72/2002, 2003), joita ylioppilaskunnat ja 

ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ovat (Hallintolaki 434/2003). Ylioppilaskuntiin sovelletaan 

laajasti yleishallinto-oikeudellisista lainsäädäntöä sen hoitaessa julkisia hallintotehtäviään 

(Muukkonen, 2007).  
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Hallintolaissa säädetään kolmesta keskeisestä asiakokonaisuudesta. Siinä säädetään viranomaisten 

toimintaan yleisesti sovellettavista hyvän hallinnon perusteista, hallintoasiassa noudatettavista 

keskeisistä menettelyllisistä vaatimuksista sekä asiakirjojen lähettämisen ja tiedoksiannon 

menettelyvaatimuksista. Lisäksi hyvän hallinnon periaatteet on otettava huomioon kaikessa 

toiminnassa, ei vain hallintoasian käsittelyssä ja päätöksenteossa. Hyvän hallinnon 

oikeusperiaatteet on esitetty taulukossa yksi. 

Julkisoikeudellisten opiskelijajärjestöjen arvoja pohtiessa on johdonmukaista ajatella hyvän 

hallinnon oikeusperiaatteiden vaikuttavan koko organisaation arvopohjaan. Sen pohjalta arvot 

kuten, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus näyttäisivät ainakin teorian valossa korostuvat 

julkisoikeudellisten yhdistyksien arvoissa. Koska oppilaskunnilla on yleensä vahva side paikalliseen 

opiskelijajärjestötoimintaan, julkisoikeudellisen yhteisöjen ja vapaaehtoisyhdistysten arvomaailmat 

voivat osin kohdata opiskelijajärjestötoiminnassa. Näin voisi olla esimerkiksi tilanteessa, jossa hyvän 

hallinnon oikeusperiaatteita noudattava oppilaskunta jakaisi järjestöavustuksia ainejärjestöille.  

Taulukko 1. Hallintolaissa mainitut hyvän hallinnon oikeusperiaatteet (Mäkinen, 2016, 43-47) 

Yhdenvertaisuusperiaate Kaikkia asiakkaita on kohdeltava tasapuolisesti, ilman että ketään syrjitään. 

Asioissa on toimittava johdonmukaisesti, eli samanlaisissa asioissa tulee toimia 

samalla tavalla riippumatta siitä, kuka on asiakkaana. 

 

Tarkoitussidonnaisuuden 

periaate 

Harkintavaltaa ei saa väärinkäyttää, vaan sitä saa käyttää ainoastaan 

lainmukaisiin tarkoituksiin. Asiat tulee ratkaista vain lainmukaisilla perusteilla. 

Viranomainen ei saa käyttää valtaansa oman henkilökohtaisen etunsa 

edistämiseen.  

Objektiviteettiperiaate Puolueettomuusperiaate. Päätösten tulee olla perusteltuja ja työssä on 

toimittava puolueettomasti. Esimerkiksi virkaa täytettäessä ei saa olla 

puolueellinen.  

 

Suhteellisuusperiaate Suhteellisuusperiaate edellyttää, että toimet ovat oikeassa suhteessa 

tavoiteltuun päämäärään nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien 

toimenpiteiden on oltava välttämättömiä asian ratkaisemisen kannalta. 

Toimenpiteet eivät saa rajoittaa yksityisen ihmisen oikeuksia ja etuja yhtään 

sen enempää, kuin on välttämätöntä. Esimerkiksi hallintoasian asianosaiselta 

ei saa vaatia enempää selvitystä, kuin on tarpeen. 
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Luottamuksensuojaperiaate Yksityisen ihmisen suoja julkista valtaa vastaan. Periaatteetta noudattaessa, 

ihmiset voivat luottaa siihen, että viranomaisten ratkaisut ovat oikeita ja 

lainmukaisia. He voivat myös luottaa siihen, että päätökset ovat pysyviä. 

 

 

2.2.1.3. Visio 

 

Visio on kytköksissä toiminta-ajatukseen ja siltä osin voidaan katsoa, että opiskelijajärjestöjen 

yleisluonteinen visio on järjestöstä riippumatta opiskelijoiden laadukas edun ajaminen. Näin 

näyttäisi olevan ainakin Turun ja Helsingin yliopistojen ylioppilaskuntien visioissa. Turun 

ylioppilaskunnan visio on: ”Jäsenten sydämissä ja yliopiston ytimessä” ja Helsingin yliopiston 

ylioppilaskunnan: ”Maailman onnellisimmat opiskelijat rakentavat oikeudenmukaisempaa maailmaa.” 

(TYY, 2018; HYY, 2016). Järjestötoiminnan luonteen ja toimijoiden koon vuoksi on vaikea arvioida, 

onko kaikilla toimijoilla tietoista visiota. Esimerkiksi pienellä ja passiivisella ainejärjestöllä, jossa 

toiminta on epäsäännöllisestä, visiota ei välttämättä ole laadittu lainkaan.   

 

2.3.  Organisaatiorakenteet ja opiskelijajärjestön ominaisia piirteitä 

 

Opiskelijajärjestöorganisaatioita hahmotetaan kontingenssiteorialla, jolla selitetään organisaation 

ja ulkoisen ympäristön välistä suhdetta. Teorian mukaan ulkoisen ympäristön ja 

organisaatiorakenteen välinen suhde vaikuttaa menestykseen. Sen kantava ajatus on se, ettei ole 

olemassa yhtä oikeaa ja kaikille sopivaa organisaatiorakennetta, vaan rakenne riippuu ulkoisista 

ympäristöntekijöistä (Puusa et al., 2012, 10-11; Hamann, 2016, 229). Koska opiskelijajärjestöt ovat 

organisaatioina myös hyvin omalaatuisia, myös niiden ominaispiirteitä tarkastellaan 

organisaatiorakenteiden valossa. 
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2.3.1. Toimintaympäristön vaikutus organisaatiorakenteen valintaan 

 

Henry Minzbergin (1980) artikkelin: ”Organization design: Fashion or Fit?” mukaan organisaatio 

toimii parhaiten, kun organisaatio ja sen tilan elementit on sovitettu ulkoisten ympäristötekijöiden 

kanssa. Minzbergin mukaan organisaatiot voidaan jaotella sen perusteella mihin ympäristöön ja 

tilanteeseen ne sopivat (Minzberg, 1981). Hän on jakanut organisaatiot niiden rakenteiden 

perusteella yksinkertaisiin, mekaanisin byrokratioihin, asiantuntijuusbyrokratioihin, tulosyksiköihin 

ja adhokraattisiin organisaatioihin.  

Näiden organisaatiotyyppien ominaispiirteet on esitetty laatimassani kuviossa kaksi. Siinä on 

esitetty organisaatiotyypit ominaispiirteineen, kun niitä tarkastellaan toimintaympäristön 

stabiilisuus- ja monimutkaisuusmuuttujien välillä. Kuviosta ilmenee, että mitä monimutkaisempi ja 

dynaamisempi ympäristö on, sitä enemmän päätöksenteon on oltava hajautettu ja organisaation 

on nojattava asiantuntijaosaamiseen.  

Ulkoisen toimintaympäristön stabiilisuus-dynaamisuusjaottelu mittaa ulkoisen ympäristön ennalta 

arvaamattomuutta, joka heijastuu organisaatiossa epävarmuutena tulevaisuutta kohtaan. 

Ympäristön yksinkertaisuus- monimutkaisuusjaottelulla viitataan tietämyksen tasoon, joka tarvitaan 

ulkoisen ympäristön ymmärtämiseen. (Puusa, et al.,2012,13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Minzberg (1981): Ympäristön luonne ja organisaatiorakenteet. 
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Kontingenssiteorian mukaan avain onnistuneen organisaatiorakenteen laatimiseen on 

organisaatiorakenteen johdonmukaisuudessa ja yhteneväisyydessä. Menestyvät organisaatiot 

sijoittuvat luonnollisesti johonkin viidestä eri organisaatioluokkaan rakenteiden ollessa 

organisaatio- ja tilaelementtien kesken johdonmukaisia ja yhtenevät ulkoisen toimintaympäristön 

kanssa (Minzberg, 1981, 2) Minzbergin tarkoittamat organisaatioelementit ovat työn 

erikoistumisaste, muodollisen käyttäytymisen aste, henkilöiden koulutuksen ja tiedonsiirron tarve, 

erilaisten yksikköjen ryhmittely, suunnittelun ja hallinnon järjestelmät ja yksikköjen välisen tiedon 

liikkumista lisäävät toimenpiteet. Organisaation tilaelementit taas ovat ikä, koko, toimialan tila ja 

käytetyt tekniset järjestelmät. 

Ulkoisen toimintaympäristön olemus ja sen muutos vaikuttavat opiskelijajärjestötoimintaan, minkä 

vuoksi myös opiskelijajärjestöjen olisi hyvä tarkastella ulkoista toimintaympäristöä aika ajoin. 

Ulkoisen ympäristön muuttujia voidaan tutkia tehokkaasti PESTE- tai Porterin viiden kilpailuvoiman 

mallilla. Porterin viiden voiman mallin käyttö onkin vakiintunut kolmatta sektoria käsittelevässä 

kirjallisuudessa (Weerawardena et al., 2009, 347). Porterin viiden kilpailuvoiman mallissa arvioidaan 

toimialan kilpailullisuutta. Porterin mallia kutsutaan myös geneeriseksi malliksi, koska malli on sama   

toimialasta riippumatta (Puusa et al., 2012, 47). PESTE-mallilla tutkitaan makrotason muuttujia, 

kuten poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten, ekologisten ja teknisten tekijöiden vaikutusta 

toimintaympäristöön (Kamensky, 2012, 131).  

 

2.3.2. Hierarkia ja päätöksenteko 

 

Organisaatiorakenteen ja hierarkian välillä on yhteys, minkä vuoksi hierarkian muodon 

ymmärtäminen on toiminnan kehittämisen kannalta tärkeää (Minzberg, 1981). Hierarkialla 

tarkoitetaan muodollista tai epämuodollista muotoa. Muodollisella muodolla viitataan 

arvojärjestykseen ja viralliseen asemaan perustuvaan hierarkiaan, kun taas epämuodollisella 

hierarkialla henkilöiden välisestä sosiaalisista suhteista kumpuavaa hierarkiaa, joka perustuu toisen 

jatkuvaan dominointiin ja toisen alistumiseen muodostaen heidän välille hierarkian. Näiden kahden 

hierarkian muodon välinen suhde on vähintäänkin täydentävä: toisen vähentyessä toisen määrä 

lisääntyy. (Diefenbach et al., 2011, 16-17) 
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Opiskelijajärjestöt rakentuvat sille hallintomallille, että opiskelijat itse päättävät järjestön asioista 

joko suoraan jäsenkokouksessa tai valitsemiensa edustajien välityksellä. Opiskelijajärjestötoiminta 

on tässä mielessä jäsenlähtöistä ja demokraattista toimintaa, koska opiskelijajärjestöissä ylintä 

valtaa käyttää rekisteröidyissä yhdistyksissä yhdistyksen kokous ja oppilaskunnissa edustajisto, jotka 

muodostuvat yhteisön omista jäsenistä (Yhdistyslaki 503/1989v 5§). Ylioppilaskunnissa ja 

ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnissa päätösvaltaa käyttää pääosin korkeakoulun 

opiskelijoista koostuvat toimielimet, kuten hallitus ja ryhmiin jakautunut edustajisto. Näiden elimien 

toimivaltaa voidaan jossakin määrin jakaa oppilaskunnan muille toimielimille (Yliopistolaki 

558/2009 47 §).  

Diefenbachin (2011) teorian perusteella suomalaisista opiskelijajärjestöistä on löydettävissä 

edustuksellisen demokratia- tai hybridiorganisaation hierarkian piirteitä. Edustuksellisen 

demokratian organisaatiossa päätöksentekoprosessi on osallistuttavaa ja toiminnasta syntyvä etu 

tai voitto jaetaan yhteisön kesken. Tämänkaltaisessa organisaatiossa demokraattiset periaatteet 

ovat hierarkiajärjestyksessä korkeimmalla. Ne eivät varsinaisesti korvaa organisaation taustalla 

olevaa muodollista hierarkiaa, vaan demokraattinen päätöksentekoprosessi lisätään 

organisaatiorakenteeseen (Diefenbach, 2011, 1525).  Hybridiorganisaatiossa on kyse jatkuvasti 

oppivasta ja itseohjautuvasta organisaatiosta, joka toimii mahdollisimman vahvan epämuodollisen 

hierarkian vallitessa. Organisaatiossa työntekijät työskentelevät tiimeinä projektien parissa ja valtaa 

on hajautettu tiimeille mahdollisimman paljon. Tämän kaltaisissa organisaatioissa epämuodollinen 

hierarkia kehkeytyy kaikkialle, minne muodollinen ei yletä ja tiimihierarkia on vahvaa. (Diefenbach, 

2011, 1526-27).  

Opiskelijajärjestön päätöksenteon perustuessa äärimmäisen vahvaan demokratiaan ja poliittisen 

kulttuuriin, muodolliset päätöksentekoelimet, kuten valiokunnat tai edustajisto, ovat vain välineitä 

epämuodolliselle hierarkialle. Tämä johtuisi siitä, että tärkeät päätökset sovittaisiin poliittisissa 

ryhmissä ennen kuin asioista virallisesti päätettäisiin ja siihen, että aktiiviset ihmiset dominoisivat 

päätöksentekoa omissa poliittisissa ryhmissä (Diefenbach, 2011, 1525-26). Tämän kaltainen 

hierarkia ei ole tyypillinen opiskelijajärjestötoiminnassa, mutta avainhenkilöiden rooli voi korostua 

opiskelijakuntien organisaatioissa. On myös tapauksia, jossa edellä mainittua neuvottelutapaa 

käytetään, tapausesimerkkinä voidaan pitää ylioppilaskuntien edustajistojen käymiä vuotuisia 

hallitusneuvotteluita, jossa sovitaan hallituksen kokoonpanosta ennen varsinaista äänestystä. 
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Hybridiorganisaation piirteet ilmenevät operatiivisen hallituksen työskentelytavassa, koska sen 

toimintaan vaikuttavat ryhmän muodostamistapa ja epämuodollinen hierarkia. Uuden hallituksen 

muodostamisen alussa jäsenet etsivät omia rajoja, asemoivat itsensä muihin ryhmäläisiin nähden ja 

muodostavat sisäisen hierarkian (Tucker, 2001, 66). Tuolloin ryhmän toimintaan vaikuttavat mm. 

henkilöiden sosiaalinen status, arvovalta ja imago. Toisaalta opiskelijajärjestöjen toiminnassa 

välittyy yhteisöllisyys, toisista toimijoista välittäminen, tukeminen ja sosiaalisten suhteiden 

ylläpitäminen (Ansala,2018).  

Kumpikaan kuvatuista organisaatiohierarkiamallista ei sovellu sellaisenaan erityisen hyvin 

kuvaamaan koko opiskelijajärjestökentän organisaatioiden hierarkiarakennetta tai edes yksittäistä 

opiskelijajärjestöä, mutta ne kuvastavat hyvin erilaisia opiskelijajärjestöissä ilmentyviä 

tyyppitilanteita, kuten luottamustehtävien henkilövalintoja. Yleisesti voidaan sanoa, että 

rekisteröityneen opiskelijayhdistyksen toiminnan perustuessa vapaaehtoisuuteen ja 

organisaatiorakenteen ollessa yksinkertainen, järjestötoiminta ei perustu vahvasti muodolliseen 

hierarkiaan ja se on enemmän henkilöriippuvaista. Vaikka julkisoikeudelliset opiskelijajärjestöt 

täyttäisivät samat rakenteelliset piirteet, niistä on löydettävissä myös muodollisen hierarkian 

piirteitä, koska edustuksellinen demokratia on niissä voimakkaampaa. Monimutkainen 

hierarkiarakenne voi tehdä tavoitteellisesta johtamisesta erityisen haastavaa, koska hierarkian 

jakautumisen muodolliseen ja epämuodolliseen saattaa monimutkaistaa ymmärrystä 

päätöksenteosta.  Se voi myös ilmetä lieveilmiönä, jossa hallitus voi päätyä osaksi edustajiston 

keskinäisiin kiistoihin, vaikka hallituksen jäsenet eivät kokisikaan sitä tehtäväkseen (Ansala, 2017, 

57).  

2.3.3. Voiton tavoittelemattomuuden vaikutus 
 

 

Eräänä vapaaehtoistoiminnan tyypillisimpänä haasteena koetaan taloudelliset haasteet ja 

laadukkaaseen toimintaa kykeneminen (Weerawardena et al., 2010, 345-346).  Myös menestyksen 

mittaaminen on voittoa tavoittelemattomalle organisaatiolle hyvin tyypillinen haaste, koska 

tuloksellisuutta ei voi mitata voitontavoittelulla tai muulla yhtä selkeällä mittarilla (Sawhill, 2001). 

Toiminnan voittoa tavoittelematon luonteen vuoksi organisaatiot eivät välttämättä edes tavoittele 

toiminnan laajentamista ja ne usein joutuvat tasapainottelemaan tulon hankinnan ja toiminta-
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ajatuksen välillä, mikä luo niille jatkuvuushaasteita tuottaa sosiaalista arvoa (Weerawardena et al., 

2010, 345) 

Voiton tavoittelemattomuuden vaikutus näkyy selvästi myös opiskelijajärjestötoiminnassa. 

Opiskelijajärjestöt ovat usein kooltaan hyvin pieniä eikä niillä välttämättä ole palkattua 

henkilökuntaa. Tämä heijastuu opiskelijajärjestöjen hallitusten työskentelytapaan, jossa hallituksen 

työtehtävien erikoistumisaste on matala, työtehtävät voivat olla laaja-alaisia ja työyhteisöt eivät ole 

muodollisia (Koponen,2018, 23,75,94; Ansala 2017).  

 

2.4.  Opiskelijajärjestöt organisaatio- ja vuorovaikutussysteemiteorian valossa. 

 

Opiskelijajärjestöt eivät ole järjestöjä sanan tarkoittamassa merkityksessä, vaan ne ovat yhdistyksiä. 

Vuonna 2009 Suomen oikeusministeriön julkaisemassa raportissa, ”Suomalaiset osallistujina”, 

järjestöt määritettiin byrokraateiksi vapaaehtoisorganisaatioiksi eli ne ovat organisaatiosysteemejä, 

kun taas yhdistykset ovat vuorovaikutussysteemejä. Tämän pohjalta myös opiskelijajärjestöjä 

voidaan arvioida organisaatio- ja vuorovaikutussysteemeillä. Systeemien eroavaisuudet on 

havainnollistettu systeemiakselilla kuviossa kolme, joka on laadittu tätä tutkielmaa varten. Akseliin 

on laitettu opiskelijajärjestötyyppejä tiettyyn järjestykseen niiden erojen havainnollistamista 

varten. 

Organisaatiosysteemille on tyypillistä sen riippumattomuus piirissään toimivista yksilöistä ja sillä on 

rakenteellisesti vakiintunut sisäinen työnjako; sen henkilöt ovat vaihdettavissa organisaation 

jatkaessa identiteetiltään ja toiminnaltaan samana. Organisaation toiminta on irrotettu toimijoiden 

henkilökohtaisista motiiveista ja siitä aiheutuvista paineista, eikä näin organisaation kehitys riipu 

jäsentensä mieltymyksistä.  (Kankainen et al., 2008, 92-93) 

Vuorovaikutussysteemisen organisaation olemassaolo ja toiminta edellyttävät jatkuvaa läsnäoloa. 

Sen toimintaan kuuluu välittömyys, suora osallistuminen, riippuvuus toimivista henkilöistä ja heidän 

persoonallisista piirteistä. (Kankainen et al., 2008, 92-93) 
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Kuvio 3. Organisaatiosysteemin ja vuorovaikutussysteemin erot akselina esitettynä 

 

 

Yhdistys- ja järjestötoimijoilla on yleensä molempien systeemien piirteitä. Rekisteröityneet 

opiskelijayhdistykset kallistuvat akselilla vuorovaikutussysteemin puolelle, mm. niiden 

organisaatiorakenteen, toiminnan järjestäytyneisyyden ja henkilöriippuvuuden takia. 

Julkisoikeudellisten yhdistykset kallistuvat taas rekisteröityneitä yhdistyksiä enemmän 

organisaationsysteemin, koska oppilaskuntien toiminnassa korostuu enemmän henkilöiden 

riippumattomuus toiminnan tarkoituksesta ja jakautunut päätöksenteko toimielimien kesken. 

Toisaalta niistäkin löytyy vuorovaikutussysteemin piirteitä. 

 

2.5. Opiskelijajärjestöjen luokittelua 
 

 

Suurin osa opiskelijajärjestöistä vaikuttavaisi koon ja työskentelytavan perusteella olevan 

hierarkialtaan epämuodollisia ja rakenteeltaan yksinkertaisia tai adhokraattisia 

vuorovaikutussysteemejä. Toisaalta suuremmat julkisoikeudelliset yhdistykset, kuten 

ylioppilaskunnat, omaavat myös organisaatiosysteemin ja muodollisen hierarkian piirteitä, koska 

organisaatioina ne mm. noudattavat hyvän hallinnon periaatteita ja niiden 

organisaatiorakenteeseen kuuluu lujasti demokratia. Ylioppilaskunnilla on myös enemmän 

asiantuntijuutta vaativia tehtäviä, kuten yhteiskuntavaikuttamista ja edunvalvontaa, minkä vuoksi 

niitä voidaan pitää enemmän adhokraattisina organisaatioina.  
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Opiskelijajärjestöjen ominaispiirteistä seuraa se, että opiskelijajärjestön elämäntarkoituksen pysyvä 

sisäistäminen voi olla vaikeaa. Se voi johtua mm. siitä, että toimijat vaihtuvat usein, organisaatioiden 

hierarkia on epämuodollista ja toimijat voivat mielivaltaisesti vaikuttaa toimintaan hyvin paljon. 

Tehokkaamman tavoitteellisen johtamisen kannalta opiskelijajärjestöjen olisi pyrittävä erottamaan 

selvemmin ihmisten henkilökohtainen motiivi toiminnan tarkoituksesta. Toiminnassa olisi 

panostettava enemmän yhteisesti koettujen tavoitteiden saavuttamiseen, mitkä pohjautuisivat 

järjestön jaettuihin arvoihin. Tämä toisaalta edellyttäisi poikkeuksellista yhteisöllisyyttä, 

järjestäytyneisyyttä ja päämäärätietoisuutta, näitä ominaisuuksia ei opiskelijajärjestöillä usein ole. 

 

 

3. Opiskelijajärjestöjen tavoitteellinen kehittäminen –  Tuloskortti 

 

Tässä luvussa perehdytään tuloskorttiin ja pohditaan, mitä näkökulmia ja mittareita 

opiskelijajärjestön tuloskortissa kuuluisi olla. Luvussa vastataan toiseen alatutkimuskysymykseen:” 

”Mitkä näkökulmat kannattaa sisällyttää opiskelijajärjestön tuloskorttiin?”. Aluksi esitetään 

tuloskortti, kerrotaan sen kehittymisestä ja avataan sen hyötyjä tavoitteellisessa johtamisessa. 

Luvun lopussa esitetään opiskelijajärjestön ominaispiirteet huomioiva tuloskorttipohja.  

 

3.1. Tuloskortin kehityksestä 

 

Kaplanin ja Nortonin (1992) laatima tuloskortti toimii eräänlaisena ajatusmallina nähdä 

organisaation toiminta moniulotteisesti. Sen tarkoituksena on mitata organisaation suoriutumista 

käyttämällä kovien taloudellisten tunnuslukujen lisäksi myös pehmeämpi tunnuslukuja, jotka 

vaikuttavat tulokseen pidemmällä aikavälillä (Malmi, 2005, 15-23).   Tuloskortissa on neljä 

näkökulmaa. Ne ovat taloudellinen, asiakas-, sisäisten prosessien sekä oppimisen ja kasvun 

näkökulma. (Kaplan, Norton, 1992). Alkuperäinen tuloskortti on esitetty kuviossa neljä.  
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Tuloskortin taloudellinen näkökulma on toiselta nimeltään omistajannäkökulma. Se vastaa 

seuraavaan kysymykseen: ”Onnistuaksemme taloudellisesti, miltä meidän tulee näyttää 

omistajiemme silmissä?” (Kaplan, Norton, 1992, 71). Omistajanäkökulman tavoitteena on mitata 

asioita, joista organisaation omistaja on kiinnostunut. Yhteiskunnan omistaessa organisaation, 

taloudelliset tekijät muodostavat lähinnä rajoitteen, koska tuolloin toiminnan tehtävänä on usein 

laadukkaat palvelut voiton tavoittelun sijaan. Omistajanäkökulmalla on kaksi tehtävää: kuvata 

strategian onnistumista taloudellisesti ja toisaalta määrittää tavoitteet, joihin strategialla ja muilla 

kuvaavilla mittareilla tähdätään. (Malmi, 2005, 25)  

Sisäisten prosessien näkökulman voi tiivistää seuraavaan kysymykseen: ”Missä 

liiketoimintaprosessissa meidän tulee olla erinomaisia tyydyttääksemme omistajiemme ja 

asiakkaidemme tarpeet? (Kaplan, Norton, 1991, 71). Tuloskorttiin kuuluisi esittää strategian ja 

strategisten tavoitteiden kannalta kaikista tärkeimmät prosessit ottaen huomioon mille 

organisaatiotasolle tuloskortti on tarkoitettu (Malmi, 2005, 28). 

Asiakasnäkökulman keskiössä on nykyiset ja tulevat asiakkaat, joita tarkastellaan kahdella erilaisella 

mittaristolla, perusmittaristolla ja asiakaslupauksilla (Malmi, 2005, 27). Ensimmäinen heijastelee 

onnistumista asiakasrajapinnassa ja sitä voidaan mitata markkinaosuudella, asiakastyytyväisyydellä 

ASIAKASNÄKÖKULMA

"Saavuttaakseen visiomme, miltä 
meidän tulisi näyttää asiakkaidemme 

silmin?" 

OPPIMISNÄKÖKULMA

"Saavuttaaksemme visiomme, kuinka 
ylläpidämme kykymme muuttua ja 

kehittyä?"

TEHOKKUUSNÄKÖKULMA

"Missä liiketoimintaprosessiassa 
meidän tulee olla erinomaisia 

tyydyttääksemme omistajamme ja 
asiakkaisen tarpeet"

TALOUDELLINEN 
NÄKÖKULMA

"Miltä näytämme 
omistajillemme?"

VISIO JA 
STRATEGIA

Kuvio 4. Suomeksi käännetty alkuperäinen Kaplanin ja Nortonin tuloskortti (Malmi et 
al.,2005) 
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tai asiakaskannattavuudella. Toinen mittaristo taas vastaa kysymykseen: ”Missä 

liiketoimintaprosessissa meidän tulee olla erinomaisia tyydyttääksemme omistajiemme ja 

asiakkaidemme tarpeet?” (Kaplan, Norton, 1992,71). 

Oppimisen ja kasvun näkökulma vastaa seuraavaan kysymykseen:” Saavuttaaksemme visiomme, 

miten ylläpidämme muuntautumis- ja kehittämiskykyä tuottaaksemme lisäarvoa myös 

tulevaisuudessa? ” (Kaplan, Norton, 1992, 71). Sen tulee määritellä, minkälaiseen oppimis- ja 

kehittymisjärjestelmään organisaation kannattaisi keskittyä selviytyäkseen tulevaisuudessa (Malmi, 

2005, 28). 

Jotta tuloskortti toimisi moniulotteisena mittaristojärjestelmänä, sen kuuluu olla tasapainossa 

viidessä mielessä. Tuloskortin kuuluu olla tasapainossa taloudellisten ja ei- taloudellisten sekä tulos- 

ja ennakointimittareiden välillä. Sen tulee olla tasapainossa lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden, 

ulkoisten ja sisäisten näkökulmien valossa. Lisäksi hyvässä tuloskortissa tasapainottuvat helposti 

mitattavat ja vaikeasti mitattavat, mutta strategisesti tärkeät asiat. (Malmi, 2005, 31) 

Mittareiden valinta on hyvin kriittistä, koska niiden on mitattava organisaation kannalta ”oikeita 

asioita” ja sen on oltava tasapainossa monessa suhteessa. Organisaatiolla on yleensä runsaasti 

erilaisia vaihtoehtoja mitä mitata. Tuloskorttiin valitaan joitakin tiettyä strategista tavoitetta 

mittaavia mittareita ja niitä ei saa olla liikaa, koska muutoin strateginen johtaminen menettää 

fokuksen ja tuloskortista voi tulla sekava (Lawrie et al., 2016, 613). Kaplanin ja Nortonin mukaan 

(1996, 996) jokaisessa näkökulmassa on oltava 4-7 eri mittaria ja organisaatiolla voi olla enintään 

noin 25 mittaria, joista jokaisen on oltava yhdenmukainen strategian kanssa.  

Alkuperäinen tuloskortti pyrki lähinnä kuvaamaan tunnuslukuja, jotka eivät olleet suoraan 

yhteydessä organisaation elämäntarkoitukseen, kuten esimerkiksi toiminta-ajatukseen (Lawrie, 

Cobbold, 2016, 614-15). Tuloskortti on ajan saatossa täsmentynyt ja saanut uusia soveltamistapoja. 

Se on kehittynyt paljon aikaisemmasta, pitkälti alkuperäisen mallin löyhän määrittelyn ja 

epämääräisyyden takia. Määritelmän löyhyys johti useisiin mittariston valinnan ja käytännön 

ongelmiin. (Lawrie et al., 2016, 614-15).  

Toisen sukupolven tuloskortissa näkökulmat ja tunnusluvut sidottiin jo vahvemmin organisaaton 

strategisen johtamiseen ja sitä pidetäänkin jo strategisena johtamisjärjestelmänä (Malmi, 2005, 17).  

Tuloskortin on oltava sidoksissa organisaation elämäntehtävään, koska se pakottaa organisaatio 

määrittämään täsmällisesti, mitä strategialla ja strategisilla tavoitteilla tarkoitetaan. Toisena 
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merkittävänä uudistuksena oli pyrkiä dokumentoimaan ja visualisoimaan tunnuslukujen välisiä 

suhteita, jotta niistä kyettiin löytämää strategisia linkkejä eli kausaliteetteja (Kaplan, Norton, 2000). 

Kuviossa viisi on esitelty esimerkki toisen sukupolven tuloskortin tunnuslukujen välisistä 

kausaliteeteista. 

Kuvio 5. Havainnollistava kuva tuloskortin mittareiden välisistä suhteista (Lawrie, Cobbold, 
2004,615) 

 

 

 

Lawrien et al. (2016, 617-618) mukaan, ehkä olennaisin muutos toisen ja kolmannen sukupolven 

tuloskortissa on toiminnan päämäärän määrityksessä. Päämäärällä tarkoitetaan tavoitetilan 

saavuttamisen vaikusta organisaaton toimintaan, kun tavoitteista tulee totta. Päämäärän määrittely 

ei itsessään ollut uutta, vaan sen hyöty oli yksinkertaisuudessaan sen valjastamisessa eräänlaiseksi 

kiintopisteeksi tavoittein asettamiselle, jolle voitiin mm. määritellä aikatavoite. Organisaation 

valitessa halutun päämäärä ennen toimintaa mittaavia tunnuslukuja, se parantaa strategista 

johtamista, koska se tehostaa tavoitteiden asettamista, tunnuslukujen välisten suhteiden 

määrittämisestä ja niiden kausaaliteettien löytämistä. 
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3.2. Tuloskortin hyödyt 

 

Tuloskortti nojautuu tavoitejohtamisen oppeihin, jossa painotetaan operatiivista johtamista ja 

strategisten tavoitteiden keskeistä roolia ja sillä on lukuisia tavoitejohtamiseen liittyviä 

käyttötarkoituksia (Kamensky, 2012, 211; Malmi, 2005, 19).  Tuloskortin hyötyjä ovat mm. 

strategisen ajattelun opettaminen ja operatiivisen toiminnan tukeminen. 

Ensinnäkin tuloskortti opettaa käyttäjiään ajattelemaan tavoitelähtöisesti ja selkeyttää tavoitteita. 

Tämä johtuu osin siitä, että tuloskortin käyttö edellyttää organisaation strategian ja päämäärän 

selkeyttämistä (Lawrie, Cobbold, 2016, 617-618). Tämä selkeyttää raportointia ja tuloskortti voi 

toimia organisaation toimintaa kirkastavana kommunikointivälineenä, jolla kerrotaan henkilöstölle 

organisaation prioriteetit ja sitoutetaan heidän niihin (Malmi, 2005, 51; Kaplan, Norton, 1992). 

Wiersmanin (2009, 244-245) mukaan tuloskorttia käytetään paljon hyödyksi strategisen 

päätöksenteon tukena, ryhmätoiminnan koordinoimisessa ja toiminnan monitoroimisessa sekä 

suunnittelussa. Se auttaa päätöksien pysymistä linjassa tavoitteiden kanssa, koska päätöksentekijä 

saa päätökseen liittyvää tietoa tulos- ja ennakointimittareista. 

 

3.3.  Opiskelijajärjestöjen tuloskortti 

 

Voittoa tavoittelemattomille organisaatioille, johon opiskelijajärjestöt lukeutuvat, on olemassa 

paljon teoriaa ja kirjallisuutta tuloskortista, mutta sen empiirisistä kokeiluista ei niinkään (Soysa, 

Jaymaha, Gricc, 2017, 5). Kaplanin ja Nortonin laatiman tuloskortin neljä näkökulmaa eivät 

sellaisenaan sovellu voittoa tavoittelemattomalle organisaatiolle. Tämä on hyvin ymmärrettävää, 

koska tuloskortti on laadittu ensisijaisesti voittoa tavoittelevien yrityksen käyttöön, joiden 

olemassaolo usein perustuu kannattavuuteen. Vakiintuneiden neljän ulottuvuuden sijasta, 

tuloskorttiin voidaan valita huolellisesti valittuja kategorioita, jotka on linkitetty organisaation 

konkreettisiin päämääriin (Lawrie, Cobbold, 2016, 617). 

Tässä tutkielmassa laadittu tuloskorttipohja on hyvä lähestymistapa hahmottaa tavoitteellista 

johtamista. Tuloskorttipohjaa ei kannata soveltaa sellaisenaan opiskelijajärjestötoimintaan, koska 

jokaisen organisaation kuuluisi laatia oma organisaation tarpeet ja ongelmat huomioiva tuloskortti 
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(Malmi, 2005, 21). Tutkielmassa ei paneuduta kaikkien mittareiden keksimiseen, vaan lähinnä 

esitetään näkökulmat ja havainnollistetaan niitä mahdollisilla tunnusluvuilla.  

Tuloskorttipohjassa on päädytty neljään näkökulmaan: tavoitteellinen johtaminen, menestyksekäs 

toiminta, sisäiset prosessit ja aktiivit keskiössä. Tuloskortti näkökulmineen on esitelty kuviossa 

kuusi. Jokainen näkökulma on laadittu vapaaehtois- ja opiskelijajärjestötoiminnan ominaispiirteitä 

silmällä pitäen. Lisäksi osa näkökulmista pohjautuu alkuperäisen tuloskortin näkökulmiin. 

Esimerkiksi menestyksekäs toiminta- näkökulmassa yhdistyvät omistaja- ja asiakasnäkökulmat, kun 

taas aktiivit keskiössä- näkökulmassa yhdistyvät henkilöstön ja oppimisen näkökulmat. 

Tuloskorttipohjassa on pyritty tasapainoon kaikkien edellä mainittujen tasapainotettavien 

ulottuvuuksien suhteen.  

Kuvio 6. Opiskelijajärjestöjen mukautettu tuloskortti 

 

 

3.3.1. Tavoitteellinen johtaminen 

 

Opiskelijajärjestötoiminnan jaksollisuudesta ja suuren henkilöstön vaihtuvuudesta seuraa, että 

tavoitteellinen johtaminen on riippuvainen sen aikaisista toimijoista ja heidän henkilökohtaisista 

motiiveista.  Koska opiskelijajärjestötoiminta on demokraattista ja jäsenlähtöistä, organisaation 

Tavoitteellinen 
johtaminen

- Elämäntehtävän 
määrittäminen

- Elämäntehtävään 
sitouttaminen

Menestyksekäs 
toiminta

- Brändivahvuus 

- Yhteisöllisyys

-Tavoitteellinen ja 
huolellinen talouden 

suunnittelu 

Sisäiset prosessit

- Projektien hallinta 

-Hallitustyö

Aktiivit keskiössä

- Osaamisen 
mittaaminen

-Tyytyväisyyden 
mittaaminen
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elämäntarkoitus on yhteisön yhteinen asia. Tämän takia elämäntarkoituksen ja muiden strategisten 

elementtien määrittämisessä on pyrittävä osallistuttamaan omaa yhteisöä mahdollisimman paljon 

siitäkin huolimatta, että yhteisön jäsenet voivat vaihtua ennen kuin päämäärä on saavutettu. Näistä 

syistä organisaatiolla ja sen jäsenillä voi olla vaikeuksia sisäistää organisaation elämäntarkoitus ja 

päämäärä. Kuten aiemmin on esitetty, myös organisaatioiden demokraattisuus voi lisätä näitä 

haasteita.  

 

Tämän takia opiskelijajärjestötoiminnan tuloskortissa on oltava tavoitteellisen johtamisen 

näkökulma, jonka tarkoituksena on lujittaa organisaation elämäntarkoitusta ja tehdä toiminnasta 

päämäärätietoista pitkällä aikajänteellä. Näkökulma on sinänsä poikkeuksellinen, koska vaikka 

tyypillisen tuloskortin kuuluisi sisältää strategisia mittareita, teoriassa sitä ei ole esitetty omana 

tuloskortin näkökulmana. Tavoitteellisesta johtamisesta kumpuaa kaksi sisäistä yhteneväisyyttä 

mitattavaa asiaa, jotka vähentävät toiminnan lyhytjänteisyyden ja henkilöriippuvaisuuden 

ongelmaa: 

1. Miten mitata, toteuttaako organisaatio oikeaa elämäntehtäväänsä, eikä sitä mitä se luulee 

olevan sen elämäntehtävä?  

2. Miten mitata, ovatko toimijat sisäistäneet elämäntarkoituksen ja näkevätkö he 

organisaation ja oman toimintansa olevan linjassa elämäntarkoituksen kanssa? 

Organisaation ylimmän päättävän elimen, yhdistyksen vuosikokouksen tai oppilaskunnan 

edustajiston, tehtäviin kuuluisi hyväksyä ja valvoa organisaation strategian toteutumista. 

Pitkäjänteisen ja tavoitteellisen toiminnan takia elämäntarkoituksen ja strategian kuuluisi jatkua yli 

toimikauden sekä niille olisi laadittava jokin valvova johtamisjärjestelmä, jonka tehtävänä on mitata 

numeerisesti tavoitteiden onnistumista. Hyvä johtamisjärjestelmän tulisi irrottaa henkilöiden 

motiivit organisaatioiden intresseistä ja tuottaa ajassa vertailukelpoista tietoa.  

Elämäntarkoituksessa pysyvyyttä jokapäiväisessä toiminnassa voidaan selvittää suoraan kysymällä 

sitä säännöllisesti toimijoilta itseltään. Reflektointiprosessi voidaan toteuttaa esimerkiksi kyselyllä 

kehityskeskusteluiden yhteydessä, jossa toimijoilta selvitetään heidän näkemyksiä 

elämäntarkoituksessa onnistumisessa. Keräämällä siitä numeerista tietoa säännöllisesti, voidaan 

arvioida toiminnan johdonmukaisuutta lyhyellä aikavälillä.  Sen lisäksi kysely toimii eräänlaisena 
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muistutuksena siitä, mikä jokapäiväisessä toiminnassa on tärkeää ja se sitouttaa toimijoita 

opiskelijajärjestön elämäntarkoitukseen.  

Laadittavan elämäntarkoituksen pysyvyyden tunnusluvun sisältö voidaan kerätä alla esitetyillä 

kysymyksillä. Ne ovat sellaisenaan liian teoreettisia ja etäisiä toimiakseen kyselyn kysymyksinä. 

Niistä on muodostettava henkilön ja organisaation toimintaan liittyviä alakysymyksiä, joiden 

välityksellä tunnusluku laaditaan. 

 

1. Kuinka toimija näkee oman toimintansa elämäntarkoituksen valossa ja tuottaako hänen 

toimintansa lisäarvoa organisaatiolle? 

2. Onko jokapäiväisessä toiminnassa ilmennyt asioita, jotka ovat epäjohdonmukaisia 

elämäntarkoituksen tai päämäärien kannalta? 

3. Painottuuko organisaation toiminnassa jotkin osa-alueet liikaa tai liian vähän?  

4. Mitä organisaation kuuluisi toiminnalla hänen mielestänsä tavoitella? 

 

3.3.2.  Menestyksekäs toiminta 

 

Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden menestyksen mittariksi ei luonnollisesti sovellu 

voiton tavoittelu, vaikka taloudellinen suoriutuminen on jatkuvuuden kannalta muuten tärkeää. 

Menestyksen mittaamista ei ollakaan selkeästi ymmärretty voittoa tavoittelemattomissa 

organisaatiossa (Sawhill et al., 2001). Niillä voi olla vaikeuksia ymmärtää mitkä ovat toimintoihin 

käytetyt panokset ja niistä syntyvät tuotot tai näiden välinen suhde (Stone, 1999, 4, 415-418). 

Oikeuttaakseen oman olemassaolonsa menestyksekkäästi, opiskelijajärjestöjen on jotenkin 

mitattava toimintansa onnistuneisuutta. Tuloskortin kirjallisuudessa on usein esitetty, että 

toiminta-ajatuksen tulisi olla keskiössä kolmannen sektorin tuloskortissa (Greiling, 2010, 541). 

Voiton tavoittelun sijaan menestystä voidaan mitata brändillä ja sen vahvuudella (Wymerin, 2015, 

1450). Brändivahvuudella on todettu olevan positiivinen vaikutus haluttuun tulokseen, ja sen olevan 

toimintojen ja tuotoksien välissä (Biel, 1992, 13; Wymer et al., 2015, 1451, 1467). 

Opiskelijajärjestötoiminnan kannalta brändivahvuuden käyttäminen menestyksen mittarina on 
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hyvin linjassa toiminta-ajatuksen kanssa, koska opiskelijajärjestöjen tehtävä on palvella omia 

opiskelijajäseniään ja jäsenistön tyytyväisyyden kuuluisi heijastua brändivahvuuteen.  

Toisaalta mittaustapa on epäsuora ja brändivahvuuden sopiminen tarkoitukseensa edellyttäisi 

opiskelijoilta tietämystä siitä, mikä kaikki oikeasti kuuluu opiskelijajärjestön toiminnan piiriin. 

Varsinkin opiskelijajärjestötoimijoiden toteuttama edunvalvonta- ja yhteiskuntavaikuttaminen ovat 

hyvin harvoin kovin näkyviä tai helposti ymmärrettäviä. Tästä syystä brändivahvuus on nähtävä 

lähinnä jäsenistön tyytyväisyyden mittarina. 

Koska opiskelijajärjestötoiminnassa korostuu yhteisöllisyys monessa mielessä, se voisi soveltua 

menestyksen mittariksi. Tuolloin yksi mittavista asioita olisi lyhyellä aikavälillä ihmisten 

osallistuminen jokapäiväiseen toimintaan, kuten tapahtumiin. Mitatakseen menestymistä pitkällä 

aikavälillä, yhteisöllisyyttä voidaan mitata ihmisten sitoutumisella opiskelijajärjestötoimintaan, eli 

opiskelija-aktiivien määrällä ja siihen osoitetulla kiinnostuksella.  

Vaikka opiskelijajärjestötoiminta ei perustu voiton tavoitteluun, ovat taloudelliset mittarit silti 

elintärkeitä ja ne on hyvä ymmärtää laajasti. Greilin (2010) kyselytutkimuksen: ”Balanced scorecard 

implementation in Germannon-profit organisations” mukaan taloudelliset tunnusluvut ovat 

tärkeässä roolissa kolmannen sektorin organisaatioiden strategisessa kehittämisessä. Hänen 

tutkimustulosten mukaan kolmannen sektorin organisaatiot tarkastelevat taloudellisia tunnuslukuja 

lähinnä lyhyen aikavälin taloudellisten lukujen, kuten likvidiyden ja kassavirtojen valossa. Tuolloin 

toiminnan tavoitteellisen kehittämisen kannalta tärkeät talouden kehityksen tunnusluvut jäävät 

vähemmälle huomiolle, eikä tuloskortti ole tasapainossa lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden 

välillä. Taloudellisen suunnittelun ollessa päämäärätietoista, toiminnan kehittämisessä on otettava 

huomioon pitkän aikavälin talouden suunnittelu ja toiminnan mahdollinen kehitys. 

Näin ollen toiminnan menestystä kuuluvaan näkökulmaan kuuluisi sisällyttää ainakin 

brändivahvuus, yhteisöllisyys, vakavarainen talouden hoito ja pitkän aikavälin taloudensuunnittelu. 

Tässä yhteydessä on todettava, että laadukkaan toiminta-ajatuksen mukaisen toiminnan 

mittaamisessa on käytettävä muitakin mittareita, koska opiskelijajärjestöjen tarkoitus on hyvin 

laaja. Valitut mittarit antavat kuitenkin hyvän lähtöasetelman opiskelijajärjestön oman tuloskortin 

laatimiseen. 
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3.3.3.  Sisäiset prosessit 

 

Opiskelijajärjestöjen tehtävät ovat usein luonteeltaan palveluita tai hallintoon ja vaikuttamiseen 

liittyviä tehtäviä.  Monia näistä tehtävistä on äärimmäisen vaikea mitata prosessina niiden 

abstraktin luonteen vuoksi. Pelkästään onnistuneen vaikutustyön tai prosessin määrittely on 

vaikeaa (Lowery, 2013). 

Tässä tutkielmassa tunnistetaan ainakin yksi prosessi ja yksi omassa toiminnassaan prosesseihin 

vahvasti tukeutuva toimielin, jotka koskettavat kaikkia opiskelijajärjestötoimijoita ja vaikuttavat 

useaan opiskelijajärjestötoiminnan tehtävään. Nämä ovat tapahtumien järjestäminen ja 

hallitustyöskentely. Näiden prosessien ollessa laadukkaita, ne luovat lisäarvoa jäsenilleen ja niiden 

tehokas toteuttaminen säästää opiskelijajärjestöltä voimia. 

Tapahtumat ovat olennaisia monessa opiskelijajärjestötoiminnan tehtävässä. Niillä voidaan mitata 

yhteisöllisyyttä ja kansalaiskasvatusta objektiivisesti ja lyhytjänteisesti tapahtumien ja niihin 

osallistuvien henkilöiden määrällä. Kansalaistapahtumia ovat esimerkiksi vaalinvalvojaiset, 

mielenosoitukset tai keskustelutilaisuudet. Tapahtumat voivat olla myös puhtaasti viihtyvyyteen ja 

yhteisöllisyyteen tähtääviä vapaa-ajan tapahtua, kuten harrastus-, liikunta- ja 

opiskelijakulttuuritapahtumat.  

Sisäisten prosessien näkökulmasta tapahtumien järjestämistä voidaan tarkastella muun muassa 

suunnitelmallisuuden, talouden, viestinnän ja riskienhallinnan kautta. Opiskelijajärjestön kuuluisi 

oppia hallitsemaan tapahtumien järjestämistä prosessina, jonka työstäminen tulee olla 

mahdollisimman vaivatonta ja tuottavaa, jotta prosessi olisi tehokas. Hallitustyötä voidaan myös 

mitata projektilähtöisesti, koska toiminnassa on paljon projektien laatimista ja toteuttamista. 

Työskentelyä kannattaa mitata numeerisesti esimerkiksi mittaamalla projektien eri vaiheisiin 

käytettyä aikaa, laatua ja riskienhallintaa.  
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3.3.4. Aktiivit keskiössä 

 

Tässä näkökulmassa yhdistyy oppimisen ja kasvun sekä henkilöstön näkökulmat. Voittoa 

tavoittelemattomien organisaatioiden voima on sen työntekijöissä (Soysa et al., 2017, 4). Näin on 

myös opiskelijajärjestöissä, minkä vuoksi tämän näkökulman keskiössä ovat opiskelija-aktiivit ja 

heidän kokemuksensa. Tämä näkökulma käsittää henkilöstön hyvinvoinnin ja oppimisen 

Opiskelija-aktiivisuus onkin vahvasti esillä organisaation oppimisessa ja kasvussa. Järjestöjen 

kehittymisen näkökulmasta opiskelija-aktiivisuus tuo haastetta toiminnan jatkuvuudelle, sillä 

säännönmukaisen ja tiuhan vaihtuvuuden takia järjestölle ei ehdi kehittyä pysyvää osaamista 

(Kamensky, 2012, 46). Tämän johdosta opiskelijajärjestön olisi kyettävä tietämään ja mittaamaan 

sille tärkeän tiedon siirtyminen hallitukselta toiselle ja sitä varten opiskelijajärjestön olisi siis 

kyettävä hallitsemaan ja mittaamaan omaa osaamistaan. 

Tämän lisäksi opiskelija-aktiivit ovat siinä mielessä erilaisia tavalliseen työntekijään verrattuna, että 

opiskelija-aktiivit eivät tee järjestötoimintaa rahasta eli he eivät koe saman tyyppistä työvelvoitetta 

kuin palkkatyössä, siksi heidän tyytyväisyys järjestötoimintaa ja yhteisöä kohtaan on tärkeää 

(Koponen, 2018, 73). 

Reflektoivat kehityskeskustelut ja toimijoille suunnatut tyytyväisyyskysymykset tarjoavat tähänkin 

ratkaisun. Osaamisen säännönmukaista arviointia voitaisiin tehdä reflektoinnin välityksellä, koska 

kokemuksellista oppimista ja oman osaamisen tunnustamista voi tapahtua itsepohdiskelun kautta 

(Ansala, 2017, 27; Koponen, 2018). Tuolloin reflektointi hyödyttäisi niin opiskelija-aktiivia kuin koko 

opiskelijajärjestöä. Henkilöiden osaamisen tunnistaminen parantaisi myös opiskelijajärjestön 

käsitystä organisaation omasta osaamisesta. 

Koposen (2018) tutkimustulosten mukaan opiskelija-aktiivit voivat kokea negatiivista motivaatiota 

ylikuormittumisen vuoksi. Tämän takia opiskelijajärjestön kannattaisi mitata toimijoiden työtaakan 

määrää ja jakautumista, jotta vältettäisiin toimijoiden ylikuormittumiset ja loppuun palamiset.  
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4. Menestyksekäs toiminta: Opiskelijajärjestöjen brändivahvuuden 

mittaus 
 

Jotta esitetty tuloskorttipohja ei jäisi pelkästään teoreettiselle tasolle, tutkielmassa otetaan 

käyttöön eräs menestyksekäs toiminta- näkökulmassa esitetty tunnusluku: brändivahvuus. Luvussa 

vastataan viimeiseen alatutkimuskysymykseen: ”Brändivahvuus tuloskortin tunnuslukuna- kuinka 

vahva ylioppilaskunnan brändi on”. Tavoitteena on ymmärtää, miten brändivahvuutta voidaan 

mitata, jotta se voidaan kytkeä organisaation toimintaan liittyviin tunnuslukuihin. Ensisijaisen 

tavoitteen lisäksi tämä käyttöönottokokeilu toimii samalla esimerkkinä siitä, kuinka organisaatio voi 

kerätä tunnuslukutietoa tuloskorttiinsa. Luvussa käsitellään validoitua brändikyselyä ja sen käytöstä 

saatuja tuloksia. Aluksi selitetään käytettävät analyysimenetelmät ja kuvaillaan tutkimusaineistoa. 

Tämän jälkeen esitetään brändivahvuusmittaristoa ja tutkimuksen toteutusta. Lopuksi tutkitaan, 

onko taustamuuttujilla vaikutusta koettuun brändivahvuuteen ja koostetaan yhteenveto 

brändimittariston käytöstä. 

 

4.1.  Tutkimusmenetelmä ja aineiston kuvailu 

 

Brändivahvuutta tutkitaan kvantitatiivisilla tutkimusmenetelmillä ja kerätyllä aineistolla. Aineisto on 

kerätty kyselyllä, joka on laadittu käyttämällä validoitua kyselypohjaa (liite 1). Aineistoa käsitellään 

kuvailemalla taustamuuttujia, käyttämällä konfirmoitua faktorianalyysimenetelmää ja selittämällä 

brändivahvuuden eroja taustamuuttujissa. 

Kyseessä on poikkileikkausaineisto, joka on tietyiltä havaintoyksiköiltä ja samalta ajalta kerättyä 

tietoa. Kyselyn osiot löytyvät liitetiedoista (liite 2). Kysely suunnattiin Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston ylioppilaskunnan (LTKY) jäsenille ja siihen vastasi 188 henkilöä, mikä on noin 5% 

ylioppilaskunnan jäsenistä. Aineisto on kerätty 5.2-5.4.2017 välisenä aikana suomalaisilta tutkinto-

opiskelijoilta LTKY:n Facebook-päivityksellä- ja LTKY:n sähköpostissa lähetetyllä uutiskirjeellä. 

Kyseessä ei ole satunnaisotos, koska aineistonkeruumenetelmät eivät kata kaikkia LTKY:n jäseniä. 

Keruumenetelmän johdosta kyseessä on näyte otoksen sijasta, eikä tuloksista voida tilastollisesti 

päätellä brändivahvuuden tosiasiallista tilaa. Kyselyn tuloksista nähdään, että osioiden keskiarvot 

asettuvat pääosin 3 ja 4 arvon väliin eikä osioiden välillä ole yllättäviä poikkeamia. (liite 3). 
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4.1.1.  Taustamuuttujat 

 

Kyselyn taustamuuttujat ovat sukupuoli, syntymävuosi, opiskeluaika, opiskelija-aktiivisuus ja 

koulutusohjelma (liite 4). Näistä kolmea jälkimmäistä on kuvailtu jäljempänä. Tutkitun näytteen 

taustamuuttujien jakautumat vaikuttavat kuvailun perusteella olevan perusjoukon mukaisia 

opiskelija-aktiivisuuden ja koulutusohjelmien osalta, kun taas sukupuoli ei vastaa perusjoukon 

taustamuuttujien jakaumaa. Tästä huolimatta näyte kertoo paljon hyödyllistä tietoa 

ylioppilaskunnan brändistä kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden osalta. Taustamuuttujien jakaumia 

on esitetty kuviossa seitsemän ja kahdeksan. 

 

 

 

Kyselyyn vastanneista useampi kuin joka kolmas on nainen (43%). Tämä ei täysin vastaa jäsenistön 

sukupuolijakaumaa. LUT-yliopistossa oli kirjoilla 31.12.2015 4195 perusopiskelijaa, joista naisia oli 

yhteensä 1085 (26 %) ja miehiä 3110 (74%) (LUT-yliopisto, 2016). 

Kuvio 7. Taustamuuttujien jakaumat opiskelija-aktiivisuuden ja sukupuolen mukaan 
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Aineiston mukaan noin joka kolmas ei ole osallistunut opiskelijajärjestötoimintaan LUT-yliopistossa. 

Vertailuksi, Aalto yliopistossa joka neljäs ei ollut ollut mukana järjestötoiminnassa, ja Helsingin 

yliopistossa joka kolmas (Saari, 2013, 2). Vaikka osallisuus vaikuttaisi vertailun valossa näyttävän 

uskottavalta, tulokseen on suhtauduttava näytteen edustavuuden takia kriittisesti.  

Koulutusohjelmien otoksien keskiarvoja ja hajontaa tutkittiin kahden riippumattoman otoksen t-

testillä. Riippumattomien otoksien t-testin tulosten perusteella koulutusohjelmien jakaumien ero ei 

ole tilastollisesti merkitsevä odotetun ja saadun jakauman välillä. Toisin sanoen näytteessä esiintyvä 

koulutusohjelmien jakautuneisuus vaikuttaa vastaavan perusjoukon jakaumaa. Kuviosta kahdeksan 

voidaan kuitenkin toisaalta nähdä, että näytteessä on tiettyjä poikkeamia koulutusohjelmien 

kohdalla. Esimerkiksi kemiatekniikan opiskelijat ovat yliedustettuina. Kyselyyn vastasi 27 

kemiatekniikan opiskelijaa, vaikka odotusarvo oli 10. 

 

 

4.1.2.  Validoitu kysely 

 

Wymer et al. (2016) ovat esittäneet artikkelissaan “Nonprofit Brand Strength: What Is It? How Is It 

Measured? What Are Its Outcomes?” brändivahvuusmittariston voittoa tavoittelemattomalle 

organisaatiolle, jossa brändivahvuutta mitataan kolmella vastaajien kokemalla brändin 

ulottuvuudella: tunnettuudella, asennoitumisella ja merkitsevyydellä.  Julkaisussa esitetään myös 

brändin vahvuuden vaikuttavuutta vertaamalla brändivahvuutta haluttuihin tuloksiin. Tässä 

tutkielmassa paneudutaan vain brändin vahvuuden ulottuvuuksiin, koska 

Kuvio 8. Kyselyyn vastanneet koulutusohjelmittain ja niiden odotusarvot 
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opiskelijajärjestötoiminnan luonteen vuoksi artikkelissa esitetyt tulosmittarit eivät sovellu 

menestyksen mittaamiseen.  

Vahvan brändin valitseminen on kohderyhmän käyttäytymistä, joka johtuu brändin tunnettuudesta 

ja kohdeyleisön suosiollisesti asennoitumisesta brändiä kohtaan. Brändivahvuuteen vaikuttavat 

mm. brändisitoutuminen, -luottamus, -maine, ja suosittelu. (Mühlbacher et al., 2016, 2778) 

Voittoa tavoittelemattoman organisaation brändi on sitä parempi, mitä tunnetumpi se on (Napoli, 

2006). Wymer (2016) määrittää brändin tunnettuuden kohdeyleisön eritasoiseksi tietoisuudeksi 

brändin olemassaolosta. Tunnettuus eroaa selvästi bränditietoisuuden käsitteestä sen syvyyden 

vuoksi. Bränditietoisuudesta on kyse, kun brändi joko tiedetään tai ei. 

Wymerin (2016) mukaan, positiivisella asennoitumisella brändiä kohtaan on yhteys brändin 

vahvuuteen. Asennoitumisella tarkoitetaan suhtautumista brändiin ja se on helposti mitattavissa. 

Kun brändiin asennoitunuttaan positiivisesti, siihen suhtaudutaan suosiollisesti.  

Vahvan brändin kuuluu olla poikkeuksellinen (Wymer, 2016, 1543). Merkittävyydellä tarkoitetaan 

brändin positiivista poikkeuksellisuutta ja kyvykkyyttä erottaa organisaatio muiden organisaatioiden 

joukosta myönteisesti. 

 

 

 

Kuvio 9. Wymer et.al (2016) löytämät faktorit mittariston validisoinnissa 
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4.2.  Faktorianalyysi  

 

Faktorianalyysi on analyysimenetelmä, jolla voidaan mitata abstrakteja ominaisuuksia tai ilmiöitä, 

kuten rakkautta, onnellisuutta tai brändivahvuutta. Näitä asioita ei voi havainnoida tai mitata 

suoraan vaan ne on käsitteellistettävä ja mitattava epäsuorasti. Faktorianalyysilla pyritään 

löytämään havaintoyksikön ominaisuuksia kuvaavasta muuttujajoukosta oletettuja tai 

odottamattomia yhdenmukaisuuksia ja ulottuvuuksia eli faktoreita. (Menetelmäopetuksen 

tietovaranto, 2008b). 

Tutkimuksessa selvitetään faktorianalyysin avulla, soveltuuko teoreettinen malli 

opiskelijajärjestötoiminnan brändin vahvuuden mittaamiseen.  Tutkimuksessa käytetty 

faktorianalyysi perustuu teorialähtöiseen analyysimenetelmään. Sen lähtökohtana on, että tutkijalla 

on ennen analyysin suorittamista teoriaan perustuva oletus aineiston faktorirakenteesta. Toisin 

sanoen, tutkijalla on ennakkokäsitys ja hypoteeseja muun muassa siitä, mitkä kysymykset 

korreloivat keskenään ja mille faktorille ne latautuvat (Pandlay, 2013). Analyysin kuuluisi tuottaa 

jokaiselle teoriaan kuuluvalle kysymykselle lineaarisen yhteyden eli faktorilatauksen jotakin 

odotettua faktoria kohtaan. 

Mallin toimivuutta arvioidaan faktoreiden ominaisarvojen, Cronbach alfa –luvun ja muuttujien 

kommunaliteettien perusteella. Ominaisarvot (eigenvalue) ilmoittavat, kuinka hyvin faktorit 

pystyvät selittämään havaittujen muuttujien hajontaa. Nyrkkisääntönä on, että ominaisarvon on 

oltava vähintään yksi ollakseen soveltuva malliin (Menetelmäopetuksen tietovaranto, 2008a). 

Cronbachin alfa –luku on reliabiliteettimittari, joka mittaa muuttujajoukosta muodostetun mittarin 

yhtenäisyyttä (Menetelmäopetuksen tietovaranto, 2008a). Alphan on oltava vähintään 0.60 

alustavassa tutkimuksessa, 0.70 teorioiden testaamisessa (Nunnally, 1994).  Kommunaliteetit ovat 

yksittäisen muuttujien osuuksia varianssista joita faktorit selittävät. (Menetelmäopetuksen 

tietovaranto, 2008b). 
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4.2.1. Faktorianalyysin tulokset 

 

Faktorianalyysi toteutettiin SAS 9.4-ohjelmistolla käyttämällä pääkomponenttimenetelmää, jolla 

laadittiin kolme faktoria Ortgogonal varimax-rotaatiolla. Valittu rotaatiomenetelmä pakottaa 

ohjelmiston laatimaan kolme toisistaan korreloimatonta faktoria ja jokainen kysymys voi latautua 

vain yhdelle faktorille. Kuten taulukossa kolme on esitetty, ohjelmisto muodosti annetuista 

kysymyksistä kolme ominaisarvoltaan vahvaa faktoria, joilla on vahvat kommunaliteetit. 

Rotaatioitujen faktoreiden kommunaliteettien vaihteluväli on 0.76-0.92 ja faktorin ominaisarvot 

ylittävät vaaditun tason selvästi (1>). Lisäksi mittariston reliabiliteetti on hyvä myös Cronbachin alfa 

–luvun perusteella (0.88). (liite5)  

 

 

Taulukko 2. Faktorianalyysissa käytetyt validisoidun mittariston kysymykset ja niistä laaditut 
summamuuttujat.  

Taulukko 3. Faktorianalyysin Cronbach alfaluku, ominaisarvot ja faktorilataukset 
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Lukuun ottamatta yhtä kysymystä, jokainen kysymys on latautunut odotetulle faktorille ja 

faktorilataukset ovat vahvoja, eli malli soveltuu tuloksien perusteella hyvin 

opiskelijajärjestötoiminnan brändivahvuuden mittaamiseen. Ensimmäiseen faktoriin on latautunut 

asenteisiin liittyvät muuttujat (4-6), toiseen faktoriin on latautunut tunnettuuteen liittyvät 

muuttujat (1-3) ja kolmanteen faktoriin on latautunut merkittävyyteen liittyvät muuttujat (8-9). 

Merkittävyyttä kuvaava muuttuja: ”Ylioppilaskunta on paras organisaatio tehtäväänsä” jätettiin 

analysoinnin ulkopuolelle, koska se latautui merkittävyysulottuvuuden sijasta 

asenneulottuvuuteen. Poisjätetyllä muuttujalla ei ole suurta merkitystä faktorianalyysissa. 

Kun kysymysten sisäiset yhteydet on tarkistettu ja faktorianalyysi suoritettu, voidaan faktoreista 

koostuvista muuttujista muodostaa uudet summamuuttujat jatkotutkimuksia varten. 

Summamuuttujia on soveliasta käyttää, koska ne ovat luonteeltaan havainnollistavia 

brändivahvuuden tunnuslukuja.  

4.3.  Taustamuuttujien vaikutus brändivahvuuteen 

 

Tutkielmassa tutkitaan taustamuuttujien vaikutuksia brändivahvuuteen arvioimalla 

taustamuuttujien mahdollista vaikutusta brändin tunnettuuteen, siihen asennoitumiseen ja 

koettuun merkittävyyteen. Analyyseissa arvioidaan, onko jollakin taustamuuttujalla vaikutusta 

siihen, millaisia arvoja muodostetut summamuuttujat ovat saaneet. Tätä tutkitaan 

varianssianalyysin ja regressioanalyysin avulla. Testien tulosten odotetaan tukevan toisiaan. 

Analyyseissa käytetään taustamuuttujia: opiskelija-aktiivisuus, koulutusohjelman ja sukupuoli. 

Kuten alla olevasta taulukosta neljä voidaan nähdä, LTKY:n brändivahvuus vaikuttaisi tasavahvalta 

taustamuuttujien välillä ja summamuuttujien vaihteluväli on 3.01-4.09. 

 

Taulukko 4. t-testin keskiarvot taustamuuttujille sukupuoli, opiskelija-aktiivi ja kauppatieteet 
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Vaikka summamuuttujat näyttäisivät noudattavan hyvin normaalijakaumaa (liite 6), on 

jakaumaolettamaan suhtauduttava näytteen koon vuoksi varovaisesti. Tutkimusmenetelmänä 

käytetään varianssianalyysia, ja testeinä ei-parametrista Mann Whitney-testiä sekä parametrista t-

testiä. Nämä testimenetelmät mittaavat otosten keskiarvoja. Mann Whitney-testiä käytetään 

mitattaessa otosten mediaanien eroja ilman jakaumaoletuksia ja t-testillä arvioidaan keskiarvojen 

eroja otosten noudattaessa normaali- tai t-jakaumaa tietyin taustaoletuksin.   

Taulukko 5. Mann Whitneyn testien merkitsevyysasteet (vasemmalle) ja t-testin 
merkitsevyysasteet (oikealla). 

 

 

Taulukossa viisi nähtävät tulokset osoittavat, että Mann Whitneyn-testissä opiskelija-aktiivisuuden 

ja kauppatieteiden mediaanit eroavat tilastollisesti merkitsevästi 5% ja 10% luottamusvälillä. 

Kuitenkin parametrisen t-testin mukaan taustamuuttujilla ei ole tilastollisesti merkitsevää 

vaikutusta siihen, kuinka mielipidekysymysryhmiin on vastattu. Tuloksien perusteella voidaan 

sanoa, että valitut taustamuuttujat eivät pääosin selitä brändivahvuusulottuvuuksien vaihtuvuutta 

eli niillä ei ole vaikutusta siihen, kuinka vastaajat ovat mielipideväittämiin vastanneet. Testien 

validiuteen tulee suhtautua kriittisesti, koska näyte ei ole edustava otos perusjoukosta ja 

keskiarvotestien tulokset eivät täysin tue toisiaan.  

 

4.3.1. Regressioanalyysi 

 

Regressioanalyysia käytetään tutkiessa yhden tai useamman selittävän muuttujan lineaarista 

vaikutusta selitettävään muuttujaan. Toisin sanoen, sillä voidaan tutkia selitettävän ja selittävien 

muuttujien välisiä kausaliteetteja. Analyysimenetelmä perustuu muuttujien välisiin 

korrelaatioihin, jossa selitettävän muuttujan vaihtelua pyritään selittämään selitettävillä 

muuttujilla. (Menetelmäopetuksen tietovaranto, 2008c). 
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Mallin merkittävä etu on siinä, että sillä voidaan tutkia samanaikaisesti eri muuttujien vaikutusta 

selitettävään muuttujaan. Selittäviä muuttujia ollessa useita, tulokset kertovat yksittäisen 

selittävän muuttujan vaikutusta selitettävään muuttujaan silloin kun muut selitettävät muuttujat 

on otettu mallissa jo huomioon. Käytettäessä indikaattorimuuttujia, kuten tässä tutkimuksessa 

tehdään, tulkinta on erilainen. Tuolloin parametriarvo kertoo muuttujan vaikutuksesta sen ollessa 

voimassa. Tässä tutkimuksessa estimoidaan brändivahvuutta käyttämällä alla olevaa usean 

muuttujan lineaarista regressiomallia. 

𝛾𝑖 =  𝛽1𝑥 + 𝛽2𝑥 + 𝛽3𝑥 + 𝛽4𝑥 + 𝜖𝑖 

Jossa 𝛾𝑖 on selitettävä tekijä eli jokin kolmesta brändivahvuuden summamuuttujista, 𝛽1 on 

vakiotermi, 𝑥2, 𝑥3 ja 𝑥4 ovat selittäviä muuttujia eli opiskelija-aktiivisuus, sukupuoli ja 

kauppatieteilijä, 𝜖𝑖 on mallin virhetermi, ja 𝛽2 , 𝛽3 ja 𝛽4 ovat selittävien muuttujien kertoimia.  

Regression estimointimenetelmäksi valitaan pienimmän neliösumman estimointimenetelmä, jolla 

pyritään löytämään aineistolle paras sovite minimoimalla jäännös- eli virhetermin neliöiden 

summa ja sovittamalla tätä regressiosuoraan. Ennen kuin voidaan analysoida regressiota 

pienimmän neliösumman menetelmällä, on tarkastettava ovatko menetelmän vaatimat 

taustaoletukset voimassa.  

Koska selittävät taustamuuttujat ovat tunnetusti erilaisia ja eksogeenisia, sekä tarkastelun 

kohteena on poikkileikkausaineisto, voidaan todeta, että muuttujat eivät kärsi autokorrelaatiosta, 

multikollineaarisuudesta tai endogeenisuudesta. Regressiomallista tutkittavaksi jää ehdot mallin 

homoskedastisuudesta ja lineaarisuudesta. Regressioiden perusteella voidaan todeta, että 

lineaarisuusehto on voimassa, mutta homoskedastisuus-testiksi valikoituneen Whiten 

apuregressio-testin tulosten perusteella jokainen regressiosuora kärsii heteroskedastisuudesta, 

joka vääristää mallin keskivirheitä (Liitteet 10-12). Mallien alhaisten selitysasteiden takia, tässä 

tutkielmassa ei korjata heteroskedastisuusongelmaa. (Carter Hill et al., 2012, 47)  
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Tulosten perusteella taustamuuttujat eivät vaikuta tilastollisesti merkitsevästi brändivahvuuden 

summamuuttujiin. Tulokset on esitetty taulukossa kuusi. Regressiomalleista vain tunnettuutta 

selittävä malli oli F-testin perusteella tilastollisesti merkitsevä, mutta suurin osa senkin muuttujista 

ei olleet tilastollisesti merkitseviä. Lisäksi muuttujien keskiarvot t-testien perusteella eivät olleet 

tilastollisesti merkitseviä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Myös mallien vaihtelua selittävät 

selitysasteet jäivät hyvin vaatimattomiksi (0.08, 0.00, ja 0.02). (liitteet 7-9) 

Yhteenvetona, brändivahvuusmittaristo soveltuu opiskelijajärjestötoiminnan brändin vahvuuden 

mittaamiseen ja kvantitatiivisten tutkimuksen tulokset tukevat pääosin toisiaan. Keskiarvotestien ja 

regressioanalyysin perusteella voidaan sanoa, että sukupuolella tai kauppatieteiden opiskelulla ei 

ole vaikutusta brändivahvuuteen ja brändi on tasavahva tutkittujen taustamuuttujien välillä. Mann 

Whitney-testin ja tunnettuutta selittävä regressioanalyysin tulokset kuitenkin viittaavat siihen, että 

opiskelija-aktiivisuudella voisi olla vaikutusta brändin vahvuuteen, mikä kuulostaa hyvin 

luonnolliselta. Tämä on kuitenkin hieman ristiriidassa muiden analyysimenetelmien tulosten kanssa, 

koska t-testi ja muut regressioanalyysit antoivat päinvastaisia tuloksia. Tutkimuksen tulosten 

pohjalta ei voida tehdä yleistettäviä johtopäätöksiä, koska aineisto ei ole edustava, tilastollisesti 

merkitseviä tuloksia ei syntynyt, regressiomallit kärsivät heteroskedastisuudesta ja mallien 

selitysasteet jäivät mataliksi. Tulokset ovat muuten toivottuja, koska olisi ongelmallista, jos eri 

kohderyhmät suhtautuisivat ylioppilaskuntaan eri tavalla. Esimerkiksi jos miehet suhtautuisivat 

ylioppilaskuntaan naisia suopeammin, heräisi kysymys siitä, onko toiminta yhdenvertaista ja 

puoleensavetävää sukupuolesta riippumatta. 

 

Taulukko 6. Regressioanalyysien tulokset, kun selitettävät muuttujat ovat summamuuttujat 
tunnettuudesta, asenteista ja merkittävyydestä 
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5. Johtopäätökset 

 

Tässä luvussa vastataan päätutkimuskysymykseen: ”Mitä on huomioitava opiskelijajärjestöjen 

tavoitteellisessa johtamisessa?”. Kysymystä on lähestytty alatutkimuskysymysten avulla. Luvussa 

käydään ensiksi läpi aikaisempia tutkimustuloksia ja luodaan katsaus tavoitteellisen johtamisen 

tärkeimpiin teemoihin, jotka tulivat esille alatutkimuskysymyksissä. Tämän jälkeen tarkastellaan 

opiskelijajärjestöjä verkostona ja käydään läpi tavoitteellisen johtamisen tarvetta. Lopuksi esitetään 

yhteenveto ja jatkotutkimusaiheita.  

 

Tässä tutkielmassa laadittiin tuloskorttipohja ja operationalisoitiin brändivahvuusmittari, jotta 

strateginen johtaminen tulisi paremmin tutuksi opiskelijajärjestöille. Koska kyseessä on 

kandidaattitutkielma, tuloskorttipohjan laatimisessa on keskitytty lähinnä erilaisten näkökulmien 

muodostamiseen ja tulokset ovat suuntaa-antavia näkemyksiä siitä, kuinka nähdä tavoitteellinen 

johtaminen opiskelijajärjestössä. Tuloskortin näkökulmat räätälöitiin opiskelijajärjestöjä varten 

huomioiden opiskelijajärjestöjen ominaispiirteet ja järjestötoiminnan haasteet. Tutkimuksessa 

suoritettiin voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden brändivahvuusmittariston käyttöönotto 

opiskelijajärjestöille onnistuneesti, eli mittari on validoitu. Brändivahvuustulosten pohjalta LTKY:n 

brändi on tasavahva taustamuuttujien välillä, tosin tuloksista ei voi tehdä tilastollisia johtopäätöksiä, 

koska otos ei ollut edustava. Kaiken kaikkiaan alatutkimuskysymysten tuloksien pohjalta löydettiin 

tärkeitä teemoja, jotka nousivat esiin vastattaessa alatutkimuskysymyksiin. 

 

Opiskelijajärjestöjen tavoitteellisessa johtamisessa korostuu ainakin kolme teemaa, jotka 

vaikuttavat toiminnan tarkoituksenmukaisuuteen, sen tehokkuuteen ja kehittämiseen. Jokainen 

esiin tullut teema on jo yksinään erittäin kriittinen organisaation toiminnalle ja niissä jokaisessa on 

onnistuttava, jotta opiskelijajärjestö kykenee pitkällä aikavälillä kehittymään. 

 

Ensimmäinen näistä teemoista on strateginen ote toiminnassa. Tutkielmassa on esitetty joitakin 

syitä, miksi se on niin vaikeaa. Näistä ehkäpä olennaisimmat ovat opiskelijajärjestön toiminnan 

lyhytjänteisyys, strategisen ajattelutavan puute ja toimijoiden vahva mahdollisuus vaikuttaa 

varsinaiseen toimintaan. Tämän lisäksi strategisten työkalujen käyttöönotto on monimutkainen ja 
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pitkä prosessi. Pelkästään onnistuneen tuloskortin käyttö edellyttää toimijoilta vahvaa strategista 

ymmärrystä ja aikaa sen kokeilemiselle. 

 

Eräs ratkaisukeskeinen lähestymistapa näihin ongelmiin on hankkia pidempiaikaisia tekijöitä, jotka 

olisivat vastuussa strategian toteutuksesta. Näin organisaatiolla olisi enemmän strategista 

ymmärrystä ja jatkuvuutta pitkällä aikavälillä. Strategian toteuttamisesta vastuussa olevan henkilön 

tehtäviin kuuluisi myös organisaation elämäntarkoituksen opettaminen uusille opiskelija-aktiiveille, 

jotta järjestön olemus ja tarkoitus olisi kirkkaasti jokaisen toimijan mielessä.  Ratkaisuehdotus ei 

tosin poista yksilön motiivien vaikutusta organisaation kehittämisestä. Päinvastoin, vain yhden 

henkilön tietäessä toiminnasta ”kaiken”, johtaa se usein vallan keskittymiseen.  Tämä ei toisaalta 

ole kriittistä tavoitteellisin johtamisen näkökulmasta, jos tämä toimija vilpittömästi kuuntelee 

opiskelijajärjestön jäseniä tärkeissä aiheissa ja toimii sen mukaisesti osaten laittaa omat motiivinsa 

sivuun. 

 

Toinen olennainen teema on ihmisten johtaminen ja yhteisöllisyys. Teemalle on löydettävissä 

lukuisia perusteluita. Eräs SYL:n hallituksen entinen puheenjohtaja on sanonut osuvasti: 

”Vertaisjohtaminen on kuin narulla työntäisi.” Aikaisempien tutkimusten valossa tämä pitää hyvin 

paikkansa. Kolmannen sektorin organisaatioiden ja ennen kaikkea opiskelijajärjestöjen kuuluisi 

aidosti välittää toimijoiden tyytyväisyydestä ja jaksamisesta. Hyvinvoinnin lisäksi, myös opiskelija-

aktiivien motiivien ymmärtäminen on olennaista. Järjestötoimintaan hakeudutaan pitkälti 

vaikuttamisen ja yhteisöllisyyden, ei varsinaisesti toiminnan kehittämisen takia. Tämän takia 

tavoitteellinen kehittäminen ei yleensä ole ihmisten mielessä opiskelija-aktiiveiksi ryhtyessään ja 

opiskelijajärjestön tavoitteellinen kehittäminen ei ehkä ole linjassa opiskelija-aktiivien motiivien 

kanssa. Niin ikään toimijoiden kokemattomuus ja osaamisen taso näkyvät jokapäiväisessä 

tekemisessä ja tavoitteellisessa työskentelyssä. Opiskelija-aktiivien odotusten hallinta ja 

vuorovaikutuksellinen johtaminen voivat toimia tässä ratkaisuna.  

 

Odotusten hallintaa voi toteuttaa vaikuttamalla potentiaalisten opiskelija-aktiivien mielikuviin 

opiskelijajärjestötoiminnasta. Opiskelijajärjestön viestintä sekä brändi, luottamustehtävien 

onnistunut markkinointi ja perehdytys ovat tässä suuressa roolissa. Opiskelijajärjestön 

näkökulmasta opiskelija-aktiivien valitseminen luottamustoimiin onkin monessa mielessä kuin 

rekrytointia, siinäkin pätee yhtä lailla onnistuneen rekrytoinnin lainalaisuudet.  
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Opiskelijajärjestötkin tarvitsevat sen arvoihin samaistuvia ja kyvykkäitä aktiiveja, jotka tietävät 

mihin ovat ryhtymässä. 

 

Ihmisten vertaisjohtaminen on jo itsessään haasteellista, heidän tavoitteellisesta johtamisesta 

puhumattakaan. Toiminnassa, jossa ihmiset ovat lähes yksinomaan keskiössä edellyttää 

vuorovaikutustaitoja ja kykyä sitouttaa ihmisiä jopa monivuotisiin projekteihin. Tavoitteellisen 

johtamisen näkökulmasta opiskelijajärjestöjen johtajien kuuluisi osata yhteen sovittaa opiskelija-

aktiivien motivaatiot opiskelijajärjestöön ja pitää huoli siitä, että toiminta on yhteisöllistä ja samalla 

aikaansaavaa. On vielä erikseen korostettava koko toimintaa kasassa pitävää liimaa, eli 

yhteisöllisyyden tärkeyttä. Ansalan sekä Koposen tekemien suomalaisten opiskelijajärjestöjen 

tutkimustulosten valossa yhteisöllisyyden rooli on tärkeä, koska sillä on suora vaikutus 

halukkuuteen osallistua opiskelijajärjestötoimintaan. Lisäksi hyvin usealle opiskelijajärjestölle 

yhteisöllisyys on myös toiminnan tarkoitusta. 

 

Kolmas esille noussut teema on hallinto, joka voidaan nähdä toiminnan oikeellisuuden ja talouden 

näkökulmasta. Tämä välttämättömyys luo eräänlaisen rajoitetun toimintakehyksen toimijoille ja se 

on omiaan vahvistamaan opiskelijajärjestön organisaatiokulttuuria ja sen riippumattomuutta 

toimijoiden mielihaluista, koska sillä voidaan määrittää, miten opiskelijajärjestössä kuuluu toimia 

sääntöjen puitteissa. Säännöstön kuuluisi tukea tavoitteellista johtamista. Jos opiskelijajärjestön 

sääntöjä valvotaan, säännöstöllä voidaan vaikuttaa rajoittavasti toimintaan ja varmistaa toiminnan 

oikeudenmukaisuus päätöksenteossa. Taloudellinen näkökulma luo myös rajoitteita, joilla taas 

varmistetaan taloudellinen vakaus toiminnan ylläpitämiselle ja laajentumiselle. Opiskelijajärjestön 

halutessa laajentua sen kuuluisikin tarkastella tuloksentekokykyä, jos se ei ole pois jäsenistön 

eduista tai edunajamisesta. 

Opiskelijajärjestöt toimivat harvoin yksinään, vaan niillä on yleensä verkostoja, joilla on erilaisia 

tarkoituksia. Esimerkiksi ainejärjestöjen verkostoon voi kuulua muiden korkeakoulujen kollega-

ainejärjestöt, paikalliset ainejärjestöt, oppilaskunnat ja ammattiyhdistykset. Organisaation tärkeitä 

tehtäviä voidaankin toteuttaa yhdessä, jolloin tärkeistä asioista vastuunkantaminen ei ole täysin 

opiskelijajärjestöllä itsellään. Lisäksi opiskelijajärjestöt saavat usein erilaista toiminnallista tai 

taloudellista tukea omalta verkostoltaan, esimerkiksi sponsorirahaa ammattiyhdistykseltä tai 

järjestötukia omalta oppilaskunnaltaan.  
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Yhteenvetona tavoitteellisesta johtamisesta voidaan kysyä ehkä vähemmän yllättäen, kuuluuko 

jokaisen opiskelijajärjestön kehittää itseään tietoisesti ja suoraviivaisesti jos sen toiminta on 

laadukasta ja odotusten mukaista? Niin hullunkuriselta kuin se kuulostaakin, jokaista 

opiskelijajärjestöä ei kannata tavoitteellisesti edes johtaa, koska toiminnasta syntyvä 

yhteisöllisyyden lisäarvoa syntyy välittömällä ja osallistuttava toiminnalla, johon tavoitteellinen 

johtaminen ei ole välttämätön edellytys. Lopuksi on todettava, että tavoitteellinen johtaminen 

näyttäisi tulevan kysymykseen lähinnä tilanteissa, joissa opiskelijajärjestö ei kykene toteuttamaan 

sen toiminta-ajatusta tai laissa säädettyjä tehtäviä laadukkaasti. Mikä sitten on opiskelijajärjestön 

tarkasti määritelty toiminta-ajatus? Jääkööt tämä opiskelijajärjestön yhteisön päätettäväksi. 

 

Tässä tutkielmassa käsiteltiin opiskelijajärjestön tavoitteellista johtamista ja valjastettiin tätä varten 

käyttöön tuloskortti. Jatkotutkimuksia voitaisiin tehdä mittariston validoinnista ja eri mittareiden 

välisten suhteiden ymmärtämisestä. Voi hyvinkin olla, että se paljastaisi uusia ja mielenkiintoisia 

suhteita mittareiden välillä ja voitaisiin valjastaa parempi tuloskortti opiskelijajärjestötoiminnan 

käyttöön. 
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Liitteet 
 

Liite 1. Wymerinet al. (2016) validoima brändivahvuuskyselypohja  

 

 

 

 



 
 

 

Liite 2. Brändivahvuusmittariston kysely: LTKY:n brändikysely  



 
 

Liite 3. Kyselyn muuttujat ilman luokkamuuttujia 

Variable Label Mean Std Dev Minimum Maximum N 

syntymävuosi syntymävuosi 1994.33 2.8331957 1985.00 1998.00 186 

opiskeluvuosi opiskeluvuosi 3.0270270 1.6333229 1.0000000 7.0000000 185 

fam1 Olen tietoinen ylioppilaskunnan toiminnasta. 4.1405405 0.7673569 1.0000000 5.0000000 185 

fam2 Osaan kertoa ylioppilaskunnasta ja sen toiminnasta muille. 3.7027027 1.0285296 1.0000000 5.0000000 185 

fam3 Tunnen hyvin ylioppilaskunnan historian ja saavutukset. 2.4480874 1.0824698 1.0000000 5.0000000 183 

att1 Ylioppilaskunta herättää minussa myönteisiä ajatuksia. 4.0432432 0.9078584 1.0000000 5.0000000 185 

att2 Pidän ylioppilaskunnasta. 4.0162162 0.9235781 1.0000000 5.0000000 185 

att3 Minulla on positiivinen vaikutelma ylioppilaskunnasta. 4.0540541 0.9132463 1.0000000 5.0000000 185 

rem1 Ylioppilaskunta on paras organisaatio tehtäväänsä. 3.8972973 0.9179628 1.0000000 5.0000000 185 

rem2 Ylioppilaskunta erottuu edukseen muista toimijoista 
poikkeuksellisen hyvin. 

3.3027027 0.9297284 1.0000000 5.0000000 185 

rem3 Ylioppilaskunta erottuu edukseen muista opiskelijoiden etua 
ajavista toimijoista. 

3.5189189 0.9388470 1.0000000 5.0000000 185 

 

Liite 4. Kyselyn taustamuuttujien jakaumat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Liite 5. Faktorianalyysin tulokset: faktoreiden ominaisarvot, korrelaatiomatriisi, faktorit ja 

kommunaliteetit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

 FAM1 FAM2 FAM3 ATT1 ATT2 ATT3 REM1 REM2 

FAM1 Olen tietoinen ylioppilaskunnan 

toiminnasta. 

1.0000

0 

0.6990

0 

0.5514

7 

0.3766

9 

0.4602

8 

0.3646

1 

0.3427

5 

0.3160

5 

FAM2 Osaan kertoa ylioppilaskunnasta ja sen 

toiminnasta muille. 

0.6990

0 

1.0000

0 

0.6020

2 

0.3710

0 

0.4880

8 

0.3316

8 

0.3778

4 

0.2609

0 

FAM3 Tunnen hyvin ylioppilaskunnan 

historian ja saavutukset. 

0.5514

7 

0.6020

2 

1.0000

0 

0.2636

6 

0.3370

1 

0.2571

5 

0.4124

0 

0.2769

8 

ATT1 Ylioppilaskunta herättää minussa 

myönteisiä ajatuksia. 

0.3766

9 

0.3710

0 

0.2636

6 

1.0000

0 

0.8677

1 

0.8624

3 

0.5383

0 

0.5290

8 

ATT2 Pidän ylioppilaskunnasta. 0.4602

8 

0.4880

8 

0.3370

1 

0.8677

1 

1.0000

0 

0.8752

8 

0.5641

5 

0.5112

6 

ATT3 Minulla on positiivinen vaikutelma 

ylioppilaskunnasta. 

0.3646

1 

0.3316

8 

0.2571

5 

0.8624

3 

0.8752

8 

1.0000

0 

0.4991

8 

0.4876

3 

REM1 Ylioppilaskunta erottuu edukseen 

muista toimijoista poikkeuksellisen 

hyvin. 

0.3427

5 

0.3778

4 

0.4124

0 

0.5383

0 

0.5641

5 

0.4991

8 

1.0000

0 

0.6235

2 

REM2 Ylioppilaskunta erottuu edukseen 

muista opiskelijoiden etua ajavista 

toimijoista. 

0.3160

5 

0.2609

0 

0.2769

8 

0.5290

8 

0.5112

6 

0.4876

3 

0.6235

2 

1.0000

0 

 

Variance Explained by Each 

Factor 

Factor1 Factor2 Factor3 

2.705106

6 

2.283780

4 

1.666707

7 

Input Data Type Raw Data 

Number of Records Read 186 

Number of Records Used 183 

N for Significance Tests 183 



 
 

Rotated Factor Pattern 

 Factor1 Factor2 Factor3 

ATT3 Minulla on positiivinen vaikutelma ylioppilaskunnasta. 0.91270 0.14400 0.23984 

ATT1 Ylioppilaskunta herättää minussa myönteisiä ajatuksia. 0.89013 0.16304 0.29390 

ATT2 Pidän ylioppilaskunnasta. 0.87499 0.29051 0.26739 

FAM2 Osaan kertoa ylioppilaskunnasta ja sen toiminnasta muille. 0.24332 0.86460 0.07639 

FAM1 Olen tietoinen ylioppilaskunnan toiminnasta. 0.26210 0.82725 0.08570 

FAM3 Tunnen hyvin ylioppilaskunnan historian ja saavutukset. 0.01370 0.80036 0.29866 

REM2 Ylioppilaskunta erottuu edukseen muista opiskelijoiden etua ajavista 

toimijoista. 

0.30820 0.10943 0.83916 

REM1 Ylioppilaskunta erottuu edukseen muista toimijoista poikkeuksellisen 

hyvin. 

0.30180 0.26007 0.80296 

 

 

 

Final Communality Estimates: Total = 6.655595 

FAM1 FAM2 FAM3 ATT1 ATT2 ATT3 REM1 REM2 

0.7603854

3 

0.8125778

3 

0.729 0.9052863

6 

0.9214941

0 

0.9112773

4 

0.8034741

8 

0.8111479

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liite 6. Summamuuttujien normaalijakautuneisuus 

 

 

 

 

Liite x. 

  



 
 

Liite 7. Regressiosuora, selitettävä muuttujana tunnettuuden summamuuttuja (avg_sum_fam) 

 

Number of Observations Read 186 

Number of Observations Used 179 

Number of Observations with Missing Values 7 

 

Analysis of Variance 

Source DF 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 3 12.20856 4.06952 6.48 0.0003 

Error 175 109.88579 0.62792   

Corrected Total 178 122.09435    

 

Root MSE 0.79241 R-Square 0.1000 

Dependent Mean 3.43948 Adj R-Sq 0.0846 

Coeff Var 23.03876   

 

Parameter Estimates 

Variable Label DF 

Parameter 

Estimate 

Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Intercept Intercept 1 3.06211 0.14391 21.28 <.0001 

kauppatieteet Kauppatieteiden opiskelija 1 -0.04252 0.14769 -0.29 0.7738 

Sukupuoli Sukupuoli 1 -0.01613 0.12219 -0.13 0.8951 

aktiivi Opiskelija-aktiivi 1 0.56304 0.13271 4.24 <.0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liite 8. Regressiosuora, selitettävä muuttujana tunnettuuden summamuuttuja (avg_sum_att) 

 

Number of Observations Read 186 

Number of Observations Used 181 

Number of Observations with Missing Values 5 

 

Analysis of Variance 

Source DF 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 3 2.15116 0.71705 0.95 0.4184 

Error 177 133.79850 0.75592   

Corrected Total 180 135.94966    

 

Root MSE 0.86944 R-Square 0.0158 

Dependent Mean 4.04604 Adj R-Sq -0.0009 

Coeff Var 21.48863   

 

Parameter Estimates 

Variable Label DF 

Parameter 

Estimate 

Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Intercept Intercept 1 3.96687 0.15728 25.22 <.0001 

kauppatieteet Kauppatieteiden opiskelija 1 -0.07113 0.16170 -0.44 0.6605 

Sukupuoli Sukupuoli 1 -0.08531 0.13284 -0.64 0.5216 

aktiivi Opiskelija-aktiivi 1 0.20416 0.14538 1.40 0.1620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liite 9. Regressiosuora, selitettävä muuttujana tunnettuuden summamuuttuja (avg_sum_rem) 

 

Number of Observations Read 186 

Number of Observations Used 181 

Number of Observations with Missing Values 5 

 

Analysis of Variance 

Source DF 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 3 5.20334 1.73445 2.50 0.0610 

Error 177 122.71379 0.69330   

Corrected Total 180 127.91713    

 

Root MSE 0.83265 R-Square 0.0407 

Dependent Mean 3.42265 Adj R-Sq 0.0244 

Coeff Var 24.32749   

 

Parameter Estimates 

Variable Label DF 

Parameter 

Estimate 

Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Intercept Intercept 1 3.29784 0.15062 21.90 <.0001 

kauppatieteet Kauppatieteiden opiskelija 1 -0.27232 0.15486 -1.76 0.0804 

Sukupuoli Sukupuoli 1 0.06295 0.12722 0.49 0.6213 

aktiivi Opiskelija-aktiivi 1 0.20995 0.13923 1.51 0.1333 

 

  



 
 

Liite 10. Whiten homoskedastisuus-testi apuregressiolle selitettävälle (avg_sum_fam) 

 

Number of Observations Read 186 

Number of Observations Used 179 

Number of Observations with Missing Values 7 

 

Analysis of Variance 

Source DF 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 2 113.0035

1 

56.5017

5 

389.79 <.0001 

 

Root MSE 0.38073 R-Square 0.8158 

 

Whiten testi 

N*R-Square-value C-value Hypoteesi 

146.0282 5.99141 Ho hylätään, koska 

testisuure on 

suurempi kuin raja-

arvo  

 

Liite 11. Whiten homoskedastisuus-testi apuregressiolle selitettävälle (avg_sum_att) 

 

 

Number of Observations Read 186 

Number of Observations Used 181 

Number of Observations with Missing Values 5 

 

Analysis of Variance 

Source DF 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 2 372.2467

1 

186.1233

5 

5845.78 <.0001 

 

Root MSE 0.17843 R-Square 0.9850 

 



 
 

Whiten testi 

N*R-Square-value C-value Hypoteesi 

178.285 5.99141 Ho hylätään, koska 

testisuure on 

suurempi kuin raja-

arvo  

 

Liite 12. Whiten homoskedastisuus-testi apuregressiolle selitettävälle (avg_sum_rem) 

 

Number of Observations Read 186 

Number of Observations Used 181 

Number of Observations with Missing Values 5 

 

Analysis of Variance 

Source DF 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 2 205.1449

6 

102.5724

8 

1378.76 <.0001 

 

 

Root MSE 0.27275 R-Square 0.9394 

 

Whiten testi 

N*R-Square-value C-value Hypoteesi 

170.0314 5.99141 Ho hylätään, koska 

testisuure on suurempi 

kuin raja-arvo  

 

 


