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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.) 

Olet ryhtymässä korkeakoululiikunnan yrittäjäksi, mahtavaa. Takanasi on pian Nuori Yrittäjyys -

kurssi ja päätit ryhtyä toteuttamaan korkeakoululiikuntaa Kajaanin ammattikorkeakoulussa. 

Tämä käsikirja antaa sinulle tiedon siitä, mitä korkeakoululiikunnan suositukset ovat. Mitä 

korkeakoululiikunnan yrityksen toiminnan tulisi pitää sisällään tulevana lukuvuotena. Opit 

yrittäjyydestä ja korkeakoululiikunnan yrityksen markkinoinnista. Matkalla kehität 

korkeakoululiikuntaa laadukkaammaksi vastaamaan suosituksia ja kehityt itse yrittäjänä. Mikäli 

sinulla on halua ja asennetta verkostoitua lisää yrityksesi kanssa, on sinulla mahdollisuus päästä 

käsiksi työelämän yhteyksiin. Onnea matkaan.  
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2 Yrittäjyys on asennetta 

Yrityksen perustaminen vaatii sinulta yrittäjänä rohkeaa asennetta ja halua toimia yrittäjänä. 

Ennen toiminnan aloittamista on kuitenkin turha pohtia liikaa erilaisia ominaisuuksia, joita 

yrittäjänä mahdollisesti tarvitset, sillä yrittäjänä toimiminen on jatkuvaa oppimista ja kehityt 

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

huomattavasti antoisampi työnteon muoto. On otettava huomioon joustavuus ja se, että 

työaikoja on näin ollen vaikea määrittää. Vapaa-aika voi tuntua olemattomalta, mutta jos viihdyt 

yrityksen parissa ja sinulla on oikea asenne, et jää vapaa-aikaa kaipaamaan niin suuressa roolissa. 

Sinun on yrittäjänä tärkeä muistaa armollisuus. Itsellesi on osattava olla armollinen ja annettava 

aikaa, jotta voit kasvaa yrittäjänä yrityksen kanssa. Sinun on opittava yrityksen eri elinkaarien 

aikana tuomat haasteet ja selviydyttävä niistä. Yrittäjyys on myös sitä, että hyväksyt mahdolliset 

epäonnistumiset. Yrittäjänä sinulla tulee olla rohkeutta ottaa myös riskejä ja sitä kautta saada 

myös myönteisiä kokemuksia yrittäjyydestä. (Ilmoniemi, Järvensivu, Kyläkallio, Parantainen & 

Siikavuo 2009, 21–23.) 

2.1 Suunnittele 

Päätös on nyt tehty ja olet korkeakoululiikunnan yrittäjä. Sinulla on varmasti mielessä 

jonkinlainen liikeidea, jolla lähdet toimintaa 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. Nuori Yrittäjyys -kurssilla olet jo aloittanut 

liiketoimintasuunnitelman tekemisen ja nyt sitä tulisi jatkaa tulevaa lukuvuotta varten. Kattava 

liiketoimintasuunnitelma on sinun oma työkalusi, jota päivittämällä säännöllisesti hallitset 

yritystoiminnan strategian sekä päivittäisen toiminnan. Mikäli liiketoimintasuunnitelma on sinulle 

tarpeeksi kattava, se sisältää seuraavat kohdat yrityksesi toiminnasta. Yrityksen lähtötilanne 

kuvailtuna, markkinat ja kilpailutilanne arvioituna. Yrityksen tavoitteet ja strategiat, yrityksen eri 

toimintojen järjestelyt ja kehittämissuunnitelmat sekä taloudelliset laskelmat. Riskien hallinnan 

kannalta tulevaisuuden riskien ja niiden mahdollisuuksien arvioinnin. Aloittaminen on sitä 

helpompaa, mitä kattavampi liiketoimintasuunnitelma sinulla on hallussasi. 

Liiketoimintasuunnitelma on sinua itseäsi varten. (Ilmoniemi ym. 2009, 51.)  
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2.2 Liiketoimintasuunnitelman sisältö 

YRITYKSEN LÄHTÖTILANNE: Kuvaa yrityksesi lähtötilanne tarkoin. Mitä tiedät 

korkeakoululiikunnan yrityksestä ja miten yritystoiminta tällä hetkellä toteutuu. Kirjoita toiminta-

ajatus kuvaamaan muutamalla lauseella sitä, minkälainen on yrityksen liiketoiminnan perusidea. 

Kirjoita sitten liikeideasta. Se vastaa kysymyksiin mitä, kenelle, miksi ja miten. Liikeidea kuvaa 

sinulle yrityksen tarjoamat tuotteet tai palvelut ja yleisesti sen, mitä tarpeita varten yritys on 

tehty. Liikeideassa määrittelet myös sen, miten toimintaa on tarkoitus harjoittaa ja keitä ovat 

yrityksen asiakasryhmä. Saat selville, miten palveluita ja tuotteita markkinoit ja myyt, sekä missä 

tiloissa toimintaa harjoitat. (Ilmoniemi ym. 2009, 51–52.) 

MARKKINAT JA KILPAILU: Kuvaa liiketoimintasuunnitelmassa yrityksesi mahdolliset asiakkaat. Jos 

myyt palveluita tai tuotteita usealle erilaiselle asiakasryhmälle, on mietittävä, mikä ryhmistä on 

kaikkein tärkein sinun yrityksellesi. Ketkä tarvitsevat yrityksesi tuotteita tai palveluita eniten. 

Tarkastele liiketoimintasuunnitelmassa asiakkaiden näkökulmasta sitä, tuleeko toiminnastasi 

kannattavaa. Ovatko asiakkaat valmiit maksamaan tuotteista ja palveluista sen verran, että 

toimintasi on kannattavaa. Markkina-alueen määrittäminen tulee myös tehdä. Kuvaile tässä 

yrityksen maantieteellinen toiminta-alue, onko se jokin kunta tai koko Suomi. (Ilmoniemi ym. 

2009, 51–52.) 

Kilpailija-analyysi on tärkeä. Siinä määrittelet yrityksen kilpailijat. Ketkä ja minkälaisia ovat 

yritykset, jotka toimivat samalla markkina-alueellasi liiketoimintasi kanssa. Kilpailijoita ovat ne 

yritykset, jotka tarjoavat samoja ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin, tai tarpeisiin kun sinun 

yrityksesi. Tarkastele myös kilpailijoiden vahvuuksia ja heikkouksia. (Ilmoniemi ym. 2009, 51–52.) 

YRITYKSEN TAVOITTEET JA STRATEGIAT: Seuraavaksi kuvaat liiketoimintasuunnitelmassasi 

yrityksen kaikki tavoitteet, joita haluaisit saavuttaa tulevaisuudessa. Tavoitteet voivat olla mitä 

vain, liittyen toiminnan takaamiseen. Motivoivinta on lisätä erilaisia tavoitteita pienistäkin, 

varmasti saavutettavista tavoitteista, suuriin ponnisteluja vaativiin tavoitteisiin. Lisää 

suunnitelmaan myös strategia, miten aiot tavoitteesi saavuttaa, konkreettisin esimerkein. 

(Yritystoiminta 2020.) 

TOIMINTOJEN JÄRJESTELYT JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA: Kuvaile yrityksen tuotteet ja 

palvelut, joita tarjoat. Arvioi myös niiden vahvuudet ja heikkoudet niin, että vertaat niitä 

kilpailijoiden tuotteisiin ja palveluihin. Määrittele myös tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu. 

Seuraavaksi suunnittelet, miten tuotteita ja palveluita myyt. Miten asiakkaat saavat tiedon 
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yrityksestäsi ja sen tuotteista ja palveluista. Mitä erilaisia keinoja markkinoinnissasi käytät? 

Aloittavana yrittäjänä yrityksesi kanssa, sinun kannattaa pohtia, mikä markkinoinnin keinoista on 

tehokkain mutta edullisin, asiakkaiden saavuttamiseksi. Myynnin osalta määrittelet myös, missä 

ja miten asiakkaasi tavoitat. Näitä tilaisuuksia koulussamme ovat esimerkiksi ensimmäisten 

vuosikurssilaisten orientaatioviikko. Orientaatioviikolla pääset tapaamaan tulevia asiakkaitasi 

esimerkiksi hyvinvointi infojen yhteydessä. (Ilmoniemi ym. 2009, 51–52.) 

TALOUDELLISET LASKELMAT: Määrittele liiketoimintasuunnitelmaasi yrityksesi tulosbudjetti. Se 

osoittaa sinulle yrityksesi arvoidun tuloksen lukuvuoden aikana. Yrityksesi myytyjen tuotteiden ja 

palveluiden tuoton on ylitettävä yritystoimintaasi menevät kustannukset. Tässä tapauksessa näitä 

ovat esimerkiksi ohjaajien palkat ja erilaiset hankinnat, vaikkapa liikuntatarrat. Arvioi kulut 

mielellään hieman yläkanttiin, sillä niissä voi tulla jotain yllätyksiä matkasi varrella. Liikevaihdon 

odotukset taas ovat kannattavampaa asettaa hieman alakanttiin, jos myynti onkin odotettua 

heikompaa. (Ilmoniemi ym. 2009, 53.) 

TULEVAISUUDEN RISKIEN JA MAHDOLLISUUKSIEN ARVIOINTI: Mieti lopuksi kaikki riskien 

mahdollisuudet, pyri tunnistamaan riskit ja kirjaa ne ylös. Riskejä voi olla esimerkiksi toiminnan 

kannalta ohjaajan sairastuminen tai ohjauksen alussa huomaat, että musiikkilaitteisto ei toimi. 

Erilaisten riskien arviointi ja toimenpiteet niistä selviämiseksi, auttavat sinua myös selviytymään 

niistä paremmin. Voit myös listata riskit niiden suuruuden mukaan. Riskin suuruus määrittyy sen 

mukaan, kuinka todennäköinen riski on, ja kuinka vakavat ovat seuraukset. (Yritystoiminta 2020.) 

2.3 Yrityksen verotus 

Tämä yritystoiminta on harjoitusyritystoimintaa, mikä perustuu korkeakoulun 

opetussuunnitelmaan. Yritystoiminta on pienimuotoista sekä lyhytkestoista ja tästä syystä siitä ei 

erikseen pidetä opiskelijoiden elinkeinotoimintana. Yritystoimintaa pidetään yrittäjien 

henkilökohtaisena harrastustoimintana luonnehdittavana tulonhankkimistoimintana. Näin ollen 

et muodosta verotuksessa elinkeinoyhtymää ja sinua verotetaan harjoitusyrityksestä saamastasi 

tulosta erikseen. (Verohallinto 2019.) 

Yritystoiminnastasi saamasi tulo verotetaan kuten normaalitkin tulot luonnollisesti 

tuloverotuksen yhteydessä verotettavana ansiotulona. Jokaisen toimintaan osallistuvan, tulee 

ilmoittaa saadut tulot omassa henkilökohtaisessa veroilmoituksessa. (Verohallinto 2019.)  
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3 Opiskelijoiden Liikuntaliitto – korkeakoululiikunnan suositukset  

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

kanssa päivittänyt korkeakoululiikunnan suositukset vuonna 2018 kohti tulevaisuuden 

aktiivisempaa opiskelua. Suositukset auttavat sinua korkeakoululiikunnan toimijana 

toteuttamaan parempaa korkeakoululiikuntaa luomalla suuntaa antavia suosituksia niin, että 

toimiva ja hyvä korkeakoululiikunta toteutuisi koulussamme. (Ansala ym. 2018, 3.) 

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.) 

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. (Ansala ym. 2018, 12.) 

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 vakiinnuttamiseksi, jota kutsutaan 

korkeakoululiikunnan visioksi. Viimeistään vuonna 2020 korkeakoululiikunta on Suomen kaikissa 

korkeakouluissa vakiintunut ja arvostettu osa opiskelu- ja työympäristöä. (Ansala ym. 2018, 12). 

3.1 Liikunta-talomalli 

Liikuntatalo-malli kuvan 1 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 
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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.) 

 

 

Kuva 1. Liikunta-talomalli (Ansala ym. 2018, 12.) 

3.2 Korkeakoululiikunnan visio (2025)  

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, 

sen toiminnan ja yhteisön tulee tukea arjen fyysisen aktiivisuuden ylläpitoa ja lisäämistä kaikissa 

Suomen korkeakouluissa. Lisäksi korkeakouluissa tulee olla tarjolla laadukkaita ja korkeakoulun 

arvostamia liikuntapalveluita. Liikuntapalveluiden tulee tukea erilaisten käyttäjäryhmien 

liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Korkeakoulujen tulee myös tukea liiallisen 
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Kuva 2. Älysalissa fyysistä aktiivisuutta lisääviä pelejä. (Markkinointi 2018.) 

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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4 Korkeakoululiikunnan suositukset 

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.) 

1. Fyysisen aktiivisuuden edistäminen korkeakoulun strategioissa: Korkeakoululiikunnan 

tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi tulee löytyä Kajaanin 

ammattikorkeakoulun strategiasta tai sen toimenpideohjelmasta.  

Strategiassa tai sen toimenpideohjelmassa tulee myös olla korkeakouluyhteisön 

istumisen vähentämisen tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi 

siellä tulee olla tavoitteet ja toimenpiteet, liittyen koko korkeakouluympäristön fyysiseen 

arkiaktiivisuuteen. (Ansala ym. 2018, 4.) 

2. Liikuntapalvelujen rahoitus: Kajaanin ammattikorkeakoulun tulee panostaa 

liikuntapalveluihin vähintään 30 euroa / opiskelija / vuosi. Tähän ei lasketa mukaan 

opiskelijan mahdollista omarahoitusosuutta. (Ansala ym. 2018, 4.) 

3. Liikuntapalvelujen henkilöstöresurssit: Mikäli korkeakoulussa on 5000 opiskelijaa, on 

tällöin korkeakoulun palkattava vähintään yksi korkeakoululiikunnasta ja sen 

suunnittelusta vastaava kokopäiväinen työntekijä. (Ansala ym. 2018, 4.) 

4. Liikuntatilat: 1000 opiskelijaa kohti on korkeakoulussamme oltava korkeakoululiikunnan 

käyttöön vähintään 1 liikuntatila. Liikuntatilan tulee olla käytettävissä laskennallisesti 60h 

/ viikko tarkoituksenmukaiseen aikaan. Lisäksi korkeakoululla käytössä tulee olla 

vähintään ns. perusliikuntatilat. Perusliikuntatilalla tarkoitetaan esimerkiksi palloilusalia, 

kuntosalia tai jumppasalia. Korkeakoulun tulee lisäksi kehittää ulkoliikuntatiloja, kuten 

ulkokuntosalilaitteet. (Ansala ym. 2018, 4.)  

5. Palautejärjestelmä: Palautettava on kerättävä säännöllisesti korkeakoulumme 

ympäristön liikunnallistamisesta ja istumisen vähentämisen kehityskohteista. Palaute 
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tulee kerätä koko korkeakouluyhteisöltä sekä palvelujen käyttäjiltä. Palautetta tulee 

hyödyntää suunnitelmallisesti korkeakoululiikunnan kehittämisessä. (Ansala ym. 2018, 

4.) 

6. Liikuntatarjonta: Korkeakoululiikunnan tulee sisältää monipuolisesti eri liikuntalajeja, 

jotta jokainen voisi löytää itselleen oman lajin tai sopivan liikuntamuodon helposti. 

Liikuntatarjonnan tulee huomioida erilaiset liikkujat ja liikuntaryhmät sekä heidän 

tarpeensa. Liikuntatarjontaan on kehitysvaiheessa kiinnitettävä huomiota sen 

saavutettavuuden parantamiseen. Liikuntatarjonnan asenneilmapiirin, esteettömyyden 

ja taloudellisen saavutettavuuden, tulee ottaa jokainen huomioon. (Ansala ym. 2018, 4.) 

7. Aktivointi: Liikuntapalvelut tulee rakentaa niin, että uusien opiskelijoiden ja liikkujien 

kynnys tulla mukaan on mahdollisimman matala. Opiskelijaterveydenhuollon kanssa 

tulee rakentaa yhdessä liikunta- ja terveysneuvontapalveluketju, vähän liikuntaa 

harrastavien tueksi. Erilaiset erityisryhmät ja saavutettavuus tulee huomioida 

korkeakoululiikunnan kehittämisessä ja liikuntapalveluiden käyttöön aktivoinnissa 

laajasti. (Ansala ym. 2018, 4.) 

8. Liikuntapalvelujen käyttö: Kävijämääriä ja niiden kehittymistä tulee seurata 

säännöllisesti. Kävijämäärien suhteen korkeakoululiikunnan palveluiden toimivuutta 

mitataan seuraavasti:  käyttäjiä suhteessa opiskelijamäärään. (Ansala ym. 2018, 4.) 

• < 15 % = puutteellinen liikuntaohjelma 

• 15-30 % = tyydyttävä liikuntaohjelma 

• 30-50 % = hyvä liikuntaohjelma 

• 50-70 % = erinomainen liikuntaohjelma 
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Kuva 3. Kajaanin ammattikorkeakoulun kuntosali. (Markkinointi 2018.) 

9. Päivittäisen istumisen vähentäminen: Oppimis- ja opiskeluympäristöt tulee suunnitella, 

sisustaa ja kalustaa niin, että työskentely seisten ja istuen, on helppoa ja luontevaa. 

Lisäksi työskentelyasentojen vaihtaminen on luonnistuttava helposti. Toimintakulttuuria 

korkeakoulussamme tulee kehittää siten, että se tukee päivittäisen istumisen 

vähentämistä. Työskentelyasentojen vaihtaminen ja matalan kynnyksen fyysisen 

aktiivisuuden edistämistä tulee myös tukea korkeakoulumme ympäristössä. (Ansala ym. 

2018, 4.) 

10. Korkeakouluympäristön liikunnallistaminen: Fyysistä aktiivisuutta tuetaan 

korkeakoulun puolesta, myös muissa kuin korkeakoulun liikuntatiloissa. Koko 

korkeakoulun ympäristössä luodaan myönteistä, innostavaa, sallivaa ja 

korkeakouluyhteisön osallisuutta tukevaa ilmapiiriä. Ilmapiiri tukee arjen fyysisen 

aktiivisuuden ylläpitämistä ja edistämistä. (Ansala ym. 2018, 4.) 
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Palautekysely syyslukukauden 
toiminnasta opiskelijoille ja 
koko henkilöstölle 

Palautekysely kevätlukukauden 
toiminnasta opiskelijoille ja 
koko henkilöstölle 
 

Uusien yrittäjien rekrytointi 

Uusien yrittäjien  
perehdytys 

Istumisen vähentämisen  
viikko marraskuussa 

Lukuvuoden aloituspalaveri 
KAMO: n kanssa 

Ryhmäliikunnat alkavat 
Aloitusviikot ilmaisia  

Ryhmäliikunnat jatkuvat 

Sähköpostitse infopaketin lähetys 
lukukauden toimintatavoista 

Sähköpostitse infopaketin lähetys 
lukukauden toimintatavoista 

Porinapäivät yhteistyössä 
KAMO: n kanssa 

Tulevan lukuvuoden toiminnan suunnittelu 
kesän aikana - toimintasuunnitelma 

Vuoden ympäri jatkuvana teemana: 
- Erilaiset virtuaalituokiot taukoliikunnan 

merkeissä 
- Yritystoiminnan kehittäminen 
- Kuntosalikäyttäjien ja ryhmäliikunnan 

kävijöiden tilastointi 

Porinapäivät yhteistyössä 
KAMO: n kanssa 
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Toiminnan aloittaminen tapahtuu osittain jo ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Silloin 

perehtyminen korkeakoulun yritystoimintaan alkaa. Voit tällöin osallistua viikoittaiseen 

toiminnan toteuttamiseen, jotta saat mahdollisimman laajan perehdytyksen. Kevään loputtua 

yritystoiminta luovutetaan uusille yrittäjille. Kesän aikana uudet yrittäjät ryhtyvät 

suunnittelemaan tulevan lukuvuoden toimintaa sekä luovat kirjallisen toimintasuunnitelman.  

5.1 Syyslukukausi 

Syksyllä toiminnan alkaessa osallistut KAMO: n järjestämään aloituspalaveriin, jossa näet 

katsauksen tulevan syyslukukauden toiminnasta. Kuulet tärkeistä päivämääristä, joihin osallistut 

korkeakoululiikunnan yrityksen kanssa. Infokirje tulee lähettää ennen koulun aloitusta koko 

koulun henkilökunnalle sekä opiskelijoille. Infokirje kertoo korkeakoululiikunnan palveluista sekä 

toiminnan alkamisesta syksyn osalta ja tulevista tapahtumista. Tähän kannattaa panostaa, jotta 

saat tärkeät tiedot näkyville ja markkinoitua toimintaasi. Valmiita infokirjepohjia löytyy 

sähköpostista, minkä olet saanut haltuusi.  

Ryhmäliikunnat alkavat heti koulujen alkamisen yhteydessä. Ensimmäiset viikot (2–4 viikkoa) ovat 

olleet ilmaisia viikkoja kaikille, jotta jokainen saa mahdollisuuden aloittaa liikunnan harrastamisen 

matalalla kynnyksellä. Syksyn aikana toiminnan toteuttamisen lisäksi tulee kirjata kuntosalien 

käyttöaste. Pidä kirjaa siitä, kuinka moni kuntosalia on käyttänyt ja kirjaa KAO: n käyttäjät 

erikseen.  

Syksyn aikana on muutamia tapahtumia joihin korkeakoululiikunnan yrityksellä, on mahdollisuus 

osallistua ja vaikuttaa näin ollen fyysisesti aktiivisempaan opiskelija-arkeen. Porinapäivät 

tarkoittavat KAMO: n toimesta tapahtuvaa palautteen keräämistä Kajaanin ammattikorkeakoulun 

toiminnasta. Palautetta on mahdollista antaa myös korkeakoululiikunnan yrityksen toiminnasta 

ja porinapäiviin tulisikin suunnitella muutama kysymys, joihin halutaan kerätä palautetta. 

Syyslukukauden lopulla ennen koulujen päättymistä luot suuremman palautekyselyn. 

Palautekysely kerää vastauksia esimerkiksi koko lukukauden toiminnasta ja toiminnan 

tavoittavuudesta opiskelijoille ja henkilökunnalle.  
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5.2 Kevätlukukausi 

Kevätlukukauden aloitus tapahtuu, kun koulut alkavat vuoden alusta. Ennen aloitusta on jälleen 

hyvä tiedottaa opiskelijoita ja henkilökuntaa korkeakoululiikunnan infokirjeellä. Heti 

tammikuussa rekrytoidaan uusia yrittäjiä toiminnan jatkumon takaamiseksi. Uusien yrittäjien 

löydyttyä alkaa perehdytys kevään aikana. Perehdytyksen aktiivisuus riippuu paljon yrittäjien 

aktiivisuudesta osallistua viikoittaiseen toiminnan toteuttamiseen. Suosittele uusia yrittäjiä 

verkostoitumaan korkeakoululiikunnan yrityksen yhdyshenkilöihin ja kutsu mukaan erilaisiin 

palavereihin, jotta toiminnan aloittaminen syyslukukaudella olisi luontevampaa. Porinapäivät 

toteutuvat myös keväällä. KAMO: n toimesta tapahtuva palautteen kerääminen Kajaanin 

ammattikorkeakoulun toiminnasta. Palautetta on mahdollista antaa myös korkeakoululiikunnan 

yrityksen toiminnasta ja porinapäiviin tulisikin suunnitella muutama kysymys, joihin halutaan 

kerätä palautetta. Palautteen keräämisen suuremmin, kohdistettuna korkeakoululiikunnan 

yritykseen, toteutat toukokuun aikana ennen koulujen päättymistä. Palautekysely kerää 

vastauksia lukukauteen liittyvästä toiminnasta ja toiminnan tavoittavuudesta. Tässä 

palautekyselyssä voit myös kerätä palautteen koko lukuvuoden toiminnasta. 

Koko lukuvuoden jatkuvina teemoina on erilaisten taukoliikuntamuotojen järjestäminen, 

istumisen vähentämiseksi ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi. Taukoliikunnat voivat olla 

virtuaalisia tai esimerkiksi opiskelun tauoilla tapahtuvaa kilpaa iWall näytöillämme. Lisäksi 

lukuvuoden aikana kehität jatkuvasti yritystoimintaa ja vastaat palautteissasi saamaan kysyntään 

ja kehityskohteisiin. KAMO: n kanssa sekä hyvinvoinnin kehittämistiimin kanssa palavereita 

toteutuu noin kuukausittain, johon osallistut. Näistä palavereista kuulet elokuussa KAMO: n 

aloituspalaverin yhteydessä lisää.  
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6 Markkinointi 

Kaikki toimenpiteet, jolla vaikutat yrittäjänä siihen, että asiakas hankkii sinun tuotteesi, tai 

palvelun, voidaan kutsua markkinoinniksi. Markkinointi ei ole pelkästään myyntiä ja mainontaa. 

Markkinointi on asiakaslähtöisesti tarkoin suunniteltua erilaisten toimintojen kokonaisuus. Sinun 

tulee tuntea asiakkaiden tarpeet ensin ja niihin tulee, vastataan paremmin kuin kilpailijat. (Mitä 

markkinointi on? 2020.) 

Keskipisteenä markkinoinnille voidaan pitää asiakasta eli tässä tapauksessa se on korkeakoulun 

opiskelija tai henkilöstön jäsen. Ajatus siitä, että korkeakoululiikunnanyritys 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, mikäli asiakas kiinnostuu liikunnan harrastuksesta lisää. 

(Lahtinen & Isoviita 2004, 2.) 

Perussääntönä voit markkinoinnissa pitää seuraavaa: 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 sinun on hyvä pyrkiä, edistääksesi 

korkeakoululiikunnan liiketoimintaa eduksesi. (Lahtinen & Isoviita 2004, 2.) 

Näiden kysymysten avulla voit pohtia tuotteesi/palvelusi kulmakiviä: 

• Onko tuote tai palvelu sellainen, että asiakas on halukas sen hankkimaan? 

• Erottuvatko tuotteesi tai palvelusi jotenkin kilpailijoistasi? 

• Onko tuote tai palvelu asiakkaiden tarpeita tai mieltymyksiä mukaileva? 

• Vastaako hinta asiakkaiden hintaodotuksia tai onko se kilpailukykyinen? 

• Onko tuote tai palvelu helposti asiakkaiden saatavilla? 

• Tavoittaako markkinointiviestintä asiakkaita?  

(Mitä markkinointi on? 2020.)  
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6.1 Markkinointi Kajaanin ammattikorkeakoulussa 

Korkeakoululiikunnan palveluita tulee markkinoida suunnitellusti opiskelijoillemme korkeakoulun 

sisällä. Säännölliset palautekyselyt tulee tuottaa opiskelijoillemme sekä koko henkilöstölle 

kahdesti vuodessa. Näin saat tietoosi mitä tuotteeltasi/palvelultasi odotetaan ja kenet yrityksesi 

on tavoittanut lukukausien aikana. (Lahtinen & Isoviita 2004, 5.) 

Markkinointia voit lähteä suunnittelemaan kysyntäsuuntaisesti. Tällöin tuotetaan sellaista 

markkinointia, tuotteita tai palveluita korkeakoululiikunnan osalta, joista tiedetään olevan 

kysyntää. Ensin selvitetään asiakkaiden tarpeet ja toiveet, mitkä selviävät teettämässäsi 

palautekyselyssä ja sitten kehitetään tarpeisiin ja toiveisiin sopivat tuotteet ja palvelut. Tekemäsi 

markkinointitutkimus kilpailijoiden hinnoista ja palveluista auttaa sinua nyt luomaan 

palautekyselyn pohjalta tuotteille ja palveluille hinnan. Hinnan tulee olla kilpailukykyinen. 

(Lahtinen & Isoviita 2004, 5.) 

Lopulta palveluista, tuotteista, hinnoista ja niiden saatavuudesta kerrot asiakkaille mainonnan, 

erilaisen myyntityön ja suhdetoiminnan avulla. Markkinointia voit lähteä suunnittelemaan myös 

asiakassuuntaisesti, jolloin lähdet pohtimaan yksilökohtaisesti asiakkaan tarpeita. Asiakas toimii 

tällöin täysin yksilöllisten toiveiden lähteenä ja yrityksesi voi näin ollen luoda paremmin 

esimerkiksi yksilöityjä valmennuspalveluita asiakkaille. (Lahtinen & Isoviita 2004, 5.) 

6.2 Markkinoinnin keinot Kajaanin ammattikorkeakoulussa 

Erilaisia tapoja markkinoida tuotetta ja palveluitasi Kajaanin ammattikorkeakoulussa on 

runsaasti. Ensimmäinen ja koko koulun opiskelijat sekä henkilökunnan tavoittava, on sähköposti. 

Sähköposti ei kuitenkaan ole tehokkain muoto, vaikka se kaikki teoriassa tavoittaa, moni jättää 

sen kuitenkin syystä tai toisesta lukematta. Voit lisäksi markkinoida koulun seinillä tulostettujen 

mainosten tavoin tai sähköisenä muotona infotelevisioiden kautta. Mainontaa voit myös 

suorittaa sosiaalisessa mediassa, mikä on erittäin suotavaa. Sosiaalisen median kanavien, 

Instagram ja Facebook, kautta tavoitat lisää koulumme opiskelijoita ja henkilökuntaa, sekä saat 

yleistä näkyvyyttä yrityksen toiminnallesi. Markkinoinnista vastaava yhteyshenkilö koulussamme 

auttaa sinua päivittämään korkeakoulumme internetsivuille sopivat iskulauseet. Hän voi myös 

luoda korkeakoulumme Facebook-sivuille postauksen korkeakoululiikunnan toiminnasta. Omia 

korkeakoululiikunnan internetsivuja tulee myös päivittää aktiivisesti.  
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7 Käsikirjan päivitys 

Tähän sivulle on koottu viimeisin käsikirjalle tehdyn päivityksen päiväys. Kun luovutat käsikirjan 

uusille yrittäjille, varmista että käsikirjaan on päivitetty sisältö viimeisimpään muotoon.  

Merkitse tähän alle päivityksen ajankohta ja oma nimesi. 
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8 Yhteystiedot 

Koulutusjohtaja - Nikkanen Kimmo 

kimmo.nikkanen@kamk.fi / 044 710 1409 

Palvelujohtaja, korkeakoululiikunnan toiminnan toteutuminen – Sievänen Teija 

teija.sievänen@kamk.fi / 044 710 1237 

Markkinointi ja viestinnän suunnittelu – Keränen Tanja 

tanja.keranen@kamk.fi / 044 710  

KAMO toiminnanjohtaja – Nukari Mira 

mira.nukari@kamk.fi / 044 986 4455 

Korkeakoululiikunnan mentori – Pakkala-Juntunen Sanna 

sanna.pakkala-juntunen@kamk.fi / 044 710 1162 

Välinehuoltaja ja kuntosalilaitteiden huoltoapu – Lappalainen Eija 

eija.lappalainen@kamk.fi / 044 710 1627 

Vahtimestari, kampuksen ulko-ovien aukioloajat ja kulkukortit – Kemppainen Eero 

eero.kemppainen@kamk.fi / 044 710 1614 
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