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hyvinvonitipalveluja tuottamalla.  
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The aim of the study was to plan a concept which consists of sports and welfare 

services at higher education institutes. The most important mission for this 

concept is to promote students’ capability to study, their wellbeing and health and 

the sense of community by offering diverse selection of sports and welfare 

services. 

 

Most important results in empirical study were attained with interview and 

questionnaire surveys for the users of local higher education sports services and 

for higher education sports service organizations in two other cities. With the data 

from these surveys and with the existing theoretical frameworks a local, user 

based concept could be created. The study included also combining different 

theories and empirical observations. The product of this study, a service concept, 

was committed by applied study, where different research methods were used to 

get the desired result.  

 

As a result a user based and diverse higher education sports concept was created. 

This concept’s organization’s operations are planned and organized carefully. In 

this study a way to implement this sports and welfare service concept is also 

presented. 
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1 JOHDANTO	
 

1.1 Tausta	
 
Vuonna 2009 Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja sen ylioppilaskunnan sekä 

Saimaan ammattikorkeakoulun ja sen opiskelijakunnan edustajista koottu 

liikuntaintegraatioryhmä pohti Skinnarilan kampuksen yhteisiä liikuntapalveluita. 

Ryhmän tarkoitus oli selvittää liikuntatilatarvetta opetuskäyttöä, sekä 

opiskelijoiden ja henkilöstön omaehtoista käyttöä ajatellen. 

Liikuntaintegraatioryhmä kokoontui vuoden 2009 aikana kolme kertaa. Tuloksena 

kartoitettiin korkeakoulujen silloisten liikuntapalvelujen tila ja tehtiin esitys 

yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteen sovitetuista palveluista.  

 

Opiskelijoiden liikuntaliitto, OLL, tuotti myös vuonna 2009 materiaalia ja 

ohjeistuksia Lappeenrannan korkeakoululiikuntaprojektia varten. Dokumenteissa 

käsiteltiin toimintamalleja Lappeenrannan yhteiselle korkeakoululiikunnalle ja 

esitettiin mahdollisia yhteistyön ja koko toiminnan organisoimisen sekä 

hallinnoinnin toteuttamisvaihtoehtoja tuomalla esille esimerkkejä muiden 

korkeakoulukaupunkien liikuntakokonaisuuksista.  

 

Vuoden 2011 alusta Lappeenrannan korkeakoululiikuntaprojektia vetivät 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan, LTKY:n, liikuntasihteeri, 

sekä Saimaan ammattikorkeakoulun projektityöntekijä Milla Ranta. Projektin 

voidaan kuitenkin katsoa lähteneen käyntiin vuoden 2010 joulukuussa, jolloin 

LTKY:n hallituksen edustajat ja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan, 

SAIKO:n hallituksen edustajat päättivät korkeakoululiikunnan suuntalinjoista 

niin, että lähtökohtaisesti sekä silloiset, että uudisrakentamisen mukana tulevat 

liikuntatilat ovat molempien korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilökunnalle 

yhteisiä.  
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Tulevan korkeakoululiikuntamallin rakentamisen tueksi järjestettiin suuri liikunta-

aiheinen kysely, jonka avulla luotiin pohjaa ja suuntalinjoja ottamalla selvää 

Lappeenrannan korkeakouluyhteisön toiveista ja tarpeista liikunta- ja 

hyvinvointiasioiden suhteen.  Lappeenrannan korkeakoululiikuntaprojektille 

haettiin vertaisoppimisen kautta tukea ja ideoita tekemällä retki Ouluun, missä 

ammattikorkeakoulu ja yliopisto ovat yhteydessä toteuttaneet yhteisen 

korkeakoululiikuntaprojektin. Vertaisoppimista toteutettiin myös tutustumalla 

muiden korkeakoulujen liikunta- ja hyvinvointipalveluiden toteutukseen Internet-

sivujen kautta, korkeakoulujen liikunnan sektoritapaamisssa, erilaisia 

asiantuntijalausuntoja käsittelemällä, sekä lähettämällä erillinen kyselylomake 

Lapin korkeakoululiikunnalle.  

 

Projektin aikataulutuksen mukaan Lappeenrannassa aloittava 

korkeakoululiikuntakokonaisuus pyörii vuoden 2012 alusta lähtien. 

Lappeenrannassa korkeakoululiikunnan eteen tehty työ sai kansallisella tasolla 

merkittävän huomionosoituksen, kun Opiskelijoiden liikuntaliitto myönsi 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnalle OLL-maljan.  

1.2 Tavoitteet	ja	rajaus	
 
Työn tavoitteena oli suunnitella liikunta- ja hyvinvointipalveluista muodostuva 

yhteinen korkeakoululiikuntakonsepti Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja 

Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Työn valmistuttua Lappeenrannassa 

on luotu alusta yhdelle korkeakoululiikuntaan keskittyvälle organisaatiolle, jonka 

toiminta on selkeästi johdettua ja budjetoitua, eli taloudelliset vastuualueet ja 

toiminnan tavoitteellisuus organisaatiolle on asetettu järkevästi.   

 

Korkeakoululiikunnan organisaation suunnittelussa on otettava myös huomioon 

toiminnan liittyvät sidosryhmät. Kerätyn aineiston ja empiirisen tutkimuksen 

pohjalta työssä esitellään palvelukonsepti korkeakoululiikuntapalveluille ja kuinka 

tämä konsepti voidaan toteuttaa ja mitä asioita toteuttamisessa tulee ottaa 

huomioon. 
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1.3 Menetelmät	ja	aineisto	
	

Työssä käytettiin monimuotoisesti erilaisia tutkimusmenetelmiä. Erillisiä teorioita 

ja empiirisiä havaintoja yhdistelemällä saatiin kokonaiskuvaa hahmoteltua 

selkeämmäksi. Iso osa työstä oli soveltavaa tutkimusta, jossa ratkaistiin erilaisia 

ongelmia, ennustettiin vaikutuksia ja saatiin aikaan laajoja vaikutuksia. 

Soveltavan tutkimuksen avulla palveluja kehitettiin niin kenttätutkimuksella kuin 

erilaisten metodien yhdistelyllä. Empiirinen tutkimus työssä oli kartoittavaa ja 

kuvailevaa, selittävään ja ennustavaan tutkimukseen tähtäävää toimintaa. 

 

Työssä on sovellettu sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusta. 

Kvalitatiivista tutkimusta olivat verbaalinen ja visuaalinen tutkimusaineisto, kuten 

erilaiset haastattelut ja vertaisoppimisen litterointi. Työssä toteuttettiin myös 

liikuntakysely korkeakoulujen opiskelijoille, josta saatiin sekä verbaalista että 

visuaalista aineistoa. Kvalitatiiviseen tutkimukseen kuuluivat myös osallistuva 

havainnointi ja erilaisten dokumenttien hyväksikäyttäminen. 

 

Kvantitatiivista tutkimusta olivat liikuntakyselystä saatu numeerinen data ja 

kävijämäärien seuraaminen liikuntatiloissa ja ohjatuissa liikuntaryhmissä. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tietojen kerääminen, käsittely ja analyysi olivat 

selkeästi erotettavissa olevia vaiheita. 

 

Aineistossa on myös hyödynnetty aiempia tutkimuksia, asiantuntijalausuntoja, 

erilaisia tutkimuksissa esille tulleita tilastoja, sekä valmista aineistoa ja 

dokumentteja, jotka käsittelevät palvelujen ja palvelukonseptin teoriaa sekä 

yleisesti aloittavan organisaation toiminnan suunnittelun tärkeitä elementtejä, 

jotka tässä työssä ovat organisaation strategia, arvot, tavoitteet ja visio, 

organisaation yhteisötyyppi ja organisaatiorakenne sekä toiminnan suunnittelu 

myös taloudellisesti. Aineisto koostuu myös korkeakoululiikuntaan ja nuorten 

aikuisten terveyteen liittyvistä tutkimuksista ja raporteista, joita on kätetty 

suunnittelun viitekehyksinä ja tukemaan projektin laajalti tunnistettua tarvetta. 
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Tiedonhankinnassa käytettiin tietokantahakujen lisäksi haastatteluja ja 

kyselytutkimuksia. Lisäksi empiiristä aineistoa hankittiin havainnoimalla ja 

etnografisilla tutkimuksilla korkeakouluympäristössä. Aineistoa analysoitiin 

teemoittelemalla, tyypittelemällä, sisältöä erittelemällä sekä kvantifioimalla. 

 

Kyselytutkimuksista tärkein oli opiskelijoille suunnattu liikuntapalveluita koskeva 

kysely, jonka suuren vastaajamäärän ansiosta korkeakoululiikuntakonseptin 

suunnittelua varten saatiin runsaasti kvalitativiista sekä kvantitaavista aineistoa, 

mikä mahdollisti käyttäjälähtöisen konseptin suunnittelun. Kyselystä nousivat 

selkeästi esiin ne ongelmakohdat, joihin konseptin suunnittelussa ja 

toteuttamisessa paneuduttiin. Käyttäjälähtöisyys tarkoittaa saatujen vastausten 

mukaan rakennettua konseptia, jossa otettiin huomioon kyselyssä esille tulleita 

tietoja opiskelijoiden liikkumisaktiivisuudesta, harrastetuista liikuntamuodoista, 

sen hetkisistä puutteista ja toiminnan ongelmakohdista. Kyselytutkimuksen avulla 

päästiin myös paneutumaan korkeakoululiikunnan maksullisuuden 

problematiikkaan ja opiskelijoiden maksuhalukkuuteen. 

Korkeakoululiikuntakonseptin tulevia käyttäjämääriä estimoitiin seuraamalla 

nykyisiä kävijämääriä kampuksen liikuntatiloissa ja ryhmäliikuntatunneilla. 

 

Tärkeä osa tutkimusta olivat myös vertaisoppimiseen käytetyt 

tutkimusmenetelmät. Projektin aikana käytiin tutustumassa Oulun 

korkeakoululiikuntakonseptiin, mistä havainnoimmalla ja haastattelemalla saatiin 

viitekehyksiä oman konseptin suunnitteluun. Haastattelututkimusta käytettiin 

myös Lapin korkeakoululiikuntaan tutustumisessa. Kansainvälisen aspektin 

saavuttamiseksi liikuntapalveluita varten suunnitellun organisaation toimintaan 

haettiin mallia myös Trondheimilaisen yliopiston liikuntapalveluista. 

 

Lisäksi iso osa tutkimusta olivat erilaiset tapaamiset ja palaverit 

korkeakoululiikuntaorganisaation tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Tapaamisissa 

kerättiin aineistoa sekä konseptin suunnitteluun, että tiedotettiin toiminnan 

kannalta läheisimpiä sidosryhmiä tutkimuksen edistymisestä. 
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1.4 Työn	rakenne	
 
Palvelukonseptin suunnittelua varten rakennettu teoriaosuus on rajattu 

käsittämään aloittavan, voittoa tavoittelemattoman palveluorganisaation 

suunnittelun kannalta olennaisia asioita. Työssä käsitellään palvelua ja 

palvelukonseptia käsitteinä, organisaation yhteisötyyppiä ja 

organisaatiorakennetta, organisaation strategiaa, arvoja, tavoitteita ja visiota sekä 

paneudutaan budjetointiin ja sen soveltamiseen suunnittelussa. Aloittavan 

organisaation kannalta on myös olennaista käsitellä strategiaa ja siihen linkittyviä 

arvoja, tavoitteita ja visiota. Työssä käsitellään korkeakoululiikuntapalveluiden ja 

nuorten aikuisten liikkumisen tarpeellisuutta erilaisten terveystutkimusten ja 

kansallisella tasolla korkeakoululiikunnalle asetettujen suositusten valossa. 

 

Empiriaosuudessa luodaan tehdyn taustatyön ja teoreettisten viitekehysten 

pohjalta paikallisia tarpeita vastaava konsepti korkeakoululiikunnalle. Tätä varten 

on edellä mainittuna taustatyönä toteutettu kyselytutkimus korkeakoululiikunnan 

käyttäjille ja toiminnan nykytilaa on verrattu muiden yliopistojen ja 

ammattikorkeakoulujen liikunta- ja hyvinvointipalveluihin. Empiriaosuuden 

rajaus käsittää myös korkeakoululiikuntakonseptin taloushallinnon kannalta 

toimintaa selkeyttävän budjetointimallin suunnittelun. Työn teoria- ja 

empiriaosuus on pitäytyy tutkimuksen pääongelmien eli palvelukonseptin 

suunnittelun, budjetoinnin ja toteuttamisen käsittelemisessä.  
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2 PALVELUPROSESSI	JA	PALVELUJÄRJESTELMÄMALLI	
 
Palveluliiketoiminnassa keskeisessä asemassa ovat palvelut. Tämän luvun 

tarkoitus on johdattaa lukija siihen, mitä palvelut ovat ja mitkä asiat ovat 

palveluille ominaisia. Tätä kautta on helpompi sisäistää palveluista laajemmin 

muodostuva käsite, palvelukonsepti, jonka ympärille koko palveluliiketoiminta 

rakentuu.  

 

Luvussa perehdytään myös esiteltyjen palvelujen ja palvelukonseptin 

määritelmien kautta syvemmälle palveluorganisaation toimintaan. Tässä keskeisin 

asia on palvelujärjestelmämalli, jonka avulla palveluliiketoimintaa harjoittava 

yritys voi suunnitella ja analysoida toimintaansa, pilkkoen sen eri osa-alueisiin. 

 

2.1 Palvelu	
 
Palvelu voidaan nähdä monimutkaisena ilmiönä. Sanan useat merkitykset 

vaihtelevat aina henkilökohtaisesta palvelusta palveluun tuotteena. Käsitettä 

pystytään käyttämään laajemminkin, ja miltei mistä tahansa tuotteesta voi tehdä 

palvelun, jos ratkaisu pyritään mukauttamaan myös asiakkaan 

yksityiskohtaisimpien vaatimusten mukaiseksi. (Grönroos 2003, 78) 

 

Palvelu on usein ainakin jossain määrin aineeton teko tai tekojen sarja, joka 

tapahtuu yleensä asiakkaan ja palveluhenkilökunnan välisessä 

vuorovaikutuksessa. Palvelulle on myös olennaista, että se tarjoaa ratkaisun 

asiakkaan ongelmiin. Vuorovaikutustilanteet ovatkin hyvin olennaisia palvelun 

tarjoajan ja asiakkaan välillä. (Grönroos 1990, 49) 

 

Palvelujen luonteen havainnollistamiseksi niitä voidaan verrata fyysisiin 

tuotteisiin. Taulukossa 1 on Grönroosin (2000, 81) esittämä yhteenveto fyysisten 

tavaroiden ja palvelujen eroavaisuuksista. 
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Taulukko 1 Fyysisten tavaroiden ja palvelujen eroavaisuudet (Grönroos 2003, 81) 

Fyysiset tavarat Palvelut 

Konkreettisia 

Homogeenisia 

Tuotanto ja jakelu erillään 

kulutuksesta 

Aineettomia 

Heterogeenisia 

Tuotanto, jakelu ja kulutus ovat 

samanaikaisia prosesseja 

Asia 

Ydinarvo tuotetaan tehtaassa 

Toiminto tai prosessi 

Ydinarvo tuotetaan ostajan ja myyjän 

välisessä vuorovaikutuksessa 

Asiakkaat eivät (tavallisesti) 

osallistu tuotantoprosessiin 

Asiakkaat osallistuvat tuotantoon 

Voidaan varastoida Ei voi varastoida 

Omistajuus siirtyy Omistajuus ei siirry 

 

 

Useimmilla palveluilla on myös kolme peruspiirrettä (Grönroos 2003, 81): 

 

1. Palvelut ovat prosesseja, jotka koostuvat toiminnoista tai toimintojen 

sarjoista eivätkä asioista. 

2. Palvelut tuotetaan ja kulutetaan aina jossain määrin samanaikaisesti. 

3. Asiakas osallistuu palvelun tuotantoprosessiin ainakin jossain määrin. 

 

Palvelu voidaan myös nähdä “valmistuksessa olevana tuotteena”, tekoina ja 

tekojen sarjana. Tämä viittaa tarkasti palvelun luonteeseen joko kokemuksena tai 

prosessina. Palvelujen toimituksessa ei ole havaittavissa tiettyä pistettä, jossa 

tuotteen omistuksen vaihto tapahtuu. Palveluiden tuottamisessa ei ole selkeää 

lopputuotetta ja kuten kaikilla tuotteilla, myös palvelut tyydyttävät laajan kirjon 

erilaisia asiakastarpeita. (Van Looy et al. 2003, 28) 

 

Tuotteiden tulisikin olla määritelty niitä käyttävien asiakkaiden asiakastarpeiden 

mukaan. Asiakastarpeet käännetään tietyiksi teknisiksi ominaisuuksiksi ja 

täsmennyksiksi. Kun tuote on kerran määritelty näiden ominaisuuksien ja 
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täsmennyksien kautta, keskittyy tuotekehitys, tuotanto ja jopa markkinointi näihin 

seikkoihin. Palvelujen kohdalla tällaista luonnollista keskeistä polttopistettä ei ole; 

tämän takia palvelusektorilla on oltava vielä yksiselitteisempi ”palvelun” 

luonteesta, tai tarkemmin puhuen palvelukonseptista. (Van Looy et al. 2003, 28) 

 

Liikuntapalveluiden kohdalla voidaan niiden nähdä olevan hyvinkin aineettomia. 

Asiakkaalle ei jää konkreettista tuotetta palvelun tuloksena. Palveluille olennainen 

tekijä, eli ne tuotetaan samaan aikaan kuin kulutetaan, näkyy liikuntapalveluissa 

niin, että asiakas ”kuluttaa” tuotettua liikuntapalvelua liikkumalla, samalla kun 

esimerkiksi ohjaaja ”tuottaa” palvelua ohjaamalla liikkumista. Asiakas osallistuu 

tuotantoprosessiin tällöin jossain määrin, koska liikuntapalvelu muodostuu 

asiakkaiden fyysisen kunnon ja taitotason mukaan. (Katajamäki 2002, 14; 

Grönroos 1990, 50) 

 

Korkeakoululiikuntapalveluita järjestävän organisaation toiminnan voidaan nähdä 

täyttävän palvelujen peruspiirteet, ja sen takia niitä voidaan kutsua 

liikuntapalveluiksi. Asiakas ei ole tällöin ainoastaan palvelun vastaanottaja, vaan 

hän toimii myös tuotantoresurssina. Liikuntapalveluissa mukana oleva opiskelija 

vaikuttaa omalla toiminnallaan liikuntatapahtumien toteutumiseen. Näin ollen 

liikuntapalvelu ei ole koskaan seuraavalle asiakkaalle täysin samanlainen. 

(Katajamäki 2002, 14, Grönroos 1990, 52) 

 

2.2 Palveluliiketoiminnan	konseptoiminen	
 
Kun on päästy selvyyteen siitä, mitä palvelut ovat ja kuinka ne eroavat fyysisistä 

tuotteista, voidaan siirtyä palveluliiketoiminnan ydinasiaan, palvelukonseptin 

määrittelyyn. 

 

2.2.1 Palvelukonseptin	määrittely	
 
Palvelukonseptin määrittäminen ja implementointi on palvelujohtamisen ydinasia. 

Kaikki lähtee kysymyksestä: mitä arvoa me haluamme tarjota ja kenelle? 
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– Kuinka kohdemarkkinoiden tulisi ymmärtää nämä tekijät? 

Markkinoiden näkökulmasta yleensä? Työntekijöiden 

näkökulmasta?  Muiden näkökulmasta? 

– Mitä panostuksia tämä edellyttää palvelun suunnittelussa, 

jakelussa ja markkinoinnissa? 

 

Palvelukonseptin merkitys tulee esille myös palveluiden johtamisessa. Toisin kuin 

fyysisten tuotteiden kohdalla, palvelusektorilla ollaan usein suorassa yhteydessä 

asiakkaaseen palveluita jaeltaessa. Koko palvelusysteemi yleensä ja erityisesti sen 

työntekijät ovat osa tuotetta. Työntekijöiden pätevyys, käyttäytyminen ja asenne 

vaikuttavat suoraan asikkaiden tarpeiden tyydyttymiseen. (Van Looy et al. 2003, 

28) 

 

Palvelukonseptin määrittäminen vaatii myös sen takia enemmän yksiselitteisyyttä, 

että konseptin kohdalla on fyysisiä tuotteita suurempana vaarana sen 

heikentyminen. Työntekijöiden kohdalla eroavaisuudet heidän 

käyttäytymisessään, pätevyydessään ja asenteessaan voivat heikentää palvelua. 

Toinen palvelun arvoa heikentävä tekijä on asiakas. Palvelukonseptin 

määrittämisen selkeys on siis ensisijaisen tärkeää niin asiakkaita kuin 

työntekijöitä kohtaan. (Van Looy et al. 2003, 28) 

 

Palvelukonseptin määrittämistä voidaan helpottaa kuvalla 2, missä on eroteltu 

palveluprosessi ja siitä syntynyt palvelutuote, sekä havainnollistettu mitä 

panostuksia palvelukokemuksen synnyttäminen asiakkaalle vaatii. Kuvaa voidaan 

verrata Grönroosin (2003) esittämään palvelujärjestelmämalliin (kuva 3), missä 

palvelun tuottaminen ja jakelu asiakkaalle on esitetty hieman 

yksityiskohtaisemmin. Johnstonin ja Grahamin (2008, 11) näkemyksen mukaan 

palvelukonsepti määrittää:  
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Asiakkaan saaman palvelutuotteen 

 

‐ Palvelukokemus 

o Asiakkaan suora kokemus palvelun aikana siitä, miten häntä 

kohdellaan 

 

‐ Palvelun vaikutus 

o Toiminnallinen vaikutus = Toimintakyvyn muutos (taito, 

paraneminen) ongelman ratkaisu 

o Emotionaalinen vaikutus = Tunnetilan muutos, mielihyvä 

 

Asiakkaan kokeman palvelun arvon 

 

‐ Palvelun arvo 

o Palvelun arvo = Asiakkaan palvelusta kokema hyöty suhteessa 

kustannuksiin. 

 Sekä taloudelliset kustannukset, että nähty vaiva. 

 

Tavan jolla palvelu toteutetaan  

 

‐ Palvelutoiminnot = Tapa jolla palvelut toteutetaan, sisältäen 

o Taustaprosessit 

o Asiakaspalveluprosessin 

o Tarvittavat palveluresurssit. 
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Kuva 2 Palveluprosessi ja palvelutuote (Johnston & Graham 2008, 11) 

 

On selvää, että palvelukonseptin tulee vastata asiakkaiden tarpeita, mutta toisaalta 

on myös tärkeää, että palvelukonsepti vastaa palveluorganisaatioissa myös 

työntekijöiden tarpeita. Työntekijät ovat loppukädessä se osa organisaatiosta, 

jotka toimeenpanevat palvelukonseptin, ja ovat vuorovaikutuksessa asiakkaiden 

kanssa. Palvelukonseptilla tuleekin olla yleisiä arvoja, mihin ydinryhmät ja 

työntekijät voivat samaistua. (Van Looy et al. 2003, 29) 

 

Palvelukonseptia määriteltäessä tuleekin miettiä erityisesti sen vaikutusta 

henkilöstöön, sekä henkilökohtaisten taitojen että henkilökohtaisten 

ominaisuuksien kannalta. (Van Looy et al. 2003, 30) 

 

Henkilökohtaiset taidot määrittävät sen, millaisia asiakassegmenttejä työntekijä 

pystyy palvelemaan. Henkilökohtaiset ominaisuudet taas määrittävät pitkälle sen, 

pystyykö henkilö toimimaan tietyssä organisaatiossa. 
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Kun palvelukonseptin määrittelyssä on otettu huomioon muiden osien asettamat 

vaatimukset, ja kuinka asiakkaat henkilökunta ymmärtävät nämä tekijät, on 

kokonaisuus sovitettava asiakkaan vaatimuksien mukaiseksi. 

Palveluliiketoiminnassa mukana olevan toimijan täytyy yrittää säilyttää 

johdonmukaisuus asiakaspalveluprosessien eli front-office ja taustaprosessien eli 

back-office – elementtien suhteen. Tämä vaatii linjaamista, sillä joidenkin 

asianmukaisten front-office – käytäntöjen kohdalla tulee miettiä, ovatko ne 

tarpeellisia, saatikka haluttavia käytäntöjä back-office – systeemissä ja toisinpäin. 

(Van Looy et al. 2003, 30) 

 

Palvelukonseptin määrittelyn valmistuttua on valmiina suunnitelma, joka 

viestittää henkilöstölle millaista palvelua heidän tulee antaa ja asiakkaalle 

millaista palvelua heidän tulee odottaa saavansa. Palvelukonseptin määrittelyllä 

on suuri vaikutus palveluiden jakelun osatekijöihin. (Van Looy et al. 2003, 30) 

 

2.3 Palvelukonseptin	implementointi	
 
Koska asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeet ovat erilaisia ja asiakkaiden sekä 

työntekijöiden vuorovaikutus vaihtelee, on palvelukonseptin käsitteen 

implementointi haastavaa tasapainottelua. Jotta tässä onnistuttaisiin, on 

kiinnitettävä huomiota kolmeen tärkeään seikkaan (Van Looy et al. 2003, 31): 

 

‐ Markkinoiden segmentointiin. 

‐ Erilaisten asiakassegmenttien kohdentamiseen ja  

‐ Jakeluverkon määrittelemiseen, mikä käsittää sekä operatiiviset toiminnot 

ja käytetyn teknologian, sekä työntekijöiden kyvykkyyden roolin. 

 

2.3.1 Markkinoiden	segmentointi	
 
Koska eri asiakkailla on erilaiset tarpeet ja odotukset, on tärkeää analysoida 

markkinoita ja määritellä olemassa olevat erilaiset segmentit. Jokaisessa 

segmentissä on asiakkaita, joilla on enemmän tai vähemmän samoja tarpeita, ja 

tämän vuoksi niitä voidaan palvella yhtenä alimarkkinana. Samaan aikaan 
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jokaisen segmentin tulisi itsessään olla kuitenkin mahdollisimman homogeeninen 

ja erota muista segmenteistä niin, että sitä pystytään palvelemaan eri tavalla. 

Markkinoiden segmentoinnissa voidaan yleensä käyttää kahta laajaa joukkoa, 

jotka voidaan jaotella seuraavilla kysymyksillä (Van Looy et al.) 2003, 31): 

 

‐ Mitä hyötyä asiakas hakee? 

‐ Mitkä ovat asiakkaan ominaisuudet? 

Tärkein kriteeri markkinoiden segmentoinnissa on asiakkaan hakema hyöty. 

Segmentointiin käytetyn vaivan takana on se, että erilaisilla asiakasryhmillä on 

erilaiset tarpeet ja samaan asiakasryhmään kuuluvat asiakkaat hakevat samaa 

hyötyä. Asiakkaan hakemaa hyötyä on nykyään vaikea sovittaa asiakkaan 

henkilökohtaisten ominaisuuksien kanssa, vaikka apuna voitaisiinkin käyttää 

esimerkiksi sosiodemografisia tekijöitä, ikää tai sukupuolta. (Van Looy et al. 

2003, 31) 

 

2.3.2 Markkinasegmenttien	kohdentaminen	
 
Koska jokaisella segmentillä on erilaiset tarpeet, tulee tarjottava palvelu räätälöidä 

erikseen jokaiselle segmentille. Markkinoita arvioitaessa toimijan tulee kiinnittää 

huomiota kahteen seikkaan: segmentin houkuttelevuuteen ja sen sopivuuteen 

organisaatiolle itselleen. Markkinasegmenttien kohdentaminen tarkoittaakin aina 

valintojen tekemistä – mihin organisaatio keskittyy ja mitä se tarjoaa kenellekin; 

laaja valikoima isolle joukolle vai keskittyneemmät palvelut pienemmälle 

joukolle.(Van Looy et al.) 2003, 31) 

 

Markkinasegmenttien kohdentamisessa on huomioitava myös viestintä: 

viestintästrategiassa tulee toimia niin, että se luo oikeita odotuksia asiakkaiden 

keskuudessa, ja että se ohjaa oikeat asiakkaat oikeisiin jakeluverkon osiin.  

(Van Looy et al. 2003, 34) 
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2.3.3 Jakeluverkon	määrittäminen	
 
Lukuisten erilaisten asiakkaiden ja työntekijöiden asettamien vaatimuksien takia 

palvelukonseptilla tulee olla selkeä fokus, jotta konseptille pystyttäisiin 

kehittelemään jakeluverkko, joka pystyy tyydyttämään heterogeeniset tarpeet. 

Fokusointi eli keskittyminen ei välttämättä tarkoita palvelutarjooman 

kaventamista, vaan sillä voi olla myös päinvastainen vaikutus. Suurin haaste 

fokusoinnissa onkin yhtenäisyyden ja eheyden säilyttäminen eri tekijöiden kesken 

ajan kuluessa. Huomioon otettavia seikkoja ovat (Van Looy et al. 2003, 35): 

 

‐ Kommunikointi ja työntekijöiden valinta sekä koulutus: Tilanteessa, jossa 

palvelukonseptia pidetään yllä asiakastuotoksen hallinnan ollessa joko 

mahdotonta tai ei-toivottavaa, korostuu työntekijöiden tietoisuus 

palvelukonseptista, ja heidän roolistaan konseptissa. 

Palveluorganisaatioiden tulisi panostaa sisäiseen viestintään aivan yhtä 

paljon kuin ulkoiseenkin viestintään. 

  

‐ Ulkoisten ja sisäisten palveluiden toimintojen erottaminen toisistaan: 

Asiakaspalveluroolissa olevan henkilön taidot eroavat selvästi taustalla 

työskentelevien henkilöiden taidoista. Tätä kautta on mahdollista, että 

organisaatio menettää sen fokuksen, jonka takia onkin tärkeää, että 

asiakaspalvelutoimintojen ja konttoripalveluiden yhtenäisyyden 

säilyttämiseksi organisaatiossa on tiettyjä palvelukonseptin asiayhteydessä  

muotoiltuja käytäntöjä. 

 

2.4 Palvelujärjestelmämalli	
 
Palvelujärjestelmämalli on työkalu, jonka avulla voi analysoida ja suunnitella 

palveluprosessia tai –järjestelmää. Kuvan 3 keskellä oleva nelikulmio näyttää 

palvelun tuottavan organisaation asiakkaan näkökulmasta. Vaikka kuviossa olisi 

tuottajan osalta useita erilaisia toimintoja tai osastoja, niin asiakas näkee kaiken 

yhtenä kokonaisena järjestelmänä. (Grönroos 2003, 418) 
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kontaktissa. Vuorovaikutteisen osan laatua tuottavat resurssit muodostuvat 

(Grönroos 2003, 419): 

 

‐ Prosessissa mukana olevista asiakkaista, 

‐ asiakaspalvelijoista (kontaktihenkilöt), 

‐ järjestelmistä ja operatiivisista rutiineista sekä 

‐ fyysisistä resursseista ja laitteista. 

Asiakas on palvelujärjestelmässä välittömästi mukana laatua tuottavana 

resurssina. Asiakas ei vaan pelkästään kuluta passiivisesti tuotettuja palveluita, 

vaan samalla osallistuu aktiivisesti palvelun tuottamiseen. Vuorovaikutuksessa 

näiden asiakkaiden kanssa olevia henkilöitä kutsutaan asiakaspalvelijoiksi tai 

kontaktihenkilöiksi. Itse vuorovaikutus voi tapahtua monella tapaa, riippuen 

kontaktihenkilöiden tehtävänkuvasta ja asemasta organisaatiossa. Järjestelmät ja 

rutiinit tarkoittavat kaikkia organisaation operatiivisia ja hallinnollisia järjestelmiä 

sekä työrutiineja. Järjestelmiä ja rutiineja, jotka vaikuttavat palvelun kulutukseen, 

voi olla lukuisia ja niidenkin luonne vaihtelee hyvin paljon riippuen organisaation 

toimialasta. Esimerkki tällaisesta järjestelmästä on asiakkaan täyttämä lomake. 

Fyysiset resurssit ja laitteet muodostuvat niistä kaikista resursseista, joita 

palvelujärjestelmässä käytetään. Tähän luokkaan kuuluvat tietokoneet, lomakkeet 

ja työkalut. (Grönroos 2003, 419) 

 

2.4.2 Tukiosan	vaikutus	
 
Asiakkaat näkevät harvoin vuorovaikutteisen osan takana olevan näkyvyysrajan 

taakse, jolloin he eivät ymmärrä siellä tapahtuvan palvelun tuotannon tärkeyttä. 

Tämä aiheuttaa palveluja tuottavalle organisaatiolle ainakin kahdenlaisia 

ongelmia: 

 

‐ Asiakkaat eivät aina arvosta näkyvyysrajan takaista työtä tarpeeksi ja 

‐ asiakkaat eivät aina ymmärrä, miksi tietyllä palvelulla on tietty hinta. 

Vaikka palvelut olisivat taustatoiminnoilla tuotettu laadukkaasti, asiakkaat 

todennäköisesti kokevat palvelun huonoksi, mikäli vuorovaikutteinen osa tuottaa 
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huonoa tai keskinkertaista palvelua. Asiakkaan ongelmat ymmärtää tietyn 

palvelun hinta johtuvat usein siitä, että asiakkaat eivät ymmärrä kuinka paljon 

työtä näkyvyysrajan takana on tehty tietyn palvelun tuottamiseen. Myöskään 

palveluntuottajan ei tule ymmärtää tukitoimintojen merkitystä väärin – 

palveluntarjoajan ei pidä olettaa, että asiakas ymmärtää kuinka paljon palvelun 

tuottamiseen on käytetty panoksia näkyvyysrajan takana, ja näin ollen kiinnittää 

huomiota liian vähän palveluprosessin vuorovaikutteiseen osaan. (Grönroos 2003, 

421–422) 

 

2.4.3 Näkyvyysrajan	takana	olevat	palvelujärjestelmän	osat	
 
Organisaation näkymättömissä osissa tapahtuvalla toiminnalla on vaikutusta 

vuorovaikutteisen osan mahdollisiin saavutuksiin. Vuorovaikutteisen 

palvelutuotannon osan saama tuki muodostuu: 

 

‐ Johtamistuesta, 

‐ fyysisestä tuesta ja 

‐ järjestelmätuesta. 

Näistä tuista tärkein on johtamistuki. Tätä tukea jokainen esimies antaa alaisilleen 

päivittäisessä työssä. Mikäli organisaatio haluaa noudattaa palvelukulttuuria, on 

esimiesten pidettävä yllä palveluhenkeä ja tukea tämän muodostavia normeja ja 

arvoja organisaatiossa. Kontaktihenkilöt joutuvat taas usein työssään tukeutumaan 

asiakkaille näkymättömien toimintojen ja osastojen fyysiseen tukeen. Tätä varten 

tukitoimintojen hierarkiassa yhtä toimintoa taaempana oleva taho pitää tukea 

tarvitsevaa tahoa, eli näkyvyysrajaa lähempänä olevaa tahoa, sisäisenä 

asiakkaanaan. Sisäisen palvelun tulee olla yhtä hyvää kuin ulkoisen, lopullisen 

asiakkaalle tarjotun palvelun. Fyysistä tukea ovat esimerkiksi järjestelmän tiedot 

ja päätöksenteko. Kolmas tuen laji, eli järjestelmätuki, käsittää näkyvyysrajan 

takana olevat organisaation tekniikkaan tekemät investoinnit, rakennukset, 

toimistot, kulkuneuvot, työvälineet, laitteet ja asiakirjat. Järjestelmätuki voi olla 

myös toisenlaista, eli sitä osaamista, jota organisaation työntekijöillä on eri 

järjestelmien käyttämisestä. Tukiosan takana oleva täysin näkymätön osa 
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organisaatiota on tavallaan palvelujärjestelmän ulkopuolella. Se koostuu 

toiminnoista, jotka eivät vaikuta palvelutarjontaan tai palvelun laatuun 

välittömästi tai välillisesti. (Grönroos 2003, 422–423) 

 

2.5 Brandi	ja	imago	
 
Brandia voidaan pitää vakiintuneena markkinointikäsitteenä. Palvelubrandien 

luominen ja kehittäminen on myös yhtälailla tärkeää kuin fyysisten 

kulutustuotteiden brandien kehittäminen. Brandi voidaan määrittää American 

Marketing Associationin mukaan seuraavasti (Grönroos 2003, 375–377): 

 

”Nimi, käsite, merkki, symboli tai muu piirre, joka erottaa myyjän tuotteen tai 

palvelun muiden myyjien tuotteista tai palveluista.” 

 

Edellä olevassa määritelmässä mainitaan nimi, käsite, merkki, symboli ja piirre, 

muttei palveluiden keskeistä piirrettä, eli sitä, että palvelut ovat prosesseja. 

Palveluiden kulutusta voidaan siis luonnehtia prosessin kulutukseksi. Palvelut 

koetaan prosesseissa ja palvelubrandin ytimen tuleekin olla palveluprosesseissa. 

Määritelmästä puuttuu myös asiakas, ja etenkin palvelubrandin kohdalla 

kehittämisen perustana on asiakkaan osallistuminen prosessiin.  

(Grönroos 2003, 375–377) 

 

Brandi on tuotteen tai palvelun identiteetti, jonka markkinoija haluaa luoda. 

Brandi-imago taas on asiakkaan mielessä muodostuva kuva tuotteesta tai 

palvelusta. Tämä voidaan nähdä niin, että asiakas ei koe valmiiksi luotua brandia, 

vaan muodostaa kuvan jokaisesta yksittäisestä viestistä mielissään kuvan 

brandista tai brandi-imagosta. Kun asiakas on mukana brandin kehittämisen 

prosessissa, brandin ja brandi-imagon välille ei kuitenkaan tarvitse tehdä eroa. 

Käsitteenä brandi on aina mielikuva, imago, joka muotoutuu asiakkaan mielessä. 

Brandin kehittäminen tarkoittaakin imagon muodostumisen prosessia. Asiakkailla 

on brandisuhde palveluprosesseihin ja niitä tarjoavaan organisaatioon, ja niihin 

sisältyvät jatkuvat vuorovaikutustilanteet tuotteiden, palveluprosessien ja tietojen 

kanssa. (Grönroos 2003, 377–378, 391) 
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Palvelubrandia kehitettäessä onkin hyvä seurata kahta ohjetta (Grönroos 2003, 

383): 

 

- Brandisuhteiden luomisen lähtökohdaksi ei voi ottaa valmiiksi tehtyä 

vakiotuotetta. Brandin kehittämisprosessin ytimenä ovat palveluprosessit. 

 

- Brandin kehittämisprosessin perustana ovat useimmiten yritys ja sen 

palveluprosessit, eivätkä erilliset palvelut (joskin yritykset kehittävät 

joskus palveluja, jotka ovat erillään itse yrityksestä. 

 

Haluttu päämäärä brandin muodostumisessa saavutetaan, kun asiakkaiden ja 

organisaation arvot ovat sopusoinnussa keskenään ja täydentävät toisiaan. 

Palvelubrandien kehittäminen voidaan Grönroosin (2000) mukaan tiivistää 

seuraavasti: 

 

- Brandin kehittämisprosessin tärkeimpänä tehtävänä on hallita 

palveluprosesseja niin, että asiakkaat saavat myönteisiä brandikontakteja, 

jotka johtavat myönteiseen brandisuhteeseen, kun taas 

- suunnitellun markkinointiviestinnän toimenpiteet ovat brandisuhteiden 

kehittämisessä vain tukitoimintoja. 

 

Lisäksi on muistettava (Grönroos 2003, 384): 

 

- Heikosti toimiva palveluprosessi tuhoaa hyvänkin brandin, 

- palveluprosessi ei edistä aiottua brandia, jos yrityksen tavoittelema 

brandi-identiteetti on ristiriidassa yrityksen kulttuurin kanssa ja 

- jos palveluprosessi ei herätä asiakkaiden mielissä myönteistä brandia, 

tilannetta ei korjata pelkästään suunnitellulla markkinointiviestinnällä, 

vaan sen täytyy toteutua palveluprosessissa ja organisaation kulttuurissa. 
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3 ORGANISAATION	YHTEISÖTYYPPI	JA	RAKENNEMALLI		
 
Palveluliiketoimintaa harjoittavalla organisaatiolla tulee myös olla jonkinlainen 

yhteisötyyppi, jonka sisällä organisaatio toimii vielä tietyn organisaatiomallin 

mukaisesti. Tässä luvussa käsitellään yritykselle mahdollisia organisaatiotyyppejä 

ja – malleja, jotta palvelukonseptin suunnittelussa voitaisiin löytää juuri sitä 

parhaiten vastaavat ratkaisut. Luvussa tuodaan myös esille valta- ja 

vastuusuhteiden määrittelyn kannalta olennaisia organisaation rakennemalleja, 

jotka sopivat luonteeltaan korkeakoululiikuntapalveluja tuottavalle 

organisaatiolle. 

3.1 Yhteisötyypit	
 
Suomen oikeusjärjestyksessä on olemassa viisi kansallista yksityisoikeudellista 

yhteisötyyppiä, jotka ovat 

 

a) avoin yhtiö 

b) kommandiittiyhtiö 

c) osakeyhtiö 

d) osuuskunta ja  

e) aatteellinen yhdistys (usein käytetään vain lyhyttä ilmaisua ”yhdistys”). 

Kohtien a) – c) yhteisöt ovat yhtiöitä. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat 

henkilöyhtiöitä ja osakeyhtiö on tyypillinen niin sanottu pääomayhtiö. Kohdissa 

d) – e) mainitut yhteisöt ovat taas yhdistyksiä. (Toiviainen 2006, 8-9) 

 

3.2 Yritysmuodot	
 
Yritysmuotoja suomalainen lainsäädäntö tuntee viisi: toiminimi, avoin yhtiö, 

kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta. Toimintaa voidaan myös harjoittaa 

taloudellisen yhteisön puitteissa. Kunnilla ja valtioilla on liiketoimintaa 

harjoittavia talousyksikköjä, liikelaitoksia, jotka eivät pyri tuottamaan voittoa, 

vaan kattamaan kustannuksensa. (Haverila et al. 2005, 34) 
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Ennen lopullista päätöstä yritysmuodosta, on pohdittava muun muassa seuraavia 

seikkoja (Haverila et al.2005, 35): 

 

- onko toiminta yhden vai useamman henkilön varassa? 

- paljonko toiminta edellyttää pääomaa? 

- miten tarvittavat tavarat voidaan hankkia? 

- millaiseen laajuuteen toiminnassa aluksi pyritään? 

- millaisia odotuksia tulevaisuudelle on olemassa? 

- missä määrin toimintaan sijoittavat tahot tahtovat ottaa riskiä? 

- miten valta ja vastuu jaetaan? 

- mikä arvo on joustavuudella ja byrokratian pienuudella? 

- onko verotuksella asiaan vaikutusta? 

- riittävätkö vakuudet? 

Yritysmuodon valitseminen ei ole sitova toimenpide, vaan sitä voidaan lain 

sallimissa puitteissa suunnitellusti muuttaa tarvittaessa  (Haverilla et al. 2005, 34). 

Yritys- ja yhteisömuodot, jotka sopivat korkeakoululiikuntapalveluja tuottavalle 

yhteisölle, on seuraavassa käsitelty Toiviaisen (2006) mukaan.  

3.2.1 Osakeyhtiö	
 
Osakeyhtiö on pääomayhtiö. Se syntyy vasta merkinnällä kaupparekisteriin. 

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiö voi olla yksityinen (Oy) tai julkinen (Oyj). 

Yksityisen osakeyhtiön kohdalla osakepääoman tulee olla vähintään 8.000 euroa 

ja julkisen 80.000 euroa. Erona yksityisen ja julkisen osakeyhtiön välillä on, että 

yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperi-markkinalaissa 

tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 

 

Osakeyhtiön perustamiseen riittää yksikin henkilö. Osakepääomalle on säädetty 

minimimäärä ja perustamisesta on yksityiskohtaisia säädöksiä osakeyhtiölaissa. 

Perustamisen neljä päävaihetta ovat: 

 

- Perustamiskirjan laatiminen, 

- osakkeiden merkintä, 
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- perustamiskokous ja 

- yhtiön rekisteröiminen. 

Perustamiskirjan tulee sisältää ehdotus yhtiöjärjestyksestä. 

Perustamistoimenpiteiden jälkeen tulee ilmoittaa kaupparekisteriin merkittäväksi 

kuukauden kuluttua perustamiskirjan allekirjoittamisesta. 

 

3.2.2 Osuuskunta	
 
Osuuskunta on yhteisömuoto, jossa jäsenmäärää ja osuuspääomaa ei ole ennalta 

määrätty. Osuuskunnan tarkoituksena on sen jäsentensä talouden tukeminen siten, 

että jäsenet käyttävät osuuskunnan palveluksia. 

 

Osuuskuntien toimintaa säätelee osuuskuntalaki. Osuuskunnan osuuspääoma 

kootaan jäseniltä kerätyillä osuusmaksuina, joiden tulee olla kaikille 

samansuuruiset. Jäsenyyden lakatessa jäsenellä on oikeus saada osuusmaksunsa 

takaisin siinä määrin, kuin se on osuuskunnan varat huomioon ottaen ja 

tasapuolisuus säilyttäen mahdollista. 

 

Osakeyhtiö ja osuuskunta harjoittavat, tai lain mukaan ainakin voivat harjoittaa 

yksinomaan ja pääasiallisesti yritystoimintaa, mikä erottaa ne aatteellisesta 

yhdistyksestä. Tästä syystä kohtien a) – d) yhteisöjä kutsutaan usein ei-juridisella 

termillä yrityksiksi. (Toiviainen 2006, 9) 

 

3.2.3 Itsenäinen	säätiö	
 
Itsenäinen säätiö nimitystä käytetään usein yksityisoikeudellisesta 

oikeuskelpoisesta säätiöstä, jotta se erottuisi sellaisesta varallisuusmassasta (niin 

sanottu epäitsenäinen säätiö), jonka joku on luovuttanut esimerkiksi 

julkisyhteisölle hallinnoitavaksi. (Toiviainen 2006, 9-10) 
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3.2.4 Yhdistys		
 
Yhdistys perustetaan jotakin tarkoitusta varten, ja se muodostuu, kun vähintään 

kolme jäsentä harjoittaa johonkin aatteelliseen tarkoitukseen tähtäävää pysyvää 

toimintaa. Yhdistyksen aatteellisuus voi tarkoittaa: 

 

‐ Aatesuunnan edistämistä, 

‐ ryhmän etujen valvontaa, 

‐ hyväntekeväisyyttä, 

‐ jäsenpalvelujen tuottamista ja 

‐ yhdessäolomahdollisuuksien lisäämistä. 

Vaikka aatteellisuutta ei ole taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu, yhdistys 

voi kuitenkin välillisesti pyrkiä tuottamaan jäsenilleen taloudellista hyötyä. 

Yhdistyksen säännöt luovat perustan, jonka päälle yhdistyksen toimintaa 

rakennetaan. Huolellisesti rakennetut säännöt helpottavat yhdistyksen toimintaa 

pitkällä tähtäimellä. Sääntöjen muuttaminen myöhemmin maksaa, ja lisäksi se 

vaatii aina joko ylimääräisen kokouksen tai vuosikokouksen päätöksen. 

(Yhdistystieto 2011). Jos aatteellinen yhdistys tai säätiö harjoittaa yritystoimintaa, 

sen tulee käyttää toiminimenään samaa nimeä, mikä sille on merkitty yhdistys- ja 

säätiörekisteriin. (Toiviainen 2006, 40) 

 

”Yhteisön tai säätiön syntyminen on yleensä kytketty siihen, että se on merkitty 

kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriin (rekisteröimisperiaate).”  

(Toiviainen 2006, 44) 

 

Aatteellisessa yhdistyksessä käytetään ’omistajista’ nimitystä jäsen. 

Osuuskuntalaki ja yhdistyslaki vaativat, että aatteellisella yhdistyksellä tulee olla 

vähintään kolme jäsentä. Aatteellisen yhdistystä varten tarvitaan perustamiskirja 

(sopimus yhteisön perustamisesta) sekä säännöt (yhteisön toimintaa ohjaava lakia 

täydentävä aatteellisen yhdistyksen toimielimiä sitova normisto). Yhteisön 
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oikeudellinen tarkoitus on yleensä yksilöity näissä säännöissä. (Toiviainen 2006, 

44–47) 

 

”Se, mitä toimintaa yhteisö harjoittaa, on aina määrättävä riittävällä 

tarkkuudella yhtiösopimuksessa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä”  

 

Oikeudellinen tarkoitus on siis se päämäärä, johon yhteistoiminnalla lain 

’silmissä’ pyritään. Aatteellisen yhdistyksen tapauksessa tästä käytetään nimitystä 

toimintamuoto. Aatteellinen yhdistys ei saa harjoittaa muuta toimintaa, kuin mitä 

se toimintamuotojansa koskevien määräysten perusteella voi harjoittaa. Toisaalta 

yhteisön ei ole pakko harjoittaa kaikkea sitä toimintaa, jonka sen toimintamuotoja 

koskevat määräykset tekevät mahdolliseksi. (Toiviainen 2006, 44–47) 

 

Yhteisöllä tulee olla myös sen omistajille yhteinen päämäärä eli (oikeudellinen 

tarkoitus), koska yhteisössä omistajat tavoittelevat laissa säännellyllä tavalla 

yhdessä ja yhteistoiminnassa tiettyä päämäärää. Lain mukaan aatteellisen 

yhdistyksen tarkoituksen on oltava aatteellinen.  (Toiviainen 2006, 45–46) 

 

Myös yhdistykset ovat velvollisia kirjanpitoon, ja se on määrätty kirjanpitolaissa 

(1336/1997). Yhdistysten kirjapitoa säätelee myös kirjapitoasetus (1339/1997). 

Lakiin on tullut muutoksia eri vuosina, joista viimeisin vuonna 2007 (460/2007). 

(Kansan Sivistystyön Liitto 2011) 

 

3.3 Kaupallinen	ja	ei‐kaupallinen	yhteisö	
 
Aatteelliset yhdistykset ja (itsenäiset) säätiöt saavat lain mukaan harjoittaa 

yritystoimintaa vain siis sikäli, kuin niiden säännöt sen sallivat. Lisäksi 

yritystoimintaa saa harjoittaa vain siinä laajuudessa, että se ei muodostu niiden 

pääasialliseksi toiminnaksi. Tästä syystä on toisinaan tehty ero kaupallisten 

yhteisöjen, eli avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta, ja ei-

kaupallisten yhteisöjen, eli aatteellisen yhdistyksen ja säätiön välille. (Toiviainen 

2006, s. 10) 
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3.4 Aatteellisen	yhdistyksen	perustaminen	
 

Yhdistyslain mukaan yhdistyslakia sovelletaan aatteelliseen tarkoituksen yhteistä 

toteuttamista varten perustettuun yhteisöön, jonka tarkoitus ei ole lain eikä hyvien 

tapojen vastainen. Aatteellisena yhdistyksenä ei pidetä sellaista yhdistystä, jonka 

toiminta on pääasiallisesti taloudellista. Siitä huolimatta yhdistys saa harjoittaa 

sellaista taloudellista toimintaa, jonka sen säännöt sallivat, ja lisäksi ilman erillistä 

säännöissä olevaa määräystäkin yhdistyksen (aatteellisen) tarkoituksen kanssa 

välittömässä yhteydessä olevaa, tai merkitykseltään vähäarvoista taloudellista 

toimintaa. Yhdistyksen toiminnan tärkeimmäksi asiaksi taloudellinen toiminta ei 

kuitenkaan saa muodostua. (Toiviainen 2006, 67) 

3.5 Yhteisön	organisaatio	ja	toiminta	
 
Kun tarkastellaan sitä, miten laki sääntelee yhteisön organisaatiota ja tehtävien 

(vallan) jakoa eri ’toimielinten’ kesken, voidaan eräänlaisena ajatuksellisena 

kehyksenä käyttää vallan kolmijakoa, erottamalla toisistaan päätäntä- (tai päätös-), 

toimeenpano ja valvontavalta. Päätäntävallan voidaan katsoa kuuluvan omistajille, 

toimeenpanovallan yhteisön johdon muodostaville ’toimielimille’ ja 

valvontavallan tilintarkastajille. (Toiviainen 2006, 72) 

 

Yhteisön hallinto voi olla yhteisön sisäistä hallintoa, kuten yhteisön toiminnan 

järjestämistä ja sen asioiden hoidon sisäistä valvontaa. Ulkoisella hallinnolla 

tarkoitetaan yhteisön edustamista sopimuksia ja muita oikeustoimia tehtäessä ja 

suhteessa viranomaisiin. (Toiviainen 2006, 73) 

 

3.6 Organisaation	rakennemallit	
 
Organisaation virallisen rakenteen kautta määrittyy sen valta- ja 

auktoriteettisuhteiden sijainnit. Yleisimmät organisaatiomallit ovat toiminto-

organisaatio, eli funktionaalinen organisaatio, tulosyksikköorganisaatio, 

divisioonaorganisaatio ja matriisiorganisaatio. Suurten yritysten kohdalla 

organisaatiorakenne voi kuitenkin muodostua helposti monimutkaisesti, ja sitä on 
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vaikea kuvata perinteisillä organisaatiokaavioilla. Seuraavassa on käyty läpi 

korkeakoululiikuntapalveluita tuottavalle organisaatiolle sopivia malleja. 

(Haverila et al. 2005, 106) 

3.6.1 Toiminto‐organisaatio	
 
Toiminto-organisaatiossa eli funktionaalisessa organisaatiossa vastuu on jaettu 

toiminnoittain. Organisaatiorakenteen vahvuus perustuu sen alayksiköiden 

erikoistumiseen. Perusmuotona voidaan pitää mallia, jota tarkasteltaessa 

liiketoimintaprosessin kannalta, voidaan siinä nähdä toimintaketju, joka kulkee 

aina asiakkaan tilauksesta toimitukseen asiakkaalle. Toimintokohtaisen 

organisaation vahvuuksia ovat sen voimavarojen ja erikoistumisen koordinoitu 

hyväksikäyttö, mutta toisaalta haittapuolina voivat olla hidas ja jäykkä 

päätöksenteko toiminnan kasvaessa. Vaikeuksia funktionaalisessa organisaatiossa 

voi muodostua myös silloin, jos yrityksessä harjoitetaan hyvin erilaisia 

liiketoimintoja. (Haverila et al. 2005, 102–103) 

3.6.2 Tulosyksikköorganisaatio	
 
Yleensä yrityksen kasvaessa sen organisaatiomuoto muutetaan 

tulosyksikkömuotoiseksi. Etuna tällöin on, että erilaisia liiketoimintoja voidaan 

johtaa eri tavoin. Päätöksenteko on nopeampaa kuin funktionaalisessa 

organisaatiossa, ja tämä voi olla usein myös henkilöstöä motivoivampaa. 

Toisaalta tulosyksikkömuoto vaatii enemmän resursseja, koska periaatteessa 

jokaisella tulosyksiköllä on hoidettavanaan kaikki toiminnot (tuotanto, 

markkinointi, jakelu jne.) Tulosyksikkömuotoinen organisaatio on kuitenkin 

strategisesti herkempi tapa organisoida toimintaa, ja organisaatio pystyy tällä 

tavalla toimimaan asiakasläheisemmin, joustavammin ja yrittäjämäisemmin. 

(Haverila et al. 2005, 104) 

3.6.3 Matriisiorganisaatio	
 
Matriisiorganisaatio on joustava, pieniinkin yrityksiin sopiva organisaatioratkaisu. 

Matriisiorganisaatio pyrkii hyödyntämään erikoistumisen vahvuuksia 

kokonaisuutta unohtamatta. Matriisiorganisaatio saattaa kuitenkin olla henkilöstön 

mielestä sekavaa, ja toiminnassa voi syntyä konflikteja. Kahden esimiehen 
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alaisena toimiminen edellyttääkin kypsää yhteistoimintaa, jotta 

organisaatiorakenteen tuomat edut ja joustavuus toiminnassa toteutuvat. (Haverila 

et al. 2005, 105) 

3.6.4 Projektiorganisaatio	
 
Projekti määritellään kertaluontoisena, ajallisesti rajattuna ja omien 

resurssihenkilöidensä ja oman talousarvionsa varassa toimivana hankkeena. 

Perusorganisaatioita voidaankin täydentää projekteilla esimerkiksi 

kertaluontoisena kehittämistehtävänä. Toisaalta on olemassa myös 

projektiorganisaatioita, joissa kaikki toiminta organisoidaan projekteiksi. 

Projektitehtävien henkilöstö irrotetaan perusorganisaatiosta joko kokonaan tai 

osapäiväisesti, ja tätä kautta projektiin saadaan nopeasti organisaation parasta ja 

hyvin monipuolista osaamista. Projektit toimivat eräässä mielessä määräaikaisena 

yrityksenä projektisuunnitelmansa ja budjettinsa pohjalta. (Haverila et al. 2005, 

106) 

3.7 Organisaation	sidosryhmät	
 
Yrityksen tai yhteisön toiminnasta on kiinnostunut varsin moni taho. 

Sidosryhmiksi voidaan kutsua niitä ryhmittymiä, jotka ovat yritykseen tai 

yhteisöön vuorovaikutussuhteessa. Sidosryhmät ovat osallisina toiminnassa ja 

niillä on myös usein mahdollisuus päättää yrityksen tavoitteista ja toiminnasta. 

Pääsääntöisesti kukin sidosryhmä antaa yritykselle panostuksensa, ja vaatii jotain 

tätä vastaan jotain vastiketta.  Johdon vastuulla on sidosryhmätasapainon 

ylläpitäminen: panosten ja vastikevaatimusten tulee olla kohtuullisessa 

tasapainossa eri sidosryhmien kanssa. (Haverila et al. 2005, 23) 
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4 ORGANISAATION	ARVOT,	TAVOITTEET,	STRATEGIA	JA	
VISIO	

 
Jotta palveluita tuottavan organisaation toiminta olisi pitkällä tähtäimellä 

mielekästä ja kannattavaa, on sen asetettava itselleen tavoitteita ja määrittää 

strategia, jolla se näihin tavoitteisiin pääsee. Organisaation toimintaa ohjaavat sen 

sisältä lähtevät arvot ja toiminnalla on joku tietty päämäärä, visio, eli näkemys 

siitä missä se on tietyn ajanjakson jälkeen. 

4.1.1 Organisaation	arvot	
 

Organisaation arvot ovat niitä periaatteita, joiden mukaan se toimii. Arvoille 

ominaista on voimakkuus ja pysyvyys, sekä riippumattomuus ajasta ja paikasta. 

Arvojen kohdalla ei tarvita ulkoista oikeutusta, vaan ne ovat sisäisiä arvoja, joilla 

on merkitystä organisaation henkilöille. Koska arvoja on periaatteessa hyvin 

paljon, on ne asetettava tärkeysjärjestykseen. Tällöin voidaan puhua 

perusarvoista, joiden määrä on yleensä alle kymmenen. Perusarvojen kohdalla 

kaksi kriteeriä ovat muita tärkeämpiä (Kamensky 2000, 48, 54–55):  

 
‐ Perusarvot ovat mahdollisimman ajattomia. 

‐ Perusarvoilla on sisäinen arvo niin yksilölle kuin koko yhteisölle. 

Perusarvoja määritettäessä on Kamenskyn mukaan oltava järjen lisäksi myös 

tunne mukana – perusarvot ovat sydämen asia. (Kamensky 2000, 54-55) 

 

4.1.2 Tavoitteet	
 
Tavoitteita asetettaessa keskitytään koko yksikön strategisten tavoitteiden 

asetantaan. Taloudellisten tavoitteiden lisäksi tulee yrityksen asettaa myös 

ulkoiseen tehokkuuteen (esimerkiksi asiakkaisiin liittyviä tavoitteita), sisäiseen 

tehokkuuteen (esimerkiksi resurssien käytön tehokkuuteen liittyviä tavoitteita) 

sekä niin sanottuja kehittämistavoitteita. (Kamensky 2000, 45) 

 

4.1.3 Strategia	
 
Strategian sisältöä voidaan kuvata Kamenskyn (2000) mukaan seuraavasti: 
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”Strategia on yrityksen tietoinen keskeisten tavoitteiden ja 
toiminnan suuntaviivojen valinta muuttuvassa maailmassa.” 

 
 

Tämän määritelmän kautta korostuvat seuraavat asiat yrityksen 

strategiaprosessissa (Kamensky 2000, 20): 

 
‐ Strategian lähtökohtana on muuttuva maailma eli yrityksen 

toimintaympäristö. 

‐ Strategia pitää sisällään sekä tavoitteet että toiminnan keskeiset 

suuntaviivat, toimintalinjat. 

‐ Kysymys on valinnasta lukemattomien vaihtoehtojen joukosta, asioiden 

panemisesta tärkeysjärjestykseen ja myös tietoisesta kieltäytymisestä 

monistan sinänsä järkevistä vaihtoehdoista. 

‐ Yrityksessä tiedetään ja tiedostetaan tehdyt valinnat yhdessä, jotta ne 

voidaan myös toteuttaa määrätietoisesti ja kurinalaisesti. 

 
Strategiakäsitettä voidaan avata myös vielä toisella tavalla (Kamensky 2000, 21): 
 

”Strategian avulla yritys hallitsee ympäristöä.” 
 
Tämä määritelmä voi tuntua ensivaikutelmaltaan mahdottomalta, mutta kun 

ympäristön hallinta puretaan eri tasoiksi, määritelmä muuttuu hyvinkin 

merkitykselliseksi. Hallintatasot ovat seuraavanlaiset (Kamensky 2000, 21): 

 
1. Organisaatio sopeutuu ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. 

2. Organisaatio muokkaa ympäristöä ja vaikuttaa ympäristöönsä. 

3. Organisaatio valitsee oman toimintaympäristönsä. 

 
Matti Hakanen käsittelee artikkelissaan (2009) strategian ja sen laatimisen sekä 

toimeenpanon liittyviä vaiheita ja osa-alueita. On huomioitavaa, että näihin 

liittyen on tunnistettavissa useita koulukuntia. Hakasen artikkelissaan esille 

tuomat suomalaisten asiantuntijoiden strategiatyön ja strategiaprosessin mallit 

perustuvat kuitenkin muualla maailmassa esiintyvien mallien ja koulukuntien 

soveltamiseen suomalaisessa elinkeinoympäristössä. Strategiatyö, eli strategian 
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aikaulottuvuus. Vision kohdalla sen ilmaisutapa vaikuttaa ratkaisevasti siihen, 

kuinka visio koetaan, ja miten se vaikuttaa ihmisten toimintaan. Yleispäteviä 

ohjeita vision luomiseen on vaikea antaa. (Kamensky 2000, 63) 
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5 BUDJETOINTI	
 
Tässä luvussa käydään läpi budjettiin, budjetointiin ja itse budjetointiprosessiin 

liittyviä asioita. Taloudellinen tilanne korkeakouluympäristössä ohjaa 

liikuntapalveluita tuottavan organisaation osittain tiukkaan ja järkevään 

taloudenpitoon, mikä on hyvä ottaa lähtökohdaksi voittoa tavoittelemattoman 

organisaation toiminnassa. Pienimuotoinen toiminta ja liikuntapalveluiden luonne 

mahdollistaa kuitenkin joustavan ja ketterän budjetoinnin, mikä ei sinällään sido 

liikaa organisaation käsiä, vaan ennemminkin antaa mahdollisuuksia. Vaikka 

toiminta on ensisijaisesti voittoa tavoittelematonta, ei se poista huolellisen 

talouden suunnittelun tarvetta, jotta jatkuvuuden edellytykset ja toiminnan 

ylläpitäminen turvattaisiin.  

 

Budjetointi linkittyy oleellisesti edellisessä kappaleessa esiteltyyn organisaation 

strategiseen suunnitteluun. Organisaation asettamat tavoitteet ja niihin 

pääsemiseen vaadittava strategia kulkevat usein yhdessä organisaation 

budjetoinnin kanssa. Kun organisaation suunnittelun kaikki vaiheet nivotaan 

yhteen, voidaan puhua yrityssuunnittelusta, jota voidaan myös soveltaa 

korkeakoululiikuntapalveluja tuottavan yhteisön toiminnan suunnittelussa. Kun 

yhteisön rakenne on selvillä ja se on määrittänyt oman toiminta-ajatuksensa, 

toimintaa ohjaavat arvot, asettanut itselleen tavoitteet ja rakentaa toteuttavan 

strategian, on sen tuotoksena usein toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman 

avulla päästään budjetointiin konkreettisesti käsiksi. 

5.1 Budjetti	
 
Budjetointia käytetään vuosittain mitä erilaisimmissa organisaatioissa. Joidenkin 

yhteisöjen kohdalla voidaan puhua myös talousarviosta. Organisaation 

suunnitelma kertoo, millainen tavoitetila sillä on tulevaisuudessa. Tämä 

näkökohta liittyy myös budjettiin, koska sekin on osaltaan suunnitelma; 

organisaation kattava suunnittelukehikko, jolla varmistetaan eri tasojen aikavälien 

tavoitteiden järkevä niveltyminen toisiinsa. Organisaatio tulee nähdä 

kokonaisuutena, jonka kaikki osat ja toiminnot vaikuttavat toisiinsa; budjetti 

liittyy kiinteästi muuhun yrityssuunnitteluun. (Haverila et al. 2005, 189) 
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Budjetti voidaan siis määritellä tietyn ajanjakson tavoitteellisena, mahdollisimman 

hyvään taloudelliseen suoritustasoon, eli yleensä tulokseen, päätyvänä 

rahamääräisenä toimintasuunnitelmana.  (Järvenpää et. al. 2010, 207). Horngren, 

Datar ja Foster (2006, 181) määrittelevät budjetin johdon tietylle ajanjaksolle 

tekemänä kvantitatiivisena toimintasuunnitelmana, jota hyödynnetään 

koordinoinnissa ja suunnitelman rakentamisessa. 

5.2 Budjetointi	
 
Budjetti on yrityksen tai yhteisön tavoitelaskelma, ja budjetoinnilla tarkoitetaan 

budjetin laatimista sekä sitä varten tarpeellista vaihtoehtojen etsimistä, vertailua ja 

valintaa. (Haverila et al. 2005, 190). Budjetointi on suunnitelmallinen, ohjeistettu 

prosessi, jonka tuloksena itse budjetti laaditaan ja sen toteutumista seurataan. 

Budjetointi linkittyy keskeisesti pitkäaikaissuunnitteluun ja strategiassa 

määritettyjen tavoitteiden toteuttamiseen. (Järvenpää et. al. 2010, 207) 

 

Budjetointi on hyödyllisintä silloin, kun se on kiinteä osa toiminnan strategista 

tarkastelua. Strategia määrittää sen, kuinka organisaatio hyödyntää sen omia 

vahvuuksiaan toimintaympäristössään saavuttaakseen itselleen asettamansa 

päämäärät. Menestyksekkään strategian luomisessa tulee kiinnittää huomiota 

siihen, mitkä ovat organisaation päämäärät, mitkä organisaatioanaaliset ja 

taloudelliset rakenteet toimivat parhaiten, ja mitkä ovat vaihtoehtoisten 

strategioiden luomat mahdollisuudet ja riskit, ja mitä mahdollisia suunnitelmia 

yrityksellä on pieleen menneiden tilalle. (Horngren et.al. 2006, 181) 

 

Budjetoinnin avulla pystytään siis konkretisoimaan toiminnan kehittämissuunta ja 

siihen liittyvät ongelmat esimerkiksi vuositasolla. Budjetoinnilla voidaan katsoa 

olevan keskeinen rooli strategian toteuttamisen välineenä: kun strategia-ajattelua 

pelkistetään voimakkaasti, strategian ytimeksi jää suunnan määrittäminen ja 

valitseminen, sekä sen toteuttamisen edellyttämien suunnitelmien laadinta. 

(Järvenpää et al. 2010, 207) 
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Budjetoinnin tarkoituksena ovat (Järvenpää et al. 2010, 207): 

 

‐ tavoitteiden asettaminen ja viestittäminen, 

‐ resurssien allokointi, 

‐ organisaation eri osien toiminnan kehittäminen ja koordinointi, 

‐ toimivallan delegointi ja vastuualueiden selkeyttäminen, 

‐ kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden ohjaus, 

‐ toiminnan tehostaminen, 

‐ johdon suoritusarviointi, 

‐ henkilöstön kannustaminen ja motivointi ja 

‐ tulevaisuuden toimintaedellytysten varmistaminen. 

 

5.3 Budjetoinnin	eri	tehtävät	
 
Budjetoinnin tehtävät vaihtelevat organisaatioittain. Budjetoinnin käyttötarkoitus 

voi vaihdella myös organisaation sisällä. Budjetti tulee rakentaa niin, että se sopii 

organisaatiorakenteeseen sekä tukee vastuualuejakoa. Budjetin yksityiskohtaisuus 

riippuu organisaatiokohtaisista tekijöistä. (Ikäheimo et al. 2005, 168) 

 

Budjetoinnin useat eri tehtävät voidaan jaksaa ennustamiseen, suunnitteluun, 

koordinointiin ja tiedonvälitykseen, motivointiin, kontrollointiin eli valvontaan ja 

suorituksen arviointiin. Olennaisinta on, että budjetoinnin eri tehtävät tunnetaan ja 

organisaation jäsenet tuntevat ne samalla tavalla. (Ikäheimo et al. 2005, 168) 

 

5.3.1 Ennustaminen	
 
Suunnitelmaa edeltää ennusteen tekeminen. Ympäristöstä kerätty tieto kootaan 

yhteen ja se analysoidaan. Ennustusmenetelmät voidaan jakaa periaatteessa 

kahteen eri kategoriaan: kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin ennustusmenetelmiin. 

Kvalitatiiviset ennustusmenetelmät perustuvat asiantuntijoiden subjektiivisiin 
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näkemyksiin, kun taas kvantitatiiviset menetelmät sopivat ennustamiseen erityisen 

hyvin, kun olosuhteiden odotetaan pysyvän samoina. (Ikäheimo et al. 2005, 168–

169) 

 

5.3.2 Suunnittelu	
 
Yrityksissä tehdään yleensä jonkinlaista lyhyen tähtäimen toiminnan ja talouden 

suunnittelua. Usein juuri tätä suunnittelua kutsutaan budjetoinniksi. Suunnittelu 

tehdään mahdolliseksi määrittämällä etukäteen tavoitteet ja lisäksi on olemassa 

toimintaa ja tapahtumia ennakoiva malli, ja on mahdollisuus toimia. 

Suunnitteluvaiheessa tehtyjä ennusteita verrataan tavoitteisiin ja tätä kautta 

luodaan budjetti. Budjetti on siis suunnitelma, jota seuraamalla tavoitteisiin tulisi 

päästä. Tärkeä osa suunnitelmaa on toimintasuunnitelma, jonka rahamääräinen 

ilmentymä budjetti on. (Ikäheimo et al. 2005, 169) 

 

5.3.3 Koordinointi	ja	tiedonvälitys	
 
Budjetoitaessa määritetyt budjettivastuut kertovat, kuka on vastuussa mistäkin 

osa-alueesta. Budjetin jakaminen osabudjetteihin jakaminen auttaa organisaatiota 

toiminnan koordinoinnissa. Koordinointia ja viestintää tarvitaan sekä eri 

yksikköjen sisällä, sekä niiden välillä. Organisaation on pystyttävä koordinoimaan 

toimintaa sekä samanaikaista toimintaa, että perättäisiä funktioita. 

Budjetointiprosessi koostuukin erisuuntaisesta ja – tasoisesta kommunikaatiosta. 

(Ikäheimo et al. 2005, 170–171) Osallistumislaajuus budjetointiin yrityksen sisällä 

muodostuukin hyvin pitkälle sen mukaan, millaista budjetointimenetelmää 

yrityksessä käytetään. 

 

5.3.4 Motivointi	
 
Budjetoinnin motivaatiovaikutus perustuu asetettujen tavoitteiden tiukkuuteen. 

Motivaatio voi kasvaa tiettyyn rajaan saakka, kun tavoite on tiukempi. Tavoitteet 

tuleekin asettaa tarpeeksi haasteellisiksi ja täsmällisiksi. Tavoitteiden 
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toteutumisen seuraaminen ja tuloksista tiedottaminen on tärkeää. Tavoitteisiin 

sitoutumista voidaan edistää esimerkiksi suunnitteluprosessiin osallistumisen sekä 

hyvän tiedonvälityksen avulla.  (Ikäheimo et al. 2005, 171) 

5.3.5 Kontrollointi	
 
Budjettikontrolli liittyy vastuualueisiin, jotka liittyvät suunnitteluvaiheessa 

jaettuihin vastuualueisiin. Toteutunutta ja suunniteltua verrattaessa johtavat erot 

joko korjaaviin toimenpiteisiin, tai alkuperäiseen budjettiin tehtäviin muutoksiin. 

Tehokas kontrollointi vaatiikin vertailuperusteen. Budjetoinnin ja 

laskentainformaation avulla tapahtuvat kontrollointi on tärkeää, mutta rinnalle on 

hyvä liittää esimerkiksi henkilökohtaisempaa seurantaa. Myös ei-rahamääräisiä 

asioita on kannattavaa seurata ja mitata. (Ikäheimo et al. 2005, 173) 

 

5.3.6 Suorituksen	arviointi	
 
Suorituksen arviointi on strategisen johtamisen ja kontrolloinnin osa-alue. 

Suorituksen arviointi kuuluu budjetointiprosessiin, ja tarkoituksena on edellisen 

kauden menestyksen arvioimisen lisäksi myös arvioida seuraavien kausien 

menestystä ja suorittamista. Suorituksen arviointi on lähes aina 

laskentainformaatioon perustuvaa toimintaa, missä budjetteja voidaan käyttää 

vertailuperusteena. Suorituksen arvioinnissa voidaan käyttää apuna muun muassa 

seuraavia lähtökohtia: 

 

‐ saman yksikön suoritus aiemmin. 

‐ toisen, vastaavanlaisen yksikön suoritus vastaavana ajanjaksona, 

‐ etukäteen tehdyt arviot odotetusta suorituksesta, 

‐ jälkeenpäin tehdyt arviot siitä, mitä olisi voitu saavuttaa ja 

‐ tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava suoritus. 

‐  

Budjetti on etukäteen tehty arvio odotetusta suorituksesta. Edellä esitettyjen 

vaihtoehtojen käytöllä onkin jokaisella omat hyvät ja huonot puolensa, ja niiden 

soveltuvuus riippuu olosuhteista ja ympäristöstä. (Ikäheimo et al. 2005, 173–174) 
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5.4 Budjetointijärjestelmä	ja	–	prosessi	
 
Tyypillisesti budjetointijärjestelmä sisältää pääbudjetit (master budget) ja niihin 

liittyvät alabudjetit. Eri organisaatioissa budjetointijärjestelmillä on tiettyjä 

ominaispiirteitä, jotka tulevat esille budjetointijärjestelmään sisältyvissä 

budjetoinnin toiminnallisissa ja järjestelmäteknisissä toteutustavoissa. Näihin 

toiminnallisiin toteutustapoihin kuuluvat budjetoinnin tehtävien organisointi, sekä 

noudatetut budjetointimenetelmät ja tyylit. (Järvenpää et al. 2010, 211) 

 

Hyvälle budjetointiprosessille on ominaista (Piché 2009, 26): 

‐ se sisältää pitkän aikavälin näkökulman, 

‐ se luo linkityksen organisaation tavoitteiden saavuttamiseen, 

‐ budjetoinnin huomio keskittyy tuloksiin ja tuotoksiin, 

‐ budjetointiprosessi sisältää ja edistää yhteydenpitoa sidosryhmiin ja 

‐ budjetointiprosessi tarjoaa virikkeitä organisaation johdolle ja työntekijöille. 

 

Pääbudjetteja ovat tulosbudjetti (budgeted income statement), tasebudjetti eli 

budjetoitu tase (budgeted income statement) ja rahoitusbudjetti (cash budget). 

Pääbudjettiin tiivistyy yrityksen kaikkien budjettien taloudelliset ennusteet. 

Pääbudjetista käy ilmi johdon operatiiviset ja taloudelliset suunnitelmat – se on 

vahvistettu yleiskatsaus organisaation taloudellisista tavoitteista, ja siitä kuinka ne 

tullaan saavuttamaan. Budjetti itsessään ei ole hyvä eikä huono työkalu, vaan 

oikein johdettuna siitä saadaan paljon hyötyä irti. Budjetointi on kannattavaa 

silloin, kun siitä saadut hyödyt ylittävät siihen laitetut panostukset. Horngren, 

Datar ja Foster (2006, 203) tiivistävät budjetoinnin hyödyt seuraavasti: a) 

budjettien laatiminen pakottaa tekemään strategista analyysiä ja suunnittelua, b) 

budjettien laatiminen edistää osastojen välistä koordinointia ja kommunikointia, 

c) budjetit luovat viitekehyksen suorituskyvyn arvioimiselle sekä d) ne motivoivat 

johtajia ja työntekijöitä 
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Tulosbudjetista ilmenee yrityksen tai liiketoimintaa harjoittavan yhteisön 

budjetoitu tulos, joka esitetään tuloslaskelmana kululaji- tai toimintakohtaisesti 

niin, että se noudattaa ulkoisessa laskennassa käytettyä tuloslaskelmapohjaa. 

Tulosbudjetin yhteydessä esitetty budjetoitu tase ilmaisee, mihin pääomat ovat 

sitoutuneet (taseen vastaavaa puoli) ja toisaalta millaisin ehdoin pääomat ovat 

hankittu (taseen vastattavaa puoli). Rahoitusbudjetti taas laaditaan 

maksuperusteisesti kassavirtalaskelman muotoon. Tällä pyritään varmistamaan 

yrityksen maksuvalmius joka hetki mahdollisimman edullisin rahoituksen 

kustannuksin. Tulosbudjetin ja rahoitusbudjetin tarkoitukset voidaankin tiivistää 

niin, että tulosbudjetilla ohjataan erityisesti yrityksen kannattavuuskehitystä ja 

rahoitusbudjetilla erityisesti likviditeettiä. Budjetoidun taseen avulla arvioidaan 

taas yrityksen tai yhteisön vakavaraisuuden muuttumista. (Järvenpää et al. 2010, 

211; Haverila et al. 2005, 191) 

 

Pääbudjettien laadintaa tukevat keskeisille toiminnoille laaditut alabudjetit. 

Näiden budjettien tehtävä on ohjata kyseisten toimintojen suorittamista 

määrittämällä toiminnan tavoitellun laajuuden ja taloudellisen suoritustason. 

Alabudjetteja ovat tyypillisesti myynti, -osto-, valmistus-, varastointi-, 

markkinointi-, hallinto- ja investointibudjetit.  

 

5.5 Budjetointimenetelmä‐	ja	tyyli	
 
Budjetointijärjestelmään liittyviä keskeisiä päätöksiä ovat budjetointimenetelmän 

ja – tyylin valinta. Budjetointimenetelmä määrittää sen, minkä periaatteellisen 

lähtökohdan perusteella yritys organisoi budjettisuunnittelunsa ja budjettien 

laadinnan prosessien vastuut.  Budjetoinnin roolin toiminnanohjauksessa, 

erityisesti budjettien toteutuma-arvioinneissa, määrittää budjetointityyli. 

Budjetointityylit voidaan jaotella tiukkaan budjettiohjauksen tyyliin ja joustavaan 

budjettiohjauksen tyyliin, sekä näiden välimuotoon, jota voidaan kutsua 

harkinnanvaraiseksi tyyliksi. (Järvenpää et al. 2010, 214–215) 

 

 



 

44 
 

Budjetointimenetelmät jaotellaan tavallisesti: 

 

o autoritaariseen menetelmään (Top down) 

o demokraattiseen menetelmään (Build up) 

o yhteistyömenetelmään (Iterative co-operation). 

Autoritaarisessa menetelmässä budjetin perusteet määrittää organisaation ylin 

johto. Se myös päättää budjetin pääkohdista strategisten tavoitteiden mukaisesti. 

Organisaation eri osien vastuuhenkilöiden rooliksi jää tällöin pienimmillään vain 

koota budjetin vaatima tietomateriaali. Autoritaariselle budjetoinnille on 

tyypillistä, että keskeiset budjetin osa-alueet ja kokonaisuus tulevat annettuna 

seuraavalle organisaatiotasolle. Eri organisaatiotasoilla asioista päättävät tahot 

pystyvät siis usein vaikuttamaan budjetin saavuttamisen keinoihin, mutta 

keskeisiin tuotto- ja kustannuseriin tai päätavoitteisiin ei näillä tasoilla ole 

mahdollista vaikuttaa. (Järvenpää et al. 2010, 215) 

 

Demokraattisessa menetelmässä lähtökohtana on toiminto-, osasto- ja 

tulosyksikkökohtaisten kustannusten ja tuottojen määrittäminen, joiden tietojen 

varaan budjetti rakentuu. Johto voi koordinoida ja ohjeistaa prosessia 

määrittelemällä esimerkiksi budjettikehyksen kannattavuuden ja kasvun 

tavoitteiden osalta, mutta usein ohjeistus on varsin väljää. Demokraattisessa 

menetelmässä budjetti perustuu vastuuhenkilöiden laatimiin alabudjetteihin, ja 

johdon tehtävänä on koota eri mallit yhteen ja sopeuttaa niitä tarpeen mukaan. 

(Järvenpää et al. 2010, 215) 

 

Yhteistyömenetelmä on näiden kahden edellä mainitun menetelmän välimuoto tai 

yhdistelmä. Budjetoinnin yleisten tavoitteiden asettaminen tapahtuu yritysjohdon 

ja tulosyksikköjohdon yhteistyöllä. Varsinainen budjetointi tapahtuu kuitenkin 

tulosyksiköissä, osastoissa ja toiminnoissa, jolloin tämä menetelmä saattaa usein 

vaatia monia budjettikierroksia, ennen kuin kokonaisuuden taloudellinen 

suunnitelma saadaan yleisesti hyväksyttyä. (Järvenpää et al. 2010, 215) 
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5.6 Budjetin	laatiminen	
 
Budjettia laatiessa etsitään mahdollisimman hyvää tulosta. Budjettia varten tulee 

olla selvillä (Haverila et al. 2005, 190): 

 

‐ ohjeet ja määräykset siitä, miten budjettivastuu ja budjetointitehtävät on jaettu 

organisaation eri osien kesken, 

‐ tietojen keräämis- ja käsittelyohjeet, jotta budjettia varten saadaan oleellista 

pohjatietoa, 

‐ tiedot käytettävistä lomakkeista, raportointijaksoista, raporttien sisällöstä ja 

jakelusta. 

 
Budjetin laatiminen käsitellään seuraavassa Lindforsin ja Syvänperän mallin 

(2009) mukaan, mikä on helposti sovellettavissa korkeakoululiikuntapalvelujen 

kaltaiseen budjetointiin.  

 
Budjetointityön vaiheet: 
 

1. Toimintasuunnitelman läpikäyminen jonka ohella kartoitetaan: 

o liiketoiminnan kehitys 

o markkinointitoimenpiteet 

o investoinnit 

o henkilöstöresurssit 

2. Osabudjettien valmistelu 

o myyntibudjetti 

o ostobudjetti 

o henkilöstökulut 

o liiketoiminnan muut kulut 

3. Kokoomabudjetin laadinta. 

4. Käydään läpi kokoomabudjetti ja tarkistetaan, että se vastaa asetettuja 

tavoitteita. 

5. Budjettiehdotuksiin tehdään tarvittavat korjaukset 

6. Yrityksen johto hyväksyy budjetin ennen seuraavan toimintajakson 

aloittamista. 
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5.7 Budjettitarkkailu	
 
Tehokkaaseen budjettijärjestelmän tarkkailuun kuuluu myös tarkkailu. 

Budjettitarkkailu ei tarkoita vain tavoitteiden ja saavutusten vertaamista sekä 

poikkeamien rekisteröintiä, vaan tarkkailun antamien tietojen hyväksikäyttöä 

uuden toiminnan suunnittelussa. Tätä varten syntyneiden erojen syitä on myös 

analysoitava. (Haverila et al. 2005, 193) 

 

5.8 Budjetointi	voittoa	tavoittelemattomassa	yhteisössä	
 
Yhteisöt toimivat hyvinkin yksilöllisissä ympäristöissä, ja voittoa 

tavoittelemattomat yhteisöt kohtaavat usein täysin erilaisia haasteita kuin voittoa 

tavoittelevat yhteisöt. Budjetointi on myös voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen 

kohdalla suunnitteluväline, joka vaatii huolellista valmistelua ja arvioimista 

päätöksentekoa varten. Myös voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen täytyy pystyä 

tasapainottamaan kassavirtansa tulot ja menot. (Pineno & Tyree 2006, 354)  

 

Nonprofit eli ei-kaupalliselle tai voittoa tavoittelemattomalle yhteisölle ei riitä sen 

sanominen, että ne palvelevat tarvetta. Todella hyvä organisaatio luo halun saada 

tietty palvelu. Ei-kaupalliselle organisaatiolle ei makseta suorituksista, ja vaikka 

palveluista perittäisiin maksua, se ei yleensä pysty hankkimaan tätä kautta kuin 

murto-osan niistä varoista, joita se tarvitsee toimiakseen. (Drucker 2007, 110–

111) 

 

Yleishyödyllisen instituution on suunniteltava sen suoritus, ja se alkaa 

tehtävänmäärityksellä. Suoritus epäonnistuu, jollei aloiteta tehtävästä, sillä se 

määrittää, mitä tuloksia tämä tietty organisaatio tavoittelee. Tämän jälkeen 

kysytään: mikä on asiakaskuntamme ja mitä tuloksia kullekin niistä haetaan? Yksi 

kaupallisten ja ei-kaupallisten yritysten välinen perusero onkin se, että ei-

kaupallisilla organisaatioilla on aina suuri joukko erilaisia asiakasryhmiä. 

(Drucker 2007) 
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Non-profit-organisaation on toimialastaan huolimatta arvioitava itseään sen 

perusteella, miten se on onnistunut luomaan visioita, standardeja, arvoja, 

sitoutuneisuutta ja inhimillistä kyvykkyyttä. Siksi non-profit-organisaation on 

asetettava tarkkaan määritellyt tavoitteet sille, miten se palvelee ihmistä. Näitä 

tavoitteita on jatkuvasti nostettava, muuten organisaation suorituskyky laskee. 

(Drucker 2007, 114) 

 

Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kohdalla onkin tärkeää pohtia, onko 

yksinkertaisesta budjetoinnista järkevää ja kuinka helppoa siirtyä tarkempiin 

kustannusjärjestelmiin. Jos proseduuri on liian monimutkainen, ei sen aiheuttama 

vaiva välttämättä kompensoi saatua hyötyä, koska se aiheuttaa kustannuksia ja 

järjestelmän ymmärtäminen saattaa muodostua esteeksi. (Pineno & Tyree 2006, 

356) 

 

Budjetointi tulee ottaa vakavasti siis myös voittoa tavoittelemattomissa 

yhteisöissä. Budjetointiprosessia ja päätöksentekoa varten ovat organisaation tulot 

ja menot luokiteltava pääluokkiin, joiden alle määritellään vielä tarkemmin näihin 

kuuluvat erät. Kun organisaatio haluaa uudistaa ja tehdä budjetoinnistaan vielä 

tarkempaa, voi yhteisö viedä budjetointinsa toimintopohjaisen budjetoinnin 

suuntaan. Tätä kautta saadaan tarkempaa informaatiota tuotettujen palveluiden, 

tukipalveluiden ja hallinnon aiheuttamista kuluista. (Pineno & Tyree 2006, 370) 

 

Voittoa tavoittelemattoman (nonprofit) organisaation tarkoituksen voidaan nähdä 

olevan muuttaa yksilöitä ja yhteiskuntaa. Aivan kuten muidenkin yhteisöjen 

kohdalla, on aluksi keskusteltava siitä, millaiset päämärät toimivat ja millaiset 

eivät ja miten organisaation perustehtävä (vrt. elämäntehtävä, Kamensky) 

määritetään. Tämän perustehtävän tavoite on oikeanlainen toiminta. (Drucker 

2007, 21) 

 

Yleishyödyllisellä organisaatiolla ei yleensä ole tulosvastuuta, minkä takia ne 

pitävät kaikkea toimintaansa oikeana, moraalisena ja asiaa palvelevana. Tällöin 

ongelmana on, että kun tuloksia ei synny, ne eivät myönnä, että voimavaroja tulisi 

suunnata toisin. Yleishyödylliset yhteisöt tarvitsevat järjestelmällistä luopumista 
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toiminnoistaan ehkä jopa liikeyrityksiä enemmän ja niiden on tehtävä tärkeitä 

valintoja.  Vaikka yleishyödyllisillä organisaatioilla ei siis ole tapana asettaa 

suorituksia ja tuloksia etusijalle, ovat suoritukset ja tulokset yleishyödylliselle 

organisaatiolle paljon tärkeämpiä kuin liikeyritykselle, mutta samalla myös paljon 

vaikeampia mitata ja hallita. (Drucker 2007, 27; 109) 

 

5.9 Epävarmuuden	huomiointi	
 

5.9.1 Herkkyysanalyysi	
 
Herkkyysanalyysissä keskeisiä komponentteja muuttamalla voidaan selvittää mikä 

on niiden vaikutus esimerkiksi investoinnin arvoon tai yrityksen 

tulosennusteeseen. Herkkyysanalyysi voidaan tehdä joko mekaanisesti 

muuttamalla tiettyjä komponentteja 5 %, 10 % tai 15 % ja tarkastelemalla sitten 

millä tekijöillä on erityinen vaikutus investoinnin toteuttamiskelpoisuuteen tai 

tulokseen. (Ikäheimo et al. 2005, 219) 

 

Herkkyysanalyysissä voidaan hyödyntää myös asiantuntijoiden lausuntoja 

tuotteen, markkinoiden arvioon siitä, miten eri komponentit vaihtelevat 

todennäköisen, pessimistisen ja optimistisen tulevaisuuden perusteella. (Ikäheimo 

et al. 2005, 219) 

 

5.9.2 Kassabudjetti	

	
Maksuvalmius voi joutua koetukselle, kun uusiin toimintoihin sitoutuu paljon 

rahaa. Jos rahoituksen riittävyyden ennakointi on puutteellista, näkyvät tämän 

seuraukset koko toiminnan kannattavuudessa. Tällaisilta yllätyksiltä välttyäkseen 

yrityksen on laadittava kassabudjetti. Kassabudjetti (rahoitusbudjetti) perustuu 

samoihin laskelmiin kuin tulosbudjetti, mutta siinä lähtökohtana on yrityksen 

rahaliikenne. ( Lindfors & Syvänperä 2009, 49) 
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5.9.3 Budjettiseuranta	
 
Budjettiseurannan tarkoituksena on vertailla laadittuja budjetteja toteutuneisiin 

lukuihin ja tällöin tunnistaa poikkeamat. Tämän seurannan ohella on myös 

järkevää toteuttaa niin sanottua ennakoivaa valvontaa, jolloin pyritään jo saadun 

informaation perusteella ennakoimaan, millaisia tuloksia tulevat olemaan. Mikäli 

huomataan, että myynti on esimerkiksi jäljessä tai asiakkaita on yli tämän hetkisen 

kapasiteetin, voidaan ryhtyä heti korjaaviin toimenpiteisiin. ( Lindfors & 

Syvänperä 2009, 76) 

 

Prosessin voidaan katsoa etenevän seuraavalla tavalla (Lindfors & Syvänperä 

2009, 76):  

 

1. Budjetointi (tavoitteet) 

2. Toteutumien seuranta  

3. Poikkeamien analysointi ja johtopäätökset  

4. Korjaavat toimenpiteet. 
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6 LIIKUNTAPALVELUIDEN	MERKITYS	KORKEAKOULUISSA		
 
Korkeakoululiikuntapalveluita tuottava organisaatio syntyy niistä tarpeista, joita 

suomalainen korkeakoulukenttä synnyttää. Sen tärkein tehtävä on omalta osaltaan 

auttaa nuoria aikuisia tehostamaan oppimiskykyään ja lisäämään hyvinvointiaan 

sekä ylläpitämään terveyttään. Nuorten aikuisten ja etenkin 

korkeakoululiikuntaopiskelijoiden liikuntatottumuksissa ja terveydessä on 

havaittavissa selkeitä puutteita, joihin sekä kansallisen tason politiikalla että 

paikallistasolla voidaan vaikuttaa tiettyjä toimenpiteitä tekemällä. 

 

6.1 Liikunnan	mahdollisuus	korkeakouluissa	
 
Liikunta tulee nähdä korkeakouluissa mahdollisuutena. Korkeakoulukentällä 

liikunnan hyväksi tehtävällä työllä voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia koko 

korkeakouluyhteisön tasolla. Erilaisten asiantuntijaraporttien pohjalta voidaan 

myös todeta, että liikunnalla on myös korkeakouluissa selkeä rooli, ja 

mahdollisuus toimia yhteiskunnan ja työyhteisöjen tasolla sekä yksilöiden että 

yhteisöjen hyvinvointia tukevana rakenteena. Liikunnan fyysisten, psyykkisten ja 

sosiaalisten vaikutuksien kautta voidaan edistää opiskelijoiden sekä 

henkilökunnan työssä jaksamista, opinnoissa etenemistä ja päivittäistä 

hyvinvointia. (Uusimäki 2007, 3) 

 

Liikunnan järjestämiseen liittyy kuitenkin myös haasteita. Korkeakoululiikunnan 

kohdalla merkittävimmät haasteet liittyvät tällä hetkellä toiminnan jatkuvuuteen, 

kehittämiseen ja suunnitelmallisuuteen; tavoitteiden asettamiseen ja keinojen 

määrittelyyn näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Liikunnan järjestäminen on 

usein hyvin toimintolähtöistä ja resurssit ovat rajallisia. Liikunnan merkityksen ja 

tavoitteiden selkeällä määrittelyllä voidaan tarpeellisten resurssien olettaa 

muotoutuvan vakaammiksi. (Uusimäki 2007, 3) 

 

Vaikka julkinen keskustelu liikunnan tarpeellisuudesta ja erityisesti 

liikkumattomuuden vaikutuksista on lisääntynyt paljon viime vuosina, ja liikunta 

on myös noussut selkeästi hallitusohjelmiin, on yksi ryhmä jäänyt muiden varjoon 
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liikunnan edellytyksiä pohdittaessa. Nuoret aikuiset eivät ole olleet liikuntansa 

suhteen yhtä suuren kiinnostuksen kohteena kuin esimerkiksi lapset ja vanhukset. 

Useat tutkimukset kertovat nuorten aikuisten liikkumattomuudesta, samalla kun 

erilaiset terveysriskit tällä ikäryhmällä lisääntyvät. Vuonna 2005 19-29 –vuotiaita 

nuoria aikuisia oli Suomessa noin 730 000, eli seitsemäsosa koko väestöstä. Maan 

korkeakouluissa (51 kpl, joista 20 yliopistoa ja 30 ammattikorkeakoulua) näistä 

opiskeli 220 000 henkeä, eli noin 30 prosenttia. Kun tähän määrään lisätään vielä 

valmistuneiden määrä, voidaan katsoa noin puolen tästä ikäluokasta käyneen läpi 

korkeakoulutuksen. Määrä on suuri, ja tämä tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa 

näiden nuorten motivaatioon jatkaa edelleen jo aloittamaansa liikunnallista 

elämäntapaa, aloittaa säännöllinen liikkuminen korkeakoulussa, tai jatkaa 

aiemmin keskeytynyttä harrastustaan. Korkeakoululaitoksen velvollisuus toimia 

kasvattajana ja asenteiden muokkaajana tulee myös nähdä mahdollisuutena. Ne 

asenteet ja muutokset käyttäytymisessä, jotka omaksutaan nuorella aikuisiällä, 

ovat yleensä pysyviä luonteeltaan. Näin ollen näillä pysyvillä muutoksilla on 

mahdollisuus näkyä ja vaikuttaa yksilöissä koko heidän loppuelämänsä ajan. 

(Uusimäki 2007, 6)   

 

6.2 Korkeakouluopiskelijan	terveydentila	
 
Suomessa korkeakouluopiskelijan terveyttä ovat tutkineet muun muassa Kunttu ja 

Huttunen (2005) Yliopisto-opiskelijoiden terveystutkimuksessa, sekä Erola (2004) 

Ammattikorkeakouluopiskelijan hyvinvointitutkimuksessa. Nuorten aikuisten 

terveydentilaa on tutkittu muun muassa Kansanterveyslaitoksen Terveys 2000 – 

tutkimuksessa. (Uusimäki 2007, 13) 

 

Uusimäki tuo raportissaan (2007) esille, että nuorten aikuisten terveyden tilaa 

koskevissa tutkimuksissa tulokset olivat hyvin samansuuntaisia. Keskimäärin 

hiukan yli 80 prosenttia opiskelijoista tunsi terveytensä hyväksi. Samanaikaisesti 

on kuitenkin todettavissa, että valtaosalla opiskelijoista (64 % miehistä ja 77 % 

naisista) on oman ilmoituksen mukaan jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein 

toistuva sairaus. Yleisimmät yksittäiset esille tulleet terveysongelmat olivat muun 

muassa yläselän ja niskan vaivat, nuha ja tukkoisuus, sekä unihäiriöt. Uusimäen 
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käsittelemissä terveystutkimuksissa yksi huolestuttavimmista esille tulleista 

asioista oli ylipainon ja samanaikainen liikkumattomuuden lisääntyminen. 

Fyysisen suorituskyvyn heikkeneminen on myös huomattu Puolustusvoimissa 

vuodesta 1979 lähtien suoritetuissa mittauksissa, joissa ilmenee, että 

varusmiespalvelukseen astuvista tyydyttävä- ja huonokuntoisten määrä on vuosina 

1979–2004 kasvanut 29 %:sta 65 %:iin. Tähän yhtenä selkeänä syynä ovat 

ylipainon ja fyysisen passiivisuuden lisääntyminen. (Uusimäki 2007, 14) 

 

Terveys 2000 -tutkimuksesta on myös havaittavissa, että etenkin nuorten miesten 

ylipaino lisääntyy iän myötä. Erityisesti miesten kohdalla oli myös havaittavissa, 

että liikunnan määrä väheni iän myötä.  

 

Nuoret aikuiset kärsivät somaattisten terveysongelmien lisäksi myös 

mielenterveysongelmista. Useista tutkimuksista on havaittavissa, että esimerkiksi 

masennus on yksi yleisimmistä elämänlaatuun negatiivisesti vaikuttavista 

tekijöistä. On myös havaittu, että masennuksesta kärsivien nuorten liikunta-

aktiivisuus on usein alhainen. (Uusimäki 2007, 14) 

 

Uusimäki nitoo raportissaan Liikunnan mahdollisuus korkeakouluissa (2007) 

edellä käsitellyt asiat yhteen seuraavalla tavalla: 

 

”Yksilön hyvinvoinnin voidaan katsoa koostuvan niin fyysisestä, psyykkisestä kuin 

sosiaalisesta osa-alueesta. Hyvinvointia tulisi tarkastella kokonaisuutena, jossa 

kaikkien edellä mainittujen osa-alueiden tulee olla jossain määrin tasapainossa. 

Hyvinvoiva ihminen on riittävän terve ja jaksaa suoriutua päivittäisistä 

tehtävistään. Hyvinvoiva ihminen on toiminta- ja työkykyinen. Hyvinvoiva 

opiskelija on opiskelukykyinen.” 
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6.3 Korkeakouluympäristö	opiskelijan	työympäristönä	
 
Korkeakouluympäristö luo siis omat erityiset puitteensa ja mahdollisuutensa 

liikunnan harrastamiselle ja sen käyttämiselle terveyttä ja opiskelukykyä 

ylläpitävänä toimintana. Korkeakouluympäristö tavoittaa merkittävän osan nuoria 

aikuisia ja tarjoaa tätä kautta mahdollisuuden vaikuttaa liikunta-asenteisiin. 

Kuntun ja Huttusen (2005) tutkimuksen mukaan reilu viidennes korkeakouluissa 

opiskelevista käytti yliopistoliikunnan palveluita. Ammattikorkeakoulujen 

liikuntapalveluiden on aiemmin todettu olevan harvinaisempia. (Uusimäki 2007, 

18: Starck 2004, 17) 

 

Opiskeluterveydenhuollon oppaan (2006, 122) mukaan opiskelijoiden 

motivoiminen säännölliseen liikunnan pariin voidaan toteuttaa muun muassa 

tarjoamalla monipuolisia liikkumismahdollisuuksia, joita ovat esimerkiksi 

liikuntaryhmät ja hyvätasoiset liikuntatilat. Oppaassa tuodaan esille myös arki- ja 

hyötyliikunnan merkityksen painottamista opiskelijalle.  

 

Korkeakouluympäristö voidaan nähdä opiskelijan työympäristönä. Kurri on 

tutkimuksessaan (2006) tuonut esille näkökulman, jossa opiskelijan työkykyä, 

opiskelukykyä, voitaisiin tarkastella osittain samanlaisessa viitekehyksessä kuin 

työpaikkojen työkykyä ylläpitävää toimintaa. Tätä kautta asiaa tarkasteltaessa 

päästään analogisesti lopputulokseen, jossa korkeakouluympäristössä tapahtuvaa 

liikuntaa voidaan tietyin rajauksin tarkastella työpaikkaliikuntana. (Uusimäki 

2007, 19) 

 

Kurri (2006, 38–39) on tarkasteltuaan opiskelijoiden opintojen sujuvuutta ja 

opiskelukykyyn yhteydessä olevia muuttujia nivonut yhteen opintojen 

sujuvuuteen vaikuttavat asiat ja jakanut ne neljään osa-alueeseen: 

 

‐ Opiskelijan voimavarat 

‐ Opiskelutaidot 

‐ Yliopistoyhteisön tuki 

‐ Yhteiskunnan tuki. 
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Opiskelukykyä on verrattu työkykyyn myös muun muassa 

Opiskeluterveydenhuollon oppaassa (2006, 41). Samassa oppaassa 

opiskeluympäristönä nähdään fyysinen, psyykkinen sekä sosiaalinen ympäristö, ja 

lisäksi opiskeluyhteisö rinnastetaan työyhteisöön. (Uusimäki 2007, 19) 

 

Työpaikkaliikunnan suhteesta yrityksen osaamispääomaan tehdyssä väitöskirjassa 

Aura (2006) toteaa yrityksen liikuntastrategiassa oleellista olevan liikunnan 

tarjonnan suhteen pitkäjänteisyys sekä riittävät investoinnit, mutta myös näiden 

taustalla olevat yksittäisiin ihmisiin ja heidän motivaatioidensa tukemiseen 

oleellisesti linkittyvät tekijät. (Uusimäki 2007, 20) 

 

6.4 Liikuntapalveluiden	strategia	korkeakouluissa	ja	
Liikuntatalo‐malli	

 
Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmä käytti selvityksessään vuosina 2010–

2011 keskeisenä viitekehyksenä Liikunnan mahdollisuus korkeakouluissa -

selvityksessä luotua, tasapainotettuun tuloskorttiajatteluun (balanced scorecard) 

perustuvaa Liikuntatalo-mallia. Asiantuntijatyöryhmän tarkoituksena oli laatia 

suositukset siitä, millaiset ovat toimivat liikuntapalvelut ja ehdotukset siitä, miten 

ne voidaan toteuttaa. (Hyvä korkeakoululiikunta 2001, 19) 
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7 KORKEAKOULULIIKUNNAN	VERTAISOPPIMINEN	
 
Korkeakoululiikuntakonseptia rakennettaessa jo olemassa olevat mallit ja 

toimintamuodot antavat paikalliselle tasolle hyvät vertailukohdat ja esimerkit 

toiminnan toteuttamisesta. Korkeakoululiikunnan vertaisoppimiseen otettiin tässä 

tutkimuksessa mukaan suomalaisista korkeakoululiikunnan palveluista Oulun ja 

Rovaniemen korkeakoululiikuntapalvelut. Olennaisinta näille molemmille 

paikkakunnille on, että myös niissä korkeakoululiikunnan palvelut toteutetaan 

ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteistyössä, aivan kuten tutkimuksen 

kohdepaikkakunnalla Lappeenrannassa. Tutkimukseen otettiin myös mukaan 

verrokkikorkeakoulu Norjasta, Norjan teknis-luonnontieteellinen yliopisto 

Trondheimista. Vertaisoppiminen toteutettiin Trondheimin kohdalla tutustumalla 

liikuntapalveluiden Internet-sivuihin. Oulussa vertaisoppiminen suoritettiin paikan 

päällä tehdyllä haastattelututkimuksella ja Rovaniemen korkeakoululiikunnalle 

lähetettiin erillinen kysely (liite 3). 

 

7.1 Lapin	korkeakoululiikunta	
 
Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteistyö 

liikuntapalveluiden kohdalla on alkanut jo vuonna 2005, jolloin LYY (Lapin 

yliopiston ylioppilaskunta) järjesti vielä liikuntapalveluita yliopiston 

opiskelijoille. Koska joillekin kursseille oli vaikeaa saada osallistujia, laajennettiin 

tarjonta myös ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tavoitettavaksi. Toiminta 

laajeni tästä yhteisiksi palloilusarjoiksi ja kursseiksi. (Vettainen & Pistokoski, 

2011) 

 

Vuodesta 2009 lähtien kaikki liikuntapalvelut ovat olleet saman konseptin alla, eli 

Lapin yliopisto ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu perustivat yhteiset Lapin 

korkeakoululiikuntapalvelut. Tätä varten palkattiin yksi liikuntasuunnittelija, joka 

vastaa opiskelijoiden ja henkilöstön liikuntapalveluista. (Vettainen & Pistokoski, 

2011) 

 



 

58 
 

Korkeakoululiikunnan potentiaalinen käyttäjämäärä Rovaniemellä on noin 10.000 

henkilöä, ja tällä hetkellä käyttäjiä on noin 1200–1300 henkeä, mikä on 

vuositasolla lunastettujen Sporttipassien määrä. Organisaation työntekijärakenne 

on seuraavanlainen: 

 

- Yksi täysipäiväinen liikuntasuunnittelija  

- Hyvinvointi- ja liikuntajaosto, johon kuuluvat ainejärjestöjen 

liikuntavastaavat (14 kpl) 

- Liikuntatuutorit (12 kpl)  

- Ryhmäliikuntaohjaajia (2 kpl) (ryhmäliikuntatunnit ostetaan 

ostopalveluna muilta liikunta-alan yhteistyökumppaneilta). 

 

Lisäksi Rovaniemellä hyödynnetään myös fysioterapian- ja liikunnan- ja 

vapaa-ajankoulutusohjelmia korkeakoululiikunnassa, eli osa palveluista ja 

liikuntakursseista toteutetaan opiskelijoiden työpanoksella. 

 

Liikuntasuunnittelija vastaa kokonaisuudessaan liikuntabudjetista ja –ohjelmasta 

suunnittelusta. Hän on vastuussa esimiehelleen (Opiskelijapalvelut) ja 

ohjaustyöryhmänä liikuntasuunnittelijalla ja opistopsykologilla on 

hyvinvointityöryhmä. Hyvinvointityöryhmään kuuluu edustaja kaikista 

korkeakouluista, YTHS:stä ja opiskelijajärjestöistä.  

 

Korkeakoululiikuntapalveluiden kehittämistä varten on olemassa laadunseuranta- 

ja palautejärjestelmä. Korkeakoululiikunnan on myös promootiotuotteita, joita 

ovat t-paidat ja nyt syksyllä hankittavat logolla varustetut kynät ja mukit.  

 

Lapin korkeakoululiikunnan budjetti on noin 5,5 euroa opiskelijaa kohden, mikä 

tekee vuositasolla noin 55.000 euroa, jos tämä lasketaan potentiaalisen 

käyttäjämäärän avulla. Suurimmat yksittäiset kulut ovat henkilöstön palkat, 

ostetut palvelut sekä tilavuokrat. Omarahoituksen osuus on noin 1/3, mikä 

muodostuu 25 euron hintaisesta tuotteesta, eli Sporttipassista. Korkeakoulujen 

tuen lisäksi muita rahoitusmuotoja ovat erilaiset hankerahat. 
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Urheiluseura RoKoKoon budjetti on vuositasolla noin 20.000 euroa. Tämä 

muodostuu jäsenmaksuista, sponsorituloista sekä talkootöistä ja korkeakoulujen 

antamista tukirahoista. Yhteistyö Rovaniemen kaupungin kanssa rajoittuu Lapin 

korkeakoululiikunnan kohdalla juuri urheiluseuran saamiin seura-alennuksiin 

tiloista, joita on kuitenkin rajallisesti tarjolla. 

 

Lapin korkeakoululiikunnalla on myös selkeä visio siitä, millaista toiminta on 

viiden vuoden kuluttua: 

 

”Lapin korkeakoululiikuntapalvelut on laadukas kokonaisuus ja tarjoaa 

monipuolisesti opiskelijoille mahdollisuuden harrastaa urheilua ja liikuntaa 

opiskeluiden vastapainoksi. Täällä toimii huippu-urheilu akatemia, joka tarjoaa 

tukea opiskelun ja urheilun yhteensovittamisen. Oma urheiluseura tarjoaa 

mahdollisuuden monessa lajissa kilpa-kuntourheilun harrastamiseen, sekä 

Sporttipassi tarjoaa kaikille opiskelijoille mahdollisuuden harrastaa 

monipuolista terveys/kuntoliikuntaa. Hyödynnämme omat resurssit 

maksimaalisesti.”  

      

 (Vettainen & Pistokoski 2011) 

Lapin korkeakoululiikunnan kohdalla liikunta- ja hyvinvointipalveluiden rooli 

opiskeluiden vastapainona nähdään myös erittäin tärkeänä: tutkimusten mukaan 

fyysisesti ja henkisesti hyvinvoivat opiskelijat pystyvät valmistumaan nopeammin 

ja paremmin arvosanoin. Panostamalla liikuntapalveluihin voidaan saavuttaa 

myös etua opiskelijarekrytoinnissa. (Vettainen & Pistokoski 2011) 

 

7.2 Oulun	korkeakoululiikunta	
 
Oulun korkeakoululiikunnalla potentiaalisia käyttäjiä on noin 30 000 (2011), ja 

tämä määrä muodostuu korkeakoulujen, Oulun yliopiston ja Oulun 

ammattikorkeakoulun opiskelijoista ja henkilöstöstä, sekä koulutuskuntayhtymän 

jäsenistä. (Kukonlehto et al. 2011) 
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Oulun korkeakoululiikunta tarjoaa liikunta- ja hyvinvointipalveluita Oulun 

korkeakoulujen (yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja diakonia-

ammattikorkeakoulu) opiskelijoille ja henkilöstölle, sekä koulutuskuntayhtymän 

(OSAO ja KYP) henkilöstölle. Toiminnassa on mukana yli 50 erilaista lajia tai 

palvelua, joiden toimivuudesta vastaavat kolme suunnittelijaa sekä iso joukko 

ohjaajia ja yhteistyötahoja. Oulun korkeakoululiikunnan yhteinen tuote on 

nimeltään Sporttipassi. (Kukonlehto et al. 2011) 

Palvelut ja lajit löytyvät verkkosivujen liikuntakalenterista tai suoraan kyseisen 

lajin kohdalta. Verkkopalvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä, jolloin 

liikuntatiedotukset saa suoraan sähköpostiinsa. Verkkopalvelussa pystyy myös 

ilmoittautumaan liikuntaryhmiin ja kursseille. (Kukonlehto et al. 2011) 

Liikuntatarjonta on jaoteltu seuraavasti: joukkuelajit, kamppailulajit, kuntosali, 

lähde liikkumaan, mailapelit, oma hyvinvointi, jonka alta löytyy muun muassa 

fysioterapia-palvelut sekä liikunnan neuvoa-antava palvelu, ryhmien omat vuorot, 

ryhmäliikuntatunnit, sarjat ja kilpailut, tanssit, ulkoliikunta sekä muut lajit. (Oulun 

korkeakoululiikunta 2011) 

Oulun korkeakoululiikunnan toteuttamismuoto, jossa ammattikorkeakoulu ja 

yliopisto yhdessä tarjoavat korkeakoululiikunnan palveluita Oulun 

korkeakoululiikunta –brandin alla, tekee Oulusta hyvän bench marking –kohteen 

Lappeenrannan korkeakoululiikunnalle. Toiminta on kehittynyt viime vuosien 

aikana merkittävästi, ja alueelle on luotu kansallisesti toimivaksi tunnustettu 

korkeakoululiikuntakokonaisuus. (Kukonlehto et al. 2011) 

Yhteistyö Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä lähti liikkeelle 

yhteisen tarjonnan järjestämisenä vuonna 2007 jolloin asialla oli myös rehtorien 

hyväksyntä. (Kukonlehto et al. 2011) 
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Organisaation rakenne ja talouden tunnusluvut ovat seuraavanlaiset (Kukonlehto 

et al. 2011): 

 

- 3 päätoimista työntekijää 

- 30 ohjaajaa  

- 40 yhteistyökumppania 

Budjetti (2011) on noin 670 000 euroa, josta Oulun yliopiston osuus on 400.000 

euroa, joka koostuu suureksi osin tilavuokrista, palkoista ja käyttövaroista. 

 

Oulun ammattikorkeakoulun osuus on noin 100.000 euroa ja tämä koostuu 

palkoista, tilavuokrista ja käyttökuluista. Lähtenyt liikkumaan –hankkeen kautta 

korkeakoululiikunta sai valtiolta vuosittain 50.000 euron suuruisen avustuksen. 

Korkeakoulujen panostukset ovat suhteessa käyttäjämääriin ja yliopisto käyttää 

palveluja huomattavasti enemmän. (Kukonlehto et al. 2011) 

       

Omarahoituksen osuus Oulussa on noin 120.000 euroa, mikä tulee Sporttipassien 

myynnistä ja kurssimaksuista. Prosentuaalisesti tämä on noin 18 prosenttia 

toiminnan laajuudesta. Liikuntapalveluiden hinta nousee luonnollisesti palvelujen 

määrän kasvaessa ja mitä enemmän passeja myydään, sitä pienemmät ovat paineet 

korottaa maksuja. (Kukonlehto et al. 2011) 

 

Internet-sivut ovat erittäin tärkeä osa Oulun korkeakoululiikunnan toimintaa. Niitä 

hallinnoivat liikuntasuunnittelijat ja niiden kautta hoidetaan informaation kulun 

lisäksi ilmoittautumiset kursseille. (Kukonlehto et al. 2011) 

 

Oulussa korkeakoululiikuntapalveluilla ei ole erillistä yhdistystä tai säätiötä – 

brandi on korkeakoulujen alla, minkä kautta saavutettuja etuja ovat muun muassa 

(Kukonlehto et al. 2011): 

 

- hallinnon keveys 

- valmiit puitteet korkeakoulujen tiloissa 
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7.3 Trondheimin	teknis‐	luonnontieteellinen	yliopisto	
 
 
Trondheimissa sijaitsevan yliopiston monipuolista liikuntatarjontaa leimaa 

oleellisesti myös menestynyt ja aktiivinen urheiluseura. Liikuntapalveluiden 

toteuttamiseen Trondheimissa tutustuttiin heidän Internet-sivujensa kautta. 

 

Norjan teknillisessä yliopistossa Trondheimissa toimivan yliopiston urheiluseuran 

NTNUIn toimintaan kuuluu liikuntapalveluiden tarjoaminen yli 12.000 jäsenelle. 

Erilaisia liikuntamuotoja urheiluseuran valikoimassa on yli 50. 

 

NTNUIn ideologiana on kannustaa NTNUn opiskelijoita osallistumaan urheiluun 

ja yhteiskunnalliseen toimintaan. NTNUI on yhdistys, joka on avoin kaikille 

opiskelijoille riippumatta heidän aktiivisuustasosta. Seuran tarkoituksena on 

tarjota hyvät edellytykset kaikille löytää sopiva liikuntamuoto. 

 

NTNUIn urheilutoimintaan pääsee osallistumaan 950 Norjan kruunun vuotuisella 

jäsenmaksulla (puoli vuotta 550 Norjan kruunua). Maksua vastaa saa jäsenkortin, 

joka oikeuttaa osallistumaan kaikkeen seuran järjestämään toimintaan. Seura tekee 

yhteistyötä muun muassa tilojen ja ohjaajien järjestämisen kohdalla muiden 

paikallisten toimijoiden kanssa. Toimintamuotona NTNU ja NTNUI muodostavat 

niin sanotun Trondheimin mallin, missä kaikki palvelut ovat sidottu tiettyyn 

vuosittaiseen maksuun. 

 

Organisaatiolla on olemassa olevat lait ja perussäännöt. Seuran toiminta on myös 

järkeistetty niin, että organisaatiokaavio, jossa vastuusuhteet on määritelty, löytyy 

myös Internet-sivuilta. Vastuuta on pilkottu niin, että organisaatio muistuttaa 

tulosyksikköorganisaatiota. Organisaatiolla on päähallitus, jonka lisäksi 

organisaatiossa toimii ryhmien vastuuhenkilöitä ja rahastonhoitajia. Ryhmät 

koostuvat jostain tietystä urheilulajista, joiden koordinointi on vielä jaettu 

lajiryhmittäin yhdelle vastaavalle henkilölle, joka toimii näiden samaan ryhmään 

kuuluvien lajien yhteyshenkilönä. 
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7.4 Vertaisoppimisen	soveltaminen	palvelukonseptin	
suunnittelussa	

 

Yhteistä Lappeenrannan, Oulun ja Rovaniemen liikuntapalveluille ovat niiden 

selkeä alueellisuus, ja yliopiston sekä ammattikorkeakoulun yhteistyö 

liikuntapalveluiden tuottamisessa. Lähtökohtaisesti Lappeenrannassa päästään 

kuitenkin osittain aloittamaan valmiimmasta tilanteesta, koska taustalla on 

vertaisoppimisen lisäksi suunnittelua yhteistyön toteuttamisesta, sekä hanketta on 

tuettu myös opetus- ja kulttuuriministeriön suunnalta taloudellisesti. Tukea 

liikuntapalveluiden järjestämiseen on valtiotasolla annettu myös Ouluun, jossa 

hankerahalla saadaan rahoitettua yksi täysipäiväinen työntekijä. Tämä asettaa 

kuitenkin haasteita tuen loppumisen jälkeiselle ajalle, koska ylläpitäminen vaatisi 

tällöin ylimääräistä omarahoitusosuutta tai uusia hankerahoja. Rovaniemen ja 

Oulun tilanteesta voidaan kuitenkin päätellä, että pienimuotoinen yhteistyö on 

edennyt laaja-alaiseksi toiminnaksi, mikä vaatii täysipäiväisiä työntekijöitä ja 

sitoo toimiakseen pääomaa, jonka kierto asettaa kuitenkin koko ajan myös 

haasteita. 

 

Trondheimin ja Lappeenrannan kohdalla selkeimmin yhteistä on olemassa oleva 

opiskelijaurheiluseura, mikä Lappeenrannassa kantaa nimeä Parru ry 

(Polyakateemisten raittiutta rakastava urheiluseura). Suunnittelussa ja palavereissa 

otettiin huomioon Parrun mahdollisuus toimia korkeakoululiikuntapalvelujen 

tuottajana Lappeenrannassa, jota puolsivat sen perinteet, ja jo olemassa oleva 

toiminta. Ajatus ei kuitenkaan vaikuttanut järkevältä, koska se olisi asettanut 

liikaa haasteita jo ennestään hieman hiipuneelle seuralle. Parrun toiminta on 

kuitenkin pääperiaatteiltaan ollut samankaltaista NTNUIn toiminnan kanssa. 

Myös korkeat jäsenmaksut eivät olisi olleet mahdollisia aiemmin ilman 

jäsenmaksuja toimineelle seuralle, koska tarjonta ei rakennusvaiheessa pystyisi 

olemaan kovinkaan laajamittaista.  

 

Potentiaalisissa käyttäjämäärissä Lappeenranta on selvästi näistä pienin alue. 

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteinen opiskelijamäärä on noin 7000 

henkeä, mikä tuo haasteita omarahoitusosuuden keräämiselle. Lisäksi tästä 



 

64 
 

joukosta tulee löytää vielä vapaaehtoisia mukaan luomaan toimintaan sisältöä, 

mikä on osoittautunut haasteelliseksi monille lappeenrantalaisille yhteisöille kuten 

LTKY:lle, SAIKOlle ja myös Parrulle. Etuna pienessä yhteisössä on kuitenkin se, 

että sen tarpeet ja paikalliset liikuntamahdollisuudet on helposti kartoitettavissa, ja 

niistä pystytään rakentamaan helposti kaikkia käyttäjiä palveleva kokonaisuus. 

 

Kuten Oulun ja Rovaniemen budjeteista huomataan, vaativat toimivat 

korkeakoululiikuntapalvelut myös paljon rahallisia panostuksia. Organisaation 

täysipäiväisten työntekijöiden palkkoihin menee iso osa käytettävissä olevista 

varoista. Lappeenrannassa kokemusta tällaisesta menettelystä ei vielä ole, mutta 

liikuntasuunnittelijan työpanoksesta olisi saatava sen merkittävän budjettiosuuden 

vuoksi paljon irti. 

 

Organisaation muodostamisessa Lappeenrantaan kannattaa ehdottomasti ottaa 

mukaan urheiluseura Parru, ja perustaa konseptin tarjontaa täydentävä 

liikuntatoimikunta, joka voi pääperiaatteiltaan toimia samalla tavalla kuin 

Rovaniemellä. Yhteistyömahdollisuuksien kautta myös Lappeenrannassa voidaan 

tarjontaa täydentää yksityisten palveluntarjoajien ja urheiluseurojen kautta, mutta 

taloudellisesti kannattavin ratkaisu on palkata organisaatioon myös riittävä määrä 

ohjaajia. 

 

Trondheimista voidaan toiminnan kehittämisen ja jatkuvuuden turvaamiseksi 

ottaa mukaan myös organisaation selkeiden sääntöjen ja organisaatiokaavion 

muodostaminen. Tämä tulee ajankohtaiseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun 

liikuntapalveluita tarjoava organisaatio muutetaan joksikin yhteisömuodoksi. 

Esimerkiksi Oulussa virallista yhteisömuotoa ei ole, joten suuria paineita 

esimerkiksi yhdistyksen välittömästä perustamisesta ei ole. 

 

Ennen kaikkea Oulun, Rovaniemen ja Trondheimin toiminnasta tulee ottaa oppia 

paikallisten toimijoiden ja tärkeiden sidosryhmien mukaan ottamisesta. Uusi 

organisaatio osittain uudessa toimintaympäristössä ei yksin pysty luomaan ja 

kattamaan liikuntatottumuksiltaan ja tarpeiltaan melko heterogeenisen joukon 

tarpeita.  
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Vertaisoppimisen kohteista voidaan myös huomata, että tiedottaminen ja 

tinkimätön työpanos ovat välttämättömiä toimivan kokonaisuuden 

rakentamisessa. Toimivat liikuntapalvelut tarvitsevat henkilöstöresurssien lisäksi 

panostuksia myös tiloihin ja välineisiin. Tiedottamisen kohdalla on myös osattava 

käyttää tehokkaasti nykyaikaisia kanavia, kuten Internet-sivuja ja Facebookia. 

 

Liikuntatutorit ovat käytössä sekä Oulussa että Rovaniemellä. Tämä olisi uusi 

toimintamalli Lappeenrantaan, mutta asiassa kannattaa perehtyä enemmän tämän 

muotoisen liikuntapalvelun saamiseksi myös Lappeenrannassa. 

 

Ominaista vertaisoppimispaikkakunnille on erilaisten liikuntamahdollisuuksien 

monipuolisuus, liikuntaan erikoistunut organisaatio, yhteistoiminta paikallisten 

sidosryhmien ja muiden liikuntapalveluita tuottavien organisaation kanssa, ja 

toiminnan taloudellinen laajuus verrattuna Lappeenrannan lähtötilanteeseen. 
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8 KORKEAKOULULIIKUNNAN	KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS	
 
Käyttäjälähtöisen korkeakoululiikuntakonseptin luomiseksi teetettiin 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle, sekä 

Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille kyselytutkimus, jossa kartoitettiin 

vastaajien taustaa ja liikuntatottumuksia. Lisäksi kyselyyn vastanneilta henkilöiltä 

kartoitettiin heidän harrastamiaan liikuntamuotoja, jotta eri lajien ja 

liikuntamuotojen kohdalla pystyttäisiin paremmin vastaamaan käyttäjien tarpeita. 

Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien mielipiteitä tämän hetkisistä 

liikuntapalveluista ja heiltä pyydettiin kehitysehdotuksia liikunta- ja 

hyvinvointipalveluihin.  Tutkimus toteutettiin Webropol-kyselynä ja vastaajat 

tavoitettiin sähköpostin, ylioppilaskunnan ja opiskelijakunnan kotisivujen ja 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Intran kautta. Kyselyssä oli sekä 

monivalinta- että avoimia kysymyksiä. Saimaan ammattikorkeakoulun 

henkilökunta rajattiin vastaajien ulkopuolelle, koska heillä on tällä hetkellä 

käytössä oma Iloa Elämään työkyvyn ylläpito -konsepti. Tutkimuksessa esitetyt 

kysymykset ovat työn liitteessä 2. 

8.1 Liikuntakyselyn	tulokset	yliopiston	opiskelijat	ja	
henkilökunta	

 
Yleisesti: 

Vastaajia yhteensä 484, joista miehiä noin 55 prosenttia ja naisia noin 45 

prosenttia. Vastaajista yliopisto-opiskelijoita oli noin 88 prosenttia ja loput 

kuuluivat henkilökuntaan. Kilpaurheilijoita vastaajista oli vajaa kymmenes.   

 

 
Kuva 11 Vastaajat LUT 
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61 prosenttia vastaajista harrastaa liikuntaa 3-5 kertaa viikossa. 1-2 kertaa 

liikuntaa viikossa harrastavia oli vajaa neljännes, ja yli 5 kertaa viikossa liikkuvia 

noin 15 prosenttia vastaajista. 

 

Suurimmat syyt liikkumattomuudelle ovat vastaajien mielestä ajan puute, 

liikuntapalveluiden huono sijainti sekä liikuntapalveluiden hinta – liikuntapalvelut 

ovat kalliita. Vapaamuotoisissa vastauksissa syinä liikkumattomuuteen tulivat 

esille muun muassa laiskuus ja liikuntavuorojen huono ajankohta, esimerkiksi 

keskellä päivää. Lisäksi useassa vastauksessa mainittiin myös liikuntatilojen 

korkea käyttöaste tiettyyn aikaan ja tietyissä lajeissa syyksi liikkumattomuuteen, 

tai haluttomuuteen osallistua toimintaan. 

 

Mitä lajeja vastaajat harrastavat (kuva 12): 

Suosituin laji vastaajien keskuudessa oli kuntosaliharjoittelu, jota kyselyn mukaan 

jollain tasolla harrastaa vajaat 70 prosenttia vastaajista. Vaikka kaikilla näin 

vastanneilla kuntosaliharjoittelu ei ole liikuntaharrastuksen päämuoto, kertoo se 

kuitenkin selkeästi siitä, että tulevaisuudessa on syytä kiinnittää enemmän 

huomiota juuri kuntosalipalveluihin. 

 

Seuraavaksi suosituimmat liikuntamuodot olivat kävely (40 prosenttia vastaajista) 

ja juoksu (lenkkeily) (noin 60 prosenttia vastaajista).  Suosittujen lajien joukossa 

olivat myös aerobic tai muu sellainen jumppa (30 %), salibandy (21 %), hiihto 

(31,7 %) ja uinti (21,9 %) ja sulkapallo (10 %). Muun muassa kyykkä, golf, 

jalkapallo, jääkiekko ja tanssi sekä luistelu kuuluvat keskimäärin joka 

kymmenennen vastaajan harrastuksiin.  
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Kuva 12 Vastaajien harrastukset LUT 

 

Yleisesti ottaen lajeja oli vapaissa vastauksissa (joku muu, mikä) esillä hyvin 

monipuolisesti aina ratsastuksesta ultimateen eli liitokiekkoon. Moneen kertaan 

mainittuja lajeja olivat jooga, pyöräily, ratsastus, laskettelu ja lumilautailu. 

Kyselyssä tulivat esille myös kahvakuulaharjoittelu sekä erilaiset kamppailulajit. 

Nämä listaamattomat lajit käsittivät noin 27 prosenttia vastaajista.  

 

 

Kenen tarjoamia palveluita vastaajat käyttävät: 

Vastaajista peräti 52 prosenttia käytti yksityisten palveluntarjoajien palveluita. 

Yliopiston palveluita käyttäviä vastaajista oli noin 50 prosenttia. Noin 28 

prosenttia käyttää myös Lappeenrannan kaupungin palveluita, ja vajaa 20 

prosenttia vastaajista harrastaa vain omatoimista liikuntaa. Johonkin 

urheiluseuraan kuului noin 14 prosenttia vastaajista. Kansalaisopiston palvelut 

eivät olleet vastaajien keskuudessa kovinkaan käytettyjä. Annettujen 

vaihtoehtojen ulkopuolella mainittiin erilaiset kaveriporukan aktiviteetit. 
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Muu aktiivisuus: 

Vastaajista 32 prosenttia kuului johonkin yliopiston kerhoon tai on mukana tutor- 

tai kiltatoiminnassa. Aktiviteetit vaihtelevat hyvin laajalti aina moottorikerhosta ja 

LTKY:n urheiluseurasta yliopiston ainejärjestön eli killan puheenjohtajuuteen. 

 

Arvio tämän hetkisistä liikuntapalveluista: 

57 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että korkeakoululiikunta ei huomioi heidän 

tarpeitaan tarpeeksi hyvin. 27 prosenttia näki korkeakoululiikunnan tällä hetkellä 

tarpeeksi monipuolisena, ja noin 16 prosenttia ei tiennyt millaista liikuntatarjontaa 

yliopistolla tällä hetkellä on. Muun vapaa-ajan palveluiden kohdalla sen sijaan 44 

prosenttia vastaajista näki tarjonnan olevan tällä hetkellä tarpeeksi monipuolista. 

Silti 30 prosenttia vastaajista ei näe muun vapaa-ajan tarjonnan kohtaavan 

tarpeitaan. 

 

Missä korkeakoululiikunnan ja muun vapaa-ajan toiminnan tarjoajat ovat 

tällä hetkellä onnistuneet: 

Vastaajien mielestä korkeakoululiikunnan tarjoajat olivat onnistuneet erityisesti 

kuntosalien kohdalla, jotka olivat kyselyn aikaan LUTissa täysin ilmaisia ja niitä 

pääsi käyttämään usein.  Onnistumisena nähtiin myös monitoimisalin käyttö 

monipuolisesti eri lajien kohdalla. Myös urheiluseura Parrun toiminta koettiin 

onnistuneena ja monipuolisena, sekä erilaiset tapahtumat, kilta- ja kerhotoiminta 

mukavina piristysruiskeina.  Kiitosta sai myös Nationaali kyykkäliiga, jossa 

kilpaillaan joka talvi.  

 

Käytettyihin tiloihin nähden palvelut nähdään onnistuneena ja hankinnat 

liikuntatiloihin (esimerkiksi tatami) saivat myös kehuja. Lisäksi vastaajat 

kiittelevät erilaisten tempausten ja liikuntatapahtumien järjestämisestä. 

 

Henkilökunnan salin avaaminen opiskelijoiden käyttöön nousee yksittäisenä 

toimintona erittäin merkittäväksi onnistumisen mittaamista kuvaavaksi tekijäksi. 

Tapahtumien kohdalla esiin nostettiin Hyvinvointiviikko, Skinnarilan kymppi ja 

Huhtiniemen liikuntayö. 
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Missä korkeakoululiikunnan ja muun vapaa-ajan toiminnan tarjoajat ovat 

tällä hetkellä epäonnistuneet: 

Kuntosalipalveluita ei pidetty kyselyssä ainoastaan onnistuneena, vaan ne saivat 

myös moitteita. Kuntosalit ovat tällä hetkellä melko kovalla käyttöasteella, ja 

varustetaso ei ollut kyselyn aikaan monitoimisalin läheisyydessä olevalla salilla 

kovin nykyaikainen. Lisäksi opiskelijat eivät pitäneet 7-vaiheen kuntosalin 

aikarajoituksista. Tämä kohta kyselyssä on ristiriidassa edellisen kohdan (missä 

korkeakoululiikunnan tarjoajat ovat onnistuneet) vastauksen kanssa, koska siinä 

kohdassa kuntosalit saivat positiivista palautetta. Kuntosalien kohdalla puutteiksi 

mainittiin huonot laitteet, huono ilmanvaihto ja ahtaus. Myöhemmin keväällä 

2011 opiskelijoiden käytössä ollut LUT:in kuntosali päivitettiin kalustoltaan 

vastaamaan käyttäjien tarpeita. 

 

Palautetta kyselyssä tuli myös naisten ja aloittelijoiden huomioimisesta. 

Vastaajien mielestä tarjontaa ei ole tällä hetkellä kohdistettu oikein. Tilojen koot 

ja käyttöajat ovat myös kyselyn perusteella ongelma ja samalla yksityisten 

palveluntarjoajien hinnat. Lisää parannusta kaivattiin myös tiedottamiseen ja 

liikunnan pariin ohjaamiseen. Ohjatut liikuntavuorot olivat yksi yleisesti 

epäonnistuneena pidetty asia.  

 

Vastaajien mielestä tällä hetkellä ei järjestetä tarpeeksi liikuntatapahtumia ja 

tiedottaminen ei ole tarvittavalla tasolla. Tehokkaimmat informaation lähteet ovat 

sähköposti (61 prosenttia), ylioppilaskunnan nettisivut (46 prosenttia), 

ilmoitustaulut sekä yliopiston nettisivut. Myös sosiaalinen media ja kaverit ovat 

tärkeitä informaation lähteitä.  

 

Liikunnan osalta kaivattiin myös keinoja madaltaa kynnystä osallistua 

tervehenkisiin tapahtumiin. Ylipäätään kyselyn perusteella tarjonnasta puuttuivat 

monipuolisuus, asianmukaiset tilat ja oikeanlainen tiedottaminen sekä liikkumaan 

kannustaminen. Puutteina nähtiin myös muun muassa yleisurheilumahdollisuuden 

puute Lappeenrannan länsialueella. Kehitysehdotuksina esitettiin muun muassa 

tennis- ja sulkapallokentän mahdollisuus kampuksen lähistöllä. 
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Mitä lajeja/liikuntamuotoja haluaisit korkeakoulun liikuntatarjontaan: 

Vastaajat haluaisivat parempia kuntosalipalveluita, enemmän ohjattua liikuntaa 

kuten jumppaa, kuntosaliharjoittelua ja muita ryhmäliikuntalajeja, mutta myös 

joidenkin lajien kohdalla ehdotettiin kilpailutoimintaa (salibandy, koripallo). 

Esille tulivat myös yleisurheilu, kiipeily, kamppailulajit, painonhallintaliikunta ja 

erilaiset tanssit. Vastaajien mielestä erilaiset joukkuelajit ovat myös usein jääneet 

liian vähälle huomiolle, eli suosituimpia lajeja voisi olla ohjelmassa ja tarjonnassa 

enemmän. Näiden lajien kohdalla monitoimisalin vuorot voivat olla jaettu 

epätasaisesti, ja jotkut lajit vaativat entistä enemmän vuoroja. Tulevaisuuden 

tarjontaan toivottiin myös venyttelyä, kuntonyrkkeilyä, aerobicia ja joogaa. 

Tällaiset lajit palvelevat hyvin opiskelijoita ja olisivat myös helppoja järjestää. 

 

Esimerkiksi kamppailulajien kohdalla on tilausta kaupungin länsialueelle ja 

etenkin kampusalueelle, mikä olisi varmasti toteutettavissa seurayhteistyöllä. 

Uimismahdollisuudet eivät olennaisesti parannu länsialueella vuosiin, mutta 

kysynnän vallitessa on kaupungin palvelut saatava opiskelijaystävällisemmiksi. 

 

Liian vähälle huomiolle jääneistä lajeista nousevat eniten esiin kuntosalia vaativat 

lajit, sekä suosituimpiin joukkuelajeihin liittyvät vuorot. Tyttöjen palloilulajeja 

tulisi myös kehittää ja saada toiminta paremmin pyörimään. 

 

Liikuntatapahtumien kohdalla vastaajat toivoivat lisää tapahtumia, joissa pääsee 

kokeilemaan erilaisia lajeja ja eri liikuntamuodot esittäytyvät.  Lisäksi toiveissa 

olivat erilaiset tempaukset, joissa henkilökunta ja opiskelijat liikkuisivat yhdessä. 

Puulaakiturnaukset, hiihtokisat, salibandysarja ja erilaiset lenkkeilytapahtumat 

olivat suosituimpia vastauksia. Näissä tapahtumissa tulisi huomioida siis yksilöt, 

mutta myös joukkuelajit, ja ehdottomasti passiivisemmat ryhmät. 66 prosenttia 

vastaajista oli sitä mieltä, että liikuntatapahtumia on aivan liian vähän.  

 

Paremmuudesta voitaisiin yhdessä mitellä leikkimielessä erilaisissa Skinnarilan 

mestaruus –kilpailuissa. Tapahtumiin voitaisiin myös liittää asiantuntijoiden 

luentoja ja esimerkiksi kehonkoostumusmittauksia. Huhtiniemen 

liikuntayökonsepti nähdään erittäin toimivana ja tällaista toimintaa haluttaisiin 
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enemmän. Toivelistalla ovat myös erilaiset pitkäkestoisemmat turnaukset ja sarjat. 

Kehitysideoiden mukana olivat mm. myös vahvamieskilpailut, tyttöjen 

kuntosalitreenit, salsatapahtuma.  

 

Korkeakoululiikuntakokonaisuuteen noin puolet toivoo sisältyvän myös muuta 

vapaa-ajan toimintaa, kuten alkoholittomat tapahtumat, erilaiset excursiot, 

liikuntakerhot, peli-illat, harrastepäivät sekä ravintoon ja liikuntaan liittyvät 

neuvonnat. Korkeakoulun toivotaan myös tukevan erilaisiin tapahtumiin 

osallistuvia koulun joukkueita Opiskelijoiden Suomen mestaruuskilpailuissa. 

Tulevaisuudessa tulee huomioida myös liikuntaesteiset, ja 

korkeakoululiikuntakokonaisuuden rinnalla olevat muut palvelut voisivat olla 

erilaisia retkiä messuille tai urheilutapahtumiin. 

 

Henkilökunnan puolelta tuli myös esitys mahdollisuudesta, että ohjattuun 

liikuntaan saisi käyttää vähintään yhden tunnin viikoittaista työaikaa, mikä on 

erittäin kannustava ratkaisu liikkumisen lisäämiseksi. 

 

Liikuntapalveluista maksaminen: 

Noin 80 prosenttia vastaajista olisi valmis maksamaan toimivista 

liikuntapalveluista yli 20 euroa vuodessa. Tämä summa sisältäisi silloin 

monipuolisen tarjonnan ryhmäliikuntaa sekä muuta ohjattua toimintaa ja 

asianmukaiset tilat joukkuelajeille sekä asianmukaiset kuntosalipalvelut. Tätä 

maksua vastaan toivotaan myös alennuksia kaupungin ja yksityisten 

palveluntarjoajien palveluista. LUTin opiskelijoiden maksuvalmius on esitetty 

kuvassa 13. 
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Kuva 13 Liikuntapalveluiden hinta, LUTin opiskelijat 

 

Tämän hetken palveluista ei ole painetta vielä pyytää korkeaa maksua, mutta 

kulttuurin ja käytännön omaksumisen kannalta olisi korkeakoululiikunnan hyvä 

kerätä pieni lukukausi- tai lukuvuosimaksu oman rahoituksen järjestämiseksi. 

Vastaajat toivovat saavansa rahoillensa vastineeksi asialliset kuntosalipalvelut, 

useita erilaisia lajeja, ohjattua liikuntaa sekä erilaisia liikuntatapahtumia. Mutta 

myös uimahallin käyttöä olisi saatava edullisemmaksi, ja ryhmäliikuntatunteja, 

kuten jumppaa, lisättävä. 

 

Tiedottaminen: 

Parasta tapa saada informaatiota liikuntapalveluista olisivat Internet-sivut ja 

sähköposti. Myös ilmoitustaulu nähtiin toimivana vaihtoehtona. Järkevin 

kokonaisratkaisu olisi kuitenkin ohjata ja kerätä informaatio yhteen paikkaan – 

Internet-sivuille. Tämä vaatii kuitenkin rahallista panostusta sivujen luomiseen. 

Facebookin roolia sosiaalisena mediana ei tule aliarvioida, vaan se on nykyään 

erittäin toimiva tiedotusmuoto, jonka myös usea vastaajista löytää. 
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8.2 Liikuntakyselyn	tulokset	yliopiston	kansainväliset	opiskelijat	
ja		kv‐henkilökunta	

 
Yleisesti: 
Vastaajia kyselyyn oli erittäin vähän. 40 vastaajasta miehiä oli 25 ja naisia 15.  

Opiskelijoita heistä oli 36 kappaletta ja henkilökuntaan kuului neljä vastaajaa. 

Kyselyn piti mennä yliopiston Intra-verkon kautta kansainväliselle 

sähköpostilistalle, jota kautta odotettu vastausmäärä oli paljon saavutettua 

suurempi. 

 

Vastaajien liikunta-aktiviisuus muodostui niin, että reilu 40 prosenttia liikkuu 3-5 

kertaa viikossa ja 35 prosenttia vastaajista liikkuu 1-2 kertaa viikosssa. Tätä 

aktiivisempia joukossa oli vajaat kahdeksan prosenttia. Loput vastaajista ei 

liikkunut ollenkaan tai harrasti vain arkiliikuntaa. 

 

Suurimmat syyt liikkumattomuuteen ovat ajan puute ja tarpeeksi lähellä olevien 

aktiviteettien puute. Lisäksi liikkumista kansainvälisten yhteisön jäsenten 

kohdalla rajoittaa liikunnan kallis hinta ja tiedottamisen puute. Reilu 20 % 

vastaajista ilmoittaa, että tarjonnassa ei ole heitä kiinnostavia lajeja. Vajaa 

kymmenes näkee liikunnan aloittamisen kynnyksen liian suurena. 

 

Liikuntamuodot: 

Suosituimmat lajit olivat kuntosaliharjoittelu, uiminen, kiipeily, tanssi, jalkapallo, 

koripallo ja juokseminen. Lisäksi listan ulkopuolelta esille tulleita harrastuksia 

olivat sulkapallo, hiihto, kamppailulajit, jooga, luistelu ja ratsastus. Lajikirjo on 

myös kansainvälisten jäsenten kohdalla melko monipuolinen.  

 

Suurimman osan heidän liikuntapalveluistaan tarjoaa yliopisto. Vajaa 30 

prosenttia käyttää kaupungin palveluita, ja kymmenes kuului johonkin 

urheiluseuraan. Yksityisen palveluntarjojien kohdalla käyttäjiä oli yksi vastaajista. 

Liikuntaa harrastettiin myös jonkin verran omatoimisesti. 
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Informaation kulku ja tapahtumat: 

Vastaajien mielestä he eivät tällä hetkellä tiedä tarpeeksi korkeakoulun 

järjestämästä liikunnasta ja muista vapaa-ajan palveluista. Lisäksi palveluiden ei 

nähdä kohtaavan kovin hyvin heidän omia tarpeitaan. Liikuntatapahtumia 

toivottaisiin yleisesti lisää, ja enemmän tarjontaan mm uimiseen, tanssimiseen ja 

kiipeilemiseen. Lisäksi ulkomaalaiset haluaisivat kokeilla esim. jääkiekkoa. 

 

Tällä hetkellä eniten informaatiota urheilu- ja vapaa-ajan mahdollisuuksista 

saadaan sähköpostin kautta. Kolmasosa vastaajista lukee myös Internet-sivuja tai 

ilmoitustauluja. Tärkeitä informaatiolähteitä ovat myös kaverit ja tutorit. Jatkossa 

informaatiota toivottaisiin saatavan edelleen sähköpostilla, Internetistä tai 

ilmoitustauluilta. 

 

Urheilutapahtumien kohdalla toivottiin erilaisia kilpailutapahtumia, talviurheilua, 

vapaaottelua, juoksemista sekä jalkapalloa ja muita joukkuelajeja.  

 

Liikuntapalveluiden hinta: 

Liikunnasta oltaisiin valmiita maksamaan vähemmän kuin suomalaisten 

keskuudessa, eli 31 prosentin mielestä tarjonnan tulisi olla ilmaista ja puolet 

vastaajista maksaisi liikunnasta 10–30 euroa. Tätä summaa vastaan haluttaisiin 

mahdollisimman paljon erilaisia lajeja – tässä kohtaa nousee esiin taas erityisesti 

uinti -  mutta myös erilaiset pallopelit, tanssi ja keilailu. 
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8.3 Liikuntakyselyn	tulokset	Saimaan	ammattikorkeakoulu	
 
Yleisesti (kuva 14): 
Kyselyyn vastasi 268 Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijaa, joista 197 oli 

naisia ja 71 miehiä. Suurin osa vastaajista (241) opiskeli Lappeenrannassa. Loput 

vastaajista opiskelivat Imatralla. Vastaajista kahdeksan prosenttia harrasti 

kilpaurheilua. 

 

 
Kuva 14 Vastaajat Saimia 

 

51 % vastaajista harrasti liikuntaa 3-5 kertaa viikossa ja 33 % vastaajista 1-2 

kertaa viikossa. Täysin liikuntaa harrastamattomia vastaajista oli neljä prosenttia 

ja yhdeksän prosenttia harrasti vain hyötyliikuntaa.  

 

Suurin yksittäinen syy liikkumattomuuteen oli ajanpuute (61 %). Seuraavaksi 

suurin syy oli liikuntaharrastuksen hinta. Muina syinä esille nousivat laiskuus ja 

liikuntatilojen huono kunto.  

 

Suosituin liikuntamuoto Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden 

keskuudessa oli kävely (53 % vastaajista). Seuraavaksi suosituimmat lajit olivat 

kuntosaliharjoittelu (52 % vastaajista) ja juoksu (50 % vastaajista). Vastaajien 

harrastuksiin kuuluivat myös uinti (25 %) ja hiihto (21 %). Yli 10 % vastaajista 

harrasti myös tanssia (15 %), salibandya (14 %), luistelua (14 %), sauvakävelyä 
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(10,2 %). Listan ulkopuolelta suosituimmat lajit olivat pyöräily, ratsastus, zumba, 

sulkapallo ja jooga.  

 
Taulukko 2 Vastaajien harrastukset Saimia 

 
 

 

Ammattikorkeakoulun kohdalla vastaajista vain 29 prosenttia käytti korkeakoulun 

omia liikuntapalveluita. Yksityisen palveluntarjoajan palveluita heistä käytti vajaa 

puolet (49 %). Kampuksen sijainti keskustassa näkyi kaupungin tarjoamien 

liikuntapalveluiden käytössä (38 %). Urheiluseuraan vastaajista kuului 17 % ja 

vajaa 30 % harrasti vain omatoimista liikuntaa. Kansalaisopiston 

liikuntapalveluita käytti kahdeksan prosenttia vastaajista. 

 

Ammattikorkeakoulun kohdalla muu aktiivisuus ei ollut kovin suurta, ja 85 % 

vastaajista ei kuulunut mihinkään kerhoon tai yhdistykseen. 

 

Vastaajista 36 % ei tiennyt millaista liikuntatarjontaa ammattikorkeakoulussa on. 

38 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että korkeakoululiikunta ei huomioi heidän 

tarpeitaan tarpeeksi hyvin. 27 % vastaajista oli tyytyväisiä tämän hetkisiin 

palveluihin.  
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Muiden vapaa-ajan palveluiden kohdalla 70 % vastaajista ei tiennyt millaista 

tarjontaa ammattikorkeakoulussa on. 23 % vastaajista ilmoitti, että muu vapaa-

ajan toiminta ei kohtaa heidän tarpeitaan. 

 

Ammattikorkeakoulun kohdalla opiskelijoiden mielestä liikuntapalveluissa oltiin 

onnistuttu niiden monipuolisuuden lisäämisessä. Yksittäisinä onnistumisina esille 

nousivat kuntosalipalvelut sekä ryhmäliikuntatunnit. Myös erilaiset turnaukset ja 

liikuntapäivät olivat vastaajien mielestä onnistuneita. 

 

Ammattikorkeakoulun nähtiin epäonnistuneen liikuntapalveluista tiedottamisessa 

ja siinä, että kaikki eivät pääse osallistumaan suosituille ryhmäliikuntatunneille. 

Lisäksi liikuntapalvelut olivat osalle huonosti aikataulutettuja, eikä esimerkiksi 

kuntosali ollut tarpeeksi opiskelijoiden käytössä. Vastaajat kokivat myös erilaisten 

tasoryhmien puuttumisen eri lajeissa epäonnistumisena.  

 

Vastaajista 80 % oli sitä mieltä, että liikuntatapahtumia ei järjestetty tarpeeksi ja 

73 % koko tiedottamisen puutteelliseksi. Vastaajat saivat tietoa liikuntapalveluista 

eniten ilmoitustaululta (70 %) ja korkeakoulun Internet-sivuilta (54 %). Vajaa 

viidennes sai tietonsa opiskelijakunnan Internet-sivuilta ja 10 % vastaajista 

sähköpostitse.  

 

Liikuntatarjontaan toivottiin erityisesti lisää erilaisia ryhmäliikuntatunteja. Tämän 

lisäksi ammattikorkeakoulun opiskelijat haluaisivat tarjontaan lisää erilaisia 

palloilu- ja joukkuelajeja. Tarjontaan haluttaisiin myös lisää ohjattua liikuntaa 

sekä kuntosalivuoroja.  

 

Olemassa olevasta tarjonnasta liian vähälle huomiolle koettiin jääneen 

kuntosaliharjoittelun, sulkapallon ja erilaisten jumppien. Vastaajista 55,4 

prosenttia toivoisi, että korkeakoululiikuntakokonaisuuteen kuuluisi myös muita 

vapaa-ajan toimintoja. 

 

32 % ammattikorkeakoulun kyselyyn vastanneista opiskelijoista näkee, että 

korkeakoululiikunnan palveluiden tulisi olla maksuttomia, tai ne saisivat maksaa 
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korkeintaan 10–20 euroa vuodessa. Neljännes vastaajista maksaisi palveluista 21–

30 euroa ja 16,5 % 31–40 euroa. 22 % olisi valmis maksamaan toimivista 

liikuntapalveluista yli 41 euroa.  

 

 
Kuva 15 Liikuntapalveluiden hinta, Saimian opiskelijat 

 

80 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että liikunta voisi olla osana tutkintoa. 

Parhaana informaatiokanavana vastaajat pitävät Internet-sivuja (76 %), mutta 

myös sähköposti (60 %) ja ilmoitustaulut (63 %) koetaan hyvänä 

informaatiokanavana. Näiden lisäksi mainitaan usein myös Facebook. 

 

8.4 Liikuntakyselyn	tulokset	Saimian	kv‐opiskelijat	
 

Kyselyyn vastausmäärä oli erittäin alhainen. 28 vastaajasta 16 oli miehiä ja 12 

naisia. Vastaajien liikunta-aktiivisuus jakautui niin, että suurin osa, noin 40 

prosenttia, harrasti liikuntaa 1-2 kertaa viikossa. Reilu viidennes harrasti liikuntaa 

3-5 kertaa viikossa, ja viidennes myös enemmän kuin kuusi kertaa viikossa. Vain 

hyötyliikuntaa harrastavia mukana oli 14 prosenttia.  
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Selkeästi suurimmat syyt kv-opiskelijoiden liikkumattomuuteen olivat 

liikuntaharrastuksen hinta (64 %), liikuntapaikkojen sijainti (46 %) ja 

puutteellinen informaatio (57 %). Näiden jälkeen suurin syy oli ajanpuute. 

 

Suosituimmat liikuntamuodot kv-opiskelijoiden keskuudessa olivat 

kuntosaliharjoittelu, uinti, jalkapallo, tanssi, tennis ja aerobic. Listan ulkopuolelta 

harrastuksiksi mainittiin muun muassa kriketti. 

 

Reilu kolmannes vastaajista käytti korkeakoulun liikuntapalveluita, 16 % 

kaupungin palveluita, 12 % oli urheiluseuran jäsen ja 64 % vastaajista järjesti 

liikuntaharrastuksensa itse, yliopiston tai kavereiden kautta, tai ei harrastanut 

liikuntaa vaihto-opiskelijana. Yksikään vastaajista ei käyttänyt yksityisten 

palveluntarjoajien palveluita.  

 

Kansainväliset opiskelijat eivät kyselyn mukaan tiedä tällä hetkellä tarpeeksi 

korkeakoulun liikuntamahdollisuuksista, ja puolet on sitä mieltä, että tarjonta ei 

kohtaa heidän tarpeitaan. Yli 90 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei 

liikuntatapahtumia ole tällä hetkellä tarpeeksi. Liikuntatarjontaan toivottiin 

tennistä, uintia, pöytätennistä, tanssia, erilaista ohjattua ryhmäliikuntaa sekä 

erilaisia joukkuelajeja. 

 

Vaihto-opiskelijoista, jotka vastasivat kyselyyn, 86 % ilmoitti, ettei tällä hetkellä 

liikuntapalveluista ole saatavissa tarpeeksi tietoa. Parhaimmat tavat saada 

informaatiota liikuntapalveluista ovat Saimian kv-opiskelijoiden mielestä Internet-

sivut, ilmoitustaulu ja sähköposti. Lisäksi informaatiota toivottiin saavan myös 

tutorien kautta. 

 

40 % vastaajista ilmoitti, että toimivien korkeakoululiikuntapalveluiden tulisi olla 

kokonaan maksuttomia. Vajaa 30 % vastaajista olisi valmis maksamaan 10 – 20 

euroa vuodessa ja 18 % vastaajista 21 – 30 euroa vuodessa. 30 euroa suurempia 

summia olisi valmis maksamaan 14 prosenttia vastaajista.  
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8.5 Kyselyn	tulosten	vertailu	korkeakoulujen	kesken	
 

Erilaisesta liikuntakulttuurista ja olemassa olevasta tarjonnasta johtuen on LUT:in 

ja Saimian opiskelijoiden liikuntakyselyn vastauksissa havaittavissa selkeitäkin 

eroja. Maksuvalmius on yliopiston opiskelijoiden selvästi korkeampi kuin 

ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa, mikä johtuu osittain siitä, että 

yliopiston liikuntatarjonta on ollut monipuolisempaa. Tämä selittyy myös  

liikuntaan aiemmin käytettyjen resurssien erilaisuudella. 

 

Myös erilaisten liikuntamuotojen harrastusmäärien kohdalla on havaittavissa 

eroavaisuuksia, ja siinä kenen tarjoamia liikuntapalveluita eri korkeakoulujen 

opiskelijat käyttävät. Toiminnan siirtyessä yhteiskampukselle ja laajemman 

tarjonnan tullessa kaikkien opiskelijoiden käyttöön, tulevat erot 

hintanäkemyksissä ja eri lajien harrastusmuodoissa todennäköisesti tasoittumaan. 

 

Selkeästi kyselyistä nousee kuitenkin esille se, että tarjontaa tulisi monipuolistaa 

ja viestintää liikuntapalveluista tehostaa. Kyselyjen vastaukset eivät ole niin 

heterogeenisiä, etteikö tulevassa liikuntakonseptissa voitaisi ottaa yhdenvertaisesti 

huomioon molempien korkeakoulujen opiskelijoiden kyselyssä esittämiä toiveita, 

tarpeita ja näkemyksiä.  

 

Lappeenrannalle ominainen luonnon läheisyys ei noussut kyselyssä juurikaan 

esille esimerkiksi erilaisten vesiurheilumahdollisuuksien kuten melonta ja soutu 

kohdalla. Ulkona tapahtuvan liikkumisen järjestäminen on kuitenkin helppo ja 

miellyttävä tapa lisätä korkeakoululiikuntapalvelujen tarjontaa, ja tätä pystyttäisiin 

toteuttamaan esimerkiksi yhteistyössä Suomen Ladun paikallisjärjestön Saimaan 

Ladun kanssa. 

 

 

 

 

  



 

82 
 

9 ESITYS	PALVELUKONSEPTISTA	JA	SEN	

TOTEUTTAMISESTA	
 
Teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen pohjalta suunniteltiin palvelukonsepti, 

joka esitellään tässä luvussa. Luvussa on käyty läpi niitä palvelukonseptin 

kannalta olennaisimpia asioita ja havaintoja, jotka toimintaa käynnistyessä tulee 

ottaa huomioon. Luvussa esitellään myös suunnittelun tuloksena syntynyt 

palvelukonsepti: SaLUT - Saimaan korkeakoululiikunta. 

 

9.1 Mitä	palvelukonseptin	toteuttaminen	vaatii?	
 
Korkeakoululiikuntakonseptin suunnittelun tueksi voidaan ottaa Hyvä 

korkeakoululiikunta (2011) raportissa esitelty Liikuntatalo-malli, jonka avulla 

käytännön toteuttaminen hajotetaan erilaisiin kokonaisuuksiin, joista toimivat 

liikuntapalvelut rakentuvat. Liikuntatalo-malli on esitelty tässä työssä luvussa 6. 

Tätä mallia tukemaan on tässä työssä kerätty teorioita ja viitekehyksiä, jotka 

helpottavat liikuntatalo-mallin toteuttamista. 

 
Toimiva kokonaisuus rakentuu vankasta perustasta, eli taloudesta ja strategiasta 

(Liikuntatalomallin osat A ja B). Talouden ohjaus sisältää korkeakoululiikunnan 

rahoituksen selvittämisen ja budjetoinnin. Strategiaa varten tulee määrittää 

tavoitteet, jotka toiminnalla halutaan saavuttaa, ja määritellä sekä sitoutua 

toteuttamaan keinoja niiden saavuttamiseksi. 

 

Kokonaisuuden kannalta konsepti tarvitsee myös toimivat rakenteet 

(liikuntatalomallin osiot D ja C) ja toimivat prosessit (liikuntatalomallin osio E). 

Rakenteet muodostuvat suunnittelusta, tukitoimista ja ohjauksesta. Toimivat 

prosessit vaativat taas tiedottamista, seurantajärjestelmää ja palautejärjestelmää. 

 

Perustan ja toimivien rakenteiden ja prosessien kautta tähdätään tavoitteeseen: 

toimiviin liikuntapalveluihin. Tähän tiivistyy liikuntatarjonnan, liikkumaan 

aktivoimisen ja liikuntapalveluiden käytön onnistuminen, mielekkyys ja 
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laadukkuus. Liikuntapalvelujen rinnalle on tässä tutkimuksessa otettu myös 

hyvinvointipalvelut, jotka tukevat ja täydentävät toimivia liikuntapalveluja. 

9.2 SaLUT	‐	Saimaan	korkeakoululiikunta		
 
Toimiva, houkutteleva ja uskottava kokonaisuus vaatii erottuvan brandin, joka 

itsessään kertoo mistä toiminnassa on kysymys. SaLUT (Sa tulee Saimaan 

ammattikorkeakoulun lyhenteestä Saimia, ja LUT Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston käyttämästä LUT-lyhenteestä) nimessä yhdistyisivät korkeakoulujen 

tekemän yhteistyön aspekti ja sana. ”salut” voidaan taas käsittää romaanisissa 

kielissä tervehdyksen lisäksi myös hyvinvointia kuvaavana sanana: 

 

1. ”erityisesti yksilön kokema olotila, jossa hän tuntee itsensä ainakin 

kohtuullisen terveeksi ja kokee olevansa sosiaalisesti ja taloudellisesti 

riittävän turvatussa asemassa” 

     

 Lähde: Wikisanakirja 

 

Tarjontaan kuuluu siis hyvin laaja-alaisesti palveluita, joista jokaisen ryhmän on 

helppo löytää itseään kiinnostavat asiat. Ensisijaisia tavoitteita toiminnalle ovat: 

 

‐ yhdenvertaisuus, eli kaikille tasapuolinen mahdollisuus palvelujen 
käyttöön 

‐ pieni kynnys aloittaa liikuntaharrastus 

‐ edullisuus 

‐ laadukkuus 

‐ yhteisöllinen vaikuttavuus 

‐ hyvinvoinnin lisääminen. 
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9.3 SaLUT	–	palvelukonsepti	ja	brandi	
 
Lappeenrantaan suunnitellun korkeakoululiikuntakonseptin hahmottamiseksi on 

vaoidaan käyttää Johnstonin ja Grahamin (2008, 43) esittelemää kuviota (kuva 

16), johon on koottu palvelun idea, palvelukonseptin tiivistelmä, 

palvelukokemukset, palvelun vaikutukset, palvelun arvo ja palvelutoiminnot. 

(Toimintasuunnitelmapalaveri 2011) 

 

 
Kuva 16 Palvelukonsepti Korkeakoululiikunta 

 
 

Palvelun idea: Monipuolisia liikunta‐ ja hyvinvointipalveluja 

Palvelukonseptin tiivistelmä: Korkeakoululiikuntakonsepti, 
joka tarjoaa käyttäjilleen heidän tarpeitaan vastaavia 

palveluita, jotka ovat helposti saavutettavissa. 

           Palvelukokemus: 
           ‐Helppo tavoittaa 

‐Monipuolinen  
‐ Informaatio helposti 
saatavilla 
‐Edullinen 

Palvelun vaikutus: 
‐Hyvinvoinnin lisääminen 
‐Opiskelukyvyn 
lisääntyminen ja ylläpito 
‐Yhteisöllisyyden  
lisääntyminen 

Palvelutoiminnot: 
‐Liikuntapalvelut 

‐Hyvinvointipalvelut 
‐Kilpaurheilu 

‐Huippu‐urheilu 

Palvelun arvo: 
‐Kokonaisuus vastaa hintaa 
‐Yhdellä maksulla monia eri 

palveluita 
‐Mahdollisuus vaikuttaa itse 

sisältöön 
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Kuvassa 16 tiivistyvät olennaisesti se, minkä takia organisaatio on olemassa, ja 

mitä palveluja ja millä tavalla SaLUT käyttäjilleen tuottaa: palvelun arvo 

tuotetaan korkeakoulujen opiskelijoille ja se syntyy toimivan palveluprosessin 

tuloksena, palvelukokemuksina. 

 

9.3.1 SaLUT:in	brandi	
 
Brandin kohdalla on ensisijaisen tärkeää muistaa, että asiakas muodostaa 

mielikuvansa SaLUTista sen ulospäin näkyvien osien kautta. Graafinen ilme ja 

Internet-sivut ovat vain osa sitä kokonaisuutta, mikä lopuksi määrittää kuinka 

asiakas konseptin näkee. Huomio on kiinnitettävä myös palveluprosessien 

toimivuuteen ja asiakaspalveluun, mikä viime kädessä on iso osa SaLUTin 

toimintaa. Asiakaspalvelussa korostuvat erityisesti liikuntasuunnittelijan ja 

ohjattujen liikuntaryhmien vetäjien panostus. 

 

9.3.2 SaLUT:in	graafinen	ilme	
 
Graafisen ilmeen suunnittelussa otettiin huomioon sen houkuttelevuus ja 

käyttömahdollisuudet monilla erilaisilla alustoilla, kuten Internet-svuilla, 

mainosjulisteissa ja esitteissä, sekä t-paidoissa.  

Logon ja graafisen ilmeen värimaailmassa haluttiin edustaa molempia 

korkeakouluja tasapuolisesti, ja graafisesta ilmeestä haluttiin tehdä 

mahdollisimman raikas ja nykyaikainen. Logon tuli myös ilmentää konseptin 

tarkoitusta, eli yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisäämistä liikunnan ja sitä 

tukevien hyvinvointipalvelujen avulla. SaLUTin logo on työn liitteessä 5. 

(Toimintasuunnitelmapalaveri 2011). 

9.3.3 Internet‐sivut	
 
Internet-sivujen tärkein tehtävä oli paikata hajanaista informaatiokenttää liikunta- 

ja hyvinvointipalvelujen kohdalla. Kampuksella oleva tieto oli saatava yhteen 

paikkaan, josta se olisi helposti saatavilla. 
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Alustan tuli olla myös kevyt päivittää ja materiaalin tuottamisen tulee olla 

helppoa. Sivun ulkoasun ja käytettävyyden täytyy myös olla korkealaatuisia, 

koska sivusto on olennainen osa konseptin brandia ja sen synnyttämiä mielikuvia. 

Sivujen kautta saataisiin myös nykyaikaistettua erilaisia toimintoja, kuten 

sulkapallovuorojen ja ryhmäliikuntatuntien ajanvaraus.  

 

Kun Internet-sivuista otetaan kaikki hyöty irti, tuottaa se siihen laitetut panokset 

moninkertaisesti takaisin. Informaation tuottamisen lisäksi erilaisten 

ilmoittautumisten ja peruutusten hallinnointi on helpompaa. Internet-sivut 

toimivat myös ulkoisille ryhmille käyntikorttina ja välittävät viestiä organisaation 

toiminnasta. Internet-sivujen layout on työn liitteessä 4. 

 

9.3.4 Rahoitus	ja	toiminnan	muu	tukeminen	
 
LUT ja Saimia ovat toiminnan mahdollistamisen osalta suurimmissa rooleissa. 

Ilman korkeakoulujen panostuksia sekä sitoutumista on toimintaa vaikeaa 

ylläpitää ja kehittää. Korkeakoulujen panostuksista suurin osa tulee niiden 

tarjoamista liikuntatiloista ja näihin liittyvistä ylläpitokuluista. 

(Toimintasuunnitelmapalaveri 2011). 

 

Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden budjetti koostuu pääasiassa käytetyistä 

tiloista, erilaisista hankinnoista, tilojen ylläpidosta, työntekijäkustannuksista, 

muista saaduista ja maksetuista avustuksista, sekä kilpailutoiminnasta ja erilaisista 

kursseista. Kustannuksia muodostuu myös hankituista materiaaleista, joita voivat 

esimerkiksi promootiotuotteet ja liikuntapassin lunastaneille jaettavat tarrat. 

(Toimintasuunnitelmapalaveri 2011). 

 

Toimintaan pystytään myös hakemaan erilaisia hankerahoja, mutta nämä eivät 

yleensä riitä kattamaan kuin jonkun osan kustannuksista. Konseptin toiminnan 

kannalta toimiva ratkaisu on palvelujen tuotteistaminen, jolloin niitä pääsee 

käyttämään tiettyä korvausta vastaan. Tällä tavalla konsepti kerää myös 

omarahoitusta, mikä osaltaan varmistaa toiminnan pysyvyyttä. Tulolähteinä 

liikuntamaksujen ja korkeakoulujen avustusten lisäksi ovat muilta sidosryhmiltä, 
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kuten Lappeenrannan kaupungilta saadut avustukset, opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä saadut hankerahoitukset ja muusta mahdollisesta myynnistä, 

kuten erilaisista kursseista saadut tuotot. (Ohjausryhmän palaveri 2011; 

Toimintasuunnitelmapalaveri 2011). 

 

9.3.5 SaLUT:in	organisaatio	ja	sidosryhmät	
 
Organisaation tavoitteena on osallistaa kaikki sidosryhmät ja yhdessä määritellä 

kunkin toimijan vastuualueet. Toiminnan käynnistämisvaiheessa konseptin ei 

vielä välttämättä tarvitse olla virallinen yhteisö, vaan korkeakoululiikunnan 

työntekijät voisivat olla joko Saimian tai LUT:in palkkalistoilla, jolloin 

maksuliikenne voidaan hoitaa yksittäisen projektin maksuliikenteen tapaisesti 

(Kauranen 2011). Liikuntaryhmien ohjaajille ja erilaisille lajivastaaville 

tapahtuvat korvaukset voidaan tehdä suoriteperusteisesti palkkioperiaatteella. 

 

Toiminnan kehittyessä korkeakoululiikuntaa varten voitaisiin perustaa yhdistys, 

osakeyhtiö tai säätiö. Muualta Suomesta ja paikallistasolta saatavien esimerkkien 

mukaan yksinkertainen, mutta samalla myös toimiva ratkaisu, olisi perustaa 

yhdistys. Säätiön perustaminen vaatisi toiminnan alkuvaiheessa todella ison 

pääoman ja osakeyhtiön osakepääomaan ei myöskään pystytä tässä vaiheessa 

sitomaan tarpeeksi varoja. Yhdistyksen kohdalla tulee kuitenkin huomioida, että 

liiketoiminta ei saa muodostua sen tärkeimmäksi tarkoitukseksi. 

 

Kuvassa 17 esitetään SaLUT-konseptin sidosryhmiä. Koska toiminta tapahtuu 

korkeakouluympäristössä, ovat kampuksella toimivat tahot välittömässä ja 

tärkeimmissä suhteissa konseptin toimintaan. Näitä toimijoita ovat LUT, Saimia, 

LTKY ja SAIKO. Korkeakoulujen alla toimivat yksiköt kuten hallinto- ja 

tilapalvelut katsotaan kuuluvan tässä kuviossa korkeakoulujen nimien alle. 

 

Seuraavaksi tärkeimmät sidosryhmät ovat YTHS ja Lappeenrannan kaupunki. 

YTHS ei voi tukea toimintaa rahallisesti merkittävillä summilla, mutta se voi 

toimia tukena erilaisten tapahtumien ja liikuntaan sekä hyvinvointiin liittyvässä 

neuvonnassa. YTHS tuottaa lääkäripalvelujen lisäksi myös fysioterapiapalveluja, 
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Kuvassa 17 mainituissa sidosryhmissä esiintyvät myös yksityiset 

palveluntarjoajat, henkilökunta, OLL, LOAS, urheiluseurat ja liikuntatoimikunta. 

Yksityisiä palveluntarjoajia Lappeenrannassa on paljon, ja heidän kanssaan on 

mahdollisuus päästä yhteistyösopimuksiin, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia. 

Oulussa moni yksityinen palveluntarjoaja on tullut opiskelijoita vastaan 

edullisemmilla hinnoilla ja tätä vastaan se on saanut paikallisen 

liikuntaorganisaation markkinointiapua ja ennen kaikkea asiakkaita itselleen. 

(Kukonlehto et. al 2011). 

 

Opiskelijoiden liikuntaliitto, OLL, on suomen suurin opiskelijoiden 

edunvalvontajärjestö. Sen toiminta liittyy myös olennaisesti SaLUTin toimintaan, 

vaikka ensisijaisesti järjestön toiminta painottuu kansalliseen liikuntapoliittiseen 

edunvalvontaan.  

 

Urheiluseurat voivat konseptin kautta lisätä tietoisuutta itsestään opiskelijoiden 

keskuudessa ja tämä täydentäisi samalla SaLUTin tarjontaa. LOAS eli 

Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö voi omalta osaltaan olla mukana 

liikunta- ja vapaa-aikatilakuvioissa. 

 

 
Kuva 18 SaLUTin organisaatiomalli pilottivaiheessa 

 

Ohjausryhmä

Ohjaajat Liikuntatoimikunta

Liikuntasuunnittelija
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Kuvassa 18 esitetty SaLUTin pilottivaiheen organisaatio. Ylhäältä toimintaa ohjaa 

ohjausryhmä, johon kuuluu edustaja jokaisesta organisaation tärkeimmästä 

sidosryhmästä. Ohjausryhmän tärkein tehtävä on asettaa toiminnalle raamit ja 

tavoitteet, joiden mukaan liikuntasuunnittelija koordinoi toimintaa. Organisaation 

rakenne on yksinkertainen, mutta selkeästi valta- ja vastuusuhteita ilmentävä. 

 

Liikuntasuunnittelija on vastuussa toiminnastaan ohjausryhmälle. Apunaan 

hänellä on toimintojen koordinoinnissa erilaisten kurssien ja ryhmien ohjaajia 

sekä lajivastaavia. Myöhemmässä vaiheessa toimintaan voidaan ottaa mukaan 

myös liikuntatutoreita.  

 

Liikuntatoimikunnan tehtävänä on täydentää palvelukonseptin tarjontaa 

järjestämällä erilaisia liikuntatapahtumia ja tempauksia. Sen toiminnasta vastaa 

liikuntasuunnitteluja ja toimikunta koostuu korkeakoulujen opiskelijoista. 

Liikuntatoimikunnan kautta tiedonvaihto käyttäjien ja liikuntasuunnittelijan välillä 

on myös tehokkaampaa, ja konseptin kehittäminen myös tätä kautta mahdollista. 

 

Organisaation päätehtävänä on tuottaa sen käyttäjille liikunta- ja 

hyvinvointipalveluja. Nämä palvelut on jaettu neljään eri osaan, 

palvelutoimintoon, joista jokainen toimii periaatteessa omana erikoistuneena 

yksikkönään, mutta samalla ne tukevat toisiaan ja niiden välille muodostuu 

toimintoketjuja.  
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Kuva 19 SaLUTin organisaatio yhdistysmuodossa 

 
 
Kuvassa 19 on esitetty SaLUT–organisaation toiminta vaiheessa, jossa 

pilottivaiheen perusteella on saatu selville toimiva toimintamalli konseptin 

toiminnalle. Resurssit ja tavoitteet huomioon ottaen, on SaLUT-yhdistyksen 

perustaminen hyvä vaihtoehto. Yhdistyksen hallituksen tehtävä olisi toimia 

samanlaisena hallinnosta vastaavana tahona kuin aiemmin toiminut ohjausryhmä. 

Hallitus koostuisi tärkeimpien sidosryhmien edustajista ja sen tärkeimmät tehtävät 

olisivat asettaa operatiiviselle tasolle toiminnan tavoitteet ja taloudelliset raamit 

seuraavalle toimintakaudelle. Hallitus myös valvoo operatiivisen tason toimintaa.  

 

Operatiivisella tasolla olisi nyt liikuntasuunnittelijan lisäksi yhdistyksen 

toimihenkilöitä, sekä ohjaajia ja lajivastaavia. Yhdistyksen toimihenkilöinä voivat 

toimia esimerkiksi liikuntatuutorit ja lajiryhmien vastaavat, joiden tarkoituksena 

on koordinoida yksittäistä liikuntamuotoa suurempaa kokonaisuutta, ja toimia sen 

yhteyshenkilönä palvelujen käyttäjille, ja tätä kautta tukea ja kehittää yhdistyksen 

toimintaa. Ohjaajat vastaavat edelleen liikuntaryhmien ja kurssien vetämisestä ja 

lajivastaavat toimivat yhteistyössä lajiryhmien vastaavien kanssa liikunnan 

työntekijöiden tukena. Liikuntatoimikunta ja ohjaajat vastaisivat toiminnastaan 

liikuntasuunnittelijalle, joka on toiminnastaan vastuussa yhdistyksen hallitukselle.  

SaLUT yhdistyksen 
hallitus

Liikuntasuunnittelija

Liikuntatoimikunta

Ohjaajat

Yhdistyksen 
toimihenkilöt
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9.4 Palvelukonseptin	budjetointimalli	ja	budjetin	laatiminen	
 
SaLUTin liikunta- ja hyvinvointipalveluiden budjetoinnissa on järkevää soveltaa 

yhteistyömenetelmää. Toimintaan käytettävissä olevat varat ja käytettävissä olevat 

tilat tulevat organisaation ylimmiltä tahoilta, jonka jälkeen SaLUT:in johto eli 

ohjausryhmä ja liikuntasuunnittelija yhdessä valmistelevat näiden kehysten 

perusteella vuotuisen budjetin eri toiminnoille. Olennainen osa budjetointia on 

selkeän toimintasuunnitelman rakentaminen, jossa liikuntasuunnittelija on 

osaltaan isossa roolissa. Ohjausryhmän merkitys budjetoinnin mielekkyydessä ja 

sen roolissa toiminnan jatkuvuuden kannalta on olennainen. Tätä kautta 

organisaatioon saadaan valjastettua talousymmärrystä ja uskottavaa 

taloudenhoitoa. 

 

SaLUTin budjetointimallissa korostuu: 

 

‐ Tavoitteiden linkittäminen budjetointiin 

‐ Myös pitkän aikavälin suunnittelu on otettu huomioon 

‐ Budjetointiprosessin kautta pidetään yhteyttä sidosryhmiin 

‐ Budjettivastuu ja budjetointitehtävät on jaettu mielekkäästi 

‐ Tietojen kerääminen ja käsittely on järkevää ja budjetointia tukevaa. 

 

Pääbudjetteja konseptissa ovat tulos- ja rahoitusbudjetti. Kun toiminta on 

vakiintunutta esimerkiksi yhdistysmuodossa, voidaan mukaan ottaa myös 

tarvittaessa budjetoitu tase ja erilaiset alabudjetit. Alabudjetit voivat käsittää 

palvelutoiminnoista muodostuvia kokonaisuuksia, mitkä helpottavat myös eri 

toimintojen koordinointia. Alabudjetteja ovat liikuntapalvelut, hyvinvointipalvelut, 

kilpailutoiminta sekä huippu-urheilu. Näiden toimintojen kustannusrakenne 

siirretään yhteiseen tulos- ja rahoitusbudjettiin. Toiminnan alussa ei tasebudjetille 

välttämättä ole tarvetta, koska organisaation omistuksessa ei ole taseeseen 

olennaisesti liittyviä eriä. Tasebudjetin merkitys korostuu, jos SaLUT:ista tulee 

esimerkiksi yhdistys tai osakeyhtiö. 
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Toimintaa eniten rajoittavin tekijä yhtäältä on SaLUT:in tuotteiden, liikuntapassin 

ja ryhmäliikuntapassin myynti, ja toisaalta henkilöstökulut. Tuotteiden myyntiä 

voidaan arvioida erilaisilla menetelmillä, ja niiden menekkiin pystytään 

vaikuttamaan myös hinnoittelulla. Liikuntapassien kohdalla on niiden hinnalla 

tietty hintajousto, eli vaihtelu passien hinnassa vaikuttaa niiden kysyntään. Kun 

omarahoitusosuudelle on asetettu tietty tavoitearvo, voidaan liikuntapassin hinta 

suhteuttaa tämän mukaan. Apuna hintajouston tarkastelun lisäksi voidaan käyttää 

myös erilaisia herkkyysanalyysejä, jotka painottuvat tässä tapauksessa enemmän 

asiantuntija-arvioihin. Hinnan kohdalla yksi tärkeä elementti on myös 

psykologinen vaikutus asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Halpa hinta voi antaa 

tuotteesta huonolaatuisen kuvan. 

 

9.4.1 SaLUT:in	budjetin	laatiminen	
 
Budjetin laatimista varten on talousarvioon kerätty toimintaan liittyvät tulot ja 

menot, jotka ovat edelleen jaettu tarkempiin kokonaisuuksiin. Tärkeimmät osat 

budjetista ovat tulopuolen myyntitulot SaLUT:in tuotteista, sekä menopuolella 

henkilöstökulut. Alussa SaLUT:illa on myös käytettävissään hanke- ja apurahoja, 

ja näiden tehokas käyttö mahdollistaa toiminnan kehittämiseen suuntaan, jossa se 

pystyy mielekkäällä tavalla omarahoituksella kattamaan henkilöstökulunsa. 

Talousarvion pohja vuodelle 2012 löytyy työn liitteestä 6.  

 

9.4.2 SaLUT:in	budjetointiprosessi	
 
Budjetointiprosessi on havainnollistettu kuvassa 17. Budjetoinnin helpottamiseksi 

operatiivisella tasolla rakennettiin tässä työssä budjetointityökalu, jonka avulla 

SaLUTin tulosbudjetin ja rahoitusbudjetin laatiminen on helppoa. Tämän lisäksi 

budjetointityökalulla liikuntasuunnittelija voi helposti pilkkoa toimintaan liittyvät 

tulot ja menot kustannusperusteisesti eri luokkiin ja tätä pystytään seuraamaan 

myös kuukausitasolla, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin esimerkiksi 

tuotteiden liialliseen tai liian heikkoon menekkiin. Tärkeä osa toiminnan 

mielekkyyden ja jatkuvuuden kannalta on myös ohjattujen ryhmäliikuntatuntien 

kustannusten hallinta. Budjetointityökalussa on tätä varten erillinen osio (liite 7), 
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jolla pystytään arvioimaan rahoituksen riittävyyttä ryhmäliikuntatuntien osalta, 

sekä huomataan helpommin toiminnan kannalta liian kalliit ryhmäliikuntatunnit. 

 

 
Kuva 20 SaLUTin budjetointiprosessi 

 

SaLUT-organisaatio toimii voittoa tavoittelemattomalla periaatteella, mutta 

budjetoinnin mielekkyys ja sillä saavutettavat edut on hyvä sisäistää koko 

organisaatiossa. 

 

9.5 SaLUT:in	tuotteet	
 
SaLUTin palvelutoiminnot ovat käyttäjien saavutettavissa kahdella eri tuotteella, 

jotka ovat liikuntapassi ja ryhmäliikuntapassi. Liikuntapassi oikeuttaa kampuksen 

liikuntatilojen käyttöön ja varaamiseen, kaupungilta vuokrattujen tilojen käyttöön, 

organisaation piiriin kuuluviin alennuksiin ja SaLUTin järjestämiin tapahtumiin ja 

kursseihin osallistumiseen. (Toimintasuunnitelmapalaveri 2011). 

 

Ryhmäliikuntapassin lunastaneet henkilöt saavat käyttää organisaation järjestämiä 

ohjattuja ryhmäliikuntapalveluita yhdellä kertamaksulla. Näiden tuotteiden lisäksi 

voidaan toiminnan vakiintuessa myös kaupallistaa erilaisia promootiotuotteita, 

kuten kyniä, kahvimukeja, muistitikkuja ja t-paitoja. 

Budjetointiprosessi

Toimintasuunniteman 
läpikäyminen:
Toiminnan kehitys
Henkilöstöresurssit
Markkinointitoimenpiteet

Osabudjettien ja kokooma budjettien laadinta

Myyntibudjetti
Ostobudjetti
Henkilöstökulut
Liiketoiminnan muut 
kulut
Kokoomabudjetin 
laadinta

Kokoomabudjetin tarkistus, 
korjaukset sekä hyväksyminen

Käydään läpi 
kokoomabudjetti ja 
varmistutaan, että se vastaa 
asetettuja tavoitteita
Tehdään tarvittavat 
korjaukset
Ohjausryhmä tai yhdistyksen 
hallitus hyväksyy budjetin
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9.5.1 Tuotteiden	hinnoittelu		
 
Yksi tärkeä osa konseptin jatkuvuuden ja menestymisen kannalta on sen kyky 

kerätä omarahoitusta. Omarahoituksen avulla voidaan pitkällä aikavälillä luottaa 

siihen, että esimerkiksi konseptin palkanmaksukyky ei heikkene, tai organisaatio 

pystyy tekemään itsenäisiä hankintoja, eikä ole niiden suhteen täysin riippuvainen 

korkeakoulujen tuesta. Palkanmaksukyky linkittyy olennaisimmin päätoimisen 

liikuntakoordinaattorin palkkaan, mikä muodostaa suurimman osan SaLUTin 

budjetin menoista. Tässä tarkastelumallissa korkeakoulujen tilojen kautta tarjoama 

tuki on jätetty tulosbudjetista pois. 

9.5.2 Hinnoittelun	perusteet	
 
Hinnoittelu perustuu liikuntapassin kohdalla alkuvuodesta tehtyyn 

liikuntakyselyyn (liite 2), jossa vastaajilta kysyttiin heidän maksuhalukkuuttaan. 

Vuositasolla 30–40 euronkaan suuruinen maksu ei olisi este, mikäli vastaajat 

saisivat tätä maksua vastaan toimivia palveluja. Maksuvalmius oli yliopisto-

opiskelijoiden kohdalla kuitenkin huomattavasti suurempaa, mikä selittyy osin 

laajemman (opintoalat) ja suuremman käyttäjäkunnan, sekä perinteikkäämmän 

liikuntakulttuurin kautta. 

Kysynnän ennustaminen ja sen riskit 
 
Syksyn 2011 ajan seurattiin LUTin liikuntatilojen käyttöä lomakkeilla, joihin 

jokainen kävijä merkitsi nimensä aina kun oli käyttänyt yliopiston liikuntatiloja. 

Tätä seurantaa toteutettiin myös ryhmäliikunnan ja joukkuepelien osalta, jolloin 

yhdellä vuorolla ollut kävijämäärä merkattiin samanlaisiin lomakkeisiin. 

Seurannan perusteella saatiin liikuntatilojen käytöksi: 

 

• Yliopiston monitoimisali: 300 – 400 kävijää viikossa 

• III-vaiheen kuntosali: yli 200 kävijää viikossa 

• VII-vaiheen kuntosali: yli 150 kävijää viikossa 

• VII-vaiheen peilisali: yli 100 kävijää viikossa 

Kaikki kävijät eivät merkanneet käyntejään aina listaan, joten sitä voidaan pitää 

vain suuntaa antavana. Lisäksi useat henkilöt käyttävät liikuntatiloja monta kertaa 
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viikossa. Luvuista voidaan kuitenkin päätellä, että kysyntää kampuksen 

liikuntapalveluille on. Budjetoinnissa on lähdetty varovaisesta arviosta, jolloin 

ensimmäisen lukukauden aikana tavoitettaisiin noin 500 maksanutta käyttäjää. 

Koko opiskelijamassasta molemmissa korkeakouluissa tämä on selvästi alle 

kymmenyksen. Käyttäjämäärien seurannan lisäksi ryhmäliikunnan käyttäjistä 

saatiin syksyn 2011 seurannalla budjetoinnin ja hinnoittelun kannalta olennaisia 

tietoja. Syksyn 2011 aikana järjestettyjä liikuntaryhmiä kokeili yli 200 opiskelijaa 

molemmista korkeakouluista yhteensä, ja yksittäinen käyttäjä kävi 

ryhmäliikuntatunneilla noin kerran viikossa. 

 

Iso riski liittyy liikuntapalvelujen maksullisuuden tuomaan uudistukseen, eli 

saadaanko SaLUT:in tuotteita, eli liikunta- ja ryhmäliikuntapassia myytyä 

toivotun mukaisesti. Jos tuotetta ei saada myytyä tarpeeksi, vaikuttaa se 

ratkaisevasti henkilöstökuluihin käytettävissä olevaan varallisuuteen ensimmäisen 

toimintakauden päätyttyä, ja tällöin käytettyjä henkilöstöresursseja tulee arvioida 

uudelleen.  

 

Talousarvion herkkyysanalyysi 
 
Kun talousarvion eriä käsitellään herkkyysanalyysillä, jossa kustannus ja tuloeriä 

muutetaan esimerkiksi kymmenen prosenttia, huomataan että suurin vaikutus 

toiminnan tulokseen on liikuntasuunnittelijan palkalla. Myös korkeakoulujen 

panostuksien väheneminen 10 prosentilla vaikuttaa rajusti toiminnan tulokseen. 

Koska arviot tuotteiden menekeistä ovat melko varovaisia, ja hinnat suhteellisen 

alhaisia, ei niiden muutoksilla ole niin suurta vaikutusta vuoden 2012 

tulosbudjetissa. Tämä pätee myös tuotteiden hintaan, eli kymmenyksen muutos 

suuntaan tai toiseen ei todennäköisesti tuottaisi minkäänlaisia radikaaleja 

muutoksia. Alhaisemmaksi vedetty hinta saattaisi vaikuttaa liikaa asiakkaiden 

mielikuviin, mutta taas toisaalta korotettu hinta voi tuntua liian suurelta joillekin 

käyttäjille. 
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9.5.3 SaLUT:in	palvelutoiminnot	
 
Palvelutoiminnot ovat jaoteltu neljään eri osioon, joista jokainen tarjoaa selkeästi 

oman kokonaisuutensa, mutta ne myös täydentävät ja tukevat toisiaan. 

Palvelutoimintoja suunniteltaessa on otettu huomioon niiden käyttäjälähtöisyys ja 

kyky tyydyttää opiskelijoiden erilaisia tarpeita liikunta- ja hyvinvointipalveluilla. 

Palvelutoimintoja ovat: 

 
‐ Liikuntapalvelut 

‐ Hyvinvointipalvelut 

‐ Kilpailutoiminta 

‐ Huippu-urheilu. 

 
Liikuntapalveluihin sisältyvät kaikki konseptin alla toimivat liikuntamuodot. 

Liikuntapalvelut tuottavat myös käyttäjille sisältöä luomalla sidosryhmäsuhteita 

kaupungin muihin toimijoihin ja tiedottamalla näistä liikuntamahdollisuuksista. 

 

Hyvinvointipalvelut muodostuvat Saimian oppimiskeskus Motiivin ja YTHS:n 

kautta tuotetuista palveluista ja liikunta- sekä terveysneuvontaan liittyvistä 

palveluista. (Ranta 2011) 

 

Kilpailutoiminta muodostuu urheiluseuran Parrun toiminnasta ja sekä 

osallistumisesta erilaisiin opiskelijaurheilukisoihin kuten opiskelijoiden SM-

kisoihin.  

 

Huippu-urheilu käsittää neuvonta-, hyvinvointi- ja tukipalveluita huippu-

urheilijoille, kuten kansallisen tason tai universiadi-tason urheilijoille. (Ranta 

2011) 

 

Toimintoja toteutettaessa nousevat esille organisaatiosuunnittelun ja 

sidosryhmäsuhteiden huolellinen läpikäyminen. Vastuualueet ja jokaisen 

toimintaan osallistuvan tahon tulee olla tietoinen omasta tehtävästään 

palvelutoimintojen toteuttamisessa.  



 

 

9.6 
 

SaLU

yrity

syste

suun

mill

 
1

2

3

4

5

6

7

Kuva

 
 

Toiminn

UTin toim

ystason s

emaattista j

nnitelmien 

ainen strate

1. Määrite

2. Muodos

3. Asetetaa

4. Muodos

5. Asetetaa

6. Tehdään

7. Valmist

a 21 SaLUTin t

nan	suun

minnan suun

uunnittelup

ja jokainen

tarkentuess

egiasuunnitt

tään organi

stetaan orga

an pitkän tä

stetaan yrity

an lyhyen (b

n toimintasu

tellaan budj

toiminnan käy

nittelu	ja

nnittelupros

prosessin 

n vaihe kon

sa. Ikäheim

telun yleine

saation arvo

anisaation v

ähtäimen tav

yksen strate

budjettikaud

uunnitelma

etti. 

ynnistäminen 

	SaLUT:in

sessissa on

viitekehyks

nseptin toim

o et al. (20

n etenemisj

ot ja missio

isio 

voitteet 

gia 

den) tavoitt

n	palvelujä

järkevää 

siä. Tällö

minnassa tu

005, 151) e

ärjestys use

teet 

ärjestelm

noudattaa 

öin suunn

ukee seuraav

esittelevät t

ein on: 

98

mämalli	

alusta asti

nittelu on

vaa askelta

teoksessaan

8 

i 

n 

a 

n 

 



 

99 
 

Kuvassa 21 on prosessikaaviossa esitelty ehdotus SaLUT:in toiminnan 

käynnistämiseen. Tämä kaavio on syntynyt työssä läpikäytyjen teoreettisten 

viitekehysten pohjalta, ja se on luotu helpottamaan SaLUT:in toiminnan 

suunnittelua ja sen vaatiman kokonaisuuden hahmottamista. Kuvaa tarkasteltaessa 

on hyvä ottaa huomioon kuva 16, SaLUTin palvelukonseptin idea, joka toimii 

toiminnan suunnittelun yhtäältä ohjaavana tekijänä. Tätä kuvan 21 viitekehystä 

voidaan soveltaa vuosittain aina toimintakauden alussa. Tulee kuitenkin muistaa, 

että alussa määritettyjä toiminta-ajatusta, arvoja ja visiota ei tulisi muuttaa 

jatkuvasti, vaan niiden pitää rakentua jo toiminnan alussa vankoiksi pohjiksi ja 

ohjenuoriksi. 

 

Kuvaa ei siis itsessään tule nähdä kertaluontoisena toimintana, vaan jatkuvan 

seurannan ja palautteen käsittelyn lisäksi tulee uuden toimikauden alussa aina 

tarkistaa toiminnalle asetetut tavoitteet, ja niihin pääsemiseen vaadittu strategia. 

Tämä tarkoittaa myös taloudellisen suunnittelun toteuttamista jokaiselle 

toimintakaudelle erikseen. Kuvio ei siis lopu viimeiseen kohtaan, vaan seuraavan 

toimintakauden alkaessa palataan takaisin suoran alkuun, ja tilannetta 

tarkastellaan uudestaan sekä tehdään tarvittavia muutoksia sekä toimenpiteitä. 

 

9.7 SaLUTin	toiminta‐ajatus,	arvot,	strategia	ja	visio	
 

9.7.1 Toiminta‐ajatus	
 
Organisaation perustarkoitus ilmaistaan sen toiminta-ajatuksella. Liikunta- ja 

hyvinvointipalveluja tuottava organisaatio joutuu myös määrittelemään olemassa 

olonsa perimmäisen tarkoituksen, mikä tässä tapauksessa lähtee asiakastarpeesta, 

mutta samalla myös halusta tukea opiskelijoiden terveyttä hyvinvointia ja 

yhteisöllisyyttä. 

 

9.7.2 Arvot	
 
Korkeakoululiikunta-palveluja tuottava organisaatio toimii sen arvojen mukaan. 

Organisaation arvot lähtevät organisaatiosta itsestään – ulkoista oikeutusta ei 
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tarvita. Arvot on järkevintä määrittää toiminnassa läheisimmin mukana olevien 

sidosryhmien kanssa ja niiden tulee olla omaksuttavissa organisaation sisällä. 

Korkeakoululiikunnan toimintaa ohjaavia arvoja voivat olla esimerkiksi 

(Ohjausryhmän palaveri 2011): 

 

‐ Yhdenvertaisuus 

‐ Yhteisöllisyys 

‐ Laadukkuus 

‐ Hyvinvointi. 

9.7.3 Tavoitteet	
 
SaLUTin ensisijaisena tavoitteena voidaan pitää opiskelijayhteisön liikunnallisesti 

erilaisten ryhmien tavoittamista, ja tuottaa heille heidän tarpeitaan vastaavia 

toimintoja ja mahdollisuuksia liikkua sekä saada apua liikuntaan ja hyvinvointiin 

liittyvissä asioissa (Ohjausryhmän palaveri 2011) 

 

Tavoitteita tulee asettaa niin ulkoisesti kuin sisäisestikin. Ulkoiset tavoitteet 

viittaavat SaLUTin asiakkaisiin eli opiskelijoihin sekä SaLUTin sidosryhmiin, 

kun taas sisäiset tavoitteet ovat esimerkiksi resurssien käytölle asetettuja 

tavoitteita ja organisaation toimintaan liittyviä tavoitteita. 

9.7.4 Strategia	
 
Strategiaprosessia varten on tässä työssä esitelty erilaisia viitekehyksiä. Strategian 

laatimisen kohdalla on avainasemassa organisaation ohjausryhmä ja 

liikuntasuunnittelijat. Strategian merkitystä ja sen linkittymistä budjettiin ei tule 

vähätellä voittoa tavoittelemattoman yhteisön kohdallakaan. Strategisen 

tarkastelun tuloksena syntyy jokaiselle toimintakaudelle toimintasuunnitelma, 

joka on muodostunut visioinnin, tavoitteiden asetannan ja erilaisten analyysien 

pohjalta. 
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9.7.5 Visio	
 
Vision määrittäminen ei ole helppoa, mutta sitä valmisteltaessa tulee ottaa 

huomioon muuttuva ja kehittyvä toimintaympäristö korkeakoulukampuksella, 

sekä koko Lappeenrannassa. Myös henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan 

(niin sanotun tyky-toiminnan) integroiminen SaLUT:in toimintaan ja toisin päin 

on olennainen asia. 

 

9.7.6 SaLUT:in	yhteisötyyppi,	organisaatio‐	ja	palvelujärjestelmämalli	
 
SaLUTin toiminnan alkuvaiheessa sillä ei ole varsinaista yhteisötyyppiä. Tällöin 

toimintaa voidaan viedä eteenpäin projektiluonteisesti ja asioita voidaan 

suunnitella ja toteuttaa ohjausryhmässä. 

 

Toiminnan vakiintuessa voidaan SaLUT–nimen ympärille perustaa rekisteröity 

yhdistys, jossa päätäntä- ja valvontavaltaa käyttää sen hallitus. Yhtenä 

vaihtoehtona voi olla myös osakeyhtiön tai säätiön perustaminen.  

 
Organisaatiomallina voi lähtökohtaisesti olla toimintokohtaisen organisaation ja 

tulosyksikköorganisaation välimuoto. Organisaatiomalli selkiytyy todennäköisesti 

pilottivaiheiden jälkeen, kun uusi toimija kampuksella on vakiinnuttanut 

asemaansa. 

 

SaLUT:in toimintamallia voidaan analysoida ja suunnitella 

palvelujärjestelmämallin kautta (kuva 22). Toimintamalli muodostuu 

organisaation toiminta-ajatuksen ja organisaatioon kohdistuvien odotusten välille. 

Organisaatioon kohdistuvia odotuksia ohjaa kuvion oikeassa reunassa olevat 

tekijät, joihin osittain voidaan vaikuttaa omalla toiminnalla. Palveluajatusten 

kautta organisaatio suunnittelee sen omat palveluprosessit, eli kuinka 

organisaation eri palvelutoiminnot saadaan tuotettua asiakkaalle.  
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osan toiminta käyttäjien silmissä laadukkaana. Tällöin asiakkaat myös arvostavat 

organisaation toimintaa.  

 

Johtamistukea SaLUT:issa edustavat toiminnan ohjausryhmä tai organisaation 

hallitus ja liikuntasuunnitetlija. Ohjausryhmä ja hallitus antavat johtamistukea 

liikuntasuunnittelijalle, joka taas toimii ohjaajien, lajivastaavien ja lajiryhmien 

vastaavien esimiehenä. 

 

Fyysinen tuki on SaLUT:in organisaatiossa esimerkiksi tilapalveluiden (tilojen 

huolto ja ylläpito) ja tietohallinnon (tietojärjestelmien ja Internet-sivujen ylläpito) 

tarjoamaa tukea, mikä osaltaan vaikuttaa asiakkaalle menevän palvelun laatuun ja 

siihen, kuin asiakas organisaation toiminnan kokee. Järjestelmätukeen luetaan 

muun muassa konseptia varten luodut Internet-sivut, sen käyttämät toimistotilat, 

tekniikkaan tehdyt investoinnit, asiakirjat ja laitteet. 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET	
 

Toimivilla korkeakoululiikuntapalveluilla on selkeä tarve ja tilaus suomalaisessa 

korkeakoulukentässä. Nuorten aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tilaan 

pystytään vaikuttamaan tarjoamalla heille erilaisia liikunnallisia virikkeitä ja 

tukipalveluja. Tarve monipuolisille liikuntapalveluille paikallisella tasolla 

Lappeenrannassa on ollut jo pitkään suuri. Nyt käynnistyvän konseptin myötä 

tähän tarpeeseen pystytään vastaamaan aiempaa selkeästi paremmin. 

 

Toiminnan järjestelmällinen aloittaminen Lappeenrannassa asettaa organisaatiolle 

kuitenkin jo heti alkuun isoja haasteita. Aiemmin maksuttomat palvelut ovat 

luoneet tietynlaisen käyttäytymismallin, joka aiheuttaa muutosvastarintaa monella 

tapaa. Suurimpia muutosvastarinnan aiheuttajia ovat liikuntapalveluiden 

siirtyminen maksulliseksi, ja toisen korkeakoulun opiskelijoiden tuleminen 

samojen liikuntapalveluiden piiriin. Käyttäjille tulee viestittää selkeästi se mitä 

arvoa tällainen järjestely tuo, ja kuinka tärkeää toiminnan kehittymisen kannalta 

on kerätä omarahoitusta. Lisäksi resurssit tulee jakaa niin, että 

liikuntamahdollisuudet paranisivat heti alusta alkaen, eikä konsepti ajaudu 

tilanteeseen, jossa se tarjoaisi vanhoille käyttäjille vähemmän mitä he tällä 

hetkellä saavat.  

 

Haasteellisuutta lisää myös uuden toimijan tuleminen kampusalueelle – tällä 

hetkellä erilaisia opiskelijayhteisöjä syntyy nopeaan tahtiin, ja samaan aikaan 

heikentynyt halukkuus osallistua ja tehdä vapaaehtoistyötä tulevat näkymään 

myös jollain tavalla SaLUT:in toiminnassa. Tähän haasteeseen voidaan vastata 

selkeällä profiloitumisella oman alueen asiantuntijaksi ja laadukkaaksi 

palveluntuottajaksi, joka on ensisijaisesti olemassa sen käyttäjiä varten. Tätä 

tehostaa SaLUT:in organisaation ulospäin suuntautunut viestintä niin 

henkilötasolla kuin tiedottamisen kohdallakin. 

 

LUTin ja Saimian opiskelijoiden keskuudessa on myös helposti havaittavissa 

erilaisia segmenttejä liikuntapalveluiden käyttäjien kesken. Segmenttien 
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jaottelussa apuna voidaan selkeästi käyttää kysymyksiä: mitä hyötyä asiakas 

hakee ja mitkä ovat asiakkaan ominaisuudet? 

 

On olemassa liikunnallisesti passiivisia ihmisiä, satunnaisia liikkujia, 

aktiiviharrastajia sekä myös kilpaurheilua ja huippu-urheilua harrastavia 

opiskelijoita. Heidän tavoittamisensa ei aina onnistu saman kanavan kautta, joten 

yhteistyökuviot ja sidosryhmäsuhteet ovat erittäin tärkeässä asemassa. Niiden 

kautta luoduilla kanavilla saadaan tieto lopulta ohjattua sen kulloisellekin 

kohderyhmälle, josta seuraa se, että opiskelijat käyttävät SaLUT:in palveluja. Tätä 

kautta syntyy vuorovaikutus, joka herättää käyttäjässä palvelukokemuksen, josta 

taas seuraa palaute, joka tulee käsitellä ja hyödyntää oikein organisaation sisällä. 

Toisten asiakkaiden hakemat hyödyt linkittyvät olennaisesti itsensä kehittämiseen, 

kilpailuun tai elämäntavan toteuttamiseen, kun taas joillekin liikunta on 

terveydellisiä haittoja ennaltaehkäisevää ja yleisesti oman terveyden tilan 

kohentamisen keino.  

 

On myös huomioitava, että luetellut tunnistettavissa olevat segmentit vaativat 

erilaisten tiedotuskanavien lisäksi myös eri tasoisia ja lähestymistavaltaan jopa 

täysin erilaisia liikuntapalveluja. Vähän liikkuvien kohdalla liikuntakynnyksen 

madaltaminen ja liikunnan tekeminen mielekkääksi on ensisijaisen tärkeää, kun 

taas aktiiviliikkujien kohdalla tulee huolehtia lähtökohtaisesti liikuntavuorojen 

riittävyydestä, monipuolisuudesta ja liikuntapalveluiden kehittämisestä sille 

tasolle, että ne pystyvät tuottamaan jo ennestään liikunnalliselle ihmiselle niitä 

kokemuksia, joita he ensisijaisesti hakevat. Tässäkin kohdassa kampusalueen ja 

koko kaupungin toimijoiden kanssa tehty yhteistyö helpottaa alati laajenevan 

käyttäjäkunnan tarpeiden tyydyttämistä.  

 

Korkeakoululiikuntapalveluja tuottavan organisaation tulee suunnitella 

toimintansa aivan samalla tavalla kuin minkä tahansa muunkin yrityksen. 

Suunnittelussa korostuvat myös taloudelliset seikat, sillä korkeakoulujen on 

vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa vaikea tukea opiskelijoiden 

liikuntapalveluja suurilla taloudellisilla summilla. 
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Taloussuunnittelun kohdalla on koko ajan huomioitava niukkuus, mikä tarkoittaa 

resurssien kohdalla käytettävissä olevan rahan pientä määrää. Resurssit tulee 

ohjata tehokkaasti, mutta samalla tulisi turvata toiminnan jatkuvuus. 

Omarahoitusosuuden tulisi pitkällä tähtäimellä periaatteessa kattaa kaikki 

toiminnan kulut, koska erilaisten hankerahojen ja muiden tukien varaan 

rakentamisessa on aina riskinsä. Tämä asettaa koko organisaatiolle paineita luoda 

itselleen sellainen arvo ja asema, että käyttäjät ovat valmiita maksamaan sen 

palveluista. Motivoituneet ja asiantuntevat työntekijät helpottavat kuitenkin 

huomattavissa määrin tämän haasteen voittamista, ja organisaation tukena on 

myös tässä asiassa kansallista edunvalvontaa harjoittava OLL, sekä muut Suomen 

korkeakoululiikunnan toimijat, joilta vertaisoppiminen on huomattavan tehokas 

tapa kehittää ja suunnitella omaa toimintaa. Kansallinen edunvalvontatyön 

tuloksena tulee varmasti pitkällä tähtäimellä olemaan tilanne, jossa 

korkeakoululiikuntaorganisaatioiden arvo ja niiden olemassaolon tärkeys saa 

laajempaa huomioita ja tunnustusta, mikä voi näkyä toiminnan rahoituksellisen 

tilanteen helpottumisena. 

 

Alati muuttuvat trendit ja liikuntatottumukset luovat myös korkeakoululiikunnalle 

mahdollisuuksia, mutta asettavat myös osaltaan haasteensa talouden suunnitteluun 

ja operatiivisen toiminnan pyörittämiseen. Vuositason suunnitelmat eivät saisi 

koskaan olla liian tarkat, jolloin liikuntatyöntekijöiden kädet olisivat liian sidotut. 

Pitkän tähtäimen suunnittelulla voidaan asettaa toiminnallisia ja taloudellisia 

tavoitteita, joiden vuosittaiseen toteuttamiseen ohjenuoraksi rakennetaan aina 

toimintasuunnitelma, minkä avulla budjetti tai talousarvio luodaan. 

 

Yhteisömuoto ja organisaatiomuoto eivät myöskään ratkea täysin itsestään. 

Kahden korkeakoulun yhteinen toiminta asettaa monia vaatimuksia toiminnan 

osallistamisen ja hallinnon suhteen. Myöskään organisaatiomuoto ei 

suunnittelusta huolimatta tule välttämättä toimimaan niin kuin on ajateltu, vaan 

vastuusuhteet ja toimintamallin muotoutuminen pilotointijaksojen aikana 

paljastavat vasta lopulta millä tavalla organisaatio on järjestäytynyt. 

Yhteisömuodon päättäminen tuo toimintaan useita etuja, mutta sitä varten on 

tehtävä toiminnan käynnistyessä jatkuvaa selvitystyötä siitä, mikä yhteisömuoto 
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on kaikkien etujen mukaan helpoin toteuttaa, mutta samalla vastaa toimintamallin 

asettamiin vaatimuksiin ja tulevaisuuden haasteisiin. 

 

Yksi vaihtoehto olikin olosuhteet ja tarpeet huomioon ottaen suunnitella ja luoda 

korkeakoululiikuntaan keskittyvä organisaatio, joka pystyy turvaamaan 

toimintansa kehittämisen ja ylläpidon rakentamalla vahvan yhteistyöverkoston ja 

keräämällä käyttäjiltään liikuntamaksuja. Arvo syntyy käyttäjille siitä, miten he 

kokevat kyseiset palvelut ja mitä sellaista organisaatio pystyy heille tuottamaan, 

jota pelkästään esimerkiksi julkiset tai yksityiset palveluntarjoajat eivät heille 

pysty tuottamaan.  

 

Palvelukonseptin toteuttaminen ei ole yksinkertainen asia, vaan se vaatii 

ympäristön kaikkien sidosryhmien sitoutumista toimintaan. Konseptia pystytään 

kehittämään saadun palautteen ja kokemustiedon perusteella, mutta konseptin 

brandiin vaikuttaviin asioihin tulee kiinnittää jatkuvasti huomiota. Käyttäjät 

muodostavat mielikuvansa konseptista kaikista niistä asioista, jotka 

organisaatiosta näkyvät ulospäin, mutta näihin asioihin vaikuttavat myös 

organisaation sisällä tapahtuvat prosessit. 

 

Toimintasuunnitelma ja budjetointi ovat tärkeitä palasia myös voittoa 

tavoittelemattoman organisaation toiminnassa. Sen tulee asettaa itselleen 

tavoitteita, joihin se sitten strategisilla ratkaisuillaan pyrkii. Yhtenä 

viitekehyksenä tällaisessa suunnittelussa voitiin käyttää Liikuntatalo-mallia, jota 

täydennetään eri osa-alueisiin pohjautuvalla teoriatiedolla. Organisaation tulee 

ennen kaikkea selvittää mikä on sen elämäntehtävä ja toiminta-ajatus, jotta 

suunnittelu tukisi lähtökohtaisesti jatkuvaa ja mielekästä toimintaa. 

 

SaLUTin toiminnan mahdollisuudet kiteytyvät keskeisesti siihen, että resurssit 

monipuolisten liikuntapalveluiden tarjoamiseen LUT:in ja Saimian opiskelijoille 

ovat nyt olemassa. Tietouden ja tunnettuuden lisääntyessä yhteistyöverkosto 

tarjoaa myös monia erilaisia mahdollisuuksia. Kahden korkeakoulun mukana olo 

tuo myös olennaisia mittakaavaetuja ja kehitystä tukee osaltaan valtakunnallinen 

liikuntapoliittinen edunvalvontatyö. Tulevaisuudessa opiskelijoiden ja henkilöstön 
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liikuntapalvelut näissä korkeakouluissa voidaan myös yhdistää ja saavuttaa tätä 

kautta synergiaetuja. 

 

Jatkotutkimuksena voitaisiin selvittää, kuinka toimivat liikuntapalvelut 

vaikuttavat esimerkiksi opintojen suorittamisaikoihin ja suoritusten arvosanoihin 

suhteessa korkeakoulujen liikuntapalveluihin käyttämiin panostuksiin. Lisäksi 

valtakunnallisen tason tarkastelussa voitaisiin tutkia toimivien 

korkeakoululiikuntapalvelujen vaikutusta kansanterveyteen ja kansantaloudellisiin 

asioihin. Pienemmät osatutkimukset ja opinnäytetyöt paikallistason toimijan 

kehittämiseen tulisi ottaa alusta alkaen osaksi SaLUT:in toimintamallia. Näillä 

tutkimuksilla on mahdollisuutta saavuttaa arvokasta tietoa käyttäjiltä toiminnan 

jatkuvan kehittämisen ja käyttäjälähtöisyyden takaamiseksi. 
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LIITE 2/7 Korkeakoululiikunnan käyttäjätutkimuksen kysymykset 
 
Webropol-kysely Lappeenrannan 
korkeakoululiikunnasta 
Olen 
Mies  
Nainen 
 
Olen 
yliopisto-opiskelija 
ammattikorkeakouluopiskelija 
yliopiston henkilökuntaa 
 
Harrastan kilpaurheilua 
Kyllä/en 
 
Aktiivisuus 
 
Harrastan liikuntaa (mikä rajataan suorituskerraksi? (30 min) 
0 kertaa viikossa 
1-2 kertaa viikossa 
3-5 kertaa viikossa 
6-9 kertaa viikossa 
yli 10 kertaa viikossa 
 
Jos vastasit edelliseen kohtaan 0 kertaa viikossa, niin mitkä ovat syyt 
liikkumattomuuteen: 
Se on kallista 
Minulla ei ole aikaa 
Liikuntapalvelut eivät ole tarpeeksi lähellä 
Tarjolla ei ole minua kiinnostavia liikuntapalveluita 
Kynnys aloittaa on suuri, koska aloittelijoita ei ole huomioitu tarpeeksi  
Liikuntamahdollisuuksista ei tiedota tarpeeksi 
Minulla on muita harrastuksia 
Vapaa kenttä  
 
Mitä lajeja harrastat? 

• Kuntosaliharjoittelu 

• Salibandy 

• Koripallo 

• Lentopallo 

• Uinti 

• Kyykkä 

• Sulkapallo 



 

 
 

• Tennis 

• Jääkiekko 

• Jalkapallo 

• Hiihto 

• Golf 

• Sauvakävely 

• Kävely 

• Juoksu 

• Suunnistus 

• Budo-lajit 

• Kiipeily 

• Frisbeegolf 

• Tanssi 

• Joku muu, mikä? 

Kenen tarjoamia liikuntapalveluita käytät? 
Korkeakoulu eli yliopisto tai ammattikorkeakoulu 
Yksityinen palvelun tarjoaja  
Julkiset palvelut  
Kuulun urheiluseuraan 
Harrastan hyötyliikuntaa 
 
Mielestäni korkeakoululiikuntaan olennaisena osana liittyy myös muu vapaa-
ajan toiminta kuten kerhot ja erilaiset kulttuuritapahtumat 
Kyllä/ei 
 
Kuulutko johonkin kerhoon tai oletko yhdistystoiminnassa?  
 
Jos vastasit edelliseen kohtaan kyllä, niin minkälaiseen toimintaan? 
 
Minkälaista muuta vapaa-ajan ja virkistystoimintaa toivoisit?  
 
Kehitysehdotukset ja muu palaute 
 
Mitä lajeja haluaisin korkeakoulun liikuntatarjontaan?  
Tyhjä kenttä vastaukselle 
 
Mikä/mitkä laji(t) ovat jääneet liian vähälle huomiolle? (varmaankin lähinnä 
yliopisto) 
Tyhjä kenttä vastaukselle 
 



 

 
 

Tulisiko liikuntapalveluissa järjestää tasoryhmiä? 
Kyllä/ei 
 
Jos vastasit kyllä, niin missä lajissa? 
 
Olisiko mielestäsi tarpeellista myös järjestää erillisiä vuoroja aloittelijoiden 
lisäksi naisille tai erityisryhmille? 
Kyllä/ei 
 
Jos vastasit kyllä, niin missä lajissa? 
Olisitko valmis toimimaan liikunta- ja hyvinvointityöryhmässä, jossa 
ideoitaisiin ja järjestettäisiin erilaisia liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä 
tapahtumia? 
Kyllä/ei 
 
Missä liikuntapalveluiden tarjoajat tällä hetkellä ovat onnistuneet? 
Entä mikä liikuntapalveluiden tarjonnassa tällä hetkellä ei mielestäsi toimi 
kunnolla? 
 
Kuinka paljon olisin valmis maksamaan toimivista liikuntapalveluista 
vuodessa? Liikuntapalvelut sisältäisivät mm. kuntosalien ja liikuntasalien 
käytön, sekä erilaisia ryhmätunteja. Lisäksi tähän sisältyisi mahdollisesti 
erilaisia alennuksia muista palveluista kuten esim. uimisesta. 
Mielestäni korkeakoululiikunnan tulisi olla kokonaan ilmaista 
10-20 euroa 
21-30 euroa 
31-40 euroa 
Yli 41 euroa 
 
Arviointi tämän hetkisistä liikuntapalveluista 
 
Millaisena näät tämän hetken korkeakoululiikuntatarjonnan? 
En tiedä minkälaista liikuntatarjontaa korkeakoulussani on 
Mielestäni korkeakoululiikunta ei huomioi tarpeitani tarpeeksi hyvin 
Mielestäni korkeakoululiikunta on tällä hetkellä tarpeeksi monipuolista. 
 
Minkälaisen arvosanan antaisit korkeakoulun tämän hetkisille 
liikuntapalveluille 
En tunne korkeakoulun liikuntatarjontaa, joten en voi vastata kysymykseen 
1 
2 
3 
4 
5 
Minkälaisen arvosanan antaisit Lappeenrannan liikuntapalveluille 
En tunne Lappeenrannan liikuntatarjontaa, joten en voi vastata kysymykseen 
1 
2 



 

 
 

3 
4 
5 
 
Viestintä ja tapahtumat  
Tiedotetaanko liikunta-asioista tarpeeksi? 
Kyllä/ei 
 
Mistä tällä hetkellä saan tietoa korkeakoulun liikuntapalveluista? 
Korkeakoulun nettisivut 
Oppilaskunnan nettisivut 
Sähköposti 
Ilmoitustaulut 
Lehdet 
Joku muu, mikä? 
 
Mikä olisi mielestäsi paras tapa saada informaatiota liikunta-asioista? 
Nettisivut 
Sähköposti 
Koulun ilmoitustaulut 
Joku muu, mikä? 
Järjestetäänkö tällä hetkellä tarpeeksi liikuntapahtumia? 
 
Millaisia liikuntatapahtumia toivoisin järjestettävän? 
 
Voiko liikunta olla mielestäsi osana tutkintoa, esim. erilaiset kurssit? 
  



 

 
 

LIITE 3/7 Sähköpostikysely Lapin korkeakoululiikunnalle 
 

Korkeakoululiikunnan vertaisoppiminen Lappeenrannan 
korkeakoululiikunta ja Lapin korkeakoululiikunta 

 
1. Mistä yhteistyön Rovaniemeläisten korkeakoulujen välillä liikunta-

asioissa voidaan katsoa alkaneen?  
 

2. Milloin alkuperäinen ajatus yhteisestä korkeakoululiikunnasta syntyi? 
 

3. Mikä on korkeakoululiikuntapalveluiden potentiaalinen käyttäjämäärä? 
 

4. Entä todellinen, eli kuinka monta Sporttipassia vuositasolla lunastetaan? 
 

5. Kuinka monta päätoimista työntekijää organisaatiossa on? Entä kuinka 
monta osa-aikaista (esim. ohjaajia)? Minkä verran vapaaehtoisia toiminnan 
pyörittäminen vaatii näiden lisäksi? 
 

6. Kuvailkaa organisaationne mallia ja toimintaa muutamalla lauseella: 
Esimerkiksi kuinka vastuusuhteet määräytyvät ja kuka käyttää 
päätäntävaltaa. 
 

7. Mikä on Lapin korkeakoululiikunnan budjetti vuositasolla ja kuinka tämä 
jakautuu korkeakoulujen kesken?  
 

8. Millainen on Lapin korkeakoululiikunnan kustannusrakenne, eli mistä 
kaikesta kokonaisbudjetti muodostuu ja mitkä ovat suurimmat yksittäiset 
tekijät?  
 

9. Mikä on toiminnan omarahoitusosuus tällä hetkellä, eli Sporttipasseista ja 
muista mahdollista maksuista saatu osuus? Onko mielestänne 
Sporttipassin kohdalla paineita korottaa tai laskea hintoja jostain syystä? 
 

10. Kuinka suuri on urheiluseura RoKoKoon budjetti vuositasolla? 
 

11. Onko toiminnalla muita rahoitusmuotoja kuin korkeakoulujen tuki ja 
kerätty oma rahoitus? Esim. erilaiset hankerahoitukset. 
 

12. Keräättekö käyttäjiltä säännöllisesti palautetta toiminnan kehittämiseksi ja 
seuraamiseksi? 



 

 
 

13. Kuinka luonnehtisitte yhteistyötä Rovaniemen kaupungin kanssa? 
 

14. Onko teillä promootiotuotteita? Jos on, niin millaisia? 
 

15. Kuinka suuri liikuntajaosto on? Kenestä se koostuu ja millaista toimintaa 
se järjestää? 
 

16. Kuuluuko toimintaanne eräänlainen ”neuvoa-antava” palvelun tapainen 
toiminto, josta saisi tietoa ja apua liikuntaharrastuksen aloittamiseen? 
 

17. Mihin kohtaan toiminnassanne olette erittäin tyytyväisiä? Entä missä olisi 
vielä kehittymisen varaa? 
 

18. Millaisena näette Lapin korkeakoululiikunnan toiminnan viiden vuoden 
päästä? 
 

19. Ovatko korkeakoululiikuntaan sijoitetut panostukset mielestänne 
kannattavia? Ts. korkeakouluja rahoittajina kiinnostaa varmasti se, mitä 
hyötyjä se saavuttaa panostamalla korkeakoululiikuntaan. 
 

Voiko liikuntapalveluilla vaikuttaa mielestänne positiivisesti esim. 

valmistumisaikoihin, opiskelumenestykseen, koulujen imagon 

kohottamiseen? Johonkin muuhun, mihin? 
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LIITE 6/7 SaLUTin talousarvion pohja

 
 
Talousarvio 2012 

Varsinaisen toiminnan tuotot 

TA 2012  Toteutunut 2012 

Myyntituotot 
Myynti liikuntapassi kevät  0,00 €
Myynti liikuntapassi syksy  0,00 €
Myynti ryhmäliikuntapassi kevät  0,00 €
Myynti ryhmäliikuntapassi syksy  0,00 €

Myyntituotot yhteensä  0,00 €

Saadut avustukset 
Saadut avustukset LUT  0,00 €
Saadut avustukset SAIMIA  0,00 €
Saadut avustukset kaupunki  0,00 €

Saadut avustukset yhteensä  0,00 €

Hankerahat  
Hankeraha OKM  0,00 €
Hankeraha YTHS  0,00 €
Hankeraha muut  0,00 €

Hankerahat yhteensä  0,00 €

Tulot yhteensä  0,00 €

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
Varsinaisen toiminnan menot 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
Ostot tilikauden aikana 
Tarrat passeihin  0,00 €
Markkinointi  0,00 €
Liikuntavälineet  0,00 €

Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä  0,00 €

Maksetut vuokrat 
Maksetut vuokrat LUT  0,00 €
Maksetut vuokrat Saimia  0,00 €
Maksetut vuokrat Lappeenranta  0,00 €

Maksetut vuokrat yhteensä  0,00 €

Henkilöstökulut 
Palkat ja palkkiot 
Palkat 2011  0,00 €
Henkilösivukulut 2011  0,00 €
Palkat 2012  0,00 €
Henkilösivukulut 2012  0,00 €

Henkilöstökulut yhteensä  0,00 €

Muut kulut 
Matkakorvaukset  0,00 €
Puhelin  0,00 €
Muu kulu 1  0,00 €
Muu kulu 2  0,00 €

Muut kulut yhteensä  0,00 €

Ulkopuoliset palvelut 
Koulutukset  0,00 €
Muut ulkopuoliset palvelut  0,00 €

Ulkopuoliset palvelut yhteensä  0,00 €



 

 
 

Maksetut avustukset 
Avustus liikuntatoimikunta  0,00 €
Avustus kerhot  0,00 €

Maksetut avustukset yhteensä  0,00 €

Menot yhteensä  0,00 €

Yli/alijäämä  0,00 €
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