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Kajaanin ammattikorkeakoulussa korkeakoululiikunnan toiminta perustuu yritystoimintaan. 

Yrittäjät suorittavat Nuori Yrittäjyys -kurssin ja kurssiin pohjautuen aloittavat halutessaan 

korkeakoululiikunnan yritystoiminnan tuottamisen. Korkeakoululiikunnan toiminnan tulee 

vastata Opiskelijoiden Liikuntaliiton asettamia korkeakoululiikunnansuosituksia ja sen tavoitteita. 

Suositusten ja tavoitteiden lisäksi on luotu korkeakoululiikunnan visio (2025), joka antaa 

viitekehykset toiminnan tuottamiseksi. Toimeksiantajana opinnäytetyölleni toimii Kajaanin 

ammattikorkeakoulu.  

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli luoda uusille yrittäjille selkeä ja käytännönläheinen käsikirja 

tulevan lukuvuoden toiminnan toteuttamisesta korkeakoululiikunnan yrittäjinä. Käsikirja auttaa 

uusia yrittäjiä aloittamaan korkeakoululiikunnan yritystoiminnan ja takaa tulevaisuudessa 

toiminnan jatkumon laadukkaana yrittäjien vaihtuessa. Kehitysvaihetta opinnäytetyössäni 

esittääkseni käytin kuvauksessa lineaarista mallia ja loin sisällön omakohtaisen kokemuksen, sekä 

keräämien palautteiden pohjalta. Käsikirjan keskeisenä sisältönä ovat korkeakoululiikunnan 

suositukset, yrittäjyys sekä lukuvuoden aikana tapahtuva toiminnan toteuttaminen ja sen 

markkinointi. 

Tuloksena syntyneen käsikirjan avulla korkeakoululiikunnan yrittäjillä on selkeä tieto 

korkeakoululiikunnan toiminnasta lukuvuoden aikana. He pystyvät hyödyntämään käsikirjaa koko 

yrittäjävuoden aikana. Jatkotoimenpiteenä yrittäjät päivittävät sähköistä versiota käsikirjasta ja 

huolehtivat sen seuraaville yrittäjille laadukkaan toiminnan takaamiseksi korkeakoululiikunnan 

yrityksessä.  
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Abstract 

Author: Maaret Lindholm 

Title of the Publication: Handbook for Sports in Higher Education 

Degree title: Bachelor of Sports and Leisure Management 

Keywords: sports in higher education, recommendation of sports in higher education, Young 

Entrepreneurship, business operations, marketing 

At Kajaani University of Applied Sciences, the activities of university sports are based on business 

activities. Entrepreneurs take the young entrepreneurship course and based on the course start 

producing business activities in university sports if they wish. The activities of university sports 

must comply with the university sports recommendations set by the Student Sports Association 

and its goals. In addition to the recommendations and goals, a vision for higher education (2025) 

has been created, which provides a framework for producing activities. This thesis was 

commissioned by Kajaani University of Applied Sciences. 

The purpose of the thesis was to create a clear and practical handbook for new student 

entrepreneurs of the coming academic year to practice university sports activities. The handbook 

helps new entrepreneurs to start a business in higher education and guarantees a continuum of 

quality in the future as entrepreneurs change. To present the development phase of the thesis, a 

linear model was used in the description and the content was created based on the author’s 

personal experience and the feedback collected. 

The main content of the handbook consists of the recommendations of university sports, 

entrepreneurship and the implementation and marketing of the activities during the academic 

year. With the help of the resulting handbook, entrepreneurs in higher education have clear 

information about the activities of higher education during the academic year. They will be able 

to take advantage of the handbook throughout the year of their entrepreneurship. As a follow-

up, entrepreneurs will update the electronic version of the handbook and provide it to 

subsequent entrepreneurs to ensure the quality of the operations in the higher education 

company. 
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Alkusanat 

Minulle tarjoutui tilanne päästä mukaan Nuori Yrittäjyys -kurssille ensimmäisenä lukuvuotena 

Kajaanin ammattikorkeakoulussa ja sen kokemuksen innoittamana päätin tuottaa 

korkeakoululiikunnan käsikirjan. Käsikirja tulee käyttöön ammattikorkeakoulumme 

korkeakoululiikunnan yrittäjille ja sen tarkoitus on auttaa Kajaanin ammattikorkeakoulua 

saamaan sisällöllisesti laadukasta korkeakoululiikuntaa suositusten mukaisesti.  

Haluan kiittää Kajaanin ammattikorkeakoulua laajasta yrityselämän opintojaksosta Nuori 

Yrittäjyys -kurssin muodossa ja kaikista mahdollisuuksista, joita tämä kurssi ja yrittäjä elämä 

korkeakoululiikunnan yrittäjänä minulle antoi. Korkeakoululiikunnan yritys on merkittävä työkalu 

päästä käsiksi työelämän yhteyksiin ja kehittää itseään liikunnan alan toimijana.  

24.1.2021 

Maaret Lindholm 
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1 Johdanto 

Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL määrittelee vuonna 2018 päivitettyjen korkeakoululiikunnan 

suositusten avulla korkeakouluille tavoitteet opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi ja 

sitä kautta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Päivityksen myötä suositukset 

keskittyvät entistä enemmän istumista vähentäviin tekijöihin korkeakoulun ympäristössä. 

Istumisen vähentämisen lisääminen pohjautuu tutkimustietoon siitä, että liiallinen istuminen 

päivittäin on terveydelle haitallista. Opiskelijoiden liikuntaliitto on lisäksi aloittanut 

ohjelmakokonaisuuden Liikkuva korkeakoulu 2020–2022, jonka avulla pyritään kehittämään 

korkeakoululiikuntaa vieläkin paremmaksi fyysisen aktiivisuuden edistäjäksi koko maassa. (Ansala 

ym. 2018, 4.) 

Kajaanin ammattikorkeakoulussa korkeakoululiikunta toimii yritystoiminnan muodossa ja siihen 

on mahdollisuus päästä mukaan Nuori Yrittäjyys -kurssin kautta vuosittain. Nuori Yrittäjyys -kurssi 

kestää enimmissään vuoden ja tarjoaa laajan tietotaidon yrittäjänä toimimisesta käytännössä. 

Korkeakoululiikunnan suositukset ovat tärkeät tiedostaa korkeakoululiikunnan yrityksen 

toiminnan takaajana, ja ne tulee yrittäjänä ottaa huomioon suunnitellessa ja toteuttaessaan 

korkeakoululiikunnan toimintaa tulevalle lukuvuodelle. Toiminnan tulee olla johdonmukaista ja 

vastata korkeakoululiikunnan suosituksiin sekä tavoitteisiin.  

Opinnäytetyöni aiheena on suunnitella ja toteuttaa Kajaanin ammattikorkeakoulun 

korkeakoululiikunnan yritykselle, KaMove: lle, kattava ja selkeä käsikirja laadukkaan toiminnan 

takaamiseksi vuosittain. Toteutetun käsikirjan pohjalta toimintaan tulee laadukas jatkumo 

korkeakoululiikunnan yritykselle. Tulevaisuudessa toiminta on laadukkaasti, suosituksia tukevalla 

tavalla, toteutettavissa Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Korkeakoululiikunnan yritys sekä Nuori 

Yrittäjyys -kurssi on antanut itselleni arvokasta käytännönkokemusta yrittäjyydestä ja sen 

monipuolisista työtehtävistä. Opinnäytetyöni syventää lisää oppimiani käytännönkokemuksia 

teoriatiedon pohjalta. 
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2 Opinnäytetyön lähtökohdat 

Toimeksiantaja opinnäytetyölleni on Kajaanin ammattikorkeakoulu. Mukana toimeksiantajana on 

myös Nuori Yrittäjyys -kurssista vastaava opettaja Anne Määttä. Toimeksiantaja saa käyttöön 

tämän käsikirjan. Käsikirja auttaa vakiinnuttamaan jatkuvasti kehittyvän korkeakoululiikunnan 

jatkumon Kajaanin ammattikorkeakoulussa.  

Kajaanin ammattikorkeakoulussa korkeakoululiikunnan yrityksen toiminta on ollut jatkuvasti 

kehittyvässä roolissa ennen koronaan liittyviä rajoituksia. Yrityksen toimintaa on saatu 

vakinaistettua ja tulevaisuudessa toimintaa vakinaistetaan lisää, jotta se vastaisi mahdollisimman 

hyvin Opiskelijoiden Liikuntaliiton määräämiä korkeakoululiikunnan suosituksia. Ennen koronaan 

liittyvien rajoitusten tullessa, kävijämäärät olivat nousussa ryhmäliikuntojen osalta, sekä 

käyttöaste kuntosalilla oli kasvussa. Sain tämän selville, kun haastattelin tämänhetkisiä yrittäjiä 

opinnäytetyöhöni liittyvistä aiheista. Lisäksi keväällä yrityksen oli tarkoitus tuottaa selkeästi 

matalamman kynnyksen ryhmäliikuntaa, mikä on suosituksia vastaavalla tavalla erittäin toivottu 

kehitys. Valitettavasti koronaan liittyvät rajoitukset estivät palvelun tuottamisen.  

Omakohtaisen kokemuksen kautta, sekä haastattelussa nousseen tiedon kautta, 

korkeakoululiikunnan toiminta ei vielä vastaa täysin kaikkia suosituksia, joita Opiskelijoiden 

Liikuntaliitto määrittelee. Toimintaa kehitetään ja vakinaistetaan jatkuvasti. Laadukkaamman 

toiminnan tuottamiseksi, luon opinnäytetyönäni korkeakoululiikunnan yritykselle käsikirjan. 

2.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Opinnäytetyöni tarkoitus on luoda selkeä ja käytännönläheinen korkeakoululiikunnan käsikirja 

tuleville korkeakoululiikunnan yrittäjille. Käsikirjassa tuodaan selkeästi esille toimintatavat ja 

suositukset korkeakoululiikunnan toiminnalle. Tavoitteena on tarjota edellytykset 

tulevaisuudessa Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelijoille harjoittaa ja 

kehittää itseään matalan kynnyksen yritystoiminnan parissa, korkeakoululiikunnan yrityksen 

muodossa. Lisäksi käsikirja auttaa uusia yrittäjiä hahmottamaan toiminnan kulun lukukauden 

aikana sekä opettaa uutta yrityksen markkinoinnista ja liiketoimintasuunnitelman luomisesta. 



9 

 

Oma tavoite opinnäytetyölleni on kehittää itseäni tulevana liikunta-alan yrittäjänä. 

Tulevaisuudessa minulla on tavoite luoda toimiva liikunnan alan yritys ja mahdollisesti vuokrata 

liiketilat sen harjoittamiselle. Työni auttaa tavoitteissani ajattelemaan asioita yrityslähtöisesti ja 

opettaa oman yritykseni yhteisöviestintätaitoja tulevaisuutta ajatellen. Yritystoiminta on iso osa 

nykypäivän työllistymismahdollisuuksista liikunnan alalla. Pelkällä tarkennetulla haulla ``Liikunta 

ja urheilu, muut´´ toimialan mukaan, löytyy Suomen yritysrekisteripalvelusta 4416 yritystä. 

(Yrityshaku 2021). Nuori Yrittäjyys -ohjelman sekä korkeakoululiikunnan yrittäjänä toimimisen 

avulla, pääsee käsiksi työelämän yhteyksiin ja yrittäjänä toimimiseen käytännössä.  

2.2 Opinnäytetyön keskeiset käsitteet ja ohjaavat kysymykset 

Työn keskeiset käsitteet ovat korkeakoululiikunta, korkeakoululiikunnan suositukset, Nuori 

Yrittäjyys, yritystoiminta ja markkinointi. Näiden keskeisten käsitteiden ympärille koostan 

opinnäytetyöni, joka tulevaisuudessa kehittää ja luo Kajaanin ammattikorkeakoululiikunnan 

yritykselle selkeät toimintatavat vuosi vuodelta paremman korkeakoululiikunnan takaamiseksi. 

Opinnäytetyötäni ohjaavat seuraavat kysymykset: 

 

1. Millainen on Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelma? 

2. Mitä vaatimuksia ja tavoitteita Opiskelijoiden liikuntaliitto asettaa korkeakoululiikunnan 

toiminnalle? 

3. Miten tuottaa monipuolista ja fyysistä aktiivisuutta lisääviä liikuntapalveluita 

korkeakoulun ympäristössä? 

4. Miten markkinoida korkeakoululiikunnan yritystä Kajaanin ammattikorkeakoulussa? 

5. Miten toteuttaa ja tuottaa käsikirja? 
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3 Yrittäjyys Kajaanin ammattikorkeakoulussa 

Yrityksen perustaminen vaatii yrittäjältä rohkeaa asennetta ja halua toimia yrittäjänä. Ennen 

yrittäjäksi ryhtymistä on kuitenkin turha pohtia liikaa erilaisia ominaisuuksia, joita yrittäjänä 

mahdollisesti tarvitsee, sillä yrittäjänä toimiminen on jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä 

matkan varrella. Yrittäminen voi tuntua joskus vaativalta, mutta se voi lopulta olla myös 

huomattavasti antoisampi työnteon muoto, kun palkkalistoilla työskentely. On otettava 

huomioon joustavuus ja se, että työaikoja on näin ollen vaikea määrittää. Vapaa-aika voi tuntua 

olemattomalta, mutta jos viihtyy yrityksen parissa ja asenne on oikea, ei vapaa-aikaa välttämättä 

jää kaipaamaan niin suuressa roolissa. Yrittäjänä on kuitenkin tärkeä muistaa armollisuus. Itselle 

on osattava olla armollinen ja annettava aikaa, jotta voi kasvaa yrittäjänä yrityksen kanssa. On 

opittava yrityksen eri elinkaarien aikana tuomat haasteet ja selviydyttävä niistä. Yrittäjyys on 

myös sitä, että hyväksyy mahdolliset epäonnistumiset. Yrittäjänä tulee olla rohkeutta ottaa myös 

riskejä ja sitä kautta luoda myönteistä yrittäjyysilmapiiriä Suomalaiseen kulttuuriin. (Ilmoniemi, 

Järvensivu, Kyläkallio, Parantainen & Siikavuo 2009, 21–23; Oletko valmis yrittäjäksi? 2021.) 

Kajaanin ammattikorkeakoulumme kannustaa opiskelijoita oppimaan yrittäjänä toimimisesta. 

Alkuun pääsee Nuori Yrittäjyys -kurssiin osallistumalla. Kurssilla saa apua esimerkiksi 

yritystoiminnan aloituspääoman ongelmaan, mikä luonnollisestikin voi askarruttaa uusia 

yrittäjäksi ryhtyviä. Aloittamisen kynnyksellä kurssilla opit mm. laatimaan kannattavuuslaskelmia 

tai hakemuksen rahalliseen tukeen uutena yrittäjänä yrityksesi kanssa. Saat myös kattavan 

johdatuksen yrittäjyyteen, apua liikeidean valaisemiseen ja liiketoimintasuunnitelman 

laatimiseen sekä tietoa myynnistä ja markkinoinnista. Kuvan 1 tavoin kurssin oppimismoduulit 

etenevät kurssin sisällä. (Vuosi yrittäjänä -ohjelma 2020.) 
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3.1 Suunnittele – aloita 

Kun päätös yrittäjäksi lähtemisestä on luotu, on varmasti myös mielessä jokin liikeidea, mitä 

lähteä toteuttamaan. Pelkkä liikeidea ei kuitenkaan riitä, vaan liiketoimintaa on lähdettävä 

suunnittelemaan tarkemmin. Liiketoimintasuunnitelma auttaa tässä, se helpottaa ja tarkentaa 

jäsentämään yritystoiminnan perimmäisen idean sekä kannattavuuden ja menestymisen 

mahdollisuudet. Kattava liiketoimintasuunnitelma on yrittäjälle tärkeä sekä yrittäjän oma työkalu, 

jota päivittämällä säännöllisesti hallitsee yritystoiminnan strategian sekä päivittäisen toiminnan. 

Mikäli liiketoimintasuunnitelma on tarpeeksi kattava, se sisältää seuraavat kohdat yrityksen 

toiminnasta. Yrityksen lähtötilanne, markkinat ja kilpailutilanne, yrityksen tavoitteet ja strategiat, 

yrityksen eri toimintojen järjestelyt ja kehittämissuunnitelmat, taloudelliset laskelmat sekä 

tulevaisuuden riskien ja mahdollisuuksien arvioinnin. Liiketoimintasuunnitelman sisällä liikeidea 

vastaa tarkemmin kysymyksiin mitä, miten ja kenelle. Liikeidea kertoo välittömästi 

liiketoimintasuunnitelman käsittelemät asiat. Aloittaminen on sitä helpompaa, mitä kattavampi 

liiketoimintasuunnitelma on. (Ilmoniemi ym. 2009, 51–52; Hesso 2015; 

Liiketoimintasuunnitelman tekeminen 2021.) 

Kuva 1. Oppimismoduulit (Vuosi yrittäjänä -ohjelma 2020.) 
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Ennen kaikkea liikunnan ja hyvinvointialan yritys on asiakkaiden palvelemista. Yrittäjä on 

itsessään yrityksen paras käyntikortti. Tulee suunnitella, miten kuulee asiakkaita parhaiten ja 

kuuleman perusteella, miten tulee toimia parhaiten tilanteen vaatimalla tavalla. Kun lopulta 

toimitaan oikein, näkyy se myös yrityksen menestyksessä. Yrittäjänä oppimistilanteita tulee 

jatkuvasti ja erilaiset toimintatavat ja ominaisuudet yrittäjyydestä kehittyvät yritystoiminnan 

myötä. Vastoinkäymiset ja kritiikki opettavat ja kehittävät parempia yrittäjiä jatkuvasti. (Sippola 

2014, 37.) 

 

3.2 Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelma 

Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa erilaisia työvälineitä yrittäjyyden lisäksi työelämätaitojen ja 

taloudenhallinnan osa-alueilla esiopetuksesta korkea-asteelle asti. Ohjelmat kannustavat 

tekemällä oppimiseen ja auttavat soveltamaan opettamia taitoja koulussa ja vapaa-ajalla. 

Esiopetuksessa ja alakoulujen ohjelmissa pääsee mukaan erilaisiin kokonaisuuksiin, jossa 

tutustutaan perheisiin, töihin ja rahan käyttöön. Lisäksi opitaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja 

hyödyntämään niitä käytännössä. Alakoulujen ohjelmissa perehdytään talouden kiertokulkuun, 

pikkuyrityksen ideoimiseen ja toteutukseen sekä kuvitteellisen yrityksen perustamiseen ja sen 

palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen. Yläkouluohjelmat ovat laajempi kokonaisuus, jossa on 

yrittäjämäisiin kykyihin perehtymistä ja ideointia tulevaisuutta varten. Lisäksi harjoitellaan 

työelämälähtöisyyttä ja talouden hallintaa sekä käydään 12 tunnin leirillä harjoittelemassa 

yrittäjyyttä. Yläkouluohjelmissa pääsee lisäksi mukaan lukuvuoden kestävälle oikealla rahalla 

perustetulle yrittäjyysohjelmalle. Toisella asteella käydään 24 tunnin yritystoiminnan leirillä ja 

harjoitellaan yritysidean kehittämistä sekä talouden suunnittelua. Oikealla rahalla perustettu 

lukuvuoden kestävä yritysohjelma on mukana myös toisella asteella ja opitaan riskien arviointia, 

mitä raha-asioihin voi yritysmaailmassa liittyä. Korkea-asteen ohjelma kiteyttää kaiken edellä 

mainitun yritysohjelman avulla, mikä kestää koko lukuvuoden. Lukuvuoden aikana perustetaan 

oikealla rahalla oma yritystoiminta ja opitaan käytännön avulla yrittäjyyden maailmasta. (Opinto-

ohjelmat 2021.) 
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Kajaanin ammattikorkeakoulussa korkeakoululiikunnan toiminta perustuu yritystoimintaan, ja 

korkeakoululiikunnan yrittäjät ovat mukana Nuori Yrittäjyys -ohjelmassa. Vuosi yrittäjänä -

ohjelma toimii Kajaanin ammattikorkeakoulussa Nuori Yrittäjyys -kurssin muodossa, joka kestää 

yhden lukuvuoden. Kuvan 2 tavoin kurssi etenee opiskelijoiden näkökulmasta. Kurssin aikana 

toteutetaan Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa ja sen aikana opiskelijoilla on mahdollista luoda ja tuottaa 

oma yritysidea käytäntöön. Ohjelma tuo mahdollisuuden korkeakoulullemme opettaa 

yritysopintoja käytännönläheisesti opiskelijoillemme, jotka haluavat kehittää itseään yrittäjinä. 

Ohjelman aikana on mahdollisuus toteuttaa oikea yritys oikealla rahalla, joko yksin tai ryhmässä, 

mikä toimii lukuvuoden tai maksimissaan 12 kk. (Vuosi yrittäjänä -ohjelma 2020.) 

Ohjelman ensimmäisenä vaiheena on yritysidean luominen, mikä sisältää johdatuksen 

yrittäjyyteen ja yrittäjänä käytännössä toimimiseen sekä johdatuksen omasta osaamisesta kohti 

liikeideaa. Yritysidean luomisen jälkeen ohjelmassa toteutetaan seuraavaksi vaihetta nimeltä 

hiominen. Hiomisvaiheessa yrittäjät käynnistävät oman yritystoimintansa ja kirkastavat liikeideaa 

käytäntöön. Kolmas ohjelman vaiheista on yritystoiminnan seuranta. Miten yritystoiminta toimii 

käytännössä? Miten yritystä voisi vielä kehittää? Sekä edellä mainittujen asioiden raportointi.  

Viimeisessä vaiheessa perehdytään lukuvuoden tai 12 kuukauden yrittäjyystoiminnan 

lopettamiseen, sen arviointiin sekä pohdintaan siitä, miten toiminta voisi toimia tulevaisuudessa. 

Yrittäjillä olisi nyt mahdollista tuoda valmis ja käytännössä toteutettu liikeidea todelliseksi 

yritykseksi ja aloittaa yritystoiminta esimerkiksi osakeyhtiön tavoin. (Yrittäjyyttä tekemällä oppien 

2020.) 

Vuosi Yrittäjänä -ohjelman osaamistavoitteiksi on listattu käytännönläheisiä tavoitteita ohjelman 

eri vaiheissa ja sen aikana toteutettaviksi. Opiskelijan on tunnistettava yrittäjyyden vaatimukset 

ja sitä kautta arvioitava omat vahvuudet ja kehittämisen kohteet. Yrittäjyyden taitoja opiskelija 

kehittää monipuolisesti ryhmätyötaitojen, myyntitaitojen, viestintätaitojen, 

ongelmanratkaisutaitojen ja esiintymistaitojen osa-alueilla koko ohjelman ajan. Yrityksen 

liiketoiminnan suunnittelu ja liiketoimintaa edistävien yhteistyöverkostojen rakentaminen ovat 

tärkeitä osaamistavoitteita tavoitteellisen toiminnan takaamiseksi sekä yritysmaailman 

verkostoitumisen kannalta. Oman toiminnan tunnistaminen ja arvioiminen yrityksessä, osana 

tiimiä tai yksin on itselle tärkeä osaamistavoite oman toiminnan kehittämisen kannalta. Lisäksi 

opiskelijan tulee oppia ohjelman aikana liiketoiminnan suunniteluun tarkoitettujen työkalujen 

käyttö ja luoda vaadittavat asiakirjat yritystoiminnan perustamiseksi. Toiminnan aikana opiskelija 
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osaa laatia yritykselle liiketoimintamallin ja liiketoimintasuunnitelman oman idean pohjalta ja 

kehittää sitä jatkuvasti toiminnan aikana. Mikä tärkeintä, opiskelija osaa näin ollen arvioida ja 

kehittää yrityksensä toimintaa ja hän ymmärtää liiketoiminnan perusteet. (Vuosi yrittäjänä -

ohjelma 2020.) 

 

Kuva 2. Korkeakoululiikunnan yrittäjän polku Kajaanin ammattikorkeakoulussa 
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4 Opiskelijoiden Liikuntaliitto  

Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) on yhdessä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen 

kanssa päivittänyt korkeakoululiikunnan suositukset vuonna 2018 kohti tulevaisuuden 

aktiivisempaa opiskelua. Suositukset auttavat korkeakoululiikunnan toimijoita toteuttamaan 

parempaa korkeakoululiikuntaa luomalla suuntaa antavia suosituksia niin, että toimiva ja hyvä 

korkeakoululiikunta toteutuisi ympäri Suomea. Päivitetyt suositukset ovat keskittyneet entistä 

paremmin istumista vähentäviin tekijöihin korkeakouluja liikunnallistavilla tekijöillä. Päivitykset 

istumisen vähentämisen lisäämiseen pohjautuvat vahvaan tutkimusnäyttöön siitä, että liiallinen 

päivittäinen istuminen on terveydelle haitallista. Lisäksi korkeakoululiikunnan kehittäminen 

paremmaksi tarvitsee yhteiskunnan tukea ja työryhmä antaa näiden suositusten lisäksi 

korkeakoulu- ja liikuntahallintoa koskevia politiikkasuosituksia. (Ansala ym. 2018, 3.) 

Opiskelijoiden Liikuntaliitto on laajentanut Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuuden myös 

korkeakouluihin. Liikkuva korkeakoulu on kolmivuotinen ohjelmakokonaisuus, jonka aikana 

halutaan korkeakouluyhteisöjä mukaan kehittämään uusia ratkaisuja arjen aktiivisuuden 

lisäämiseksi. Parempien oppimistulosten takaamiseksi istumista tulee vähentää ja opiskelun 

aikaista liikettä lisätä. Korkeakoulujen omien liikuntapalveluiden lisäksi tulee koko 

korkeakouluyhteisön huomioida fyysinen aktiivisuus arjen toimintatavoissa. Liikkuva korkeakoulu 

-ohjelma tulee kiinnittämään huomiota koko korkeakouluympäristön liikunnallistamiseen. 

(Liikkuva korkeakoulu 2021.) 

4.1 Korkeakoululiikunnan suositukset 

Suomessa korkeakoululiikunnan suositusten historia ei ole kovin pitkä. Korkeakoululiikunnan 

asiantuntijatyöryhmän on antanut ensimmäiset suositukset vuoden 2011 alussa opetus ja 

kulttuuriministeriön tuella. Ensisijaisena tarkoituksena suosituksille on ollut, että ne tukevat 

korkeakoululiikunnan kehittämistä ja antavat selkeät suuntaviivat toteuttaa toimivaa ja hyvää 

korkeakoululiikuntaa koko Suomessa. Suositukset koostuvat kahdeksasta perusosiosta. Liikunta-

talomalli kuvastaa näitä perusasioita ja pohjautuu tasapainotettuun tuloskorttiajatteluun 

(Balanced Scorecard). (Ansala ym. 2018, 12.) Suositusten taustalla on lisäksi tavoite toiminnan 
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vakiinnuttamiseksi, jota kutsutaan korkeakoululiikunnan visioksi. Suomen kaikissa 

korkeakouluissa viimeistään vuonna 2020, korkeakoululiikunta on vakiintunut ja arvostettu osa 

opiskelu- ja työympäristöä. (Ansala ym. 2018, 12). Korkeakoululiikunnalle on asetettu suosituksia 

yhteensä kymmenen kohdan verran. Suositukset yhdessä pyrkivät vaikuttamaan korkeakoulujen 

fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen, sekä sosiaalisten olosuhteiden parantamiseen. Kannustava ja 

myönteisesti toimintaa tukeva toimintakulttuuri korkeakouluissa vaikuttaa olennaisesti myös 

fyysisen aktiivisuuden edistämistä. Sosiaalinen toimintakulttuuri ja fyysinen opiskelu- ja 

työympäristö kulkevat korkeakouluympäristössä käsikädessä ja vaikuttavat toinen toisiinsa 

tukevasti. (Ansala ym. 2018, 15.) 

Ensimmäinen suosituksista pohjautuu fyysisen aktiivisuuden edistämiseen korkeakoulun 

strategioissa. Korkeakouluissa tuotetussa strategiassa tai toimenpideohjelmassa tulisi olla 

korkeakoululiikunnan tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Lisäksi sen tulisi sisältää 

liikuntapalveluiden ohella tiedon siitä, miten istumisen vähentäminen on päivittäin huomioitu 

korkeakoulun ympäristössä. Koko korkeakouluympäristön fyysisen aktiivisuuden edistäminen, 

sekä sen tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi, tulisi myös löytyä strategiasta tai 

toimenpideohjelmasta myös. (Ansala ym. 2018, 4.) 

Toinen suosituksista pitää huolen siitä, että opiskelijoiden hintataso säilyy myös 

korkeakoululiikunnan palveluissa. Suositus määrittelee, että korkeakoulun on panostettava 

liikuntapalveluihin vähintään 30 € opiskelijaa kohden vuodessa. Liikuntapalveluilla on oltava 

kolmannen suosituksen mukaa myös 5000 opiskelijaa kohden työntekijä korkeakoulun puolesta, 

joka vastaa täysipäiväisellä työpanoksellaan korkeakoululiikunnan suunnittelusta. Liikuntatilat 

ovat neljäs kohta. Korkeakoulussa tulee olla vähintään yksi liikuntatila 1000 opiskelijaa kohden. 

Liikuntatilan tulee olla käytettävissä vähintään 60 h viikossa tarkoituksenmukaiseen aikaan 

korkeakoululiikunnan tuottamiseksi. Tämän liikuntatilan lisäksi korkeakoulussa tulee olla 

vähintään perus liikuntatilat, mikä kattaa esimerkiksi kuntosalit, jumppasalit ja palloilusalit. 

Korkeakoulu huomioi myös ulkoliikuntatilat päivittämällä niitä. (Ansala ym. 2018, 4.) 

Viides kohta suosituksista takaa korkeakoululiikunnan kehittämisen käyttäjäkunnan palautteen 

muodossa. Palautejärjestelmän on oltava toimiva ja palautetta on kerättävä säännöllisesti koko 

korkeakouluyhteisöltä sekä suoraan palvelujen käyttäjiltä. Palautetta hyödynnetään toiminnan 

kehittämisessä ja palveluiden tuottamisessa suunnitelmallisesti. Kuudentena kohtana on 

liikuntatarjonta. Liikuntatarjonnalla tarkoitetaan korkeakoululiikunnan tarjonnan 
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monipuolistamista. Tarjonnan on oltava liikuntalajeiltaan monipuolista, jotta jokaisella olisi 

helppo mahdollisuus löytää liikuntamuoto tai oma laji, jonka parissa liikkua. Liikuntatarjonnan on 

huomioitava erilaiset liikuntaryhmät ja erilaisten liikkujien tarpeet tasapuolisesti. Tarjonnan 

kehittämisessä on erityisesti kiinnitettävä huomiota myös saavutettavuuden parantamiseen eli 

esimerkiksi erilaisten asenneilmapiirien luomiseen, esteettömyyteen ja taloudelliseen 

saavutettavuuteen. Aktivointi kohdassa seitsemän avaa vielä tarkemmin liikuntatarjonnan roolia 

suosituksissa. Liikuntapalvelut tulee rakentaa siten, että uusien opiskelijoiden ja erityisesti 

liikuntaharrastusta aloittavan kynnys tulla mukaan tunneille on mahdollisimman matala. 

Korkeakoululiikunnan tulee olla lisäksi yhteistyössä opiskeluterveyshuollon kanssa siten, että 

opiskeluterveyshuollon ja liikuntapalveluiden välillä on palveluketju erityisesti vähän liikuntaa 

harrastavien tueksi. (Ansala ym. 2018, 4.) 

Kahdeksas kohta huolehtii liikuntapalveluiden käyttöasteesta ja sen kirjaamisesta. Kävijämääristä 

ja niiden kehittymisestä on pidettävä kirjaa säännöllisesti. Korkeakoululiikunnan palveluita ja 

niiden toimivuutta pystytään täten arvioimaan seuraavasti. ``Käyttäjiä suhteessa 

opiskelijamäärään <15 % =puutteellinen liikuntaohjelma, 15-30 % =tyydyttävä liikuntaohjelma, 

30-50 % =hyvä liikuntaohjelma ja 50-70 % =erinomainen liikuntaohjelma.´´ (Ansala ym. 2018, 4). 

Kokonaisliikunnan määrää seurataan opiskelijoilla Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen 

avulla. Yhdeksäs kohta eli toinen uusista suosituksista vuonna 2018 mukaan tulleista suosituksista 

panostaa päivittäisen istumisen vähentämiseen. Istumisen vähentämistä pyritään kehittämään 

korkeakoulun ympäristössä siten, että opiskelutilat ovat toteutukseltaan sellaisia, että siellä on 

helppoa ja luontevaa vaihtaa työskentelyasentoja. Toimintakulttuuria korkeakoulussa tulisi myös 

muuttaa siten, että se tukisi istumisen vähentämistä päivittäin. Esimerkiksi opetustoiminnan 

tulee olla sellaista, että työskentelyasentoja on helppo vaihtaa tai mukana on matalan kynnyksen 

fyysistä aktiivisuutta lisäävää toimintaa tunnin aikana. Toinen uusista suosituksista kohdassa 

kymmenen keskittyy korkeakouluympäristön liikunnan ja aktiivisuuden lisäämiseen. 

Korkeakouluyhteisön fyysistä aktiivisuutta tulee tukea muuallakin korkeakoulun tiloissa kuin 

liikuntatiloissa. Koko korkeakoulussa pyritään lisäksi luomaan myönteistä, innostavaa ja sallivaa 

yhteisön osallisuutta lisäävää ja tukevaa ilmapiiriä fyysisen aktiivisuuden ylläpitämiselle ja 

lisäämiselle arkeen. (Ansala ym. 2018, 4.) 
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4.2 Liikuntatalo-malli ja korkeakoululiikunnan visio (2025) 

Liikuntatalo-malli kuvan 3 tavoin kuvastaa kahdeksaa perusosiota, ja sen taustalla on ajatus siitä, 

että korkeakoululiikunta vakiintuisi näiden perusosioiden myötä viimeistään vuonna 2020 ympäri 

Suomea. Liikuntatalo-mallin mukaan perustan toiminnalle luovat talous ja strategia eli 

rahoitusratkaisut korkeakoululiikunnan tuottamiseksi sekä strategia toiminnan takaamiseksi. 

Toimivina rakenteina korkeakoululiikunnan toiminnassa pidetään henkilöstöresursseja sekä 

liikuntatiloja. Samassa yhtä tärkeässä roolissa talomallissa on toimivat prosessit, joka kuvastaa 

palautejärjestelmää. Toimiva palautejärjestelmä kertoo korkeakoululiikunnan prosessien 

toimivuudesta. Tavoitteina huipulla ovat liikuntatarjonta, opiskelijoiden aktivointi liikuntaan sekä 

liikuntapalveluiden käyttö, joka kertoo, kuinka laajasti palveluita käytetään. Liikuntatalo-malli 

toimii ajatuksena siten, että kun perusta on kunnossa, taataan toimivat rakenteet ja prosessit, 

niin sitä kautta on mahdollisuus päästä tavoitteisiin. (Ansala ym. 2018, 12.) 

Osana tavoitteiden toteuttamista ja tehtävien onnistumista Korkeakoululiikunnan työryhmä on 

koonnut korkeakoululiikunnan vision, joka antaa viitekehykset toiminnan tuottamiseksi. Visiossa 

on huomioitu myös yhteiskunnallinen näkökulma laajemmin. Visiossa korkeakouluympäristön 

tulee tukea, Suomen kaikissa korkeakouluissa, toiminnallaan yhteisön arjen fyysisen 

aktiivisuuden ylläpitoa ja lisäämistä. Korkeakouluissa tulee olla tarjolla laadukkaita ja 

korkeakoulun arvostamia liikuntapalveluita, jotka tukevat erilaisten käyttäjäryhmien liikunnan, 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Korkeakoulujen tulee myös tukea liiallisen istumisen 

vähentämistä mahdollistamalla toimintaympäristöt, joiden avulla työskentelyasentojen ja 

työskentelytapojen vaihtelu on helppoa ja luontevaa. Visio on esitetty yhdensuuntaiseksi 

suomalaisen liikunta- ja urheilujärjestöjen  ja muiden liikuntaa edistävien tahojen tavoitteiden 

kanssa. Lisäksi siinä on otettu huomioon kansalliset suositukset istumisen vähentämiseksi. 

(Ansala ym. 2018, 15. ) 
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Kuva 3. Liikuntatalo-malli (Ansala ym. 2018, 12.) 
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5 Palveluiden markkinointi 

Kaikki toimenpiteet, jolla vaikutetaan siihen, että asiakas ostaa yrityksen tuotteen, voidaan kutsua 

markkinoinniksi. Markkinointi ei ole pelkästään myyntiä ja mainontaa. Markkinointi on 

asiakaslähtöisesti tarkoin suunniteltu erilaisten toimintojen kokonaisuus. Asiakkaiden tarpeet 

tulee tuntea ensin ja niihin tulee vastata paremmin kuin kilpailijat. (Mitä markkinointi on? 2020.) 

Keskipisteenä markkinoinnille voidaan pitää asiakasta eli tässä tapauksessa korkeakoulun 

opiskelijaa tai henkilöstön jäsentä. Ajatus siitä, että yritys haluaa pitää asiakkaista kiinni, jotka 

ovat jo aikaisemmin heiltä palvelun tai tuotteen ostaneet siinä toivossa, että hyvin alkanut 

asiakassuhde on tulevaisuudessa entistä kannattavampi. Korkeakoululiikunnan palveluissa tätä 

voidaan soveltaa liikuntapalveluiden käyttöön ja sitä kautta mahdolliseen lisämyyntiin 

yksilöohjausten parissa asiakkaan kiinnostuttua liikunnan harrastuksesta lisää. Perussääntönä 

voidaan markkinoinnissa pitää sitä, että tyytyväinen asiakas kertoo saamastaan hyvästä 

palvelusta keskimäärin kolmelle muulle henkilölle ja tyytymätön asiakas sen sijaan kertoo 

kielteisestä kokemuksestaan keskimäärin 11 muulle henkilölle. Tämä on erittäin hyvä esimerkki 

siitä, mihin toimivalla markkinoinnilla ja asiakastyytyväisyydellä on hyvä pyrkiä edistääkseen 

liiketoimintaa edukseen. (Lahtinen & Isoviita 2004, 2.) 

5.1 Markkinoinnin suunnittelu 

Korkeakoululiikunnan palveluita tulee markkinoida suunnitellusti korkeakoulun sisällä 

opiskelijoille. Säännölliset palautekyselyt vuosittain kertovat hyvin siitä, mitä palveluita 

korkeakoululiikunnalta odotetaan ja kenet se on lukukausien mittaan tavoittanut. (Lahtinen & 

Isoviita 2004, 5.) Asiakkaalle koostettu palvelukokemus rakentuu asiakkaalle sisältömarkkinoinnin 

avulla. (Kalliomäki 2014). Sisältömarkkinointi on yrityksen tarkoin suunnitteleman 

sisältöstrategian tavoitteellista toteuttamista ja sitä kautta juuri tiettyyn asiakasryhmään 

vaikuttamista. Sisältömarkkinointi auttaa yritystä tuomaan esille juuri oikeissa kanavissa sen 

tarkoin harkitut strategiset tavoitteet. (Keronen & Tanni 2017.) 

Markkinointia voi suunnitella kysyntäsuuntaisesti eli asiakaslähtöisesti. Yritys voi tällöin tuottaa 

palveluita ja markkinointia ainoastaan niistä palveluista, joista tiedetään olevan kysyntää 
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liikuntapalveluiden parissa. Palvelulle syntyy lisäarvoa, mikäli se on kehitetty asiakaslähtöisesti 

kysynnän pohjalta. Yrityksen on ensin hyvä selvittää asiakkaiden tarpeet ja kehittää sitten 

tarpeisiin sopivat tuotteet. Markkinointitutkimuksen ja palautekyselyn pohjalta 

palveluvalikoimaan luodaan kilpailukykyinen hinta. Lopulta palveluista, tuotteista, hinnoista ja 

niiden saatavuudesta kerrotaan asiakkaille mainonnan, erilaisen myyntityön ja suhdetoiminnan 

avulla. Markkinointi asiakassuuntaisesti lähtee pohtimaan yksilökohtaisesti asiakkaan tarpeita. 

Asiakas toimii tällöin täysin yksilöllisten toiveiden lähteenä ja yritys voi näin ollen luoda 

paremmin, esimerkiksi yksilöityjä valmennuspalveluita asiakkaille tässä tapauksessa. (Lahtinen & 

Isoviita 2004, 5; Hesso 2015.) 

5.2 Markkinoinnin nykypäivä 

Internet on tehnyt markkinoinnista tänä päivänä kokemusympäristön. Kuluttajat luovat 

kokemuksia erilaisten digitaalisten markkinointikeinojen kautta jatkuvasti erilaisista yrityksistä ja 

sen toiminnasta. Yrityksen erilaiset tuotteet ja palvelut, sen työntekijät ja asiakaspalvelu sekä 

erilaiset sosiaalisen median kanavat, muodostavat yhdessä kuluttajalle kokemusympäristön. 

(Kananen 2013, 9–10.) 

Digitaalinen markkinointi tai viralliselta nimeltään markkinoiden digitalisointi tarkoittaa sitä, kun 

yritys pystyy vaikuttamaan muutokseen digitaalisilla toimintatavoilla. Markkinoinnin 

vakiintuneita käytäntöjä muutetaan ja niille luodaan uudet edellytykset digitaalisia ratkaisuja 

hyödyntämällä. Yrityksen keinot käyttää digitalisaatiota vaikuttavat myös liiketoimintaan sekä 

yrityksen kannattavuuteen. Digitalisaatio oikealla tavalla käytettynä auttaa yritystä samaan 

aikaan kasvamaan ja parantamaan kannattavuutta. (Ilmarinen & Koskela 2015; Yrittäjän digiopas 

2021.) 

Sosiaalinen media eli some on verkossa tapahtuvaa ihmisten välistä vuorovaikutusta. Se tarjoaa 

paljon markkinoinnin mahdollisuuksia, jotka ovat kaikkien ulottuvilla. Asiakassuhteiden 

luomiseen, hoitamiseen ja ylläpitämiseen sosiaalinen media on tehokas väline. Sosiaalisen 

median erilaisiin yhteisöpalvelun sovelluksiin lukeutuvat esimerkiksi Facebook, Instagram, TikTok, 

YouTube ja Twitter. Internet on nykypäivänä yksi tehokkain muoto ratkaista jokin ongelma ja 

erilaiset sosiaalisen median kanavat tarjoavat ratkaisuja kuluttajia askarruttaviin kysymyksiin. 
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Sosiaalinen media on vuorovaikutusta yrityksen ja kuluttajien välillä. Vuorovaikutus ei tarkoita 

pelkästään erilaisen sisällön luomista, vaan tulleisiin kuluttajien palautteisiin ja viesteihin on 

reagoitava yhteisöllisyyden takaamiseksi. (Kananen 2013, 13–15.) 

5.3 Ostohalu, ostokyky ja kilpailu 

Ostopäätösprosessi voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen. Asiakas havaitsee tarpeen, asiakas 

hankkii tietoja ostamisen eri vaihtoehdoista, hän arvioi eri vaihtoehdot, tekee ostopäätöksen ja 

miten hän käyttäytyy oston jälkeen. Näin ollen ostoprosessi alkaa jo paljon ennen oston tekemistä 

ja jatkuu myös oston jälkeiseen käyttäytymiseen. Tuotteen ostamiseen vaikuttaa siis asiakkaan 

ostopäätös. Asiakkaalla tulee olla ostopäätöksen tekemiseen siis ostohalu ja ostokyky. (Lahtinen 

& Isoviita 2004, 19.) 

Asiakkaan ostohaluun vaikuttavia psykologisia tekijöitä ovat tarpeet, asenteet, motiivit, 

elämäntyyli ja persoonallisuus. Lisäksi sosiaaliset tekijät ovat myös tärkeässä roolissa ostohalua 

tarkasteltaessa. Psykologiset tekijät ovat niitä, joihin markkinoinnilla pyritään vaikuttamaan. Ne 

ovat yksilön sisäisiä seikkoja, mitkä eroavat jokaisella ostajalla jossain suhteessa. Asiakkaan 

tarvetta voidaan pitää ostohalun perustana. Asiakkaalle on luotava tarve ja sen lisäksi motiivi 

hankkia tuote tai palvelu. Motivoitumisen luominen asiakkaalle edellyttää, että asiakkaalle 

luodaan myönteinen asenne palvelusta tai tuotteesta. Asenteisiin toki vaikuttavat asiakkaan 

elämäntyyli ja persoonallisuus, mitä asiakas arvostaa tai harrastaa, niin niihin asiakas yleensä 

asennoituu valmiiksi myönteisesti. Myönteinen asenne voi parantaa tuotteen 

markkinointimahdollisuuksia, mutta ei kuitenkaan takaa menekkiä. Ostohaluun vaikuttavat lisäksi 

sosiaaliset tekijät. Ostamisen sosiaaliset tekijät ovat muiden ihmisten ja ryhmien mielipiteet 

tuotteesta tai palvelusta. Opiskeluympäristössä toimitaan jatkuvasti erialisissa ryhmissä ja 

ryhmien vaikutukset ostopäätökseen ovat lisääntyneet. Markkinoinnissa on toimittava nämä 

ostohaluun vaikuttavat tekijät huomioiden ja jo varhaisessa vaiheessa on sytytettävä asiakkaalle 

tarve palvelusta. (Lahtinen & Isoviita 2004, 19–23.) 

Ostokyky on tärkeä omata myös ostohalun lisäksi, jotta asiakas on kyvykäs tuotteen tai palvelun 

hankkimaan. Ostokykyyn vaikuttavat toiselta nimitykseltään taloudelliset tekijät. Opiskelijoiden 

näkökulmasta tämä seikka on hyvin suuressa roolissa korkeakoululiikunnan palveluita myytäessä. 
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Ostopäätökseen vaikuttavat asiakkaan tulot eli rahamäärä, mitä opiskelijalla jää käyttöön 

kuukaudessa. Asiakas vertailee tuotteita ja hintoja myös muihin kilpaileviin yrityksiin ja tekee 

päätöksen ostokyvyn pohjalta. Lisäksi on tärkeä tiedostaa millaisia ihmisiä ja kuinka paljon 

toimialalla eli Kajaanin ammattikorkeakoulussa on. (Lahtinen & Isoviita 2004, 24.) 

Yrittäjien tulee lisäksi tuntea paikallinen kilpailu eli muut vastaavat palvelut, jotka tyydyttävät 

asiakkaan tarpeet samalla tavoin. Yrittäjien olisi hyvä osata vastata kysymyksiin. Mitkä yritykset 

ovat kilpailijoitamme? Millä tavalla kilpailijat markkinoivat? Mitkä ovat kilpailijoidemme heikot ja 

vahvat puolet? Millaista yhteistyötä voisimme kilpailijoidemme kanssa tehdä? Tällöin 

tunnistetaan ympärillä kilpaileva yritystoiminta ja yrittäjillä on käsitys siitä, miten yritystä 

lähdetään markkinoimaan paremmin asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi yrittäjät osaavat luoda 

parempia markkinointipäätöksiä, jotka edistävät yritystoimintaa ja sitä kautta mahdollisesti 

opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta. (Lahtinen & Isoviita 2004, 24–25.) 
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6 Korkeakoululiikunnan käsikirja 

Käsikirjan tarpeen pohjalta sain tavoitteen luotua opinnäytetyölleni ja suunnitteluvaiheessa 

hyödynsin käytössäin olevaa omakohtaista kokemusta korkeakoululiikunnan yrittäjänä 

toimimisesta. Omakohtaisen kokemuksen lisäksi perehdyin teoriatietoon aiheesta 

korkeakoululiikunnan suositukset ja lisäsin ympärille aiheita, mitkä koin tärkeäksi tuoda esille 

yritystoiminnan toteuttamisen kannalta. Toteutin käsikirjan lineaarista (Salonen 2013, 15). -mallia 

hyödyntäen. Lisäksi perehdyin teoriatietoon sisällön kirjoitusasusta. 

6.1 Viestintä ja sisällön suunnittelu 

Kun halutaan viestiä kiinnostavasti ja lukijaan vakuuttavalla tavalla, on selvitettävä, kenelle 

viestitään. Mikä kiinnostaa mahdollisesti tätä lukijaa ja mikä häntä motivoi? Usein erilaisia 

tekstejä lukee useampi kuin yksi henkilö, ja sisällön viestinnän tulisi herättää heidän jokaisen 

mielenkiinto jollakin tapaa. On asetuttava vastaanottajan asemaan, ja sitä kautta onnistuu 

viestinnässä parhaiten, eli lukijaa kiinnostavalla ja motivoivalla tavalla. Kun selvittää, keitä lukijat 

ovat ja mitä he mahdollisesti odottavat tältä tekstiltä, saa tukea lukijoiden hahmottamisessa. 

Kirjoitustyönä on tässä tapauksessa käsikirja. Nimikin kertoo jo lukijalle, mitä hän sisällöltä 

odottaa. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 33-41.)  

``Jokaisella viestillä on tavoite´´. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007). Niin kuin tämänkin käsikirjan 

sisällöllä. Tavoite on tiedottamista ja osittain myös vaikuttamista. Sisällöllä tiedotetaan eli 

opastetaan lukijaa, miten toimia, mutta lisäksi halutaan myös vaikuttaa siihen, miten tulisi toimia 

tulevaisuudessa. Tiedottaminen on kovin yksisuuntaista viestintää. Kirjoittaja välittää tässä 

tapauksessa tietoa toisille. Asia tulee edetä sisällössä tärkeysjärjestyksessä. Tärkeimmäksi 

koetulla asialla tulee aloittaa ja sen voi mainita jo otsikossa. Sisältö tulee otsikoida ytimekkäästi 

ja asian hahmottamiseksi sisällöllä tulee olla myös väliotsikoita. Tekstin tulee olla selkeää ja 

yksinkertaista, jotta varmistetaan se, että lukija varmasti ymmärtää lukemansa. Kun sisällössä 

ilmenee asioita, joilla halutaan vaikuttaa tulevaisuuden toimintaan, on varmistettava, että sisältö 

on uskottava. Takaamalla sisällöllään uskottavuutta on muistettava perustelut. Väitteet, joita 
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sisällössä esittää on hyvä pystyä perustelemaan uskottavuuden takaamiseksi. (Lohtaja & 

Kaihovirta-Rapo 2007, 41-47.) 

Sisältöä ja itse tekstiä suunnitellessa on muistettava kenelle tekstiä kirjoittaa. Lukijan saa 

kiinnostumaan tekstistä, kun osaa kirjoittaa sisällön lukijaa kiinnostavalla tavalla ja niin, että lukija 

ymmärtää lukemansa. Lukijan mielenkiinto pysyy yllä, mikäli teksti on sisällöltään luettavaa ja 

mielenkiintoista juuri hänelle. Tekstistä saa ymmärrettävän, kun havainnollistaa tekstin sisältöä 

ja konkretisoi asian, esimerkiksi osaksi lukijan arkipäivää. Tekstissä on myös hyvä käyttää sellaista 

kirjoituskieltä, että lukija ymmärtää varmasti joka sanan. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 77-

78.) 

Kun lopulta tiedetään, kenelle ja miksi sisältöä kirjoitetaan, eli tässä tapauksessa 

korkeakoululiikunnan yrittäjille ja siksi koska korkeakoululiikunnan suosituksista ei yrittäjillä ole 

tarpeeksi riittävää tietoa, tiedetään kirjoittamisen kannalta kaksi tärkeintä asiaa, kohderyhmä ja 

tavoitteet. Näiden lisäksi, kun tiedetään, mistä kirjoitetaan ja mitä rajataan tekstin ulkopuolelle, 

on aika ryhtyä luonnostelemaan lopullista käsikirjaa. Koko kirjoitustyön ajan on kuitenkin 

pidettävä kohderyhmä ja tavoite päällimmäisenä mielessä. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 79.) 

Luonnostelu kannattaa aloittaa listaamalla, missä järjestyksessä asiat esitetään. Tekstissä tulee 

edetä loogisesti ja jokaisesta pääaiheesta kirjoittaa vähintään yksi kappale. Yhdessä kappaleessa 

kirjoitetaan vain yhdestä aiheesta, jotta loogisuus säilyy tekstissä. Asian ydin tulee kiteyttää jo 

pääotsikossa, ja sen jälkeen keskittyä kirjoittamaan ensimmäisestä lauseesta lyhyt ja ytimekäs, 

mikä herättää lukijan mielenkiinnon. Otsikot on hyvä luoda tekstiin vasta viimeiseksi, jotta 

hahmottaa kirjoitetun sisällön ja saa sen kiteytettyä otsikkoon. Lauseiden ja virkkeiden tulee olla 

lyhyitä, kun kirjoitetaan tiedottavaa tai vaikuttavaa sisältöä. Tällöin saadaan luotua ihmisten 

ajatuksiin jotain uutta, sekä saadaan heidät toimimaan uudella tavalla tehokkaammin. Pituuden 

lisäksi tulee kirjoittaa niin yksinkertaisesti, että sanoma menee varmasti perille. Teksti voi koostua 

esimerkiksi pelkistä päälauseista, joiden pituus on keskimäärin 7 sanaa. Tällöin sisältö on selkeää 

ja lukijalle ei voi jäädä mikään epäselväksi. Kirjoituksessa tulee käyttää vain vähän adjektiiveja, 

jotta lukijalle herää mahdollisimman vähän erilaisia tulkintoja aiheesta. (Lohtaja & Kaihovirta-

Rapo 2007, 79-81.) 

Kirjoittaessa on vältettävä abstraktien sanojen käyttöä, jotka voivat tarkoittaa lukijalle esimerkiksi 

eri asioita, kun kirjoittajalle. Esimerkiksi joillekin kirjoittajille näkökulma tarkoittaa mielipidettä, 
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mutta se tarkoittaa taidemaalarille kulmaa, josta katsoa taideteosta. Sisällön kielen tulee olla 

konkreettista ja ennen kaikkea selkeää, jotta vältetään mahdolliset väärinymmärrykset. Tekstistä 

tulee selvitä kirjoittajan intressi kirjoittaa sisältö, jotta lukija on vastaanottavaisempi sisällölle. 

Selkeässä tavassa kirjoittaa on kiinnitettävä huomiota siihen, että sanojen on tuotava vaikuttava 

ja tiedottava viesti lukijalle asti. Kirjoittaessa ei pääse käsiksi siihen, millä äänensävyllä asia 

halutaan ilmaista. Lukija ei tiedä kirjoittajan ilmeitä ja eleitä, joita voisi tulkita. Kirjoitetun sisällön 

tulee itsessään olla selkeää, ymmärrettävää ja vakuuttavaa. Ollakseen vakuuttava ja 

kunnioitettava on pystyttävä sisällöllä osoittamaan asiaankuuluvalla tavalla, että sisältö on 

luotettavaa ja laadukasta tietoa. (Bazerman 2010, 2-5.) 

6.2 Viimeistely 

Lopulta kun kirjoitustyö on valmis, tulee antaa sisällölle etäisyyttä. Sisältö tulee lukea ja silmäillä 

useaan otteeseen läpi, mutta kerroille tulee antaa vuorokausi välissä aikaa. Lisäksi sisältö on hyvä 

antaa luettavaksi jollekin ulkopuoliselle ja pyytää palautetta. Sisällöstä on varmistettava, 

eteneekö se loogisesti ja onko sisältö ymmärrettävää. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 82-84.) 

Onko sisältöön saatu asiat tärkeysjärjestykseen ajatellen lukijaa. (Uimonen 2003, 36). 

Puhekielisyys tulee poistaa ja erikoissanastoa tulee välttää asiatyylin ja ymmärrettävyyden 

takaamiseksi. Monesti asian voi ilmaista puheella selkeästi, mutta kirjoitettu sisältö on vaikeasti 

luettavaa. Sisältö tulee kirjoittaa täsmällisesti, jotta on todennäköisempää, että lukija ymmärtää 

kirjoittajaa kirjoittajan ajattelemalla tavalla. Sidosteisuutta tulisi käyttää, jotta teksti yhdistyy 

toinen toisiinsa kappaleidenkin välillä. Asioita tulee verrata toisiinsa niin, että viittaat aiemmin 

kertomaan tekstiin. Sen voi tehdä selkeästi käyttämällä se- ja ne-pronomineja. Silloin lukija 

ymmärtää, mihin ne viittaavat. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 82-84.) 

Kirjoitustyön viimeistelyvaiheessa tulee viimeistellä ulkoasu. Ulkoasua viimeisteltäessä on jo itse 

teksti saanut ymmärrettävän kieliasun. Huoliteltu ulkoasu saa lukijan tarttumaan tekstiin 

paremmin. Teksti asetellaan kapealle palstalle leveän sijaan, sillä se miellyttää lukijaa nopealla 

lukuominaisuudella. Fontin tulee olla helppolukuista ja selkeää. Fontteja valitaan maksimissaan 

kaksi, jotta tekstin ilme ja luettavuus pysyy rauhallisena. Tekstissä kiinnitetään huomiota sen 

väljyyteen ja sisältö jaetaan riittävän usein kappaleisiin. Ulkoasussa on syytä muistaa silmäilijän 

rooli. Käsikirjasta tulee selvittävä pelkällä silmäilyllä kokonaiskäsitys asiasta. (Lohtaja & 
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Kaihovirta-Rapo 2007, 87-88.) ``Hyvä otsikko on ytimekäs´´. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 84.) 

Otsikot tarkistetaan vielä viimeiseksi ja varmistetaan niiden ytimekkyys ja selkeys silmäilijää 

ajatellen. Tekstin joukkoon sijoitetaan kuvia, jotka tuovat lisäarvoa tekstin sisältöön. Kuvissa tulee 

olla osuvat tekstit, jotka avaavat kuvan tarkoituksen ilman tekstin lukemista. (Lohtaja & 

Kaihovirta-Rapo 2007, 88.) 

6.3 Käsikirjan toteutus 

Käsikirjan toteuttaminen lineaarisen mallin kuvan 4 (Salonen 2013, 15.) -mukaan oli selkeä tapa 

lähteä suunnittelemaan ja työstämään opinnäytetyöni tuotosta. Käsikirjan toteutus oli näin ollen 

selkeämpi toteuttaa ja sisällön tuottaminen oli tavoitteellista sekä johdonmukaista. Lineaarista 

mallia luetaan vasemmalta oikealle ja se auttaa etenemään prosessissa loogisesti tarpeesta kohti 

valmista tuotosta. Lineaarinen malli oli hyvä työkalu opinnäytetyöni tuotoksen luomisessa ja se 

helpotti lopullisen prosessin työvaiheita.  
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6.3.1 Tarve ja tavoite 

Tarve korkeakoululiikunnan toiminnan vakinaistamisesta ilmaantui omakohtaisen kokemuksen 

kautta korkeakoululiikunnan yrittäjänä toimimisesta. Toiminnan vakinaistaminen olisi tärkeää, 

jotta korkeakoulussamme toteutuu tulevaisuudessa laadukas korkeakoululiikunta, mikä vastaa 

toiminnallaan korkeakoululiikunnan suosituksiin. Tarpeen pohjalta työlle tuli tavoitteeksi 

käsikirjan koostaminen korkeakoululiikunnan yritykselle. Tavoitteeksi käsikirjan koostamisen 

pohjalta työlle koostui myös tavoite taata toiminnalle laadukas jatkumo lukuvuodesta toiseen. 

Kuva 4. Käsikirjan eteneminen lineaarisen mallin mukaan (Salonen 2013, 15.) 
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6.3.2 Suunnittelu ja toteutus 

Käsikirjan suunnittelussa ja vuosikellon koostamisessa on käytetty osallistavaa suunnittelu -

menetelmää. Osallistava suunnittelu tarkoittaa suunnittelua, jossa on otettu huomioon tulevan 

suunniteltavan asian käyttäjät ja sidosryhmät mukaan suunnittelutyöhön. Heidät on huomioitu 

heidän tarpeen mukaan suunniteltavassa asiassa. Tarve tässä tapauksessa pohjautuu lisäksi 

omakohtaiseen käytännönkokemukseen korkeakoululiikunnan yrittäjänä toimimisesta. Käsikirjan 

ja vuosikellon suunnitteluvaiheessa tämänhetkisten yrittäjien haastattelu sisältöjen 

koostamisesta oli osallistava tekijä. Vuosikellon koostamiseksi keräsin osallistavalla menetelmällä 

kommentteja sisällöstä tämänhetkisten yrittäjien lisäksi myös Sanna Pakkala-Juntuselta. (Ylitalo-

Kallio 2012.) 

Työn suunnitteluvaiheessa hyödynsin myös omakohtaista kokemusta korkeakoululiikunnan 

yrittäjyydestä ja pohdin, mitä asioita tulee tietää ennen toimintaan ryhtymistä. Ympärille kasasin 

teoriatietoa yritystoiminnasta, korkeakoululiikunnan suosituksista, Nuori Yrittäjyys -kurssista, 

markkinoinnista ja käsikirjan viestinnästä. Haastattelin toteutusvaiheessa tämänhetkisiä 

korkeakoululiikunnan yrittäjiä ja he kokivat myös käsikirjan tarpeelliseksi toteuttaa 

yritystoiminnan selkeyttämiseksi. Toteutus tapahtui Word-tiedostona, sen päivityskelpoisuuden 

vuoksi ja tällöin sen saa myös helposti paperiversioksi halutessaan.  

6.3.3 Palaute, viimeistely ja valmis tuotos 

Palautetta käsikirjasta keräsin Sanna Pakkala-Juntuselta ja palvelujohtaja Teija Sieväseltä. 

Haastattelin viimeistelyvaiheessa myös uudestaan tämänhetkisiä yrittäjiä ja he antoivat 

palautetta käsikirjaan tulevasta sisällöstä. Kerätyn palautteen ja arvioinnin sekä omakohtaisen 

kokemuksen ja teoriatiedon pohjalta, toteutin sisällön viimeistelyn käsikirjaan. Sisältö on selkeä 

ja looginen vastaamaan uusien yrittäjien kysymyksiin omakohtaisen kokemuksen sekä kerätyn 

palautteen perusteella. Viimeistelyvaiheessa tarkistin vielä, onko palautteiden osalta suoritettu 

kaikki tarvittavat korjaukset. Viimeistelin myös käsikirjan ulkoasun ja huolitelin visuaalisen 

ulkoasua kuvien ja logojen lisäämisellä. Viimeistelyn jälkeen valmis tuotos, korkeakoululiikunnan 

käsikirja, esitetään opinnäytetyöprosessiani kuvaavan posterin avulla. Tuotoksena Kajaanin 

ammattikorkeakoulu ja korkeakoululiikunnan yrittäjät saavat korkeakoululiikunnan yrityksen 
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käsikirjan, mikä selkeyttää korkeakoululiikunnan yrittäjiä palvelun tuottamisessa ja Kajaanin 

ammattikorkeakoulua laadunvalvonnassa korkeakoululiikunnan palveluiden ja 

korkeakoululiikunnan suositusten toteutuksen osalta. 

6.4 Käsikirjan sisältö 

Käsikirjan sisältö kuvassa 5 antaa käsityksen siitä, minkälainen lopullisesta sisällöstä työlle tuli. 

Sisältö on yksinkertainen ja selkeästi otsikoitu kuvaamaan tarpeelliseksi havaitut aiheet 

korkeakoululiikunnan yrityksen toiminnasta lukuvuoden aikana, omakohtaisen kokemuksen 

perusteella. Sisältö etenee loogisesti yrittäjyyttä tarkastellessa kohti yritystoiminnan tuottamista 

ja sen toiminnan sisältöä. Lopusta löytyy käsikirjan päivityksen luotettavuuteen perustuva sivu 

viimeisimmän päivityksen ajankohdasta. Lisäksi siellä on viimeisenä, ennen lähteitä, tärkeitä 

korkeakoulumme henkilöstön yhteystietoja yritystoiminnan tuottamisen avuksi. 

Kuva 5. Korkeakoululiikunnan käsikirjan sisällys 
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7 Pohdinta 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli luoda selkeä ja käytännönläheinen korkeakoululiikunnan 

käsikirja tuleville korkeakoululiikunnan yrittäjille. Käsikirja auttaa uusia yrittäjiä perehtymään 

korkeakoululiikunnan yritystoimintaan. Sitä pystyy hyödyntämään koko lukuvuoden ajan 

yritystoiminnan kehittämisessä, toiminnan toteuttamisen yhteydessä. Yrittäjien vastuulla on 

käsikirjan päivittäminen viimeisimpään muotoonsa ja sen välittäminen seuraaville yrittäjille. 

Päivityskelpoisuus on huomioitu sähköisen muodon toteutuksessa. Päivitysten luotettavuus on 

koottu käsikirjan loppuun omana osiona. Toimeksiantaja Kajaanin ammattikorkeakoulu voi 

hyödyntää käsikirjaa tulevissa Nuori Yrittäjyys -kurssin materiaaleissa etsiessään, yhteistyössä sen 

hetkisten yrittäjien kanssa, uusia yrittäjiä korkeakoululiikunnan yritykselle. Käsikirja toimii myös 

työkaluna korkeakoululle laadukkaamman korkeakoululiikunnan takaamiseksi. 

Käsikirjan työstäminen opinnäytetyöprosessin yhteydessä oli luonnollisen tuntuista. Lisäksi 

omakohtainen kokemus korkeakoululiikunnan yrittäjänä selkeytti sisällön tuottamista sekä loi 

luotettavuutta tarpeellisen sisällön luomiseksi. Sisältö opinnäytetyöhöni ja käsikirjaan koostin 

tieteellisistä ja luotettavista lähteistä. Lähteet ovat internetistä ja kirjoista haettu niiden 

luottavuuteen perustuen. (Materiaaliin perehtyminen 2021.)  

Itse kirjoitusprosessi eteni nopealla aikataululla ja välillä eri kirjoitusmuodot käsikirjan ja 

opinnäytetyön välillä aiheuttivat sekaannusta. Selkeytin kirjoitusprosessia ja pyrin valitsemaan 

päivät, jolloin tuotan sisältöä erikseen kumpaankin. Sisällön valmistuttua tarkastelin sitä omasta 

näkökulmasta pohjautuen omakohtaiseen kokemukseen korkeakoululiikunnan yrittäjänä 

toimimisesta. Käsikirjan sisällöstä tuli selkeä ja looginen kuvamaan yritystoiminnan toteuttamista 

lukukauden aikana. Luotettavuus sisällön selkeydestä ja loogisuudesta pohjautuu omakohtaiseen 

kokemukseen korkeakoululiikunnan yrittäjänä. Toiminnan tulisi käsikirjan perusteella kehittyä 

laadukkaammaksi vastaamaan korkeakoululiikunnan suosituksia. Mikäli käsikirjassa 

tulevaisuudessa huomataan puutteita, ovat yrittäjät vastuussa sen päivityksestä uusimpaan 

versioon. Opinnäytetyöprosessi ja käsikirjan luominen ovat kehittäneet omaa ammatillista 

kehittymistä tieteellisen kirjoittamisen ja tekstin tuottamisen osalta.  

Käsikirja soveltuu yrittäjille tietopankkina lukuvuoden tulevista tapahtumista ja auttaa 

kehittämään korkeakoululiikunta KaMove: n yritystoimintaa. Sen lisäksi käsikirja soveltuu osaksi 
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markkinointia, kun rekrytoidaan uusia yrittäjiä Nuori Yrittäjyys -kurssille ja sitä kautta 

korkeakoululiikunnan yrityksen yrittäjiksi. 

Laadukkaan korkeakoululiikunnan takaamiseksi Kajaanin ammattikorkeakoulussa on tärkeää, 

että korkeakoululiikunnan yrittäjät ovat tietoisia korkeakoululiikunnan suosituksista. Suositusten 

tulee täyttyä korkeakoulussamme ja käsikirja auttaa tulevaisuudessa suositusten 

toteuttamisessa, selkeyttämällä niitä ja tuomalla ne yrittäjien saataville helposti käsikirjan 

muodossa. Aikaisempaa käsikirjaa korkeakoululiikunnan toiminnasta ei ole tehty, joten hyöty 

käsikirjasta korkeakoulussamme tulee olemaan tarpeellinen. (Theseus 2021.) Kajaanin 

ammattikorkeakoulun strategiaan tulee tulevaisuudessa kattava tieto suositusten toteuttamisen 

toimintatavoista, käsikirjan avustuksella.  

7.1 Opinnäytetyön arviointi ja onnistuminen 

Käytännön kokemus korkeakoululiikunnan yrittäjänä toimimisesta asetti onnistumisen odotukset 

korkealle, sillä tietoa oli runsaasti työn sisällön tarpeesta. Saatu palaute osoitti 

opinnäytetyöprosessin loppuvaiheessa, että käsikirjalle oli tarvetta korkeakoulussamme. 

Käsikirjan sisältöön tuli muutamia kehityksen kohteita saadun palautteen perusteella. Positiivista 

palautetta tuli käsikirjan koostamisesta ja sen selkeästä sisällöstä korkeakoululiikunnan 

toiminnasta lukuvuoden aikana.  

Opinnäytetyötä ohjaavia kysymyksiä oli viisi. Kysymykset antoivat prosessin aikana suuntaa työn 

sisällölle ja ohjasivat käsikirjan sisältöä nimensä mukaisesti. Kysymykset koostuivat siitä, millainen 

on, Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelma on Kajaanin ammattikorkeakoulussa. 

Seuraavassa pohditaan, mitä vaatimuksia ja tavoitteita Opiskelijoiden Liikuntaliitto asettaa 

korkeakoululiikunnan toiminnalle. Korkeakoululiikunnan yritykseen liittyvä kysymys käsittelee, 

miten tuottaa monipuolista ja fyysistä aktiivisuutta lisääviä liikuntapalveluita korkeakoulun 

ympäristössä. Korkeakoululiikunnan yrityksen palveluita ajatellen markkinoinnin näkökulmasta 

oli kysymys, miten markkinoida korkeakoululiikunnan yritystä Kajaanin ammattikorkeakoulussa. 

Ja lopuksi käsikirjaa palveleva kysymys oli, miten toteuttaa ja tuottaa käsikirja. 

Ohjaaviin kysymyksiin löytyy vastaukset opinnäytetyöstä sekä itse käsikirjasta. Käsikirjassa sisältö 

on esitetty lyhyesti, mutta selkeästi. Opinnäytetyössä kysymyksiin on vastattu laajemmin 
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teoriatiedon pohjalta. Käsikirjassa kysymyksiin on vastattu ohjeiden anto muodossa, kuitenkin 

teoria tietoon pohjautuen. Sisältö on tiivis, mutta riittävän kattava antamaan 

korkeakoululiikunnan yritystoiminnan toteuttamisen ydinkohdat korkeakoulussamme, 

omakohtaiseen kokemukseen ja saadun palautteen perusteella.  

Oman arvioinnin mukaani käsikirjasta tuli hyvä ja tiivis kokonaisuus, josta saa tarvittavan tiedon 

korkeakoululiikunnan yrittäjänä toimimisesta lukuvuoden ajan. Visuaalisen ilmeen halusin jättää 

pelkistetyksi asiasisällön korostamiseksi. Opinnäytetyöprosessi onnistui omasta mielestä 

kokonaisuutena hyvin. Aikataulusta muovautui lopulta hieman tiukka kokonaisuus, mutta se 

antoi itselleni motivaatiota lopun kirjoittamiselle. Opinnäytetyön tekeminen opetti paljon ja antoi 

mukavan loppu rutistukseen valmistumiseen liittyen. Työ syvensi ja kiteytti käytännön työn 

korkeakoululiikunnan yrityksen parissa ja olen iloinen, että työlleni on käytännössä hyötyä 

korkeakoulussamme.  

7.2 Oma ammatillinen kehittyminen 

Opinnäytetyöni tavoite henkilökohtaisen ammatillisen kehittymisen näkökulmasta oli kehittää 

omaa tietämystä yrittäjyydestä. Tavoitteena oli oppia ajattelemaan asioita yrittäjälähtöisesti ja 

soveltaa jo opittua tietoa ja taitoa käytäntöön käsikirjan kautta. Käsikirjan kirjoitusprosessiin 

liittyen tavoitteenani oli myös oppia yhteisöviestintätaitoja, jotka auttavat oman yrityksen 

viestinnässä tulevaisuudessa. 

Ennen opinnäytetyöniprosessia, olen saanut käytännön kokemuksen kautta Nuori Yrittäjyys -

opinnoista tietoa yrittäjänä toimimisesta, joista on tulevaisuudessa minulle hyötyä. 

Opinnäytetyöprosessi kuitenkin syvensi jo opittuja, käytännön oppeja, teoriatiedon avulla. 

Teoriatietojen laajentaminen yrittäjyydestä tähän opinnäytetyöhön on antanut yrittäjyydestä 

laajemman tietämyksen sekä opettanut ajattelemaan työelämää yrittäjälähtöisesti. 

Kirjoitusprosessin aikana viestintätaidot ja tieteellisen kirjoittamisen taidot kehittyivät. Prosessin 

kehittyessä kirjoittamisesta tuli sujuvampaa ja sisällön koostaminen selkeytyi. Käsikirjan 

tekeminen opetti viestintätaitoja opetusmanuaalin piirteiden tavoin kirjoittamisesta ja ohjeiden 

annosta lyhyesti, mutta selkeästi. 



34 

 

Koulutuskohtaisiin kompetensseihin viitaten, osaan toimia asiantuntija ja johtamisen -

työtehtävissä liikunta-alan organisaatioissa. Lisäksi tunnen yritystoiminnan mahdollisuudet 

liikunta-alan työllistymiseen liittyen. Hallitsen yritystoiminnan aloittamisen perusteet ja 

toimintatavat, joita yritystoiminta vaatii. Opinnäytetyöprosessi oli mieluinen suorittaa, sillä se 

tähtäsi tavoitteillaan tulevaisuuden tavoitteisiini yrittäjänä. (Kompetenssit 2021.) 
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