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Opiskelijaosuuskunnat ovat turvallinen tapa kokeilla yrittäjyyttä korkeakouluopintojen aikana. 
Osuustoiminnan kautta voi kokeilla käytännössä, miten omaa osaamista voi soveltaa 
yritystoimintaan. Luovilla aloilla yrittäjyys ja osuustoiminta on yksi varteenottava 
työllistymiskanava. Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa opiskelee kulttuuri- ja media-
alan tulevia ammattilaisia, joille halutaan tarjota mahdollisuutta perustaa opiskelijaosuuskunta. 

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian toimeksiantona tässä opinnäytetyössä kehitettiin 
materiaali, jonka tarkoituksena on avata opiskelijaosuuskunnan aloittamista ja hallinnointia, 
liikeideoiden ja -toiminnan kehittämistä sekä yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa. 
Materiaalin jäsentämisessä kiinnitettiin huomiota helppoon saavutettavuuteen, minkä vuoksi 
materiaali sijoitettiin myös verkkoon. 

Työn keskeisimmäksi kokonaisuudeksi nousi luovan alan opiskelijaosuuskunnan liiketoiminnan 
kehittäminen. Monialainen opiskelijaosuuskunta tarvitsee ketterän tavan testata uusien 
liikeideoiden liiketoimintapotentiaalia. Tähän tarkoitukseen valikoitui liiketoiminnan 
kehittämismalli Running lean. Mallin avulla uusien liikeideoiden kehittäminen on palkitsevaa ja 
perinteisiä malleja vähemmän resursseja vaativaa. 

Tämä opinnäytetyö oli kehittämistehtävä, jonka lopputuotoksena syntyi internetiin jäsennetty, 
Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian toimintaympäristöön räätälöity 
opiskelijaosuuskuntaselvitys. Selvitys löytyy osoitteesta www.nokko.fi/opiskelijaosuuskunta. 
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Student co-operatives are a safe way to try out entrepreneurship during higher education 
training. Through student co-operative, it is possible to try in practise how to translate skills and 
know-how into business. In the cultural sector, co-operatives and entrepreneurship are a viable 
means of self-employment. Future professionals in culture and media currently studying in 
Turku University of Applied Sciences at Arts Academy are being offered a chance to start a 
student co-operative. 

Turku University of Applied Sciences at Arts Academy commissioned the present Master’s 
thesis to develop a written material in the purpose of clarifying the process of founding and 
administration of student co-operative, the process of developing business ideas and activity 
and cooperation with the university of applied sciences. A special detail was adhered to the form 
and availability of the written material. The material was thus placed on the internet. 

One of the most important aspects of the thesis is the business development of a student co-
operative operating in the cultural sector. A multi-disciplinary student co-operative requires an 
agile way to try out the business potential of new business ideas. For this purpose, the business 
development model “Running lean” was chosen. The model allows the development of new 
business ideas in a rewarding and more efficient manner than the traditional ways of 
development.  

This Master’s thesis was a development task, which resulted in internet-based student co-
operative information package tailored to the needs of Turku University of Applied Sciences at 
Arts Academy’s working environment. The package can be found from website 
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1 JOHDANTO 

Valmistuneen taiteilijan elanto on kenties tiukemmassa, kuin useilla muilla aloil-

la, mutta menestyessään luovan alan ammattilainen pääsee ansaitsemaan lei-

pänsä omaa intohimoaan jalostamalla.  

Kilpailu apurahoista on kovaa ja vastavalmistunut taiteilija ei ole aina parhaim-

massa kilpailuasetelmassa jo kannuksensa hankkineisiin tekijöihin verrattuna. 

Taiteilijan oma ydinosaaminen on taiteessa, jota hän sielunsa syövereistä ka-

navoi omimpaan ilmaisumuotoon, kuten valokuvaan, grafiikkaan, maalaukseen 

tai vaikkapa teatteriesitykseen. Valmistuttuaan taiteilija on usein ongelmallisen 

tilanteen edessä. Apurahat ovat tiukassa ja vaihtoehtoina ovat usein jatko-

opintoihin hakeutuminen, työttömänä taiteilijana toimiminen, työllistyminen 

muun alan töihin, tai oman alan työt esimerkiksi kulttuuriosuuskunnassa. Oman 

alan työt vaativat usein oman osaamisen soveltamista, oman taiteen tuotteista-

mista, markkinointia ja myyntiä. Oman osaamisen soveltaminen liiketoiminnaksi 

ei ole ollut kovinkaan monen taidealan opiskelijan opintojen keskiössä tai edes 

marginaalissa. 

1.1 Taustalla työelämävalmiuksien kehittäminen 

Oman osaamisen soveltaminen liiketoiminnaksi on vahvasti läsnä myös tämän 

opinnäytteen taustalla. Ajatuksena on kulttuurialan opiskelijoiden työelämäval-

miuksien kehittäminen opiskelijaosuuskuntatoiminnan kautta.  

Taustalla oleva ajatus kumpuaa vahvasti myös ammattikorkeakoulun lakisäätei-

sistä tehtävistä, joihin lukeutuu muun muassa työelämän vaatimusten mukaisilla 

valmiuksilla varustettujen ammatillisten asiantuntijoiden kouluttaminen sekä 

opiskelijoiden ammatillisen kasvun kehittäminen (Ammattikorkeakoululaki 

9.5.2003/351).  

Taideammateissa työskentelevien määrä on kasvanut vuodesta 2005 vuoteen 

2012 lähes kahdeksalla prosentilla huolimatta siitä, että kulttuurialojen yleinen 
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työllisyys on viime vuosina heikentynyt. Varsinkin mainosalan työllisyys kärsi 

yleisestä taloustilanteesta pahiten, vähentyen vuodesta 2010 vuoteen 2012 

2300 työllisellä. (Tilastokeskus 2013.) 

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia tarjoaa kulttuurialan korkeakoulu-

tusta neljällä eri koulutusalalla: esittävässä taiteessa, kuvataiteessa, media-

alalla ja musiikissa. Taideakatemiassa opiskelee noin 600 opiskelijaa, jotka ovat 

sijoittuneet usealle eri kampusalueelle. (Turun AMK verkkosivut.) Turun ammat-

tikorkeakoulusta valmistuu tekijöitä taiteen, viestinnän ja media-alan ammattei-

hin. Huolimatta positiivisesta työllisyyden kehittymisestä, lisäpanostusta tarvi-

taan nimenomaan yrittäjyyteen liittyvien valmiuksien kehittämiseen. 

1.2 Kehittämistehtävän tavoitteet 

Huolimatta taideammattilaisten työllisyyden positiivisesta kehityksestä, täytyy 

ammattikorkeakoulun olla jatkuvasti tietoinen työelämän yleisestä kehityksestä 

ja varmistaa, että kaikilla valmistuvilla opiskelijoilla on valmistuessaan riittävät 

työelämävalmiudet. Perinteisesti useat Taideakatemiasta valmistuneet ovat 

työllistyneet kulttuurialan osuuskuntiin. Osuustoimintaa ei kuitenkaan ole ollut 

mahdollista toteuttaa opintojen aikana ja yrittäjyysopinnotkin ovat olleet opinto-

suunnitelmissa vähäisemmässä roolissa. Tämän vuoksi Turun ammattikorkea-

koulun Taideakatemia määritti tämän työn tavoitteeksi opiskelijaosuustoiminnan 

esivalmistelun. Tästä opinnäytetyöstä käytetään termiä kehittämistehtävä tai 

kehittämisprojekti ja tämän opinnäytetyön pääasiallisesta tuotoksesta (liite 6) 

käytetään termiä opiskelijaosuuskuntaselvitys. 

Kehittämistehtävän tavoitteena oli luoda Turun ammattikorkeakoulun Taideaka-

temian opiskelijoille helposti omaksuttava selvitys, jossa käydään läpi  

- opiskelijaosuustoiminnan taustoja,  

- aloittamiseen ja hallinnointiin liittyviä asioita,  

- kartoitetaan liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä malleja, joista valitaan 

parhaiten osuuskunnan tarpeisiin vastaava malli sekä  
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- mallinnetaan jo olemassa olevia liikeideoita liiketoimintamalliksi ja pro-

sessikuvaukseksi.  

Lisäksi haluttiin selvittää, miten ammattikorkeakoulun ja opiskelijaosuuskunnan 

välinen yhteistyö tulisi järjestää. Varsinainen osuustoiminnan integrointi opinto-

suunnitelmiin jätettiin tämän kehittämistehtävän ulkopuolelle, ammattikorkea-

koulun opetushenkilökunnan jatkotehtäväksi. 

Turun ammattikorkeakoulun muilla tulosalueilla on jo pitkään ollut opiskelija-

osuustoimintaa, mutta kulttuurialoilla ei ole toistaiseksi ollut ammattikorkeakou-

luympäristössä toimivaa osuuskuntaa. Kahdessa haastattelussa (Kantonen; 

Kortetmäki 2013) selvitettiin, miten muilla Turun ammattikorkeakoulun tulosalu-

eilla opiskelijaosuustoiminta oli rakentunut niin toiminnan kuin AMK-yhteistyön 

tasolla. Haastatteluissa selvitettiin myös muiden opiskelijaosuuskuntien koh-

taamia haasteita mm. osaamiskatoon ja rekrytointiin liittyen. Haastatteluiden 

myötä opiskelijaosuuskuntaselvitykseen sisällytettiin osio dokumentoinnin mer-

kityksestä implisiittisen tiedon muuntamisessa eksplisiittiseksi tiedoksi. 

Haastatteluissa tiedusteltiin myös sitä, minkälaisia esiselvityksiä eri alojen opis-

kelijaosuuskunnat olivat tehneet ennen varsinaisen toiminnan aloittamista. Mo-

lemmissa haastatteluissa selvisi, että joitakin selvityksiä oli tehty, mutta ne oli 

nopeasti unohdettu mappeihin (Kantonen; Kortetmäki 2013). Erääksi tämän 

selvitystyön tavoitteeksi muodostui siten tiedon jäsentäminen sellaiseen muo-

toon, että se olisi aina tavoitettavissa ja helposti ymmärrettävää. Tätä tarkoitus-

ta varten rakennettiin erillinen verkkosivusto 

(www.nokko.fi/opiskelijaosuuskunta), jonne tuotettiin sisältöä kirjallisen selvityk-

sen pohjalta, suoraviivaistetussa muodossa. Sivustolla hyödynnettiin myös sel-

vityksen ulkopuolisia verkkoresursseja, kuten Pellervo-seuran SlideShare-

esityksiä ja tekijän itse kuvaamia videoita, joissa avataan suullisesti liiketoimin-

nan kehittämiseen liittyvää kokonaisuutta. 

Kehittämistehtävän tavoitteena oli myös kartoittaa erilaisia lähestymistapoja 

liiketoiminnan kehittämiseen ja valita luovan alan opiskelijaosuuskunnalle par-

haiten soveltuva malli. Luovan alan ammattikorkeakouluopinnoissa ei opiskella 
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liiketoiminnan lainalaisuuksia kovin syvällisesti, joten valitun liiketoiminnan ke-

hittämismallin tuli tarjota suhteellisen kevyt ja nopea tapa suunnitella liiketoimin-

taa. 

Jo tämän kehittämistehtävän ensimmäisessä tapaamisessa (9.11.2012) Turun 

ammattikorkeakoulun koulutusjohtaja Tanskasen kanssa keskusteltiin mahdolli-

suudesta sisällyttää opiskelijaosuuskuntaselvitykseen esiintyjävälitystoiminta, 

jonka koordinointi on tähän saakka ollut Taideakatemian henkilöstön vastuulla. 

Esiintyjävälitystoiminnasta on tehty prosessikuvaus, joka tässä työssä sovitettiin 

tiimivetoisen opiskelijaosuuskunnan toimintamalleihin. Tämä muunneltu proses-

sikuvaus on osa opiskelijaosuuskuntaselvitystä. 

Selvityksessä käsiteltiin myös osuustoiminnan taustoja, sekä taideakatemialai-

sen osuuskunnan potentiaalisia vahvuuksia ja asiakkaille tuottamaa lisäarvoa. 

Selvityksessä sivuttiin useaan kertaan myös Turun ammattikorkeakoulun Tai-

deakatemian ja opiskelijaosuuskunnan välistä yhteistyötä, joskin osuustoimin-

nan opinnollistaminen jätettiin kokonaan työn ulkopuolelle. 
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2 OSUUSTOIMINTA 

Osuuskunta on yhteisyrittäjyyden muoto, jonka tarkoituksena on tukea jäsen-

tensä taloutta. Osuuskunta on kirjanpitolain mukaisesti kirjanpitovelvollinen lii-

keyritys. Osuuskunnan tehtävänä ei ole tuottaa voittoa sijoitetulle pääomalle. 

Eräs erottava tekijä osuuskunnan ja osakeyhtiön välillä on osuuskunnan inhimil-

lisemmät arvot. Osuustoiminta on ihmiskasvoista markkinataloutta, ja se sopii 

hyvin niille, joiden arvot liittyvät enemmän ihmisten väliseen yhteistyöhön kuin 

pääomasijoituksiin. (Pellervo-Seura 2010, 8.)  

Osuuskunnan historia ulottuu Suomessa vuoteen 1901, jolloin säädettiin osuus-

toimintalaki. Osuustoiminnan pohjalla ovat arvot omatoimisuudesta, omavastui-

suudesta, demokratiasta, tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta ja solidaari-

suudesta. Osuuskunnat toimivat eri lähtökohdista kuin muut yritysmuodot. 

Osuuskunta on vapaaehtoista toimintaa kaikille, jotka haluavat käyttää sen jä-

senilleen tarjoamia palveluja ja ovat valmiita sitoutumaan osuuskunnan asetta-

miin jäsenvelvoitteisiin. Jokaisella osuuskunnan jäsenellä on lähtökohtaisesti 

sama äänimäärä, ja vaikka osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja ja sillä on aina 

hallitus, niin demokratia on aina keskeinen arvo osuustoiminnassa. (Osuustoi-

minnan neuvottelukunta, 10–12.) 

Osuuskunnan lakisääteiset toimielimet ovat hallitus, osuuskunnan kokous ja 

tilintarkastajat, joista ylintä päätäntävaltaa käyttää osuuskunnan kokous. Pienis-

sä osuuskunnissa voidaan osakkaiden yksimielisellä päätöksellä korvata 

osuuskunnan kokous vähemmän byrokraattisella jäsenten kokouksella. Vaihto-

ehtoisesti suurissa osuuskunnissa voidaan osuuskunnan kokous korvata jäsen-

ten valitsemalla edustajistolla. (Pellervo-Seura 2010, 38–39.) 

Osuuskunnan johto on muiden yritysmuotojen kaltaisesti juridisessa ja liiketa-

loudellisessa vastuussa. Juridisella vastuulla tarkoitetaan velvollisuutta toimia 

lakien, sääntöjen ja päätösten mukaisesti. Mikäli osuuskunnan hallitus rikkoo 

juridista vastuutaan, sen edustajat voivat lain mukaan joutua korvausvelvollisik-

si. Liiketaloudellinen vastuu tarkoittaa osuuskunnan johtamista siten, että se voi 
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toimia menestyksellisesti. Osuuskunnan kokous voi tarvittaessa vapauttaa halli-

tuksen ja toimitusjohtajan tehtävistään, mikäli kokous katsoo heidän epäonnis-

tuneen liiketaloudellisen vastuun kantamisessa. Johto ei voi kuitenkaan joutua 

vahingonkorvausvelvollisiksi, ellei se toiminnallaan ole rikkonut lakia. Osuus-

kunnan johdolla ja myös kaikilla sen jäsenillä on eettinen ja sosiaalinen vastuu. 

Se tarkoittaa esimerkiksi toimimista hyvän liiketavan mukaisesti tai yksittäisen 

jäsenen kohdalla oman edun ja osuuskunnan edun välistä valintaa mahdollisis-

sa ristiriitatilanteissa. (Pellervo-Seura 2010, 40–41.) Osuuskunnan eettiseen 

vastuuseen kuuluu myös vastuunkanto toimintaympäristöstä. Osuuskunnan on 

omalla toiminnallaan pyrittävä varmistamaan myös ympäristönsä toiminnan 

edellytykset. (Osuustoiminnan neuvottelukunta, 13.) 

2.1 Luovien alojen osuuskunnat 

Osuuskunta sopii erityisen hyvin luovien alojen toimijoille, koska sen kevyt ja 

verkostomainen rakenne mahdollistaa monen osaajan osaamisen yhdistämi-

sen. Osuuskunnan jäsenten yhteisesti rahoittama hallinto mahdollistaa luovan 

alan ammattilaisen keskittymisen omiin vahvuuksiinsa, välttäen siten ajan haas-

kaamista oman osaamisen kannalta toissijaisiin asioihin. (Katajarinne 2010, 5.) 

Tämä ajatus on taustalla myös Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian 

opiskelijaosuuskunnan selvitystyössä. Taideakatemia on monialainen taideoppi-

laitos, jossa koulutetaan myös tuotannollisin valmiuksin varustettuja mediatuot-

tajia. Poikkitaiteelliset tuotteet ja tuottajaosaaminen mahdollistavat monipuoliset 

ja ammattimaisesti tuotetut palvelutuotteet. 

Luovien alojen yritystoiminnan erityispiirteinä nähdään muun muassa se, että 

aina tuotteen tai palvelun luominen ei ole asiakaslähtöistä, vaan se voi olla 

myös lähtöisin taiteellisesta ideasta, ilman asiakastarvetta (OPM 2006, 17). 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö taiteellisen idean pohjalta luotua tuotetta 

voisi ja kannattaisi muokata asiakkaan tarpeiden mukaan.  

Kenties yksittäiset taideteokset ovat tuotteita, joita ei tarvitse mukauttaa asiak-

kaan tarpeisiin, mutta luovien alojen palvelutuotteiden tulisi olla mukautuvia. 
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Liiketoimintaa harjoittavan taiteilijan olisi hyvä soveltaa omaa ydinosaamistaan 

siten, että siitä voi tuotteistaa myytävän kokonaisuuden. Perinteisemmän taide-

käsityksen eli ns. pyhyysdiskurssin mukaan taide on itseisarvo, eikä sitä tulisi 

alistaa välineen tasolle. Tämä ajattelutapa on ristiriidassa taiteen soveltamisen 

ja taiteilijan osaamisen tuotteistamisen kanssa. Taiteilija voi kuitenkin osuus-

kunnan kautta testata, minkälaisen toiminnan kautta hänen on mahdollista tie-

nata elantonsa. Osa taiteilijoista voi ansaita elantonsa taideteoksia myymällä, 

kun taas joku voi soveltaa osaamistaan esimerkiksi luennoiksi, designiksi tai 

työpajatoteutuksiksi. 

Luovien alojen yrityksille on ominaista verkostoissa toimiminen. Vaikka luovien 

alojen yrityksillä on omia tavoitteita ja päämääriä, luo yrityksistä koostuva ver-

kosto innovaatioita ja luovuutta kannustavan maaperän. Verkostomaisen toi-

minnan olemus perustuu nimittäin siihen, että se ei ole hallittavissa yhdestä 

keskuksesta. Liiketoiminnassa verkostomainen työskentelytapa tuo mukaan 

ennakoimattomuutta ja hallitsemattomuutta. Yritystoiminnassa kyseiset termit 

eivät ole välttämättä toivottavia piirteitä, mutta verkostossa etenevän prosessin 

arvaamattomuus luo samalla mahdollisuuden, joka mahdollistaa luovien ja in-

novatiivisten ratkaisujen syntymisen. Toimiva verkosto tuottaa kohtaamisia ja 

synnyttää erilaista ajattelua, joka ruokkii luovan liiketoiminnan kasvua. (Parkkola 

2012, 42–43.) 

Luovan alan opiskelijaosuuskunnalle verkostoituminen on tärkeää. Verkostojen 

mahdollistamia, uusia ajatuksia synnyttäviä kohtaamisia on ehkä luonteenomai-

sestikin mahdotonta kuvata, mutta verkostoitumisesta on hyötyä myös uusien 

asiakkuuksien hankkimisessa. Mikäli Taideakatemian opiskelijaosuuskunta 

huomaa, ettei sillä ole tarpeeksi kapasiteettia omien tuotteidensa myyntiin, se 

voi kääntyä myyntiin erikoistuneen yhteistyökumppaniopiskelijaosuuskunnan 

puoleen ja saada vetoapua tuotteilleen. Toisaalta yhteistyökumppaneiden kaut-

ta voi kanavoitua myös uusia asiakkuuksia, mikäli esimerkiksi myyntiosuuskun-

nalta tilataan luovan alan tuotetta, se voi omaan verkostoonsa nojaten myydä 

tuotteen. 
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Eri toimialojen kanssa yhteistyössä toimiessa syntyy uudenlaista liiketoimintaa, 

joka hyödyntää luovien alojen tuotteita ja palveluja (KTM 2007, 29). Matkailuyrit-

täjä lyöttäytyy yhteen hyvinvointipalveluja tarjoavat yrityksen kanssa ja voi olla, 

että hetken kuluttua mukaan kutsutaan myös kulttuurialan yrittäjiä. 

2.2 Osuuskunnat ammattikorkeakouluissa 

Opiskelijaosuuskunnat toimivat ammattikorkeakouluympäristössä ensisijaisesti 

yrittäjyyskasvatuksen välineenä. Arto Kutvonen toteutti YAMK-

opinnäytetyössään luovilla aloilla työskenteleville sekä opiskelijoille suunnatun 

kyselytutkimuksen yrittäjyysopinnoista ammattikorkeakouluissa.  Tulosten mu-

kaan luovilla aloilla yrittäjyysopinnot on mielletty pääsääntöisesti hyödyllisiksi, 

mutta liian yleisluontoisiksi, eikä koulutus ole aina vastannut opiskelijan odotuk-

siin. Kyselyn mukaan yrittäjyyskoulutuksen tärkeimpiä anteja ovat olleet yrityk-

sen perustamista, talouden hallintaa ja yrittäjyyttä ammattina käsittelevät aiheet. 

Turhana kyselyssä koettiin varsinkin liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja las-

kelmat. (Kutvonen 2009, 66.) Tässä työssä perinteinen liiketoimintasuunnitelma 

todettiinkin epäsoveltuvaksi luovan alan opiskelijaosuuskunnalle. Vaihtoehtoja 

kuitenkin löytyy ja ketterää menetelmää hyödyntämällä liiketoiminnan suunnitte-

lu avautuu kenties paremmin. 

Osuuskuntien hyödyntäminen yrittäjyyskasvatuksen välineenä ei ole uusi asia. 

Ensimmäiset opiskelijaosuuskunnat perustettiin Turun ammattikorkeakoulun 

Tekniikka-, ympäristö- ja talous -tulosalueelle vuonna 2006 (Kortetmäki 2013). 

Vuonna 2010 Suomessa oli 27 ammattikorkeakoulua, joista 20 oli perustanut 

opiskelijaosuuskuntia (Troberg, 3). Opiskelijaosuuskuntia käytetään monissa 

oppilaitoksissa, koska osuuskunta on yritysmuotona joustava ja se soveltuu hy-

vin oppimistarkoituksiin. Osuuskunnan perustamiseen ei tarvita alkupääomaa ja 

siihen on helppo liittyä vaikkapa lukuvuoden alussa ja lähteä pois lopussa. 

Osuuskunta on tasa-arvoinen tiimiyritysmuoto ja yhteisö, jossa opiskelijat oppi-

vat työelämässä tarvittavia, tiimityöhön liittyviä sosiaalisia taitoja. Osuustoimin-
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nassa pääsee käytännössä kokeilemaan verkostoyrittäjyyttä ja eri alan osaajien 

osaamisen yhdistämistä. (Troberg, 13.) 

Opiskelijaosuuskuntien haasteina pidetään muun muassa  

- Opetuksen tehokkuuden mittaamista  

- Oppilaitosympäristön ja yrittäjyyden symbioosin huonoa liike-

elämävastaavuutta, ts. voiko yrittäjyyttä opettaa luokkahuoneessa? 

- Yrittäjyyden epävarmuuden sietämisen tukemiseen ei löydy yhtenäistä 

teoriaa. (Troberg, 9.) 

Osuustoiminnan vahvuuksiksi yrittäjyyskasvatuksessa voidaan lukea 

- Yrittäjyyden oppiminen käytännössä 

- Teoreettisten opintojen tasapainottaminen 

- Opiskelijoiden on todettu oppivan enemmän kuin ainoastaan luennoilla 

osallistumalla 

- Osuustoiminnan joustavuus ja tekemisen vapaus motivoi opiskelijoita 

- Opiskelijoiden tiimitaidot hioutuvat yhteisyrittäjyydessä 

(Troberg, 16.) 

Opiskelijaosuuskunta ja opinnot 

Opiskelijaosuustoiminnan sulauttaminen opintoihin ei ole ongelmatonta. Yritys-

toiminnan integrointi opintosuunnitelmaan vaatii, että osuustoiminnan kautta 

suoritettujen opintojen laatua voitaisiin seurata ja varmistua siitä, että vaihtoeh-

toinen toteutustapa tuottaisi opiskelijoille samat valmiudet kuin perinteinen kou-

lutus. Opiskelijaosuustoiminnassa opitaan tekemällä ja teoreettisen tiedon yh-

distäminen tekemiseen on lopulta oppilaitoksen vastuulla. 

Tätä työtä varten haastateltiin yliopettaja Marko Kortetmäkeä Turun ammatti-

korkeakoulusta ja opiskelijaosakas Juuso Kantosta CloudIt-

opiskelijaosuuskunnasta. Haastatteluissa taustoitettiin Turun ammattikorkea-

koulun eri tulosalueiden lähestymistapoja opiskelijaosuuskuntiin ja niiden opin-

nollistamismahdollisuuksiin. Kortetmäki edusti Tekniikka, ympäristö ja talous -
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tulosaluetta ja Kantosen CloudIt-opiskelijaosuuskunta toimi Tietoliikenne ja säh-

köinen kauppa -tulosalueella.  

CloudIt-osuuskunnan jäsenet voivat korvata joitakin yksittäisiä kursseja rapor-

toimalla sekä työtuntinsa että itse tehdyn työn. CloudIt:n tapauksessa ammatti-

korkeakoulun tulosalueen henkilökunnan edustaja osallistuu aikataulunsa salli-

essa opiskelijaosuuskunnan viikkokokouksiin ja ottaa vastaan kurssien suorit-

tamiseen vaadittavat raportit. (Kantonen 2013.) Kortetmäki kertoi puolestaan, 

että heidän tulosalueella opiskelijan on mahdollista suorittaa jopa 60 opintopis-

tettä osuustoiminnan kautta, joskin kuuden vuoden aikana vain yksi opiskelija 

on hyödyntänyt mahdollisuutta näin laajasti. Käytännössä opiskelija tekee 

osuuskunnan kautta kurssin sisältöön liittyvän työn, lukee aiheesta kirjallisuutta 

ja kirjoittaa tehdystä työstä raportin. Aina kun opiskelija korvaa osuustoiminnalla 

viiden opintopisteen edestä opintojaan, hän valmistelee ns. ”kylvön” eli luennon 

korvaamastaan aiheesta. Opiskelija esittää luennon muille osuustoiminnassa 

mukanaoleville opiskelijoille. Käytännön kokemukset ovat osoittaneet toiminta-

mallin toimivuuden ja opiskelijapalautteessa kylvöt arvostetaan korkealle myös 

laadullisesti. (Kortetmäki 2013.) 

Sekä Kortetmäki että Kantonen kertoivat, että uusien jäsenien rekrytointi opis-

kelijaosuuskuntaan ei ole aina helppoa, koska vain murto-osa opiskelijoista on 

kiinnostunut yrittämisestä. CloudIt on rekrytoinut pyrkimällä osallistumaan oppi-

laitoksen opiskelijoille suunnattuihin messutapahtumiin ja tiedottamalla toimin-

nastaan opiskelijoille. CloudIt rekrytoi opiskelijoita jokaiselta vuosikurssilta ja 

pyrkii varmistamaan tulijoiden osaamistason haastattelussa sekä uuden jäse-

nen ensimmäisen harjoitusprojektin avulla. (Kantonen 2013.) Kortetmäen ko-

kemukset rekrytoinnista olivat samansuuntaisia kuin CloudIt-osuuskunnan. Kor-

tetmäen mentoroimissa osuuskunnissa rekrytoidaan uusia tekijöitä useita kerto-

ja vuodessa, mutta uusien tekijöiden löytäminen on aina haasteellista (Kortet-

mäki 2013). 

Kortetmäki kertoi huomanneensa, kuinka aktiivisen vuosikurssin valmistuttua ja 

erottua opiskelijaosuuskunnasta, katoaa opiskelijaosuuskunnasta suuri määrä 

innostusta ja eräänlaista ”momentumia”. Opiskelijaosuuskunnan liikevaihtokin 
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vaihtelee muutamista tuhansista euroista jopa yli sataan tuhanteen euroon, riip-

puen mukana olevien jäsenten kokemuksesta. Kun uudet jäsenet saapuvat 

osuuskuntaan, kestää kauan, ennen kuin liikevaihto palautuu huipputasolle. 

(Kortetmäki 2013.) Sama ilmiö on toistunut myös CloudIt-osuuskunnassa jopa 

siten, että osuuskunnalle ei erään vuosikurssin valmistuttua löytynyt enää jatka-

jaa. Osuustoiminnan lakattua ammattikorkeakoulun henkilökunnan täytyi käyn-

nistää osuustoiminta uudestaan, hieman erilaisella liiketoimintamallilla. (Kanto-

nen 2013.) 

Osittain osuustoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi Kortetmäen mentoroimissa 

osuuskunnissa on toteutettu Optima-verkkoympäristöön dokumentointijärjes-

telmä, jonne tallennetaan kaikki osuuskunnan toiminnan kannalta kriittiset tie-

dot. Tietopankki sisälsi seuraavanlaisen tietorakenteen: 

- Hallitus 

- Yhteystiedot 

- Säännöt ja ohjeet 

- Talousvastaavan info-

paketti 

- Tarjoukset 

- Sopimukset 

- Esitteet 

- Esitykset 

- Tuntiseuranta 

- Markkinointi 

- Pöytäkirjat 

- Jäsenanomus 

- Erokirjeet 

- Työtodistukset 

- Asiakasrekisteri 

 

Yhteenveto opiskelijaosuustoiminnasta 

Tämän opinnäytteen työprosessin aikana toimeksiantajan opetushenkilöstö il-

maisi useaan kertaan huolensa opiskelijaosuustoiminnan ja opintojen sulautta-

misen haasteellisuudesta. Osuustoiminta ei koskaan tule kattamaan kaikkia 

opiskelijoita, vaan sen piiriin hakeutuu vain murto-osa opiskelijoista. On siis rat-

kaistava, kuinka opinnot voi järjestää siten, että osuustoiminnalla voi suorittaa 
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myös opintopisteitä. Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous 

-tulosalueella on luotu mekanismeja, joilla voidaan varmistaa vaihtoehtoisen 

toteutustavan korkea laatu ja mahdollistaa jopa 60 opintopisteen suorittaminen 

osuustoiminnan kautta. (Kortetmäki 2013.) 

Suurempi haaste lienee kuitenkin opiskelijaosuuskunnan jatkuvuuden varmis-

taminen. Sekä CloudIt:n että Kortetmäen mentoroimien osuuskuntien tapauk-

sessa uusien toimijoiden rekrytointi on ollut vaikeaa huolimatta siitä, että tulos-

alueilla opiskelee tuhansia opiskelijoita, joiden parissa rekrytointia voi tehdä. 

(Kantonen; Kortetmäki 2013.) Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa 

opiskelee noin 600 opiskelijaa, joten opiskelijarekrytointi voi osoittautua vielä 

haastavammaksi. Riskiä pienentää se, että toisin kuin teknispainotteisilla aloilla, 

luovien alojen yksi merkittävimmistä työllistäjistä ovat osuuskunnat ja siten Tai-

deakatemian opiskelijat voivat olla keskimääräistä kiinnostuneempia opiskelija-

osuustoiminnasta. 

On kuitenkin tehtävä toimenpiteitä, jolla vuosikurssien valmistumisen johdosta 

tapahtuvaa osaamiskatoa voidaan ennaltaehkäistä. Aktiivinen rekrytointi jatku-

vuuden turvaamiseksi on yksi toimenpide, mutta myös dokumentointijärjestel-

mällä voidaan tehdä hiljaista tietoa näkyväksi ja siten ehkäistä osaamisen pysy-

vää häviämistä. On kuitenkin luultavaa, että kuten tekniikan alan opiskelija-

osuuskunnissa, myös Taideakatemian ympäristössä toimivan osuuskunnan ak-

tiivisuus tulee vaihtelemaan vuosittain, riippuen aktiivisten jäsenten kokemuk-

sen tasosta. 
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3 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

Yritystä perustettaessa täytyy olla aina jonkinlainen suunnitelma siitä, mitä yritys 

tulee myymään, mistä sen tulot ja menot tulevat rakentumaan ja keitä ovat sen 

asiakkaat ja kilpailijat. Perinteisesti on käytetty liiketoimintasuunnitelmaa, mutta 

viime vuosina myös vaihtoehtoiset, kevyemmät liiketoiminnan suunnittelumene-

telmät ovat kasvattaneet suosiotaan.  Tässä työssä käytettäväksi valikoitui 

Running Lean -malli ja siihen liittyvän Lean Canvas -työkalu, mutta tässä luvus-

sa käsitellään myös muita vaihtoehtoja. 

3.1 Perinteinen vaihtoehto - liiketoimintasuunnitelma 

Perinteinen liiketoimintasuunnitelma on yrittäjän työkalu esiteltäessä yritysideaa 

rahoittajille ja vakuutusyhtiölle, mutta se on myös yritystoiminnan kehittämisen 

välttämätön väline (Raatikainen 2004, 30). Liiketoimintasuunnitelma ottaa kan-

taa esimerkiksi seuraaviin osa-alueisiin: 

- Yrittäjän tausta ja osaaminen 

- Liikeidea (ks. alla) 

o Sijainti, liikepaikka 

- Yhtiömuoto ja toiminimi 

- Markkinat ja kilpailijat 

o asiakasanalyysi 

o kilpailijoiden arviointi 

o ympäristöanalyysi 

- Riskianalyysi 

- Rahoituksen järjestäminen 

- Laskelmat 

o investointilaskelma 

o käyttöpääomalaskelma 

o rahoituslaskelma 

o katetarpeen laskenta 
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o tulosbudjetti 

- Perustamisasiakirjat 

- Arvio koko hankkeesta ja visio tulevaisuudesta eli lähivuosien tavoitteet. 

(Raatikainen 2004, 34.) 

Raatikaisen teoksessa kuvattiin osuvasti liiketoimintasuunnitelman mahdolli-

suuksia, mutta tässä työssä kyseenalaistetaan perinteisen liiketoimintasuunni-

telman tarkoituksenmukaisuuden Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian 

opiskelijaosuuskunnalle. 

Yhdysvaltalaisessa, yrittäjyysosaamisestaan tunnetussa Babson Collegessa 

tehtiin tutkimus, jossa vertailtiin 115 uutta yritystä ja sitä, vaikuttiko laajan liike-

toimintasuunnitelman tekeminen niiden onnistumiseen. Tutkimuksen tuloksena 

oli, että mikäli uusi yritys ei tarvitse merkittävää määrää ulkopuolista rahoitusta 

liiketoimintansa aloittamiseen, laajan kirjallisen liiketoimintasuunnitelman laati-

miselle ei ole pakottavaa syytä. Merkittävän ulkopuolisen rahoituksen keräämi-

nen sijoittajilta vaatii laajan suunnitelman ollakseen uskottavaa ja niissä tapauk-

sissa laajemman suunnitelman laatiminen on perusteltua. (Lange ym. 2009.) 

Projektiluontoinen osuuskuntatoiminta on hyvin dynaamista, muuttuvaa ja sisäl-

löltään monipuolista. Perinteisen liiketoimintasuunnitelman luominen tällaiselle 

toiminnalle voi olla vaikeaa ja paljon resursseja vievää. Liiketoiminnan suunnit-

telu kestää kauan ja uudet liikeideat vaativat paljon prosessointia ja ajatustyötä. 

Osuuskunnan tarpeisiin soveltuisi paremmin ketterämpi menetelmä, jonka avul-

la uusien liikeideoiden elinkelpoisuuden testaaminen ja jatkokehittely liiketoi-

minnaksi voitaisiin toteuttaa rullaavasti, ilman raskasta suunnitteluprosessia. 

3.2 The Business Generation – uuden sukupolven lähestymistapa 

liiketoiminnan kehittämiseen 

Toinen tapa lähestyä liiketoiminnan kehittämistä on keskittyä tarkemmin lii-

keidean ja liiketoimintamallin kehittämiseen syklinomaisesti suunnitellen, testa-

ten, keräten palautetta, tarkentaen suunnitelmaa ja testaten uudelleen. Sen si-

jaan, että tehtäisiin liiketoimintasuunnitelma, jota noudatetaan loppuun saakka, 
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tehdään notkeita suunnitelmia, joita voidaan muokata matkan varrella parem-

maksi. Tällaista tapaa edustaa The Business Generation -malli. 

The Business Generation on Alexander Osterwalderin ja Yves Pigneurin yhdes-

sä yrittäjäyhteisön kanssa luoma liiketoiminnan kehittämismalli. Malli koostuu 

viidestä eri osiosta: 

1. Business Model Canvas on yhdeksänosainen työkalu, jonka avulla 

liiketoimintamallia voidaan kuvata, analysoida ja suunnitella (Osterwalder & 

Pigneur 2009, Kindle 248/4569). Tästä työkalusta muunneltu versio on käytössä 

seuraavassa kappaleessa kuvattavan Running Lean -mallin Lean Canvas -

työkalussa. 

2. Business Model Patterns eli liiketoimintamallin konsepti tai liiketoi-

minnan muoto (business to consumer, business to business, pitää sisällään 

myös business to consumerin erilaiset toimintakonseptit). Liiketoimintakonsep-

teja voivat siis olla esimerkiksi vähittäismyynti, lisenssimyynti, käyttäjäkunnalle 

ilmainen palvelu – maksullinen palveluntarjoajille ja muut vastaavat menetelmät. 

(Osterwalder & Pigneur 2009, Kindle 849–1205/4569.) 

3. Design eli lisäarvon tuottaminen liiketoiminnalle muotoilun avulla. 

Osiossa kuvataan kuusi erilaista työkalua liiketoiminnan muotoiluun. Työkalut 

ovat: customer insights, ideation, visual thinking, prototyping, storytelling ja sce-

narios. (Osterwalder & Pigneur 2009, Kindle 1677–1684/4569.) 

4. Strategy eli olemassaolevien liiketoimintamallien uudelleenarvioin-

tia Business Model Canvaksen avulla. Osiossa esitellään neljä eri lähestymista-

paa liiketoimintamallien jatkuvaan kehittämiseen ja strategian hiomiseen. (Os-

terwalder & Pigneur 2009, Kindle 2963/4569.) 

5. Process eli kuinka kaikki aiemmat vaiheet saadaan nivottua yhteen 

siten, että liiketoimintamallin suunnittelu voidaan viedä päätökseen viiden vai-

heen avulla (Osterwalder & Pigneur 2009, Kindle 3644–3649/4569). 

The Business Model Generation on kenties perinteistä liiketoimintasuunnitel-

maa älykkäämpi tapa suunnitella liiketoimintaa, mutta se on silti varsin raskas 
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prosessi, jonka läpikäyminen vie aikaa. Malli vaatii liiketoiminnan suunnittelijalta 

syvällistä ymmärrystä liiketoiminnan lainalaisuuksista, eikä siten sovellu kovin-

kaan hyvin opiskelijaosuuskunnan liiketoiminnan kehittämiseen. Se pitää sisäl-

lään kuitenkin arvokasta tietoa, jota voi hyödyntää kevyemmän suunnittelupro-

sessin tukena.  Kirjailija Ash Maurya edelleen kehitti tästä mallista startupeille 

paremmin soveltuvan, kevyen ja vähemmän resursseja vaativan Running lean -

mallin. 

3.3 Running lean – startupeille kehitetty ketterä malli 

Osuuskunta, niin kuin kaikki muutkin liiketoimintaa harjoittavat organisaatiot, 

tarvitsevat työkalun, jolla voi joustavasti testata erilaisten projektien, tuotteiden 

ja ideoiden elinkelpoisuutta. Tätä tarkoitusta varten on kehitetty useiden kansal-

listen ja ulkomaisten startupien käyttämä Running Lean -malli, joka painottaa 

nopeaa liiketoimintamallin suunnittelua, sen aktiivista testaamista todellisissa 

tilanteissa ja suunnitelman hiomista kokemusten pohjalta. Tämän osion viiteke-

hyskirjana toimiikin Ash Mauryan Running Lean – Iterate from Plan A to a Plan 

That Works -kirja ja siihen liittyvä video ja verkkopalvelu www.leancanvas.com. 

Mauryan perusviesti on se, että vaikka uusien liikeideoiden ja tuotteiden kehit-

täminen on nykyään ennätyksellisen halpaa, ei uusien yritysten onnistumispro-

sentti ole juurikaan noussut. Suurin osa uusista startup -yrityksistä epäonnistuu. 

Onnistuneiden yritysten eräs yhteinen tekijä on se, että kaksi kolmasosaa niistä 

on joutunut muuttamaan alkuperäisiä suunnitelmiaan radikaalisti. Niiden yrityk-

sen perustamista edeltävät liiketoimintasuunnitelmat eivät ole kovinkaan usein 

osoittautuneet toimiviksi. Kirjailijan mukaan onnistuneilla yrityksillä ei siis ole 

välttämättä ollut parempi alkuperäinen suunnitelma, vaan ne ovat onnistuneet 

muuttamaan suuntaansa ennen kuin resurssit ovat loppuneet. (Maurya 2012, 

Kindle 195/4370.)  

Lokakuussa 2013 pidetyssä ideointityöpajassa Taideakatemian opiskelijat miet-

tivät potentiaalisia liikeideoita (liite 5). Taideakatemia on monialainen oppilaitos 

ja työpajassa esiin nousseet liikeideatkin olivat keskenään hyvin erilaisia. Oike-
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astaan niissä oli vain yksi yhdistävä tekijä, ne olivat kaikki projektiluontoisia tuot-

teita.  Tapahtumatuotanto, ideointikonsultaatio, av-tuotannot ja teatteriesitykset 

ovat kaikki projektiluontoista toimintaa. Jo yhden työpajan sisältö tuotti useita 

liikeideoita. Kun opiskelijaosuuskunnan toiminta pääsee alkamaan, uusia lii-

keideoita syntyy todennäköisesti lisää. Tämän vuoksi Running Lean -malli sopii 

monialaiselle opiskelijaosuuskunnalle, sillä sen avulla voi suhteellisen nopeasti 

testata erilaisten liikeideoiden elinkelpoisuutta. 

Running Lean –malli koostuu kolmesta osiosta, ensisijaisen suunnitelman do-

kumentoinnista (Lean Canvas), suunnitelman riskien arvioinnista ja systemaat-

tisesta suunnitelman testaamisesta oikeassa toimintaympäristössä (Maurya 

2012, Kindle 352/4370). 

Lean canvas – liiketoiminnan yhdeksän palikkaa 

Tässä kappaleessa esitellään Running Lean -mallin keskeisin työkalu, Lean 

Canvas ja sen eri alaosiot. Opiskelijaosuuskuntaselvityksessä (liite 6) on myös 

esimerkinomaisesti täytetty alaosiot tapahtumatuotanto-tuotteen näkökulmasta. 

Lean Canvas on taulukkomainen työkalu, jonka avulla on mahdollista rakentaa 

nopeasti liikeidealle liiketoimintamalli. Siinä käydään läpi kriittisimmät asiat, joita 

liiketoimintaan tarvitaan. Lean Canvaksen ytimessä on ajatus siitä, että tärke-

ämpää kuin tarkka suunnitelma, on kartta liikeideasta, jota voi testata ja muoka-

ta eteenpäin kustannustehokkaasti. Taulukko on työkalu, jonka avulla tuotetta 

on helppo testata ja muokata saatujen kokemusten perusteella. (Maurya 2012, 

Kindle 288/4370.) 
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Kuvio 1. Esimerkkitaulukko www.leancanvas.com 

Lean Canvas koostuu yhdeksästä eri osiosta, jotka kirjailija suosittelee täytettä-

väksi Kuvio 1:n mukaisessa järjestyksessä. Maurya suosittelee myös, että tau-

lukko täytettäisiin nopeasti, käyttäen aikaa vain 15 - 20 minuuttia. Taulukon ta-

voitteena on ottaa ikään kuin valokuva ajatuksista liikeideaan liittyen ja siirtyä 

nopeasti pohtimaan riskialtteimpia kohtia suunnitelmassa ja testaamaan luotua 

suunnitelmaa muilla henkilöillä.  Tiivis taulukko ohjaa tekijää olemaan ytimekäs 

sanavalinnoissaan – tavoitteena on pitää taulukko yhden sivun laajuisena. Mi-

käli liiketoiminnassa on useita ulottuvuuksia, voi idean eri puolista tehdä omat 

erilliset taulukkonsa. (Maurya 2012, Kindle 684/4370.) 

1. Ongelmat ja 2. asiakassegmentit 

Lean Canvaksen kaksi ensimmäistä kohtaa liittyvät ongelmaan, jonka liikeidea 

ratkaisee ja asiakassegmentteihin. Ongelmakenttään olisi hyvä tiivistää kolme 

keskeisintä ongelmaa, johon tuote tuo avun. Kolmen keskeisimmän ongelman 

kimppuun voi käydä esimerkiksi viiden kysymyksen kaavalla. Kaava aloitetaan 

kirjoittamalla keskeisin ongelma, mihin liikeidea tuo ratkaisun ja tämän jälkeen 
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syventämällä vastausta viisi kertaa, että miksi väite on ongelmallinen. (Maurya 

2013.) 

Näistä viidestä ongelmasta voi valita kolme sopivinta ja lisätä ne Lean Canvak-

sen ongelma-osioon. Tämän lisäksi existing alternatives -osioon voi listata jo 

olemassa olevia vaihtoehtoja. Vaihtoehtojen pohtimisen kautta voi myöhem-

mässä vaiheessa tunnistaa paremmin omia vahvuuksiaan ja toisaalta myös ris-

kitekijöitä. 

Customer segments-osiossa on hyvä realistisesti arvioida parhaimmat asiakas-

ryhmät, joille ongelman ratkaisua voisi tarjota tuotteen elämänkaaren alkuvai-

heessa.  Kohderyhmää ei kannata jättää liian laajaksi, koska liian suuri kohde-

ryhmä on vaikea tavoittaa. Toisaalta liian tarkka kohderyhmä voi tarkoittaa liian 

pieniä markkinoita. Alkuvaiheen asiakkaiden tunnistaminen on tärkeää, koska 

aikaiset omaksujat ovat usein erilainen kohderyhmä, kuin asemansa vakiinnut-

taneen tuotteen kohderyhmä. (Maurya 2013.) 

3. Uniikki arvolupaus 

Keskellä taulukkoa sijaitsee UVP eli Unique Value Proposition. Suomennan kä-

sitteen uniikiksi arvolupaukseksi. Maurya määrittelee UVP:n seuraavasti:  

”Uniikki arvolupaus kertoo, miksi yrityksesi on erilainen ja ansaitsee saada 

huomiota.” (Maurya 2012, Kindle 728/4370.) 

Ensivierailu yrityksen kotisivun etusivulla voi kestää vain kymmenen tai kaksi-

kymmentä sekuntia ja sinä aikana potentiaalinen asiakas näkee yrityksen arvo-

lupauksen ja päättää, jatkaako yritykseen tutustumista vai ei. (Maurya 2012, 

Kindle 728/4370.) 

UVP:n laatiminen ei ole helppoa. Se vaatii kohderyhmän, ongelman ja tarjoa-

masi ratkaisun syvällistä ymmärtämistä. UVP ikään kuin tiivistää sanoman tiu-

kaksi ytimeksi, joka poikkeaa tarpeeksi kilpailijoiden viesteistä ja tarjoaa lupauk-

sen siitä, mitä yritys voi todellisuudessa antaa. Running lean -mallin syvin ole-

mus piilee kuitenkin notkeassa suunnittelussa, testaamisessa ja suunnitelman 

uudelleenmuokkaamisessa parempaan suuntaan. Tässäkin tapauksessa on 
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hyvä lähteä liikkeelle jostakin ja keskusteluttaa valintoja muilla, testata ja heijas-

tella ajatuksia ja sen jälkeen tarkentaa jo kertaalleen tehtyä Lean Canvas -

taulukkoa. (Maurya 2012, Kindle 728/4370.) 

Maurya antaa kirjassaan muutamia ohjeita UVP:n laatimiseen: 

- Ole erilainen, mutta siten, että erilaisuudellasi on oikeasti merkitys-

tä asiakkaalle. 

- Kohdista viesti aikaisille omaksujille. Ei ole järkeä kohdentaa viestiä 

massalle, vaan nimenomaan niille potentiaalisille asiakkaille, jotka 

olisivat ensimmäisenä hyödyntämässä tuotettasi. Tuotteesi ei ole 

vielä valmis, kun myyt sen ensimmäisen kerran.  

- Mitä hyötyä asiakas saa käytettyään tuotettasi? Ominaisuuksiin tai 

yleisiin hyötyihin ei kannata takertua, vaan täytyy porautua asiak-

kaan pään sisälle ja kertoa merkityksellisesti siitä loppuhyödystä, 

jonka asiakas tuotteen ostettuasi saa. Sähköistä portfoliota tarjoava 

yritys voisi sanoa, että työkalullamme teet taatusti erottuvan portfo-

lion. Tämä sanoma ei ole vielä tarpeeksi merkityksellinen asiak-

kaalle, sillä asiakas ei halua erottuvaa portfoliota, vaan sen työ- tai 

opiskelupaikan, jota hän hakee. ”Get the job” olisi kenties soveltu-

vampi UVP kuin ”Build a portfolio that stands out”.   

- Vastaa kysymyksiin mitä, kuka ja miksi. Esimerkkinä tästä Lean 

Canvaksen UVP:  “Spend More Time Building Versus Planning 

Your Business. The faster, more effective way to communicate your 

business model. “ 

- Lisäksi kannattaa tutkia muiden yritysten arvolupauksia.  

- Myös nopea, muihin palveluihin nojaava kuvaus voi auttaa liikeide-

an avaamisessa, varsinkin vähän epävirallisemmissa yhteyksissä. 

Esimerkiksi Aliens-elokuva on kuin Tappajahai-elokuva avaruudes-

sa. (Maurya 2012, Kindle 751–777/4370.) 
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4. Ratkaisu ja 5. kanavat 

Mikä on ratkaisu, jonka yritys tarjoaa asiakkaan ongelmaan? Koska Running 

Lean -mallin avulla liiketoiminnan suunnittelu on prosessi, ei ratkaisukaan vält-

tämättä ole sama sen jälkeen, kun olet testannut liiketoimintamalliasi asiakkail-

la. Ratkaisu-kentän tulisi antaa vastaus jokaiseen listaamaasi ongelma-kentän 

kohtaan. (Maurya 2012, 788/4370.) 

Kanavat-kentän tarkoituksena on tunnistaa polut, joiden avulla voi tavoittaa po-

tentiaaliset asiakkaat. Running Lean -mallilla kehitettyä liiketoimintamallia on 

tarkoitus edelleen kehittää haastattelemalla kohderyhmiin kuuluvia potentiaali-

sia asiakkaita ja testaamalla tuotetta heillä. Noista haastatteluista syntyy samal-

la hyviä kontakteja, joita voi hyödyntää ensimmäisten asiakkuuksien solmimi-

seen. Kanavia on kuitenkin hyvä miettiä myös keskipitkällä tähtäimellä. Pitkällä 

tähtäimellä kanavia ei kannata miettiä, sillä on todennäköistä, että nyt kehitetty 

liiketoimintamalli muuttuu merkittävästi matkan varrella. (Maurya 2012, Kindle 

821/4370.) 

Kanavat voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen; sisäänpäinsuuntautuneisiin ja 

ulospäinsuuntautuneisiin. Sisäänpäinsuuntautuneet kanavat (inbound channels) 

houkuttelevat asiakkaita tutustumaan yritykseen, kun taas ulospäin suuntautu-

neessa viestinnässä yrityksen ydinviestiä viedään ulospäin. Sisäänpäinsuuntau-

tuneita kanavia ovat mm. blogit, verkkojulkaisut ja webinaarit. Ulospäinsuuntau-

tuneita kanavia ovat mm. suoramainonta ja muu mainonta sekä suoramyynti. 

(Maurya 2012, Kindle 826/4370.) 

Suoramyynti, jota esimerkiksi potentiaalisten asiakkaiden tavoittelu puhelimitse 

edustaa, on järkevää tapauksissa, jossa toteutunut asiakkuus kattaa suora-

myyntiorganisaation kulurakenteen. Esimerkiksi tiettyjen B2B-tuotteiden myynti 

suoramyyntinä on perusteltua. Vaikka suoramyynti ei olisikaan varsinaisesti pe-

rusteltua, on se kuitenkin kaikista myyntitavoista opettavinta, varsinkin tuotteen-

sa kanssa alkutaipaleella olevalle yritykselle. Suora vuorovaikutus potentiaali-

sen asiakkaan kanssa mahdollistaa Running Lean -mallin mukaisen liiketoimin-

tamallin kehittämisen. Samalla, kun myyntiä tehdään asiakkaille, saadaan tietoa 
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siitä, onko ratkaisulle oikeasti kysyntää, tarvetta ja ovatko asiakkaat valmiita 

maksamaan palvelusta.  Taideakatemian opiskelijaosuuskunnan tapauksessa 

suoramyynti on eräs olennaisimmista kanavista, varsinkin kun myytävä tuote 

liittyy projektinhallintaan, eikä se ole rutiini- tai ns. ”hyllytuote”. (Maurya 2012, 

Kindle 826/4370.) 

Käytännössä suoramyyntiä kannattaa alkuvaiheessa kohdentaa asiakasyritys-

ten markkinointi- ja tapahtumavastaaville, eli henkilöille, joiden työtä tapahtuma-

järjestäminen tukee. Vaikka tapahtumavastaavalla ei olisikaan valtuuksia päät-

tää hankinnasta, niin hänelle voi kuitenkin olla mahdollisuus viedä asiaa eteen-

päin. Etukäteistutkimuksella voidaan selvittää muun muassa sitä, minkälaisia 

tapahtumia yritys on aiemmin järjestänyt, minkälaisia sidosryhmiä sillä voisi olla, 

mitä mahdollisuuksia se voisi saavuttaa hyvin järjestetyillä tapahtumilla ja min-

kälaisella toimialalla yritys työskentelee. Hyvin tehty etukäteisvalmistelu kuuluu 

myyntipuheessa ja parantaa mahdollisuuksia uuden asiakkuuden solmimiseen. 

6. Tulovirta ja 7. kustannusrakenne 

Yksi osa-alue liiketoimintasuunnitelmassa on tulevan yrityksen tai tuotekokonai-

suuden kustannusrakenne ja tulovirta. Taideakatemian opiskelijaosuuskunnalla 

tulee olemaan kevyt kustannusrakenne, sillä kukaan työntekijöistä ei ole töissä 

kuukausipalkkaisena, vaan kaikki saavat palkkaansa asiakasprojekteissa teh-

dyn työn mukaan. Osuuskunta ei tule myöskään maksamaan vuokraa ainakaan 

alkuvaiheessa tai muita infrastruktuurin kuluja, sillä se toimii ammattikorkeakou-

lun yhteydessä. Tämä ja opiskelijatyövoiman edullisuus mahdollistaa periaat-

teessa hinnalla kilpailemisen, mutta ei ole välttämättä hyvä suunnitelma profiloi-

tua ensisijaisesti halvaksi tekijäksi. Muutama hyvä referenssi voi perustella kor-

keamman hinnan, ja kun osuuskunnan työkapasiteetti ei välttämättä mahdollista 

useiden asiakasprojektien hoitamista samaan aikaan, ei ole syytä myydä liian 

edullisesti.  

Maurya korostaa kirjassaan sitä, että alkuvaiheessa kannattaa tehdä hinnoitte-

lusta mahdollisimman yksinkertaista ja läpinäkyvää (Maurya 2012, Kindle 

826/4370). Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opiskelija-



28 
 

    

osuuskunnan päivähinta on kiinteä summa ja päivien määrä suunnitellaan pro-

jektikohtaisesti. Esimerkiksi taiteellisen sisällön tuottaminen tapahtumaan voi 

vaatia vähemmän työaikaa kuin koko tapahtuman tuottaminen. Pienemmillä 

vaatimuksilla varustetut asiakasprojektit voidaan hoitaa nopeammin ja kenties 

pienemmällä miehityksellä.   

8. Tunnusluvut ja 9. epäreilu kilpailuetu 

Taulukon key metrics -osio tarkoittaa tunnuslukuja, joista voi päätellä liiketoimin-

tamallin onnistumista. Tunnusluvut eivät välttämättä tarkoita rahaa tai tuloja, 

vaan ne voivat olla, varsinkin alkuvaiheessa, esimerkiksi yhteydenottoja, asia-

kastapaamisia tai muita tunnuksia, joista voi päätellä edistymistä. (Maurya 

2012, Kindle 920/4370.) 

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian opiskelijaosuuskunnan tapauk-

sessa tärkeintä on toimivan tuotekokonaisuuden saavuttaminen, kontaktien ker-

ryttäminen ja ensimmäisten asiakkuuksien solmiminen. Tunnuslukujen avulla 

voidaan seurata, onko liiketoimintamalli saavuttanut sen toiminnalle kriittisiä 

merkkipaaluja. 

Epäreilu kilpailuetu on asia, joka erottaa yrityksen muista kilpailijoista. Joskus 

voi olla vaikea tunnistaa oman liiketoiminnan selkeimpiä kilpailuetuja verrattuna 

muihin toimijoihin. Usein kilpailuedut selkenevätkin vasta ajan myötä. Epäreilu 

kilpailuetu on sellainen etu, jota muut kilpailijat eivät pysty kopioimaan. (Maurya 

2013.) 

Taideakatemian opiskelijaosuuskunnan tapauksessa kilpailuetu liittyy lisäar-

voon, jota Taideakatemian yhteydessä toimiminen tuottaa. Taideakatemia on 

kansallisesti arvostettu taidealan oppilaitos ja sillä on monialaista, korkealuok-

kaista koulutusosaamista. Tämän opiskelijapotentiaalin ja imagonvaihdon hyö-

dyntäminen liiketoiminnassa on arvokas lisäarvo myös yrityksille, jotka ryhtyvät 

yhteistyöhön opiskelijaosuuskunnan kanssa. On kuitenkin tärkeää, että osuus-

kunta tekee työnsä hyvin, sillä huonosti hoidettu asiakasprojekti ja siitä seuraa-

va negatiivinen leima osuuskunnan maineeseen voi levitä myös Taideakatemi-

an brändiin.  
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4 MENETELMIEN JA TYÖPROSESSIN KUVAUS 

Tässä luvussa käydään läpi tässä opinnäytetyössä käytettyjä menetelmiä ja 

kuvataan kehittämistehtävän työprosessia. Työprosessin aikana kehittämisteh-

tävää toteutettiin syklisesti suunnittelun, taustoituksen ja tarkennetun suunnitte-

lun vaiheiden kautta. Kehittämistehtävän työprosessi alkoi noin 17 kuukautta 

sitten, lokakuussa 2012. Työn aikana oli kaksikymmentä tapaamista, joissa kä-

siteltiin kehittämistehtävän sisältöä, rajausta, toteutusta tai taustoitusta (liite 1). 

Työtapaamisten sisältö vaihteli kahdenkeskisistä sparraustapaamisista haastat-

telutilanteisiin, työryhmä- ja työpajatyöskentelyyn sekä Turun ammattikorkea-

koulun johtoryhmän tapaamisiin.  

4.1 Käytetyt menetelmät 

Opinnäytetyön työprosessin tuotoksena syntyi opiskelijaosuuskuntaselvitys, 

joka toimii Taideakatemian opiskelijaosuuskunnan jäsenten oppaana osuustoi-

mintaan. Työprosessissa käytettiin useita menetelmiä, joiden avulla taustoitettiin 

ja syvennettiin tietämystä ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä toimivan 

opiskelijaosuuskunnan toimintatavoista, liiketoiminnan kehittämisestä ja sen 

prosesseista sekä hallinnosta. Työprosessin aikana tehtiin 

- ei-strukturoituja, kolme teemaa sisältäviä teemahaastatteluja ammatti-

korkeakoulun muita opiskelijaosuuskuntien taustoitusta varten, 

- aineiston analyysia osallistavaa ryhmätyöskentelyä käyttämällä sekä  

- oppimiskahvilatyyppistä työpajatyöskentelyä potentiaalisten opiskelija-

osuuskunnan jäsenten ideoiden kartoittamiseksi. 

Kehittämistehtävän toteutuksessa oli kvalitatiivisen toimintatutkimuksen piirteitä, 

kuten syklistä kehittämistä, vaikka varsinaista toimintatutkimusta työssä ei tehty. 

Kehittämisprojektin laadullisen luonteen vuoksi kvantitatiiviset tutkimusotteet 

eivät olisi sopineet menetelmiksi.  
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Toimintatutkimus on yleisnimitys menetelmille, joilla pyritään vaikuttamaan tut-

kimuskohteeseen tutkimukseen perustuvan intervention kautta. Toimintatutki-

muksessa tutkija pyrkii osallistumaan yhteisön toimintaan ja sen kautta ratkai-

semaan yhteisön ongelman. Lähtökohtana on ottaa ne ihmiset, joita tutkimus 

koskee, mukaan tutkimukseen ja pyrkiä tavoitteeseen yhdessä. (Taatila 2009, 

23.) Tämän opinnäytetyön kehittämistehtävässä oli kyseessä ammattikorkea-

kouluympäristöön myöhemmin syntyvästä opiskelijaosuuskunnasta, jota varten 

tehtiin taustoittavaa työtä. Kehittämistehtävän asiantuntijoina käytettiin ammatti-

korkeakoulun opettajia ja tukihenkilöstöä.  

Toimintatutkimus perustuu olettamuksiin siitä, että henkilöt, joita tutkimuksen 

ongelma koskettaa, työskentelevät paremmin, kun he voivat itse arvioida teke-

määnsä työtä ja olla mukana kehittämässä tapoja tehdä sitä paremmin. Toimin-

tatutkimuksen tavoitteita ovat toiminnan kehittäminen ja ongelmalliseen toimin-

tatilanteeseen vaikuttaminen. (Taatila 2009, 23.) Tässä kehittämistehtävässä ei 

keskitytty työyhteisön omaan ongelmaan, vaan ammattikorkeakoulun työyhtei-

söä käytettiin asiantuntijoina opiskelijaosuuskunnan suunnittelutyössä. Koska 

selvitystyö ei kohdistunut suoraan ammattikorkeakoulun työyhteisön ongelmaan 

ja koska taustaselvityksen aineistoa ei koottu hyvän tutkimustavan mukaisessa 

laajuudessa, voidaan todeta, ettei tässä opinnäytetyössä tehty varsinaista toi-

mintatutkimusta. Sen sijaan työprosessissa hyödynnettiin toimintatutkimuksessa 

käytettävää syklistä kehittämisprosessia. Vastaava syklinen prosessi on läsnä 

myös Running lean -kehittämismallissa, joka on tämän keskeinen elementti tä-

män opinnäytetyön päätuotoksessa eli opiskelijaosuuskuntaselvityksessä. 
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Työprosessin syklinen lähestymistapa 

Toimintatutkimus on kvalitatiivinen tutkimustyyppi, jonka avulla voidaan kehittää 

organisaation olemassa olevia käytäntöjä tai kokonaan uusia. Tutkimusprosessi 

on syklinen kokonaisuus, jossa suunnittelu, toiminta, havainnointi ja reflektointi 

seuraavat toisiaan uudestaan ja kehittävät samalla kohteena olevaa asiaa. (Lin-

turi 2003.) 

Kuvio 2. Toimintatutkimuksen syklit (Linturi 2003.) 

Kehittämistehtävän aineiston hankintaa tehtiin toimintatutkimuksellisella otteella, 

parantaen työsuunnitelmaa syklisesti tiedonkeruun, reflektoinnin ja myöhem-

mässä vaiheessa toiminnan avulla. Ensimmäinen työsuunnitelma laadittiin syk-

syn 2012 alustavien suunnittelutapaamisten (liite 1: tapaamiset 1, 2 ja 4) pohjal-

ta. Kehittämistehtävän aikana toteutettiin kaksi teemahaastattelua (liite 1: ta-

paamiset 5 ja 7), joiden tarkoituksena oli syventää tietämystä opiskelijaosuus-

toiminnasta Turun ammattikorkeakoulussa.  
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Teemahaastattelun tarkoituksena on kyselemällä selvittää jonkin asian ydin tai 

totuus. Haastatteluissa käytetään samoja tulokulmia eli teemoja, joiden avulla 

haastattelujen tekeminen ja analysointi helpottuvat. Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa teemahaastateltavien määrä tulisi olla riittävän suuri, jotta kohteena ole-

vaa asiaa tai ilmiötä voitaisiin käsitellä kattavasti. Eräs tapa määrittää riittävä 

haastateltavien määrä on saturaatio eli piste, jolloin haastateltavien vastaukset 

alkavat toistaa itseään. Toisaalta laadullisen tutkimuksen kirjallisuus esittää jos-

kus riittäväksi määräksi 12–15 haastateltavaa. (Kananen 2012, 99–101.) Tässä 

opinnäytteessä teemahaastattelua käytettiin Turun ammattikorkeakoulun toimin-

taympäristön opiskelijaosuustoiminnan kartoittamiseen. Tarkasteltava asia oli 

varsin pieni ja haastattelujen tarkoitus oli kartoittaa problematiikkaa, jota opiske-

lijaosuuskunta voi kohdata toimiessaan ammattikorkeakouluympäristössä. Tä-

män näkemyksen kartoittamiseksi haastateltiin kahta asiantuntijaa. 

Haastattelut toteutettiin kolme teemaa sisältäneen löyhän rungon avulla (liite 4). 

Haastattelut poikkesivat toisistaan muun muassa sen vuoksi, että toinen haas-

tateltavista oli opiskelijaosakas ja toinen opetushenkilökunnan edustaja. Haas-

tatteluista tehtiin muistiinpanot (liite 2 ja liite 3), mutta niitä ei nauhoitettu. Mo-

lemmilta haastateltavilta on saatu lupa heidän nimiensä ja haastattelujensa jul-

kaisemiseen tässä työssä ja he ovat tarkastaneet omien haastattelujensa muis-

tiinpanot. 

Haastattelujen tulokset esiteltiin Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian 

johtoryhmälle ja palvelutiimille työpalavereissa (liite 1: tapaamiset 9 ja 11). 

Haastatteluja analysoitiin osallistavan ryhmätyöskentelyn avulla. Osallistavan 

ryhmätyöskentelyn tavoitteena on osallistaa asiantuntijoita kehittämistehtävän 

sykliseen kehittämiseen. Osallistavassa ryhmätyössä on neljä vaihetta, ongel-

man jäsentäminen, vaihtoehtojen kartoittaminen ja ideointi, priorisointi sekä toi-

menpiteet. (Pakkala 2011, 73.) Ammattikorkeakoulun asiantuntijat ovat kiireisiä 

ihmisiä, joten ryhmätyömenetelmän avulla pyrittiin keräämään mahdollisimman 

tehokkaasti asiantuntijajoukon mielipiteitä. Esityönä jäsennettiin teemahaastat-

telujen muistiinpanoista keskeisimmät teemat, jotka esiteltiin ryhmälle. Tämän 

jälkeen asiantuntijat esittivät ideoita ja kehittämisehdotuksia esiteltyihin teemoi-
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hin liittyen. Vapaamuotoisemman ideointi-keskusteluvaiheen jälkeen priorisoitiin 

esitetyistä ideoista tärkeimmät jatkojalostettavaksi. Lopuksi voitiin päättää toi-

menpiteistä, kuten palvelutiimin ryhmätyön tuloksena sovittiin opiskelijoille 

suunnatun työpajan järjestämisestä. 

Työpaja järjestettiin syksyllä 2013 (liite 1: tapaaminen 16) ja siinä osuustoimin-

taa esiteltiin opiskelijoille, seurattiin kiinnostuksen määrää ja ideoitiin potentiaa-

lisia liikeideoita. Työpajaan osallistui kahdeksantoista opiskelijaa, jotka ideoivat 

kuuden hengen ryhmissä potentiaalisia opiskelijaosuuskunnan liikeidea-aihioita. 

Työpaja toteutettiin oppimiskahvila-menetelmällä. Oppimiskahvilassa opiskeli-

joista muodostetaan pienryhmiä, joista jokaiselle annetaan iso paperi sekä väri-

kyniä. Jokaiselle ryhmälle valitaan sihteeri, joka keskustelun ja kirjaamisen jäl-

keen jää pöytään muiden ryhmäläisten vaihtaessa pöytää. Sihteeri kertoo uu-

delle ryhmälle aiemman ryhmän keskustelusta muistiinpanojen perusteella. 

Tämän jälkeen uusi ryhmä jatkaa keskustelua samasta teemasta. Ryhmien pöy-

täkiertoa jatketaan niin kauan, kunnes kaikki ryhmät ovat olleet kaikissa pöydis-

sä. (Hyppönen & Linden 2009, 42.) 

Oppimiskahvila-menetelmää sovellettiin siten, että ryhmät ensin ideoivat va-

paasti liikeideoita, jonka jälkeen he kiersivät kolmessa toimintapisteessä pohti-

massa liikeideoita kolmesta eri näkökulmasta. Toimintapisteiden näkökulmat 

olivat asiakkaan tarve, tuotteen valmistamisen vaatimat resurssit ja menesty-

neen tuotteen visio. Työpajan tuloksia (liite 5) reflektoitiin työtapaamisessa (liite 

1: tapaaminen 17), jonka jälkeen työsuunnitelmaa tarkennettiin. Työpajan ryh-

mätöitä analysoitiin etsimällä niissä esitetyistä liikeideoista yhteisiä tekijöitä, 

mahdollisuuksia monialaisiin tuotteisiin ja arvioimalla liikeideoiden laatua. To-

dettiin, että ideat jäivät liian raakileiksi, jotta niitä voisi käyttää sellaisinaan. To-

dettiin myös, että opiskelijaosuuskunta tarvitsee ketterän menetelmän, jolla uu-

sia liikeideoita voisi työstää liiketoimintamalliksi. Tämän myötä Running Lean -

malli valikoitui kehittämistehtävän erääksi keskeiseksi sisällöksi. 

Useiden tapaamisten ja tiedon hankkimisten myötä työsuunnitelmaa parannet-

tiin jatkuvasti aina siihen asti, kunnes kirjallinen opiskelijaosuuskuntaselvitys 

saatiin valmiiksi. 
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Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän moninaisuuden 

kuvaaminen ja tosiasioiden löytäminen tai paljastaminen (Hirsjärvi, ym. 2009, 

161). Tässä kehittämistehtävässä aineiston keräämisen tarkoituksena oli muun 

muassa taustoittaa kehittämistehtävän esiselvitysvaihetta vähäisellä määrällä 

subjektiivisia asiantuntijakertomuksia ja selvittää opiskelijoiden kiinnostuksen 

määrää opiskelijaosuuskunnan aloittamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. 

Alla olevassa kuviossa (Kuvio 3) on kuvattu kehittämistehtävän työprosessi. 

 

Kuvio 3. Kehittämistehtävän työprosessi 

4.2 Kehittämistehtävän luotettavuus 

Tutkimuksissa on pyrittävä välttämään virheiden syntymistä, mutta silti tulosten 

luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioi-

da kahden käsitteen, reliabiliteetin eli toistettavuuden ja validiuden eli pätevyy-

den avulla. (Hirsjärvi, ym. 2009, 231.) Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuu-

den arviointi on vaikeampaa kuin määrällisessä tutkimuksessa. Luotettavuus-

mittarit on kehitetty alun perin luonnontieteissä, mistä ne on siirretty yhteiskun-

Raportointivaihe tammi - maaliskuu 2014 

Kehittämistehtävän kirjallisen materiaalin eli osuuskuntatyökalun tarkentaminen ja rakentaminen verkkosivustomuotoon. Materiaalin 
taittaminen digitaaliseksi kirjaseksi. Kehittämistehtävän raportointi. 

Toteutusvaihe  touko - joulukuu 2013 

Opiskelijaryhmän työpajan suunnitteleminen, toteutus ja tulosten purku ja reflektointi. Kehittämistehtävän suunnitelman tarkentaminen 
tulosten perusteella. Kehittämistehtävän kirjallisen materiaalin kirjoittaminen. 

Suunnitteluvaihe maalis - huhtikuu 2013 

Osuuskunnan opintosuunnitelmaintegraation, liikeideoiden, ammattikorkeakoulun tarpeiden selkeyttäminen. 
Reflektointia henkilöstön kanssa ja kolmannen työsuunnitelmaversion laatiminen. 

Taustoitusvaihe tammi - helmikuu 2013 

Taustahaastattelut muiden opiskelijaosuuskuntien edustajien kanssa, tuloksien reflektointi amk:n henkilökunnan 
kanssa. Työn tarkentaminen toiseen työsuunnitelmaversioon. 

Esisuunnitteluvaihe loka - joulukuu 2012 

Alustavat suunnittelutapaamiset Turun ammattikorkeakoulun henkilöstön kanssa. Työn rajaus toimeksiannoksi ja 
työsuunnitelman ensimmäinen version laatiminen. 
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tatieteisiin. Reliabiliteetti tarkoittaa sitä, että jos tutkimus toistetaan, saadaan 

samat tulokset. (Kananen 2012, 172–173.) 

Tässä opinnäytetyössä ei tehty suoranaista tutkimusta, vaan kyseessä oli kehit-

tämisprojekti, jossa eri asiantuntijoiden näkemyksiä kerättiin erilaisten laadullis-

ten menetelmien, kuten haastattelujen, osallistavan ryhmätyön sekä oppimis-

kahvilan avulla. Näkemyksien eli kerätyn aineiston avulla työprosessia kehitet-

tiin syklisesti eteenpäin. Lopputuotoksen eli opiskelijaosuuskuntaselvityksen 

sisältöön ja toteutustavan valikoitumiseen näillä asiantuntijamielipiteillä oli rat-

kaisevan suuri merkitys. 

Toinen tutkimuksen arviointiin liittyvä käsite on validius eli pätevyys. Käsitteellä 

tarkoitetaan tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä sen tulisikin mita-

ta. (Hirsjärvi, ym. 2009, 231.) Kehittämistehtävän validiutta voidaan tarkastella 

myös lopputuotoksen avulla. Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian joh-

toryhmä eli tämän opinnäytetyön toimeksiantaja hyväksyi lopputuotoksen ja 

asetti opetushenkilökuntaan kuuluvan työntekijän edistämään opiskelijaosuus-

kunnan opinnollistamiseen ja aloittamiseen liittyvää kehitystyötä lopputuotoksen 

pohjalta (Liite 1: tapaaminen 19). Toisin sanoen lopputuotos hyväksyttiin ja sen 

pohjalta prosessia lähdettiin jatkamaan suunnitelman mukaisesti. Toinen tapa 

mitata lopputuotoksen validiutta olisi seurata Taideakatemian opiskelijaosuus-

kunnan perustamista ja alkutaipaletta ja sitä, että hyödynnetäänkö lopputuotos-

ta aktiivisesti tuona aikana. Tämän opinnäytetyön aikajänne ei valitettavasti 

mahdollista tämän seuraamista, mutta asia olisi hyvä huomioida tulevaisuudes-

sa, jotta opiskelijaosuuskuntaselvitystä ja siihen liittyvää verkkosivustoa voisi 

kehittää paremmaksi. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kohentaa aina tarkka prosessikuvaus, 

joka koskee kaikkia tutkimuksen vaiheita (Hirsjärvi, ym. 2009, 232). Kehittämis-

tehtävän aikana aineistoa kerättiin kahdella teemahaastattelulla, osallistavalla 

ryhmätyöllä ja oppimiskahvila-työpajatyöskentelyllä. Esimerkiksi haastateltavien 

määrä itsessään ei oikeuta luotettavaan tulokseen, mutta haastatteluaineiston 

lisäksi kehittämistehtävän toteuttamiseen osallistui Turun ammattikorkeakoulun 



36 
 

    

henkilöstöä ja opiskelijoita, jotka omalla näkemyksellään ohjasivat työtä toivot-

tuun suuntaan. 

Työryhmät, jotka osallistuivat aineiston analysointiin, olivat Taideakatemian joh-

toryhmä ja Taideakatemian palvelutiimi (liite 1). Molemmille ryhmille esiteltiin 

muun muassa haastattelujen tulokset sekä päivitetty kehittämistehtävän työ-

suunnitelma, jonka jälkeen työryhmät antoivat palautetta ja esittivät mielipitei-

tään esitetystä materiaalista. Näin työsuunnitelmaa voitiin edistää suuntaan, 

joka oli opetushenkilöstön suosittelema ja relevantti ammattikorkeakoulun nä-

kökulmasta. Työryhmätapaamisten lisäksi kehittämistehtävän suunnitteluun 

osallistui aktiivisemmin Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian tuotannon 

lehtori Jani Pihlajamaa. Pihlajamaan kanssa suunnittelutyötä tehtiin keskustelun 

ja sähköpostikirjeenvaihdon kautta. 

Opetusalan ammattilaisten kanssa yhteistyössä toteutettu kehittämistehtävä 

toteutui luotettavana. Kehittämistehtävässä jäsennetty aineisto (liite 6 ja verk-

kosivusto www.nokko.fi/opiskelijaosuuskunta) pohjautuu kirjallisuuteen ja mui-

hin dokumentoituihin ja luotettaviin lähteisiin. Kehitystehtävään kerätty aineisto, 

asiantuntijaosaaminen ja käytetty kirjallisuus yhdessä muodostavat kokonai-

suuden, joka on tekijänsä mielestä tarpeeksi luotettava, mutta jonka hyödylli-

syyttä ja relevanttiutta kohderyhmän edustajille eli opiskelijaosuuskunnan jäse-

nille voitaisiin edelleen kehittää palautetta keräämällä ja analysoimalla. 

 

http://www.nokko.fi/opiskelijaosuuskunta
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5 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TUOTOKSET JA 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän opinnäytetyön keskeisimmässä osassa on kehittämistehtävän tuotokse-

na syntynyt kirjallinen opiskelijaosuuskuntaselvitys (liite 6) sekä verkkosivusto 

www.nokko.fi/opiskelijaosuuskunta. Tässä luvussa käydään kehittämistehtä-

vässä läpi tuotettua materiaalia ja summataan yhteen kehittämistehtävän johto-

päätöksiä sekä kehittämisehdotuksia liittyen opiskelijaosuuskunnan opinnollis-

tamiseen. 

5.1 Tuotoksena opiskelijaosuuskuntaselvitys ja verkkosivusto 

Tuotettu kirjallinen materiaali jäsennettiin helpommin omaksuttavaan ja saavu-

tettavaan muotoon, jotta tulevan Taideakatemian opiskelijaosuuskunnan jäse-

net voisivat hyödyntää sitä optimaalisesti. Molemmissa kehittämistehtävän ai-

kana tehdyissä opiskelijaosuuskuntahaastatteluissa todettiin, että osuuskuntien 

perustamista edeltävä, taustoittava materiaali oli unohtunut, eikä sitä käytetty 

aktiivisesti. Tämä riski on olemassa myös tämän kehittämistehtävän tuotoksen 

osalta ja riskiä pyritään hallitsemaan tekemällä tiedosta sekä helposti omaksut-

tavaa että saavutettavissa olevaa. 

Kehittämistehtävän tuotokseen sisällytettiin osuustoimintaan liittyvän taustatie-

don ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän tiedon lisäksi informaatiota opiskeli-

jaosuuskunnan sisäisistä toimenkuvista, asiakasprojektin vaiheista ja prosessi-

kuvauksesta, esiintyjävälitystuotteen palvelutoimintaprosessista, dokumentointi-

järjestelmästä ja tiivis tietopaketti talouden hallinnasta. 

Verkkosivusto suunniteltiin Wordpress-alustan päälle ja se sijoitettiin yksityiselle 

serverille. Verkkosivuston sisältö johdettiin opiskelijaosuuskuntaselvityksestä, 

jota suoraviivaistettiin siten, että se toimii paremmin verkkosivuilla. Verkkosivuil-

le sisällytettiin myös materiaalia, jota ei löydy kirjallisesta materiaalista, kuten 

Pellervo-seuran diaesityksiä osuustoiminnasta ja videoita, joissa tämän teoksen 

http://www.nokko.fi/opiskelijaosuuskunta
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kirjoittaja kertoo suullisesti liiketoiminnan kehittämisestä Running lean -mallilla. 

Verkkosivuilta löytyy myös linkki kirjalliseen materiaaliin, jossa verkkosivuston 

teemoja on käsitelty yksityiskohtaisemmin. Kirjallisen materiaalin ulkoasuun 

kiinnitettiin erityistä huomiota taittamalla se visuaalisempaan muotoon. 

Tavoitteena oli jäsentää tietoa osuustoimintaan liittyvistä aihealueista ja siten 

luoda tietoresurssi, joka on räätälöity nimenomaan Taideakatemian opiskelija-

osuuskunnalle. Materiaali ottaa huomioon opiskelijaosuuskunnan kulttuurialan 

oppilaitostoimintaympäristön ja kulttuuri- ja media-alan opiskelijoiden valmiudet 

liiketoiminnan kehittämiseen.  

5.2 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 

Tämän kehittämistehtävän tavoitteena oli tuottaa Taideakatemian kulttuurialan 

opiskelijoille suunnattu, helposti omaksuttava selvitys, jossa käydään läpi: 

- opiskelijaosuustoiminnan taustoja, aloittamiseen ja hallinnointiin liittyviä 

asioita, 

- kartoitetaan liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä malleja ja valitaan niistä 

parhaiten osuuskunnan tarpeisiin vastaava malli sekä 

- mallinnetaan jo olemassa olevia liikeideoita liiketoimintamalliksi ja pro-

sessikuvaukseksi. 

Lisäksi selvityksessä otettiin kantaa ammattikorkeakoulun ja opiskelijaosuus-

kunnan väliseen yhteistyöhön, joskin varsinainen osuustoiminnan integrointi 

opintosuunnitelmiin jäi tämän kehittämistehtävän ulkopuolelle, ammattikorkea-

koulun opetushenkilökunnan vastuulle. 

Tämän kehittämistehtävän tuotoksena syntyi kirjallinen selvitys, joka toteutettiin 

myös helposti omaksuttavaan muotoon verkkoon. Selvityksessä (liite 6) käsitel-

tiin opiskelijaosuustoiminnan taustoja ja aloittamiseen liittyviä teknisiä asioita, 

kuten perustamisilmoitusta. Selvityksessä käsiteltiin myös liikeideoiden synnyt-

tämiseen liittyviä asioita, kuten kohderyhmäajattelua, taideakatemialaisuuden 
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synnyttämää potentiaalista lisäarvoa ja osaamisesta kumpuavaa tuotteistamis-

ta. 

Selvityksessä kartoitettiin myös liiketoiminnan kehittämiseen tarkoitettuja malle-

ja, kuten perinteistä liiketoimintasuunnitelmaa, The Business Generation -mallia 

ja Running lean -mallia. Selvityksessä todettiin, että luovista ihmisistä rakentuva 

opiskelijaosuuskunta tulee todennäköisesti synnyttämään uusia potentiaalisia 

liikeideoita nopealla tahdilla, joten tarvitaan liiketoiminnan kehittämismalli, jonka 

avulla uusien liikeideoiden testaaminen on nopeaa ja tehokasta. Perinteinen 

liiketoimintasuunnitelma ja The Business Generation -malli ovat hyviä ratkaisuja 

suuremmalle yritykselle, mutta niiden laatiminen on hidasta ja vaatii syvällistä 

liiketoiminnallista osaamista. Running Lean -malli on suunniteltu startup-

yrityksiä varten ja sen kantavana ajatuksena onkin nopean suunnittelun, tes-

taamisen ja jatkokehittämisen sykli, jota jatketaan niin kauan, kunnes voidaan 

todeta tuotteen olevan joko valmis tai soveltumaton liiketoimintaan. 

Opiskelijaosuuskuntaselvitykseen otettiin mukaan myös esiintyjävälityksen pal-

velutoimintaprosessikuvaus, jota muokattiin tiimivetoiseen opiskelijaosuuskunta-

toimintaan soveltuvaksi. Palvelutoimintaprosessikuvauksen toteutti Turun am-

mattikorkeakoulun Taideakatemian toimintaympäristöön alun perin Taideaka-

temian tuottaja Mika Väyrynen. Oppilaitoksen toiveena on, että esiintyjävälityk-

sen koordinointi siirtyisi lopulta opiskelijaosuuskunnan harteille. Esiintyjävälitys 

on suhteellisen tuottavaa toimintaa, mutta sen koordinointi on liian kallista toteu-

tettavaksi ammattikorkeakoulun hallinnon alla. 

Vaikka opiskelijaosuuskunnan opinnollistaminen rajattiin tämän kehittämistehtä-

vän ulkopuolelle, otettiin siihen kantaa useasti työprosessin aikana. Ammatti-

korkeakoulun opetushenkilöstö pohti kehittämistehtävän aikana lähes jokaises-

sa tapaamisessa opiskelijaosuuskunnan opinnollistamisen haasteellisuutta. Tu-

run ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueella osuus-

toiminnan kautta on mahdollista suorittaa jopa 60 opintopisteen edestä opintoja 

(Kortetmäki 2013). Opintojen rakenteisiin on siellä tehty muutoksia, jotka mah-

dollistavat opintojen suorittamisen vaihtoehtoisilla tavoilla. Tämä kehitystehtävä 

jatkuu Turun ammattikorkeakoulun henkilöstön toimesta opinnollistamisen ja 
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opiskelijaosuuskunnan käynnistämisen merkeissä. Tämän opinnäytetyön loppu-

tuotoksen validiuden näkökulmasta voisi olla aiheellista suorittaa opiskelija-

osuuskunnan jäsenille kysely, jossa selvitetään lopputuotoksen konkreettista 

hyödyllisyyttä osuuskunnalle. Kyselyn tulosten avulla lopputuotosta eli opiskeli-

jaosuuskuntaselvitystä ja siihen liittyvää verkkosivustoa voisi kehittää vielä pa-

remmin opiskelijoita palvelevaksi työkaluksi. 
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Liite 1 Opinnäytetyön työstöprosessi - tapaamiset ja haastattelut 

       Nro Aineiston keräystapa Organisaatio Haastateltava Haastattelupäivä Klo Kesto 

1 Opinnäytetapaamien / muistiinpanot Turun ammattikorkeakoulu 
Liisa-Maria Lilja-Viherlampi / TKI-
päällikkö 24.10.2012 9 - 10 60 min 

Sisältö lyhyesti 
Ensimmäinen tapaaminen opinnäytetyöni aiheen tiimoilta. Tässä vaiheessa opiskelijaosuuskunnan kehittämistä vasta 
ehdotettiin minulle aiheeksi ja jäin pohtimaan aihetta. 

2 Opinnäytetapaamien / muistiinpanot Turun ammattikorkeakoulu 
Timo Tanskanen / Taideakatemian 
koulutusjohtaja 9.11.2012 9 - 9.30 30 min 

Sisältö lyhyesti 

Keskustelimme koulutusjohtajan kanssa syistä, miksi Taideakatemialle tarvitaan opiskelijaosuuskuntaa ja toisaalta 
pohdimme riskejä suhteessa silloisiin toimintamuotoihin, jotka olivat lähellä yrittäjämäistä toimintaa (koulun mainos-
toimisto Guru). 

3 Opinnäytetapaamien / muistiinpanot Turun ammattikorkeakoulu Laura Heinonen opinnäytetyöohjaaja 20.12.2012 10-11 60 min 

Sisältö lyhyesti 

Keskustelimme ohjaajan kanssa mm. siitä, onko opiskelijaosuuskunnan työstäminen soveltuva aihe YAMK-
opinnäytetyölle. Koin asian haasteellisena, sillä aiheessa ei ollut juurikaan tutkimuksellista otetta. Ohjaaja kuitenkin 
piti aihetta soveltuvana. 

4 Haastattelu / muistiinpanot Turun ammattikorkeakoulu 
Markus Hatakka / Mediatuotannon 
lehtori 20.12.2012 12 - 13 60 min 

Sisältö lyhyesti 

Keskustelin mediatuotannon suuntautumisvaihtoehtovastaava Hatakan kanssa opiskelijaosuuskunnasta ja sen vaiku-
tuksista mm. mainostoimisto Guruun ja tulevaan, AMK:n sisällä toimivaan elokuva-alan tuotantotaloon. Totesimme, 
että on vaarana, että opiskelijaosuuskunta voi syödä muiden toimintamuotojen osallistujia. 
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5 Haastattelu / muistiinpanot CloudIt Juuso Kantonen, osakas 23.1.2013 16 - 17 60 min 

Sisältö lyhyesti 

Tapasin TSK-tulosalueen toimintaympäristössä toimivan CloudIt-opiskelijaosuuskunnan osakas Kantosen. Kantonen 
kertoi osuuskunnan historiasta, suuresta epäonnistumisesta, AMK:n henkilökunnan roolista oskin tukemisessa, rekry-
tointimenetelmistään ja uusien osakkaiden valikoinnista ja perehdyttämisprojektista. 

6 Opinnäytetapaamien / muistiinpanot Turun ammattikorkeakoulu 
Jani Pihlajamaa / osuuskuntatyön ope-
tushenkilökuntavastaava 29.1.2013 14-15 60 min 

Sisältö lyhyesti 

Jani Pihlajamaa on opetushenkilöstön edustaja, jonka tehtävänä on suunnitella osuuskuntatoiminnan opinnollistami-
nen. Tapaamisessa kävin läpi CloudIt:n kokemuksia osuuskuntatoiminnasta ja pohdimme yleisesti mm. dokumentoin-
nin merkitystä osaamisen kehittämisessä sekä henkilökunnan roolin merkittävyyttä osk-toiminnan tukemisessa ja 
sitä, miksi se ei toiminut optimaalisesti CloudIt:n tapauksessa. 

7 Haastattelu / muistiinpanot Turun ammattikorkeakoulu 

Marko Kortetmäki / Tekniikka, Ympä-
ristö ja Talous -tulosalueen opiskelija-
osuuskuntatoiminnasta vastaava yli-
opettaja 31.1.2013 

12.30 - 
13.30 60 min 

Sisältö lyhyesti 

Keskustelin Kortetmäen kanssa heidän opiskelijaosuustoiminnan rakentumisesta, integraatiosta opintosuunnitelmiin, 
onnistumisista, varoittavista esimerkeistä esim. maksamattomien yhteisöverojen suhteen, dokumentointijärjestel-
mästä ja opiskelijaosuuskunnan toiminnasta yleensäkin. 

8 Opinnäytetapaamien / muistiinpanot Turun ammattikorkeakoulu Laura Heinonen opinnäytetyöohjaaja 15.2.2013 12 - 13 60 min 
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9 Opinnäytetapaaminen / esitys Turun ammattikorkeakoulu 
Taideakatemian johtoryhmälle työ-
suunnitelman esitys 7.3.2013 10 - 11  60 min 

Sisältö lyhyesti 

Esitin suunnitelmani opiskelijaosuuskunnasta Taideakatemian johtoryhmälle. Keskustelimme mm. siitä, mitä liikeide-
oita työssäni pitäisi edistää ja miten opiskelijaosuustoiminta voitaisiin integroida opintoihin. Opintointegraatiossa 
tuntui olevan suuria haasteita, eikä olemassaolevat OPSit taivu kunnolla tukemaan opiskelijaosuustoimintaa. Päätet-
tiin kuitenkin, että asiaa edistetään ja että OPS-asiaan löydettäisiin lopulta ratkaisu. Päätöksenä todettiin että Tai-
deakatemian palvelutiimissä esitellään ja käsitellään opiskelijaosuuskunta-asiaa tulevaisuudessa. 

10   Turun ammattikorkeakoulu Mika Väyrynen & Jani Pihlajamaa 21.3.2013 12 - 13 60 min 

Sisältö lyhyesti 

Tapasin Pihlajamaan ja Taideakatemian palvelutoiminnan tuottaja Mika Väyrysen. Kävimme läpi johtoryhmätapaami-
sen jälkeen edistämääni opinnäytetyösuunnitelmaa ja mietimme Janin ja minun keskinäistä roolitusta ja käytännön 
työnjakoa. Mietimme yhdessä myös, kuinka asia olisi paras esitellä palvelutiimissä. 

11 Opinnäytetapaaminen / esitys Turun ammattikorkeakoulu Taideakatemian palvelutiimi 3.4.2013 12 - 13 60 min 

Sisältö lyhyesti 

Esittelin palvelutiimille ajatuksiani siitä, miten opiskelijaosuuskuntatyötä pitäisi lähestyä ja miten muilla tulosalueilla 
on lähestytty asiaa. Keskustelimme potentiaalisista liikeideoista ja siitä, mitä niistä minun tulisi sisällyttää työhöni. 
Toin esille ajatuksen liiketoiminnankehittämistyökalusta, joka tässä vaiheessa oli vielä perinteinen liiketoimintasuun-
nitelma. 

12 Opinnäytetapaaminen / esitys Turun ammattikorkeakoulu 
Taideakatemian johtoryhmälle työ-
suunnitelman esitys 25.4.2013 8.30 - 9.30 60 min 

Sisältö lyhyesti 

Olin saanut tietää saaneeni uuden työpaikan ja lähteväni Taideakatemialta. Pikaisella aikataululla sovitussa Taideaka-
temian johtoryhmätapaamisessa esitin työsuunnitelmani ja vahvistin, että teen opinnäytetyön loppuun. Keskustelu 
ajautui taas opiskelijaosuuskuntatoiminnan opinnollistamisen haastavuuteen. 
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13 Opinnäytetapaamien / muistiinpanot Turun ammattikorkeakoulu 
Jani Pihlajamaa, Markus Hatakka ja 
Mika Väyrynen 29.4.2013 9 - 10  60 min 

Sisältö lyhyesti 

Tapaaminen mediatuotannon vastaava Hatakan, Pihlajamaan ja Väyrysen kanssa sovittiin kiireellä, koska viimeinen 
työpäiväni oli lähellä. Kävimme läpi mediatuotannon huolia osuuskunnan päällekkäisyydestä suhteessa olemassaole-
viin toimintamuotoihin. Pitkin kevättä käymäni keskustelut opetushenkilöstön kanssa kiersivät siis täydellistä ympy-
rää. Sovimme kuitenkin myös syksyllä pidettävästä työpajasta, jossa mediatuotannon opiskelijoiden kanssa suunnitel-
taisiin osuuskuntaa yhdessä. 

14 Syksyn workshopsuunnittelu Turun ammattikorkeakoulu Jani Pihlajamaa 7.5.2013 13 - 14 60 min 

Sisältö lyhyesti 
Suunnittelimme Pihlajamaan kanssa syksyn työpajapäivää ja tuotimme alustavan ohjelman työpajaan sekä suunni-
telman, kuinka etenisimme asian kanssa syksyllä. 

15 Syksyn workshopsuunnittelu Turun ammattikorkeakoulu Jani Pihlajamaa 3.9.2013 8 - 9 60 min 

Sisältö lyhyesti 

Kävimme läpi ja tarkensimme keväällä tehtyä suunnitelmaa ja sovimme tilaisuuden alustajien rekrytoinnista, muiden 
osuuskuntien edustajien saamisesta paikalle. Myös aikataulu oli muuttunut ja jouduimme aikaistamaan työpajaa pa-
rilla viikolla. 

16 Syksyn työpaja Turun ammattikorkeakoulu 
Jani Pihlajamaa + mediatuotannon 
opiskelijat 4.10.2013 9 - 13.30 

5 h 30 
min 

Sisältö lyhyesti 

Alustin päivän kertomalla kehitystehtävästäni, sitten opiskelijaosuuskunta TEKYMin edustaja kertoi läsnäoleville opis-
kelijoille toiminnastaan. Pihlajamaa kertoi osuustoiminnan opinnollistamisesta ja lounaan jälkeen ideoimme uusia 
liikeideoita Learning Cafe-menetelmän avulla. Lopuksi kävimme läpi työryhmätuotokset ja keskustelimme niistä. Sit-
ten kerroin kehitystehtävän seuraavista vaiheista. 

17 Opinnäytetapaamien / muistiinpanot Turun ammattikorkeakoulu Jani Pihlajamaa 10.12.2013 15 - 16 60 min 

Sisältö lyhyesti 

Tapasin Pihlajamaan ja kävimme läpi työpajan jälkeen työstämääni materiaalia. Kerroin Pihlajamaalle ensimmäistä 
kertaa löytämästäni Running lean -menetelmästä ja aikeistani sisällyttää se työhöni. Kerroin myös suunnitelmistani 
tehdyn työn jäsentämisestä verkkosivustoksi ja -materiaaliksi. 

18 Opinnäytetyötapaaminen Turun ammattikorkeakoulu Laura Heinonen 10.2.2014 11.joulu 60 min 

Sisältö lyhyesti 
Olin lähettänyt opinnäytetyöohjaajalle työstämäni materiaalin etukäteen ja hän kommentoi sitä. Kirjasin kommentit 
ylös ja tein ehdotetut muutokset materiaaliin helmikuun aikana. 
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19 Opinnäytetyön esittäminen Turun ammattikorkeakoulu Taideakatemian johtoryhmä 6.3.2014 8.30-10 
1 h 30 
min 

Sisältö lyhyesti 

Esitin Taideakatemian johtoryhmälle sisällöllisesti valmiin työn ja verkkosivuston. Johtoryhmässä heräsi keskustelua 
tuttuun tapaan mm. opiskelijaosuuskuntatoiminnan opintoihin integroimisen haastavuudesta. Jory kiitti minua työs-
täni ja sovimme, että ohjat siirtyvät nyt Pihlajamaalle, joka kerää kasaan opiskelijaosuustoiminnasta kiinnostuneet 
opiskelijat ja edistää osuuskunnan aloittamista. 

20 Opinnäytetapaaminen Turun ammattikorkeakoulu Jani Pihlajamaa & Marko Kortetmäki 6.3.2014 
12.30 - 
13.30 60 min 

Sisältö lyhyesti 

Päivällä kävimme vielä tapaamassa uudestaan Marko Kortetmäkeä, joka kertoi samat asiat nyt myös Pihlajamaalle. 
Pihlajamaa sai hyviä vinkkejä mm. liittyen opintointegraatioon ja käytännön järjestelyihin. Poimin tapaamisessa vielä 
Kortetmäen mentoroimien osuuskuntien Optima-dokumentointijärjestelmän kansiorakenteen talteen ja sisällytin sen 
työhön. 
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Liite 2 Juuso Kantonen haastattelumuistiinpanot 

Tapaaminen 23.1.2013 klo 16-17 Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku 

Opiskelijaosuuskunta CloudIt 

Osakas Juuso Kantonen 

 

Tapaamisen aikana Kantonen kertoi vapaamuotoisesti verkkosivustoihin ja gra-

fiikkaan erikoistuneen CloudIt-opiskelijaosuuskunnan historiasta, toiminnasta ja 

AMK:n henkilökunnan roolista osuuskunnan toiminnassa. 

Joitakin vuosia sitten CloudIt:tä edeltävä Dimension-opiskelijaosuuskunta kuoli 

pois, kun opiskelijat valmistuessaan erosivat, eikä jatkajia löytynyt. Dimensio oli 

tietokonetarvikekauppa ja kun ammattikorkeakoulun henkilökunta joutui käyn-

nistämään opiskelijaosuustoiminnan uudestaan, myös liiketoimintakonseptia 

muutettiin. 

Aiempaa osuuskuntaa perustettaessa oli kirjoitettu jonkinnäköinen liiketoiminta-

suunnitelma, mutta nykyinen jäsenistö ei sitä ole hyödyntänyt mitenkään. 

CloudIt:n projekteja toteuttavat ainoastaan osakkaat, muita työntekijöitä ei käy-

tetä. AMK:n henkilökunnan edustaja toimii tutorina opiskelijaosuuskunnalle, 

mutta edustaja on niin kiireinen, ettei ehdi käymään osuuskunnan viikkopalave-

reissa kuin harvakseltaan. 

AMK ei järjestä mitään osuuskuntatoimintaa tukevia kursseja, ei edes introkurs-

sia. Introna toimii jokaiselle uudelle osakkaalle annettava harjoitusprojekti, jonka 

aikana uusi tekijä oppii talon tavoille. 

Uusia osakkaita pyritään rekrytoimaan aktiivisesti, olemalla mukana vähintään 

kahdessa oppilaitoksen sisäisessä messutapahtumassa. Uudet osakkaat voivat 

olla vaikka ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita. Aiemman harrastuneisuuden 

kautta saa tarpeeksi hyvät valmiudet osuuskuntaan. 
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Kurssipisteitä on mahdollista saada pitämällä tuntikirjanpitoa ja raportoimalla 

tehtyjä työkokonaisuuksia tutoropettajalle.
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Liite 3 Marko Kortetmäki haastattelumuistiinpanot 

Ensimmäinen tapaaminen 31.1.2013 klo 12.30-13.30 Sepänkatu 1, Tur-

ku 20700 

Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalue 

Yliopettaja Marko Kortetmäki 

Kortetmäki kertoi aluksi osuuskuntatoiminnasta tulosalueellaan. Ensimmäinen 

opiskelijaosuuskunta perustettiin vuoden 2006 paikkeilla. Henkilökunta teki 

osuuskuntaa perustettaessa esiselvitystyötä, mutta käytäntö on osoittanut, että 

materiaaleja ei ole myöhemmin tarvittu. Nykyään opiskelijaosuuskuntia on usei-

ta. Tekym ja Villi Kortti –osuuskunnat nousivat esille erityisesti. Opiskelija-

osuuskunnat ovat perustamassa uutta verkkosivustoa, oskhub.fi, jonka tarkoi-

tuksena on koota yhteen Turun ammattikorkeakoulussa toimivien osuuskuntien 

palvelutarjontaa. 

Opettajamentoreiden roolina on olla opiskelijaosuuskuntien tukena tarvittaessa. 

Käytännössä opettajien työaikaa on resursoitu 50 – 75 tuntia per opiskelija-

osuuskunta. Mentorit osallistuvat viikkopalavereihin ja jopa asiakaspalavereihin 

tarvittaessa. Mentorit tarkistavat uloslähtevät tarjoukset, sopimukset ynnä muut 

paperit, joista voi joutua vastuuseen. Kolme mentoriopettajaa on mukana 

osuuskuntatyössä. 

Tulosalueen ja opiskelijaosuuskunnan yhteistyö on toiminut hyvin myös muilla 

tavoin. Tulosalueen palvelutoimintayksikkö käyttää osuuskuntia aktiivisesti ali-

hankkijanaan.  

Osuuskunnat eivät joudu maksamaan mitään vuokraa tai muita kuluja ammatti-

korkeakoululle. Heidän tilansa ovat ammattikorkeakoulun tiloissa ja heillä on 

oma kirjanpitäjä. 

Opiskelijat voivat tienata osuustoiminnalla jopa 60 opintopistettä. Osuustoimin-

nalla voi korvata lähes mitä tahansa opintoja, kunhan osuustoiminnan sisältö 

vastaa kurssin sisältöä. Käytännössä opiskelija raportoi osuuskuntatyötään ja 
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lukee kirjallisuutta liittyen kurssin teemaan. Kurssien suorittaminen osuustoi-

minnan kautta ei ole kovin suosittua, sillä opiskelijat kokevat useiden kurssien 

kohdalla menettävänsä oppimistilaisuuden, mikäli eivät osallistu luentokurssille. 

Jokaisen viiden tienatun opintopisteen välein opiskelija osallistuu kylvöön, eli 

hän valmistelee suorittamistaan opintopisteistä luennon, jonka hän pitää luokka-

tovereilleen. Kylvöt ovat suosittuja, sillä niiden kautta kurssiteemoihin saa käy-

tännön näkökulman ja usein opiskelijat ovat erittäin hyvin valmistautuneita kyl-

vöihinsä. Myös lukupiirejä käytetään. 

Opiskelijaosuuskunnat hinnoittelevat työtään usein 20 euroa per tunti plus alv. 

Jokainen asiakasprojekti saa opiskelijaprojektipäällikön, joka kokoaa projektiin 

työryhmän ja yhdessä työryhmän kanssa neuvottelee ja suunnittelee vaaditta-

van työresurssin, joka myös laskutetaan asiakkaalta. 

Parhaana vuonna opiskelijaosuuskunnan liikevaihto oli yli sata tuhatta euroa. 

Yhteisöverojen kanssa täytyy kuitenkin olla tarkkana, sillä jos vuoden tulos on 

aliarvioitu, täytyy rahaa laittaa säästöön sen verran, että lisäveron maksuun löy-

tyy rahaa. 

Rekrytointia tehdään neljä kertaa vuodessa. Opiskelijat koordinoivat infotilai-

suuksien pitämisen itse. Rekryttävien henkilöiden määrä on suhteellisen pieni. 

Optimaalinen tilanne olisi, jos olisi sata tarjokasta, joista voisi valita esimerkiksi 

kaksikymmentä tekijää. Näin ei kuitenkaan ole koskaan. Käytännössä aina kun 

opiskelijaosuuskunnista lähtee pois avainhenkilöitä ja osaamista, toiminta hi-

dastuu huomattavasti. Kestää aikansa, ennen kuin uudet tekijät oppivat osuus-

kunnan tavoille ja tekemään liiketoimintaa. Osuuskunnilla on optimassa tietova-

rasto, jossa pidetään kaikenlaista tietoa. 

Toinen tapaaminen 6.3.2013 klo 12.30-13.30 Sepänkatu 1, Turku 20700 

Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalue 

Yliopettaja Marko Kortetmäki 

Edellisen tapaamisen jäljiltä oli joitakin tarkennettavia kysymyksiä, niin tapasin 

Kortetmäen toisen kerran yli vuosi edellisen tapaamisen jälkeen. Toisella kerral-
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la mukana oli myös Taideakatemian tuotannon lehtori Jani Pihlajamaa. Tapaa-

minen sisälsi käytännössä samat asiat kuin ensimmäinen tapaaminen, mutta 

kirjasin ylös asiat, joita edellisessä muistiossa ei ollut kirjattuna. 

Opiskelijaosuuskunnalla on dokumentointivarasto Optima-järjestelmässä. Siellä 

on kaikki tarpeellinen tieto, mitä osuuskunnan toimintaan vaaditaan. Kansiora-

kenne Optimassa on seuraavanlainen: 

Hallitus, yhteystiedot, säännöt ja ohjeet, projektit, talousvastaavan infopaketti, 

tarjoukset, sopimukset, esitteet, esitykset, tuntien seuranta, markkinointi, pöytä-

kirjat, jäsenanomus, erokirjeet, työtodistukset, puhelinmyynnin teoriat. 

Asiakasrekisteriä Optimassa tai muuallakaan ei ollut ja se oli selkeä kehittämi-

sen paikka. Markkinointia ei ole tarvinnut tehdä, sillä projekteja on tullut enem-

män kuin osuuskunnilla on ollut kapasiteettia. Koska kaikki ovat opiskelijoita, 

kapasiteetin määrä on hyvin rajallinen. 

Myynnin alan osuuskunta voisi olla Taideakatemian osuuskunnan yhteistyö-

kumppani. Hehän voisivat myydä Taideakatemialaisten tuotteita.
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Liite 4 Haastattelurunko 

Haastatteluiden runkona toimi kolme teemaa. Ensin tiedustelin opiskelijaosuus-

kunnan historiasta, infrastruktuurista ja toiminnan muodoista, sitten integraatios-

ta opetukseen ja ammattikorkeakoulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja viimei-

senä haasteista ja kehitysajatuksista.
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Liite 5 Opiskelijoille pidetyn työpajan tuotokset 
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Liite 6 Kehittämistehtävän opiskelijaosuuskuntaselvitys
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