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Tämän opinnäytetyön aiheena on strategian luominen Oulun ammattikorkeakoulun opintolinjalle 
Terwa-akatemialle, joka toimii myös työn toimeksiantajana. Opinnäytetyössä tutkitaan Terwa-aka-
temian nykytila SWOT-analyysin avulla. Strategian luomisen pohjana käytetään nykytila-analyysin 
lisäksi aiemmin opintolinjalle Saarron ja Sipilän opinnäytetyössä ”Terwa-akatemian visio, missio ja 
arvot” määriteltyjä arvoja, missiota ja visiota.  
 
Opinnäytetyön aihe nähtiin Terwa-akatemialle tärkeänä, sillä koettiin, että aiempaa työtä täytyy 
jatkaa. Koettiin, että opintolinja tarvitsee suunnitelman sen kehittämistä varten, jotta se saavuttaa 
aiemmin muotoillun vision. Työ koettiin tärkeänä myös opintolinjan jatkumisen kannalta. 
 
Tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista tutkimusta ja tutkimusaineisto on kerätty ryhmä-
haastattelulla sekä kyselytutkimuksella, jotka on kohdistettu Terwa-akatemian opiskelijoille. Strate-
giatyöhön on otettu mukaan opintolinjan opiskelijat, ja tutkimuksen tulokset ovat saatu analysoi-
malla heidän vastauksiaan. 
 
Tutkimuksen tietoperusta keskittyy strategiaan, strategian luomiseen käytettäviin työkaluihin sekä 
strategiseen johtamiseen ja strategian jalkauttamiseen. Tietoperusta koostuu pääosin alan kirjalli-
suudesta.  
 
Tutkimustuloksissa selviää Terwa-akatemian kehittämiskohteet ja näiden perusteella on määritelty 
Terwa-akatemian viisikohtainen strategia ja jossa avataan tarvittavat toimintakohteet, joiden avulla 
haluttu päämäärä voidaan saavuttaa. Strategia on kuvattu myös visuaaliseen ja lyhyeen muotoon, 
joka helpottaa strategiasta viestimistä ja strategian jalkauttamista. 
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The Subject of this thesis is strategy for Terwa Academy. The work was commissioned by Terwa 
Academy of Oulu University of Applied Sciences. The aim of the thesis is to create a strategy to 
achieve the vision of Terwa academy. 
 
The research has been conducted with qualitative methods. The research material has been col-
lected through a group interview and a survey. 
 
The information used in this study consisted of literature in this field and the study focuses on 
strategy, the tools used to create the strategy, and strategic management and strategy implemen-
tation.  
 
The research results identify the Terwa Academy's development targets and based on these the 
Terwa Academy's five-point strategy has been defined and the necessary action targets have been 
opened, with the help of which the desired goal can be achieved. 
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1 JOHDANTO 

Terwa-akatemia ja tiimioppimisen menetelmä on oppimispolkuna Oulun ammattikorkeakoulussa 

uusi ja sen jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että sitä kehitetään ja sen toimivuutta parannetaan. 

Tätä varten päätettiin luoda Terwa-akatemialle strategia. Strategia linjaa tärkeimmät toimintakoh-

teet, jotta oppimispolku kehittyy toimivammaksi ja pysyy mukana myös Oulun ammattikorkeakou-

lun tavoitteissa.  

 

Terwa-akatemian käyneenä koen aiheen itselleni tärkeäksi, sillä haluan, että akatemia kehittyy, 

saa tunnettuutta ja sitä arvostetaan akateemisesti. Strategia aiheena on ammatillisen kasvun kan-

nalta hyödyllinen, sillä strategian ymmärtämien on tärkeää riippumatta siitä, missä asemassa or-

ganisaatiossa työskentelee, sillä yrityksen strategia näkyy arkipäivässä, oli strategia kirjattu tai ei. 

 

Opinnäytetyön aiheena on luoda Terwa-akatemialle strategia, jolla saavutetaan visio” Vuonna 2025 

Terwa-akatemia on pohjoisen arvostetuin ja tunnetuin yrittäjyyden koulutusohjelma, joka mahdol-

listaa itsensä toteuttamisen reilussa ja rohkeassa tiimioppimisympäristössä.” Työn tavoitteena on 

luoda 1–5 strategian toimintakohdetta, missä on määritelty selkeät toimenpiteet näiden saavutta-

miseksi.  

 

Opinnäytetyö koostuu tietoperustasta, joka kattaa strategian yleisellä tasolla sekä eri strategian-

työkaluja, millä strategiaa voidaan lähteä yritykselle luomaan. Tutkimus on toteutettu ryhmähaas-

tatteluna ja kyselytutkimuksena. Ryhmähaastattelulla saatiin selvitettyä strategian kehittämiskoh-

teet ja kyselytutkimuksella on selvitetty toimenpiteitä, mitä voidaan kehittämiskohteiden saavutta-

miseksi tehdä. Työssä käydään läpi myös Saarron ja Sipilän opinnäytetyössään “Terwa-akatemian 

arvot, visio ja missio” määrittelemät arvot, missio ja visio, mitkä ovat toimineet strategiatyön poh-

jana. Työn lopussa käydään läpi tulokset, missä määritellään strategia. Strategia on myös kirjoitettu 

lyhyesti ja kuvattu visuaaliseen muotoon, jotta strateginen viestintä ja näin ollen strategian jalkaut-

taminen on helpompaa. Nämä ovat työn liitteenä. 
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2 TERWA-AKATEMIA JA TIIMIOPPIMINEN 

Opinnäytetyön toimeksiantaja Terwa-akatemia on Oulun ammattikorkeakoulun liiketalouden tutkin-

non oppimispolku, joka keskittyy yrittäjyyteen ja yritystoimintaan käytännön tasolla. Terwa-akate-

mian opetustyylinä on akatemiamallin mukaisesti tiimioppiminen, joka on ollut jo pidempään käy-

tössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemiassa ja Tampereen ammattikorkeakoulun 

Proakatemiassa. 

 

Terwa-akatemia on ollut toiminnassa vuodesta 2015 lähtien. Tutkintoon kuuluu ensimmäisen vuo-

den perusopinnot, jotka suoritetaan kaikissa tradenomin oppimispolkujen tutkinnoissa. Perusopin-

tojen jälkeen opiskelijoista muodostetaan tiimit, jotka perustavat tiimiyrityksen 2,5 vuodeksi. 

(Oamk–Terwa-akatemia 2020, viitattu 30.10.2020.) Tiimiyritykset opiskelevat yhdessä ja opinnot 

koostuvat neljästä osa-alueesta; projekteista, pajoista, kirjoista sekä seminaareista. Opiskelijat ke-

räävät teoriatietoa lukemalla kirjoja ja käymällä seminaareissa. Teoriatietoa päästään jakamaan ja 

kehittämään pajoissa, jotka ovat neljän tunnin mittaisia tiimin dialogihetkiä. Käytäntöön opit viedään 

tekemällä projekteja, joilla tiimiyritykset voivat tienata rahaa. 

 

Tiimioppimisen mallin on tuonut Suomeen Johannes Partanen (2015), joka perusti Suomen ensim-

mäisen akatemian: Tiimiakatemian. Tiimioppimisen malliin kuuluu vahvasti tekemällä oppiminen ja 

oppimistyylin keskiössä on dialogi (Partanen 2015, 7). Oppimismallin keskeisenä teorian luojana 

voidaan pitää Peter Sengeä, joka on kehittänyt ja kirjoittanut oppivista organisaatiosta. Sengen 

mukaan opiskelijan/työntekijän suorituskyky koostuu sekä yksilöllisestä osaamisesta, että siitä mi-

ten hän työskentelee yhdessä muiden kanssa. Tiimi nopeuttaa yksilön oppimista, syventää tietoa 

ja sen rakentumista. (Senge 2006, 216.) 

 

Tiimioppimisen opetusmalli on opiskelija- ja tiimikeskeinen sekä käytännönläheinen opetusmalli, 

jossa dialogilla on keskeinen merkitys. Dialogiin pohjautuvassa oppimisessa tapahtuu syvempää 

oppimista, mikä motivoi opiskelijoita osallistumaan paremmin. (Partanen 2015, 8.) Dialogissa on 

kolme ulottuvuutta, jotka ovat sen muistaminen, että osallistujat eivät saa keskeyttää toisiaan, toisia 

keskustelijoita tulee kohdella tasavertaisina ammattilaisina ja dialogi tarvitsee fasilitaattorin, jonka 

tehtävänä on hillitä ja kiihdyttää keskustelua tarvittaessa sekä pitää keskustelu asiassa (Senge 

2006, 226). Tiimioppimisen opetusmallissa tiimin sekä opiskelijan henkilökohtainen tieto kasvaa 
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dialogin ja käytännössä tekemisen vuorottelulla. Käytännön tekemisen kautta opitaan tiimissä yh-

teistyön tekemistä, vuorovaikutustaitoja, tehokuutta ja tiedonhakua parhaimman tuloksen saavut-

tamiseksi. (Partanen 2015, 8.) 

 

Opinnot kehittävät erityisesti META-taitoja, kuten tiimityötaitoja, kehittämisosaamista, oma-aloittei-

suutta, itsenäistä tiedonhankintaa, työelämäosaamista sekä yhteistyö- ja organisointitaitoja. Opin-

noissa korostuu luovuus ja innovatiivisuus, liiketoimintaosaaminen, yhdessä yrittäminen ja itsensä 

johtamisen taidot. (Oamk – Terwa-akatemia 2020, viitattu 30.10.2020.) 

 

Koska Terwa-akatemia on osa Oulun ammattikorkeakoulua, on hyvin tärkeää, että strategian suun-

nittelussa otetaan Oulun ammattikorkeakoulun strategia huomioon, jotta nämä eivät ole ristiriidassa 

keskenään. Oamkin strategia on päivitetty keväällä 2020 ja kulkee nimellä; Vaikutamme vastuulli-

sesti ja avoimesti (Oulun ammattikorkeakoulu 2020, viitattu 30.10.2020). Oamkin strategiassa ava-

taan sen nimessäkin kulkevat arvot; vaikuttavuus, avoimuus ja vastuullisuus sekä kerrotaan visio, 

jota tavoitellaan: “Suomen johtava, monialainen, yhteisöllinen ja kansainvälinen ammattikorkea-

koulu, jonka tiivis yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa luo pohjan korkeatasoiseen ja ajantasai-

seen osaamiseen”. Vision saavuttamiseksi on Oamkin strategiaan kirjattu kuusi kohtaa: 

 

- Koulutusta yhdessä työelämän kanssa 

- TKI- ja taiteellisella toiminnalla näkyvyyttä ja vaikuttavuutta 

- vahvat verkostot ja ekosysteemit 

- Tuloksellisempaa toimintaa 

- Hyvinvoiva korkeakouluyhteisö 

- Mahdollisuuksien korkeakoulukonserni 

 

(Oulun ammattikorkeakoulu 2020, viitattu 30.10.2020.) 
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3 STRATEGIATYÖ 

Oulun ammattikorkeakoulu on suuri organisaatio, jolla on monta opintolinjaa. Terwa-akatemia on 

opintopolkuna uusi suuntautumisvaihtoehto ja sen opiskelumuoto on suhteellisen uusi, jonka 

vuoksi se ei ole vielä tunnettu, eikä vedä puoleensa yhtä paljon hakijoita, kun muut opintolinjat. 

Tästä johtuen Terwa-akatemia tarvitsee opintolinjanaan oman strategiansa pärjätäkseen kilpai-

lussa sekä Oulun ammattikorkeakoulun sisällä, että kilpailussa muiden Suomen yrittäjyysakatemi-

oiden kanssa. Tässä osiossa tarkastellaan, mitä strategia tarkoittaa, mitä strategiatyö pitää sisäl-

lään ja käydään läpi erilaisia strategiamalleja, joiden avulla strategia voidaan laatia.  

 

3.1 Strategia 

Kamenskyn (2008, 19) mukaan strategiaa on mahdotonta määritellä yhdellä lyhyellä termillä sen 

laaja-alaisuuden ja monitahoisuuden takia, mutta on kuvannut strategian muun muassa olevan 

yrityksen tietoinen keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valinta muuttuvassa maail-

massa. Kamenskyn (2008, 20) mukaan strategian mahdollisia suomennoksia ovat juoni, punainen 

lanka ja suunta. Strategiaa voidaan ajatella myös suunnitelmana, joka antaa suunnan kaikille pää-

töksille ja valinnoille, joita organisaation arkisessa toiminnassa tehdään (Tuomi & Sumkin 2010, 

10).  

 

Suurin osa strategian historiasta liittyy sodankäyntiin ja strategia-sana johtaakin juurensa kreikan-

kielisestä sanasta “strategos”, joka tarkoittaa sodan johtamisen taitoa. Kiinalaisen sotapäällikön 

Sun Tzun mukaan ylimpänä strategisen johtamisen taitona on saavuttaa haluttu päämäärä ilman 

suuria taisteluja eli toisin sanoen välttää sota, vaikka sotateoriassa on ajateltu strategian tehtävänä 

olevan sodan voittaminen. Viime vuosikymmenien liikkeenjohdon ja strategian gurujen oppeja, nä-

kökulmia ja painotuksia yhdistää kilpailu. Japanilainen strategiaguru Kenichi Ohmae onkin ilmais-

sut strategian nykyisen merkityksen hyvin: “Ellei ole kilpailua, ei tarvita strategioita”. Strategia on 

välttämätön yritykselle sen olemassaolon kannalta, jotta se pärjää kilpailussa mukana (Kamensky 

2008 16–17.) 
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Hyvin suunniteltu strategia auttaa ohjaamaan ja jakamaan organisaation resurssit ottaen huomioon 

organisaation kyvyt ja puutteet, ennakoiden ympäristön muutoksia ja valmistautuen kilpailijoiden 

toimiin. Mintzberg (1996, 10–17) on esittänyt strategialle määritelmän 5 P:n mallilla (five P´s: Plan 

(suunnitelma), Ploy (juoni), Pattern (toimintamalli), Position (asema markkinoilla), perspective (nä-

kökulma)). Strategia on suunnitelma, joka on tietoinen ja hallittavissa oleva ajatusprosessi. Strate-

gia on juoni, jossa on kyse tietoisesti luodusta mahdollisesta uhkatilanteesta, jota käytetään orga-

nisaatioiden kilpailutilanteessa. Strategia on toimintamalli, johon vaikuttaa ajan kanssa vakiintunut 

tietoinen ja tiedostamaton käyttäytyminen. Strategia on organisaation asema markkinoilla ja sitä 

analysoidaan suhteessa kilpailijoihin, markkinoihin tai ympäristöön. Strategia on näkökulma, jota 

luonnehtivat esimerkiksi maailmankatsomus, kulttuuri ja ideologia. (Mintzberg 1996, 10–17.) 

 

3.2 Strategiaprosessi 

Strategia on kehittyvä toimintamalli ja sen tehtävänä on aina ollut vision toteuttaminen. Strategia-

tutkimuksen näkökulmat ovat vaihdelleet vuosikymmenien aikana ja vaihtuvuutta on ollut myös 

siinä, ketkä osallistuvat strategian tekemiseen, kenelle se tehdään ja miten se ohjaa käytännön 

toimintaa ja tulevaisuuden rakentamista. (Tuomi & Sumkin 2010, 25.) Strategian laadintaan kuuluu 

yleisesti seuraavat vaiheet; vision, mission ja arvojen määrittely, toimintaympäristön analysointi, 

päämäärän ja tavoitteiden asettelu sekä niihin liittyvien strategioiden eli toimintaperiaatteiden ja 

linjausten valinta (Näsi & Aunola 2004, Lumijärvi & al. 2003). 

 

Yritykselle luodaan strategia, sillä sen avulla edistetään yrityksen pitkän aikavälin eloonjääntiä ja 

menestystä. Aihepiiri on monimutkainen, sillä vaikuttavia tekijöitä on paljon ja ne ovat luonteeltaan 

erilaisia, joten yrityksen kehitykseen voi vaikuttaa hyvin monella eri tavalla. (Karlöf.2002, 7.) Stra-

tegian tulisi vastata kahteen tärkeään kysymykseen, jotka ovat ”mitä” ja ”miten”. Mitä -kysymys 

koskee sisältöä. Sisältöön kuuluu toimialakohtaiset tiedot ja kyseiseen alaan liittyvä osaaminen. 

Toteutusta koskee kysymys ”miten”. Miten- kysymyksellä määritellään strategian prosessi, eli se 

mitä täytyy tehdä, jotta haluttu sisältö saavutetaan. (Karlöf 2002, 24–25.) 
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3.2.1 Strategiatyön kuusi vaihdetta 

Karlöfin (2002, 33–35) mukaan strategiatyö on jaettavissa kuusivaiheeseen strategiaprosessiin, 

jotka voidaan jakaa vielä kahteen osaan; ensimmäinen osa käsittelee strategian sisällön ratkaise-

vaa strategista pyrkimystä, eli mitä aiotaan tehdä ja toinen osa kertoo, kuinka nämä pyrkimykset 

toteutetaan. Strategiaprosessin kuusi vaihdetta kuvattu alla. Seuraavaksi avaan tarkemmin jokai-

sen prosessin eri vaiheen. 

 

 

 

Kuvio 1 Strategiatyön kuusi vaihetta (Karlöf 2002, 35) 

Ensimmäinen vaihe keskittyy yrityksen edellytyksiin, menneisyyteen ja nykytilanteeseen. Tämän 

vaiheen tärkeimpinä tavoitteina on selvittää strategiatyön olosuhteet ja määrittää työn laajuus sekä 

tavoitetaso. Tässä vaiheessa luodaan lähtökohta strategiatyölle menneisyyden ja nykytilan analyy-

sin perusteella, joka selventää vaatimuksia ja vahvistaa yrityksen liikeideaa. Tarkoituksena on ottaa 

oppia yrityksen menneisyydestä sekä muodostaa yhteinen käsitys ympäristön edellytyksistä ja olo-

suhteista. (Karlöf 2002, 36.) 

 

Toisessa vaiheessa muodostetaan käsitystä tulevaisuudesta. Ensimmäisen vaiheen pohjalta muo-

dostetaan visio eli haluttu tulevaisuuden kuva ja kartoitetaan mahdollisia strategisia toimintavaih-

toehtoja, jotka tehokkaimmin vievät yritystä kohti toivottua asemaa. (Karlöf 2002, 63.) Kolmannessa 

vaiheessa käytetään tietoperustaa ja oletuksia strategisen päätöksenteon laadun takaamiseksi ja 

mietitään, että mihin oletuksiin tietty strategiapäätös pohjautuu, mitä tietoja on käytössä ennen 

päätöksen tekemistä ja mitä tietoja tulisi hankkia, jotta päätöksen laatu paranisi. (Karlöf 2002, 82.) 

 

Edellä mainittujen kolmen vaiheen jälkeen voidaan tehdä pätevän perustan pohjalta valinta strate-

gisista pyrkimyksistä, jotka neljännessä vaiheessa priorisoidaan ja karsintaan, jolloin näistä tär-

keimmät jäävät jäljelle. (Karlöf 2002, 89–91). Strategiatyö kariutuu usein siihen, ettei valittuja stra-

tegioita pystytä toteuttamaan, jonka vuoksi viides vaihe ”aktivointi ja muutokset” on hyvin tärkeä. 
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Tämän vaiheen tavoitteena on luoda konkreettisia toimintasuunnitelmia ja mitattavia tavoitteita, 

jotta haluttu strategia saavutetaan. Tässä vaiheessa tarvitaan mahdollisuus käyttää tarvittavaa 

osaamista, strategiasta viestimisen tulee olla tehokasta sekä strategia täytyy saada juurrutettua 

työntekijöiden lisäksi myös muille sidosryhmille. (Karlöf 2002, 100.) 

 

Strategiatyön viimeinen vaihe ”seuranta ja jatkuvuus” keskittyy nimensä mukaisesti pitämään stra-

tegiaprosessia vireillä. Strategisia pyrkimyksiä täytyy seurata jatkuvasti, jotta edistystä voidaan mi-

tata. Kun joku pyrkimyksistä on saavutettu ja se on siirtynyt operatiiviseen toimintaan, voidaan se 

poistaa strategisten pyrkimysten joukosta. (Karlöf 2002, 116.) 

3.2.2 Nykyaikainen jatkuva strategian johtamisen malli 

Nykyaikaista jatkuvan strategisen johtamisen prosessia kuvataan ketteräksi strategisen johtamisen 

kokonaisuudeksi. Jatkuvassa strategiatyön prosessissa säilytetään työnvaiheistus, mutta vaiheet 

eivät orjallisesti seuraa toisiaan kronologisessa järjestyksessä, jonka vuoksi ei edellisen vaiheen 

tarvitse olla päättynyt ennen seuraavaan siirtymistä. Jatkuva menetelmä mahdollistaa myös no-

pean reagoinnin muutostarpeisiin. (Vuorinen 2013, 41–44.) 

 

Vuorisen (2013, 41–44) nykyaikaisen jatkuvan strategian johtamisen prosessin vaiheet ovat: 

1. strategisen aseman analyysi 

2. strateginen valinta 

3. strategian toimeenpano. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan yrityksen olemassaoloa, tarkoitusta, tahtotilaa, ympäris-

töä, kilpailijoita ja omia resursseja esimerkiksi SWOT-analyysin avulla, eikä visiota ja missiota mää-

ritellä klassiseen tyyliin. Analyysin avulla saadaan konkreettista päätöksentekoa ohjaavaa tietoa 

yrityksestä. Toisessa vaiheessa valitaan että, millä markkinoilla, millä tuotteella/palvelulla aiotaan 

olla mukana liiketoiminnassa ja mitkä ovat yrityksen kilpailukykytekijät. Kolmannessa vaiheessa 

keskitytään konkreettisiin toimenpiteisiin, millä strategia toteutetaan. Tähän vaiheeseen kuuluu asi-

oiden organisointi, työntekijöiden motivointi ja sitouttaminen tulevaan muutokseen. Strategian vaa-

timista muutoksista viestitään, ihmisiä koulutetaan ja yritys kirkastaa strategisen tahtotilansa. (Vuo-

rinen 2013, 41–44.) 
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3.2.3 Sinisen meren strategia  

W. Chan Kimin ja Renée Mauborgnen vuonna 2005 lanseeraama sinisen meren strategia on uu-

denlainen viitekehys suunnitella ja toteuttaa strategiaa. Sinisen meren strategian tavoitteena on 

luoda yritykselle uusi markkinatila, jossa kilpailu menettää merkityksensä. Tämä uusi markkinatila 

saavutetaan tuottamalla asiakkaalle uudenlaista arvoinnovaatiota, supistamalla kustannuksia ja 

nostamalla asiakkaan saamaa arvoa. (Kim & Mauborgne 2010, 23–32.) Sinisen meren strategian 

kulmakiven arvoinnovaation kehittämisessä korostuu yhtäaikainen arvon ja innovaation luominen 

asiakkaalle. Strategiamallin mukaan korostettavien tekijöiden tulee olla sellaisia, joita toimialalla ei 

ole aikaisemmin tarjottu. Kustannusrakennetta supistaessa puolestaan huomioidaan sellaiset kus-

tannustekijät, joilla toimialalla parhaillaan kilpaillaan. (Kim & Mauborgne 2010, 33–37.) 

 

Kim ja Mauborgne (2010, 38–39) kuvaavat markkinatilannetta käsitteillä ”punainen meri” ja ”sininen 

meri”. Ruuhkautunutta ja ahdasta markkinatilannetta kutsutaan punaiseksi mereksi ja tällaisessa 

markkinatilassa toimiala on rajattu ja kilpailukeinot ovat vakiintuneet, jolloin yritykset joutuvat kilpai-

lemaan olemassa olevasta markkinatilasta. Sininen meri sen sijaan kuvaa tavoiteltu markkinatilaa, 

jossa kilpailu on rakennettu merkityksettömäksi arvoinnovaation avulla. (Kim & Mauborgne 2010, 

38–39.)  

 

Sinisen meren strategian laadintaan on kehitetty omat menetelmät, ja niistä kolme keskeisintä ovat 

strategiaprofiili, neljä keskeistä kysymystä ja nelikenttäanalyysi (Kim & Mauborgne 2010, 45–47). 

Strategiaprofiilin avulla kuvataan nykyistä yrityksen asemaa ja toimintaa suhteessa toimialan mark-

kinatilaan ja kuvataan tuotteiden ja palveluiden ominaisuudet. Profiileista tehdään graafiset arvo-

käyrät, joiden avulla nähdään oman yrityksen kilpailutekijät suhteessa kyseiseen toimialaan. Graa-

finen kuvio on tärkeä, sillä se havainnollistaa mihin strateginen painopiste tulisi siirtää, jotta välty-

tään punaisen meren markkinoilta. (Kim & Mauborgne 2010, 47–48.) Hyvässä strategiaprofiilissa 

on selkeä painopiste, se on erilainen ja sillä on mieleenpainuva motto (Kim & Mauborgne 2010, 

61). 

 

Kahden muun työkalun, neljän kysymyksen ja niistä johdetun nelikentän, avulla erottuvan arvo-

käyrän laatiminen on helpompaa. Neljän kysymyksen tavoitteena on kyseenalaistaa liiketoiminta-

malli ja irrottautua toimialalle tyypillisestä strategisesta logiikasta. Nelikentän avulla kuvataan näistä 
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neljästä kysymyksestä johdettavat toimenpiteet visuaalisesti ja konkreettisesti, joka kannustaa yri-

tystä toimimaan. (Kim & Mauborgne 2010, 51–59.) Neljän kysymyksen ja nelikentän ajatuksena on 

tarkastella asioita visualisoimalla ne neljän lokeron ruudukkoon alla olevan taulukon mukaisesti.  

 

POISTA 

Mitkä toimialalla selviöinä pidettävät tekijät tu-

lisi poistaa? 

 

KOROSTA 

Mitä tekijöitä tulisi korostaa selvästi enemmän 

kuin alalla on totuttu? 

SUPISTA 

Mitä tekijöitä tulisi supistaa selvästi alan nor-

mia vähäisemmäksi? 

 

LUO 

Mitä sellaisia tekijöitä tulisi alalle luoda, joita ei 

vielä ole koskaan tarjottu? 

Taulukko 1 Nelikenttä ja neljä kysymystä -työkalut (Kim & Mauborgne 2010) 

 

3.3 Strateginen johtaminen 

Strategiansuunnittelussa määritellään strategiset tavoitteet, mittarit niille ja tavoitearvot. Tässä vai-

heessa on hyvä miettiä seuraavia kysymyksiä; Miten yrityksen strategiaa voi kuvailla? Kuinka suun-

nitelmaa voi mitata? Millaisia toimintoja strategian toteuttaminen edellyttää? Kuka johtaa strategian 

toteutusta? (Kaplan & Norton 2009, 26.) Strategisella johtamisella voidaan varmistaa pitkän aika-

välin menestys tavoitteellisella ja tietoisilla suunnan valinnoilla jatkuvasti muuttuvassa ympäris-

tössä. Strateginen johtaminen keskittyy tulevaisuuteen eli seuraavien kuukausien, vuosien ja jopa 

vuosikymmenten asioihin, kun operatiivinen johtaminen keskittyy tähän hetkeen ja lähiviikkoihin. 

(Vuorinen 2013, 15.) Strategia ei saa olla johtamisprosessin ainoa tehtävä, vaan se on koko orga-

nisaatiolle korkealla tasolla määritelty tehtävä, joka siirretään työntekijöiden suoritettavaksi  

 (Kaplan & Norton 2002, 80). 

 

Strategia ei ole määränpää, ratkaistava ongelma tai ratkaisu ongelmaan, vaan se on jatkuva jat-

kumo, jota täytyy johtaa jatkuvasti. Mikäli strategia nähdään valmiina tuotteena, se tulee epäonnis-

tumaan. Strategiaa tulee selkiyttää ja päivittää, kun ennakoimattomia asioita ilmentyy sekä siihen 
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on hyödynnettävä oppeja, jotka ovat matkan varrella kertyneet. Strategiaa on tarkkailtava jatkuvana 

prosessina ja tiettyjä mahdollisuuksia täytyy välillä jopa olla ottamatta vastaan. Organisaation kor-

keimman tason vastuulla on määrittää yrityksen suunta ja tehdä valinnat päivästä toiseen, jonka 

vuoksi strategian ja johtajuuden on kuuluttava yhteen. (Montgomery 2012, 25–26.) 

 

Asenne strategiseen työhön on muuttunut. Viimeaikaista kehitystä on strategian suunnittelu- ja to-

teutusvaiheiden toisiinsa liittäminen, henkilökunnan strategiatyöhön mukaan ottaminen sekä toi-

mintaympäristön analysoinnin ja siihen mukautumisen sijaan osaamista kehitetään ja hyödynne-

tään innovatiivisesti. Henkilöstöä tarvitaan strategioiden tekemiseen ja toteuttamiseen. Yrityksissä 

kiinnitettään vielä huomiota siihen, ketkä strategiaa suunnittelee, sillä strategia nähdään vielä jol-

tain osin salamyhkäisenä. (Vuorinen 2013, 15; Mantere ym. 2011, 18.) 

 

3.4 Strategian jalkauttaminen 

Strategian jalkauttaminen tarkoittaa strategian viemistä todellisuuteen. Jalkauttaminen alkaa stra-

tegian viestimisestä eli henkilöstölle kerrotaan, mistä strategiassa on kyse. Strategia pitää purkaa 

niin matalalle tasolle, että yksittäinen työntekijä voi löytää siitä apua ja tarkoituksen tekemälleen 

työlle, näin strategia näkyy arkipäiväisessä toiminnassa. Jokaisella henkilökunnan jäsenellä tulee 

olla käsitys strategiasta ja ymmärtää, mikä oma rooli on strategian toteuttamisessa. (Tuomi & Sum-

kin 2010,19.) 

 

Työelämässä muutos joudutaan kohtaamaan nopeasti ja muutosta pelätään, joka voi olla ongelma 

strategian jalkauttamisessa. Jalkauttamiseen tarvitaan sekä rohkeutta että harjoittelua. Asiat ei 

tartu yhdellä kerralla päähän, vaan asioita täytyy toistaa ja myöskin virheisiin täytyy olla varaa. 

Strategian jalkauttamisen ongelmana usein onkin tarve saada strategia nopeasti ulos ja unohde-

taan, että ihmiset tarvitsevat aikaa sopeutumiseen sekä heidän täytyy opetella ja harjoitella asioita. 

 (Juholin 2008,120; Tuomi & Sumkin 2010, 20–21.) 

 

Jalkauttamisen tarkoituksena on myös sitouttaa työntekijät strategiaan. Tämä tapahtuu strategian 

ymmärtämisen ja avoimen vuorovaikutuksen avulla. Strategiasta täytyy myös ottaa vastaan pa-
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lautetta työntekijöiltä, sillä joskus suunnittelijoiden strategiset päätökset ja valinnat voivat olla vää-

riä. Jos jalkauttamisessa ei anneta strategiatyötä tekeville mahdollisuutta antaa strategiasta pa-

lautetta, sekä strategia että sen jalkauttaminen epäonnistuvat. (Juholin 2008, 120.) 

 

Jos strategian jalkautus organisaatiossa epäonnistuu, jää sen arvo toteutumatta. Silloin yrityksen 

hyöty jää olemattomaksi ja strategia on vaan muutama arvoton tiedosto. Strategian jalkautus on 

osaksi käytännön tekemistä ja osaksi viestintää. Yrityksen johto on vastuussa viestinnästä ja siitä, 

että työntekijät ymmärtävät strategian merkityksen omassa työssään. (Hiltunen 2012, 235–236.) 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tutkimusmenetelmänä tässä opinnäytetyössä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta sekä 

kvantitatiivista eli tilastollista tutkimusta. Laadullinen tutkimus toteutettiin ryhmähaastattelulla ja ti-

lastollinen tutkimus toteutettiin verkkokyselylomakkeella. Lopuksi käydään läpi, miten tutkimuk-

sissa esille tullut sisältö on analysoitu. 

 

4.1 Ryhmähaastattelu 

Tutkimus aloitettiin ryhmähaastattelulla, sillä tutkittavasta aiheesta haluttiin kerätä laajaa tietoa. 

Ryhmähaastattelua pohjustettiin kertomalla mikä strategia on ja minkä vuoksi tämä laaditaan. Ryh-

mähaastattelun alussa käytiin läpi myös Terwa-akatemialle jo aiemmin luotu visio, johon haastat-

telukysymykset pohjautuivat. Ryhmähaastattelun tavoitteena oli tuoda esille kehittämiskohteet, 

joilla visio saavutetaan. 

 

Ryhmähaastattelut mahdollistavat monipuolisen tietojen keräämisen tutkittavasta aiheesta. Tämän 

menetelmän etuna ovat sen joustavuus, nopeus ja kohtuulliset resurssit. Lisäksi ryhmähaastatte-

lussa voidaan selvittää asiaa pidemmälle esittämällä lisäkysymyksiä. Pienessä ryhmässä haasta-

teltavat voivat kokea olonsa turvallisemmaksi ja varmemmaksi. Toisen esittämää ajatusta on mah-

dollista kehittää ja sitä voi jatkaa, jolloin ryhmässä jäsenet tuovat toisistaan esiin sekä yhteneviä 

että eriäviä näkemyksiä. Lisäksi haastattelun etuina ovat tieto siitä, että tutkimuksen aihe tuo esiin 

monipuolisia vastauksia ja niitä voidaan tarvittaessa selventää. Haastattelun avulla voidaan myös 

syventää jo olemassa olevia tietoja ja pyytää tarvittaessa perusteluja esitetyille mielipiteille. (Pöt-

sönen – Välimaa 1998: 3–4.) 

 

Ryhmähaastattelu on myös vaikea aineistonkeruumenetelmä, sillä usean osallistujan vuorovaiku-

tustilanteessa voi tulla eteen vaikeasti ennalta arviotavia tilanteita. Ryhmän dynamiikka, osallistu-

jien roolit ja persoonat voivat vaikuttaa keskustelun monipuolisuuteen ja näin heikentää aineiston 

monipuolisuutta. Mikäli osallistujilla ei ole vahvoja mielipiteitä asiasta, niin erimielisyyttä ilmaistaan 

usein epäsuorasti, mikä voi jäädä huomaamatta. Usean osallistujan haastattelutilanteiden ongel-
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mana on se, että varovaisemmat osallistujat jäävät usein aktiivisien keskustelijoiden varjoon, kes-

kustelu rönsyilee ja harhautuu aiheesta sekä keskustelu voi olla hajanaista ja varovaista. Kaikki 

osallistujat eivät välttämättä uskalla ilmaista mielipiteitään ja alussa esitetyt mielipiteet voivat alkaa 

määrittämään haastattelun aikana ilmaistuja mielipiteitä. Osallistujat voivat myös ilmaista mielipi-

teitään, mutta näistä ei välttämättä synny aitoa keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa. (Pietilä 2017, 

114–118.) 

4.2 Kyselytutkimus 

Ryhmähaastattelulla ilmi tulleita kehittämiskohteita lähdettiin jalostamaan kyselytutkimuksella, joka 

toteutettiin verkkokyselylomakkeella. Lomakkeella oli viisi avointa kysymystä. Jokainen kysymys 

koski yhtä kehityskohdetta ja kysymyksellä haettiin toimintapiteitä, miten kehityskohdetta voidaan 

lähteä parantamaan.  

 

Lomake on perinteinen tapa kerätä tutkimusaineistoa kyselytutkimuksessa (Aaltola & Valli 2007: 

102). Kysymykset rakennetaan tutkimuksen tavoitteiden ja tutkimusongelmien mukaisesti ja aineis-

toa lähdetään keräämään vasta kun tutkimusongelmat ovat täsmentyneet. Näin tiedetään, mitä 

tietoa halutaan aineistonkeruulla saavuttaa ja vältytään tutkimuksen kannalta epäolennaisilta kysy-

myksiltä. (Aaltola & Valli 2007: 102–103.) Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että ky-

symykset muotoillaan huolellisesti (Valli 2001, 28). Virheellisiä tutkimustuloksia voi syntyä, mikäli 

kyselylomake on laadittu huolimattomasti, sillä jos vastaaja ei ajattele samalla tavalla kuin tutkija, 

tulokset vääristyvät. Kysymykset eivät saa olla johdattelevia, vaan näiden tulee olla mahdollisim-

man yksiselitteisiä. (Aaltola & Valli 2007, 102.) 

4.3 Tutkimuksen analysointi 

Tutkimusaineisto ei ole suora vastaus tutkimusongelmiin, vaan se on materiaalia, jota analysoi-

malla tutkimus tehdään. Tutkimusaineiston analysointi jakautuu kahteen vaiheeseen, jotka ovat 

pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen. Pelkistämisessä havaintoja yhdistetään toisiinsa ja ar-

voituksen ratkaisemisessa tuloksia tulkitaan. Havainnot ryhmitellään ja yhdistetään, jonka avulla 

tulkinta voidaan tehdä. Viimeisimmän muotonsa analyysi saa vasta, kun tutkimusteksti ja tulokset 

kirjoitetaan. (Vilkka 2006, 75–103) 
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Havaintojen analyysi saatetaan kokea haasteellisena tutkimuksen vaiheena. Laadullisen tutkimuk-

sen aineistoa voidaan analysoida kolmella eri tavalla ja tavat erottavat päättelyprosessin muoto. 

Aineistolähtöisessä analyysissä tutkimusaineistosta pyritään saamaan teoreettinen kokonaisuus, 

jossa asiat valitaan aineistosta tutkimuksen tehtävänasettelun ja tarkoituksen mukaan. Teoriaoh-

jaavassa analyysissa käytetään teoreettisia kytkentöjä eli teoriaa käytetään apuna, vaikka analyysi 

ei suoraan pohjautuisikaan teoriaan. Teorialähtöisessä analyysissa taas analyysi perustuu johon-

kin tiettyyn teoriaan tai malliin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 80–82.) Analyysin tarkoituksena on jäsen-

tää ja tiivistää kerätty tutkimusaineisto siten, että olennaista tietoa ei jätetä pois. Aineistosta siis 

erotellaan ja nostetaan esiin ne asiat, jotka liittyvät tutkimusongelmaan ja tutkimusongelman ulko-

puolelle jäävät asiat rajataan pois. Tutkimusongelmaan liittyvät asiat kerätään yhteen, erikseen 

muusta aineistosta ja ne luokitellaan teemoittain tai tyypeittäin. Lopuksi tästä aineistosta kirjoite-

taan yhteenveto. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 78.) 

 

Kyselylomakkeella opiskelijoiden avoimia vastauksia lähdettiin analysoimaan, jotta toimintapiteet 

saatiin kehityskohteille määriteltyä. Ensimmäiseksi vastauksista eriteltiin tutkimusongelmaan olen-

naisesti liittyvät vastaukset. Tämän jälkeen vastaukset pelkistettiin eli samankaltaiset vastaukset 

yhdistettiin toisiinsa. Viimeiseksi näistä kirjoitettiin selkeä yhteenveto, joka löytyy työn liitteenä. 
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5 VISIO, MISSIO, ARVOT & NYKYTILA-ANALYYSI 

Strategian suunnitteluprosessiin kuuluu strategisen viitekehyksen määrittely, joka kertoo yrityksen 

sijainnin liiketoimintaympäristöön nähden sekä tavoitteet ja menetelmät sille, miten yritys aikoo 

vastata liiketoimintaympäristön haasteisiin. Strategiseen viitekehykseen sisältyy sisäiset ja ulkoiset 

tekijät. Viitekehyksen sisäisistä tekijöistä tärkeimmät ovat visio, missio ja arvot. Viitekehyksen ul-

koisien tekijöihin sisältyy yrityksen asemointi toimialan ja markkinoiden suhteen. (Niemelä, Pirker 

& Westerlund 2008, 49.) 

 

5.1 Visio 

Visio on näkemys pitkän tähtäimen tulevaisuuden kuvasta, jonka halutaan toteutuvan. Visio on 

arvoperusteinen ja ulottuu pidemmälle aikavälille. Vision tulee olla vaikuttava, todellinen ja selkeä 

suunnannäyttäjä, mutta toisaalta myös toiveikas ja tähdätä melkein yltiöpäisen rohkeisiin tavoittei-

siin. Visio on epämääräinen verrattuna muihin konkreettisiin, toteutuskelpoisiin ja realistisiin suun-

nitelmiin. Visio on kuitenkin tärkeä määritellä, sillä se auttaa valitsemaan tärkeimpiä kilpailustrate-

gioita, kohdistamaan huomion oikeisiin ydinosaamisiin ja ohjaa ajoittamaan toimenpiteitä oikein. 

(Kamensky 2008, 83–86.) 

 

Strategia perustuu visiolle, sillä visio kertoo, millainen organisaatio haluaa olla tiettynä hetkenä 

tulevaisuudessa. Vision avulla pystytään hahmottamaan, mihin organisaatio toiminnallaan pyrkii ja 

mitä kohti he suuntaavat toimintaansa. Organisaation täytyy itse pystyä uskomaan visioonsa ja 

hyvä visio innostaa henkilöstön toimimaan tavoitteen saavuttamiseksi. Organisaation arvot, toimita-

ajatus ja ydinosaaminen luovat strategian perustan ja ymmärryksen, jolla visio toteutetaan. (Tuomi 

& Sumkin. 2010, 47–48.) 

 

Terwa-akatemian strategiatyön voidaan katsoa alkaneen jo keväällä 2019 Saarron ja Sipilään opin-

näytetyössä, missä opintolinjalle määriteltiin arvot, missio ja visio. Visioksi muotoutui ” Vuonna 

2025 Terwa-akatemia on pohjoisen tunnettu yrittäjyyden koulutusohjelma, joka mahdollistaa it-

sensä toteuttamisen reilussa ja rohkeassa tiimioppimisympäristössä.”, joka myöhemmin muotoiltiin 
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uudestaan ” Vuonna 2025 Terwa-akatemia on pohjoisen tunnetuin ja arvostetuin yrittäjyyden kou-

lutusohjelma, joka mahdollistaa itsensä toteuttamisen reilussa ja rohkeassa tiimioppimisympäris-

tössä.”. 

 

5.2 Arvot ja missio 

Arvot voidaan katsoa olevan käsitteitä ja uskomuksia, jotka ovat tekemisissä toivottujen lopputu-

losten ja käyttäytymisen kanssa. Arvot ohjaavat asioiden arviointia ja valintojamme jatkuvasti ja 

arvot ovat jäsentyneet niiden tärkeyden mukaan. Arvojen voidaan sanoa olevan yksilön tai yhteisön 

motivaation lähde tai päämäärä. (Syrjäpalo 2006, 30.) Jokaisella organisaatiolla on olemassa ar-

voja, vaikka niitä ei olisi erikseen määritelty, sillä ne ovat osa organisaation kulttuuria ja ne muok-

kautuvat sen toiminnan myötä. Arvot luovat pohjan, joka muodostaa perustan yrityksen johtami-

selle sekä auttaa työntekijöitä tekemään päätöksiä arjen tilanteissa. Mikäli yrityksen arvot puuttuvat 

tai ovat epäjohdonmukaisia, voi se aiheuttaa epäselvyyksiä henkilöstön tai sidosryhmien kohte-

lussa, mikä taas voi johtaa huonoon imagoon. (Juholin 1999, 210.) Yrityksen arvot kertovat, että 

mitä yrityksessä pidetään yleisesti tärkeänä ja tavoiteltavana ja arvoihin tukeudutaan yrityksen on-

gelmatilanteissa, joissa päätöksiä ei voi tehdä rutiininomaisesti (Lämsä & Hautala 2005, 179). 

 

Missio on lyhyt vastaus kysymykseen; “Miksi yritys on olemassa?”. Mission tulisi kertoa muutamalla 

lauseella yrityksen olemassaolon tarkoitus. Missio voidaan määritellä myös toiminta-ajatuksena, 

joka jo itsessään kertoo sen tehtävän. (Kamensky 2010, 67–68.) Missiolla kuvataan kokonaista-

voite, mihin johdon ja henkilöstön tulee pyrkiä ja siksi voidaankin sanoa sillä olevan vahva toimintaa 

ohjaava tehtävä. Perusedellytyksenä on, että henkilöstö ymmärtää, tuntee ja sisäistää mission aja-

tuksen. Missio myös antaa johdolle eväitä toiminnan suuntaamiseen, resurssien varmistamiseen 

ja organisaation rakenteen säätämiseen, jotta se toteuttaa haluttua strategiaa. (Tuomi & Sumkin 

2010, 50–53.) Mission tulisi tämän lisäksi olla tunteita herättävä eikä olla vain rationaalisen älyn ja 

järjen lopputulos (Kamensky 2010, 68). 

 

Saarto ja Sipilä (2019) määrittivät opinnäytetyössään Terwa-akatemian vision lisäksi arvot ja mis-

sion “Rohkaisemme opiskelijoita ylittämään itsensä ja toteuttamaan omia unelmiaan. Luomme 

uutta työtä Pohjois-Suomeen”. Arvoiksi nousivat lukuisista vaihtoehdoista rohkeus, tavoitteellisuus, 

kunnianhimo, yhteisöllisyys ja kehittymishalu. (Saarto & Sipilä 2019) 
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5.3 Nykytila-analyysi 

Jotta yritystä voidaan lähteä kehittämään, täytyy tietää, mikä yrityksen nykytilanne ja historia on. 

Historian ja nykytilan analysointi toimii strategiatyön eli strategian luomisen ja toteuttamisen poh-

jana. Historiaa analysoimalla saadaan selville ne taustatekijät, joilla voidaan selittää yrityksen ny-

kytila ja asema. Nykytila puolestaan taas toimii lähtökohtana päätöksille ja toimenpiteille, joilla py-

ritään takaamaan yrityksen menestyminen. (Karlöf 2004, 36.) 

 

Historian ja nykytilan analyysien tekeminen edistää strategiatyötä monella tavalla. Analyysityö on 

ensinäkin perusta strategian luomiselle, toteuttamiselle ja uudelleen arvioimiselle. Analyysien 

avulla valitaan strategiat ja toimenpiteet sekä näiden tavoitteet. Analyysityön avulla saadaan myös 

lisää tietämystä yrityksestä itsestään sekä yrityksen toimiympäristöstä ja näiden kahden välisestä 

vuorovaikutuksesta. Toimiympäristön jatkuvat muutokset haastavat analyysityötä. Analyysien te-

keminen myös kartuttaa kokemusta strategiatyöstä ja rohkaisee osallistumaan siihen. (Kamensky 

2008, 120.) 

 

Yrityksen nykytilanne täytyy olla selvillä, kun aletaan laatia strategiaa. SWOT-analyysi on hyödylli-

nen työkalu, kun mietitään mikä yrityksessä toimii hyvin ja mitä voidaan parantaa. Kun yrityksen 

toimintatavat ovat kuvattu voidaan alkaa pohtimaan vahvuuksia ja mahdollisia kehittämiskohteita. 

SWOT-analyysiä käytetään paljon strategia- ja suunnittelutyössä, sillä se on yksinkertainen, mutta 

hyvin tehtynä se tuottaa paljon tietoa. SWOT-analyysin nimi tulee englanninkielisistä sanoista 

strenghts, weaknesses, opportunities ja threaths eli suomeksi analyysissa analysoidaan vahvuuk-

sia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. (Karlöf 2004, 51.) 

 

SWOT-analyysin kautta saadaan selville sisäiset tekijät eli yrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä 

ulkoiset tekijät eli uhat ja mahdollisuudet. SWOT-analyysi on strategia-analyysityökaluista mahdol-

lisesti kaikkein vanhin ja olennaisin. Se auttaa tunnistamaan yrityksen nykyiset vahvuudet ja heik-

koudet sekä mahdollisuudet ja uhat. Hyvin suoritetun ulkoisen ja sisäisen analyysin tuloksena syn-

tyy paljon tietoa ja SWOT-taulukko kokoaa nämä tiedot ytimekkääksi listaksi, josta on helppo tun-

nistaa avainkysymykset strategian muotoilua varten. (Kaplan & Norton 2009, 70.) 
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 Auttaa organisaation vision 

saavuttamisessa 

Haittaa organisaation vision 

saavuttamista 

Sisäiset tekijät Vahvuudet Heikkoudet 

Ulkoiset tekijät Mahdollisuudet Uhat 

Taulukko 2 SWOT-taulukko (Kaplan & Norton 2009, 70) 

Ennen ryhmähaastattelua määritettiin Terwa-akatemian nykytila ja opintolinjan opiskelijat täyttivät 

pienissä ryhmissä yllä olevan SWOT-taulukon. Nykytila-analyysin tulokset saatiin yhdistämällä ryh-

missä kirjatut tulokset yhteen.  

 

Terwa-akatemian vahvuudeksi nousi tiimioppimismalli, joka erottuu muista opintovaihtoehdoista. 

Tiimioppimismalli on moderni tapa opiskella, jossa pääsee oppimaan käytännössä. Oppiminen on 

erilaista ja se tukee yksilöä ja itseohjautuvuutta, kun pystyy itse vaikuttamaan opintoihin ja oppi-

laalla on mahdollisuus oppia enemmän kuin muilla opintopoluilla. Terwa-akatemian vahvuutena on 

myös sen sijainti, sillä se on Pohjois-Suomen ainoa akatemia.  

 

Heikkouksiksi nousi huono näkyvyys ja heikko viestintä, jonka vuoksi ihmiset ovat tietämättömiä 

Terwa-akatemiasta. Akatemian sisäinen yhteistyö eri vuosiluokkien välillä on vielä heikkoa. Tii-

mioppimisen runko on vielä epäselvä ja opinnoissa tarvittaisiin enemmän ohjausta ja seurantaa 

lyhyemmillä aikaväleillä, jotta opinnoissa eteneminen olisi sujuvampaa. Opintolinja ja opintomalli 

on sen verran uusi, että ihmiset ovat siitä epätietoisia ja epävarmoja, jonka vuoksi sitä myös kriti-

soidaan paljon. Terwa-akatemialla on myös huonot resurssit esimerkiksi valmentajien työtuntien 

suhteen, joka vaikeuttaa toimintaa.  

 

Mahdollisuuksiksi nähtiin näkyvyyden kasvattaminen ja erilaiset verkostot. Jatkokoulutus mahdol-

lisuudet ovat lukuisat ja opiskelijat ovat jo opintojen aikana päässeet toteuttamaan ammattiaan 

käytännössä, eivätkä taida asioista pelkkää teoriaa, mikä on hyväksi työmarkkinoilla ja tämä on 

yksi syy, minkä vuoksi opintolinja kiinnostaa hakijoita.  

 

Uhiksi nähtiin kilpailijat eli muut Suomen tiimiakatemiat sekä myös muut tradenomien opintolinjat. 

Terwa-akatemia jää vielä jalkoihin verrattuna Proakatemiaan ja Tiimiakatemiaan. Uhkana on myös 

maailmantilanne, sillä yrittäjyys ei välttämättä kannata, joka on kuitenkin Terwa-akatemian päälin-

jaus opinnoissa. Tiimioppiminen myös vaatii mahdollisuudet työskennellä normaalisti lähiopetuk-

sena, joten etäopiskelu on myös uhka opintolinjalle. Uhkana on myös se, että opintolinja on vielä 
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uusi ja keskeneräinen, jonka vuoksi sillä ei ole vielä suuria hakijamääriä, joka johtaa siihen, ettei 

opintolinjaan voida karsia vain opintolinjaan sopivimpia opiskelijoita opiskelemaan. Hakijoiden vä-

häisyys myös voi johtaa siihen, että Oulun ammattikorkeakoulu ei näe Terwa-akatemiaa kannatta-

vana ja se lopetetaan. 
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6 TULOKSET 

Strategian laadintaan käytettiin Karlöfin (2008) kuusi vaiheista strategiatyön työkalua. Strategiatyön 

pohjana on käytetty Saarron ja Sipilän (2019) määrittelemiä arvoja, missiota ja visiota. Ennen ryh-

mähaastattelua opiskelijat miettivät SWOT-analyysin nelikentän avulla Terwa-akatemian nykytilan-

teen. Tämän jälkeen ryhmähaastattelussa lähdettiin miettimään, mitä voidaan tehdä vision saavut-

tamiseksi. Ryhmähaastattelussa tuli ilmi useampi strateginen pyrkimys eli kehityskohde ja näitä 

jouduttiin karsimaan ja yhdistelemään saman otsikon alle. Ryhmähaastattelun tulokset pystyttiin 

rajaamaan lopuksi viiden kehityskohteen alle, jotka ovat; markkinoinnin parantaminen, yhteistyön 

kehittäminen yritysten kanssa, kiinnostavuuden lisääminen hakijoilla, sisäisen yhteistyön paranta-

minen sekä opintopolun kehittäminen. Ryhmähaastattelussa selvitettyjä kehittämiskohteita varten 

luotiin kyselytutkimus, jonka avulla saatiin strategisille pyrkimyksille strategiset päätökset eli jokai-

selle kehityskohteelle toimenpiteet, joiden avulla kehityskohdetta voidaan parantaa.  Seuraavaksi 

avaan jokaisen ryhmähaastattelun avulla valitun kehittämiskohteen ja toimenpiteet tavoitellun tu-

loksen saavuttamiseksi, jotka on analysoitu kyselytutkimuksen tuloksista. 

 

6.1 Markkinoinnin parantaminen 

Terwa-akatemia on vielä tuntematon monelle ja tunnettuuden lisäämiseksi näkyvyyttä tulisi lisätä 

markkinoimalla paremmin ja näkyvämmin. Tutkimuksen tuloksien mukaan markkinointia voidaan 

parantaa lisäämällä aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa, sillä tämä tavoittaa suuren osan halu-

tusta yleisöstä. Sosiaalisen median sisältöä tulisi tuottaa useampaan kanavaan ja sisältö täytyy 

suunnitella etukäteen esimerkiksi luomalla markkinoinnin vuosikello. Sosiaalisen median sisältö 

tulisi kohdentaa suuremmille ikäryhmille ja sisällössä tulisi tuoda esiin realistista sisältöä Terwa-

akatemian opiskelutyylistä, jotta tietoisuus tiimioppimisesta lisääntyisi. Näkyvyyttä voidaan paran-

taa järjestämällä hyväntekeväisyyskampanjoita, jotka ylittävät uutiskynnyksen. Myös tapahtumissa, 

etenkin opiskelijoille ja yrittäjille suunnatuissa, täytyy olla enemmän esillä. Näkyvyyttä hakuko-

neissa täytyy parantaa ja tätä varten nettisivujen sisältö täytyy hakukoneoptimoida.   
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6.2 Yhteistyön kehittäminen yritysten kanssa 

Yhteistyö yritysten kanssa on hyvin tärkeää, jotta saadaan tarvittavia kontakteja yritysmaailmaan. 

Näin saadaan mahdollisuus oppia menestyviltä yrittäjiltä, on mahdollisuus saada toimeksiantoja 

suoraan yrityksiltä ja saadaan hyödyllisiä kontakteja työelämää varten. Tulosten mukaan yhteis-

työtä yritysten kanssa voitaisiin parantaa pitämällä yritysvierailut säännöllisenä osana opintoja. Yh-

teistyötä voidaan parantaa myös tekemällä enemmän toimeksiantoja yrityksille ja tekemällä yhteis-

työtä myös markkinoinnissa. Tärkeintä olisi kuitenkin pitää yllä olemassa olevia kontakteja ja laatia 

näistä akatemian yhteinen listaus. 

6.3 Kiinnostavuuden lisääminen hakijoille 

Terwa-akatemian hakijamäärät eivät ole vielä halutulla tasolla, jonka vuoksi on tärkeää, että saa-

daan lisättyä opintolinjan kiinnostavuutta hakijoille. Kiinnostavuutta hakijoille voidaan lisätä tuo-

malla tietoisuuteen erilainen tapa opiskella tradenomin tutkinto. Painotetaan esittelyissä ja markki-

noinnissa käytännön tekemistä ja sen liittämistä opiskeluun. Terwa-akatemiassa luotuja onnistu-

mistarinoita tulee tuoda enemmän esiin ja esitellä, miten monipuolisesti Terwa-akatemian käyneet 

ovat työllistyneet. Kouluesittelyjä täytyy lisätä ja esittelyihin täytyy panostaa enemmän ja saada 

konkreetista esimerkkiä opiskelutavasta. Kuuntelijat voitaisiinkin laittaa tekemään esimerkiksi inno-

vointitehtävä.  

6.4 Sisäisen yhteistyön parantaminen 

Sisäistä yhteistyötä täytyy parantaa, jotta saadaan optimoitua oppiminen maksimiin ja vältytään 

siltä, että osuuskunnat tekevät vuosi toisensa jälkeen samoja virheitä, jotka hidastavat oppimista. 

Terwa-akatemian sisäistä yhteistyötä voidaan parantaa järjestämällä enemmän yhteisiä tapahtu-

mia ja pajoja. Dialogia täytyy saada enemmän uusien ja vanhojen opiskelijoiden välille. Painotta-

malla ja panostamalla yhteisiin tapahtumiin tutustutaan paremmin muihin akatemialaisiin ja voidaan 

löytää yhteisiä mielenkiinnon kohteita, joiden parissa voidaan tehdä projekteja eri tiimien kesken. 

Tietoa tulee jakaa laajemmin ja uusille opiskelijoille tulee pitää kattavampi perehdytys, jossa van-

hemmat kurssilaiset voivat jo alusta pitäen auttaa alun kompastuskivissä. Terwa-akatemiassa teh-

tyä työtä ja opiskelutyyliä tulee tuoda enemmän esille myös koulun sisällä. 
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6.5 Opintopolun kehittäminen 

Opintopolun epäselvyys esimerkiksi opintopisteiden kertymisen suhteen hidastaa opiskelijoiden 

valmistumisaikataulua. Opintopolkua voidaan parantaa selkeyttämällä teoriaa kerryttävien kirjapis-

teiden tärkeys ja seuraamalla näitä esimerkiksi puolivuosittain. Tuntien merkitsemiseen tarvitaan 

selkeä kirjallinen ohjeistus ja HOPS-pohjaa, minne tunnit merkataan, täytyy päivittää toimivam-

maksi. Tiimioppimisen runko täytyy selventää myös kirjallisesti auki ja tätä varten olisi hyvä luoda 

myös tiimien valmentajille lista, jonka avulla valmentaja voi seurata, että tekee tarvittavat asiat tii-

mien ohjeistamisessa. Opiskelijat toivovat myös, että opintopistekertymään lisättäisiin mahdolli-

suus sisällyttää opintoihin enemmän vapaavalintaisia aineita teoriatiedon kerryttämistä varten, joka 

tukee ammattiosaamista alalle, minne opiskelija haluaa myöhemmin työllistyä. Näin lisättäisiin ja 

vahvistettaisiin yhteistyötä muiden liiketalouden opintopolkujen kanssa. 

 

Strategia on kuvattu myös lyhyempään, visuaaliseen muotoon, joka löytyy työn liitteenä. Strategia-

kauden tärkeimmät tavoitteet ovat seuraavat;  

 

1. Terwa-akatemian markkinointi tavoittaa enemmän ihmisiä ja tuo esille erilaista tapaa opis-

kella tradenomin tutkinto, jossa opiskelija pääsee itse vaikuttamaan opintoihinsa ja teke-

mään paljon enemmän käytännössä. Markkinointi lisää ihmisten tietoisuutta siitä, mikä 

Terwa-akatemia on. 

2. Terwa-akatemia on etenkin Oulun alueen yrityksille tuttu konsepti ja he haluavat tehdä 

yhteistyötä opintolinjan kanssa. Yritykset hakevat projekteihinsa tekijöitä Terwa-akatemian 

osuuskunnista. Opiskelijoilla on mahdollisuus luoda opintojen aikana hyödyllisiä kontakteja 

työelämää ja uraa varten. 

3. Terwa-akatemia on tuttu toisen asteen opiskelijoille, ja opiskelijat hakeutuvat myös Poh-

jois-Suomen ulkopuolelta opiskelemaan Terwa-akatemiaan. Terwa-akatemia nähdään Tii-

miakatemian ja Proakatemian vertaisena tiimioppimisen opintolinjana. 

4. Terwa-akatemian opiskelijat tuntevat olonsa yhteisölliseksi opintolinjallaan ja tiedon kulku 

on vaivatonta eri luokkaryhmien välillä. Yhteistyötä tehdään niin projektien, tapahtumien ja 

pajojen merkeissä vaivattomasti. 

5. Terwa-akatemia on opintolinjana toimivampi. Opintojen alusta asti on selkeä kaava, miten 

merkataan tunnit ja miten opintopisteet kertyvät. Opiskelijoiden opintopisteet kertyvät oi-

keaan tahtiin ja opiskelijat valmistuvat ajoissa. 
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn tavoitteena oli luoda Terwa-akatemialle strategia vision ”Vuonna 2025 Terwa-akatemia on 

pohjoisen tunnetuin ja arvostetuin yrittäjyyden koulutusohjelma, joka mahdollistaa itsensä toteutta-

misen reilussa ja rohkeassa tiimioppimisympäristössä.” saavuttamiseksi. Strategialle haluttiin muu-

tama selkeä toimintakohde sekä konkreettiset toimenpiteet näiden saavuttamiseksi. Strategia-

työssä oli tärkeää ottaa opiskelijat mukaan strategian suunnitteluun, jotta strategiassa on otettu 

huomioon opiskelijoille tärkeät asiat, sillä opiskelijat tulevat itse pistämään strategiset toimenpiteet 

toimintaan opintolinjan kehittämiseksi. 

 

Strategian laatiminen on aiheena vaikea ja sen laatiminen vaatii paljon työtä. Strategiatyö tehdään 

yleisesti yrityksien johtoryhmässä useamman ihmisen voimin, jonka vuoksi strategian laatiminen 

yksin opinnäytetyön muodossa on haastavaa. Strategian teoria on hyvin laaja-alaista ja monipuo-

lista, joka vaikeutti teoriaosuuden rajaamista, vaikka työ oli muutoin hyvin rajattu. Koen päässeeni 

asetettuihin tavoitteisiin hyvin, sillä työn tuloksena on selkeästi kuvattu strategia, jota on helppo 

lähteä viemään käytäntöön. 

Jälkeenpäin voi sanoa, että opinnäytetyöhön aiemmin arvioidut resurssit muun muassa ajan suh-

teen olivat liian pienet työn laajuuteen nähden, jonka vuoksi työn aikataulu venyi huomattavasti.  

Työn aikataulutus olisi pitänyt suunnitella tarkemmin ja aikaa olisi alusta asti pitänyt varata enem-

män. Työn tutkimusosuus toteutettiin ryhmähaastatteluna sekä kyselytutkimuksena. Tutkimus olisi 

voitu myös toteuttaa myös workshop- tyylisesti, jotta opiskelijoiden äänet kuuluisivat työssä enem-

män.  

Kyselylomakkeeseen vastasi 21 osallistujaa, mikä on Terwa-akatemian opiskelijamäärään nähden 

matala vastausprosentti. Tämä luonnollisesti vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Tutkimuksen 

tuloksien perusteella määriteltyä strategiaa pidän kuitenkin luotettavana, sillä kehityskohteet ja toi-

menpiteet ovat olleet esillä jo aiemmin opiskellessani Terwa-akatemiassa. 

Strategian toteuttaminen vaatii hyvää viestintää strategiasta, jotta se saadaan jalkautettua. Tämän 

vuoksi strategia on kirjattu myös lyhyempään visuaaliseen muotoon, josta kehityskohteet ja vaadit-

tavat toimenpiteet tulevat selkeästi esiin, tämä on tehty toimeksiantajan käyttöön ja löytyy myös 

työn liitteistä. Jokaisen Terwa-akatemian opiskelijan tulee olla tietoinen strategiasta, jotta strategi-

set päätökset tulevat käytäntöön arkipäivän tekemisessä. Suurin osa strategian toimintakohteista 
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vaatii opiskelijoiden panosta, mutta suurin panos vaaditaan kuitenkin Terwa-akatemian johtoryh-

mältä, jonka tehtävänä on viedä toimintakohteet operatiiviseen toimintaan. Panosta vaadintaan 

myös valmentajilta, jotta sisäisen toiminnan ja opintopolun kehittäminen saadaan onnistumaan.  

Strategiatyö on vasta alkanut, sillä Karlöfin (2002) strategia työn kuusi vaiheisen teorian mukaan, 

strategiaprosessi on vasta vaiheessa neljä, missä strategiset pyrkimykset ja päätökset ovat saatu 

tehtyä. Strategia ei kuitenkaan tuo muutosta, mikäli jalkauttaminen ei onnistu ja näin ollen strate-

giaa ei saa aktivoitua. Strategian jalkauttamisen jälkeen, täytyy strategian toteutumista seurata ja 

toimintapiteitä päivittää tarvittaessa, jotta haluttuun tulokseen päästään.  

Strategian jalkauttamiseen ei opinnäytetyössä laadittu suunnitelmaa, sillä aihe on itsessään niin 

laaja, että siitä voi tehdä erillisen opinnäytetyön. Strategian käytäntöön vieminen vaatii paljon työtä 

ja tätä varten tarvitaan tarkka suunnitelma sen lanseeraukseen. Strategiaa täytyy myös seurata ja 

sitä tulee tarvittaessa kehittää. Tästä on hyvä jatkaa strategian työstämistä. 

Terwa-akatemian toiminnan helpottamiseen ehdotettiin opiskelijoiden puolesta myös yhdistyksen 

perustamista, jotta yhdistyksen avulla voidaan Terwa-akatemian kehittämistä varten muun muassa 

rahoittaa tekemiseen tarvittavat tilat ja järjestää helpommin eri tilaisuuksia. Tämä ei kuitenkaan ole 

välttämättä mahdollista, sillä opintolinja kuuluu Oulun ammattikorkeakoulun osakeyhtiöön. Näin ol-

len kehityskohdetta ei opinnäytetyössä lähdetty työstämään eteenpäin, sillä tämä tarvitsee tekniset 

selvitykset ja luvat. 

 



  

30 
 

LÄHTEET 

Aaltola, J. & Valli, R. 2007. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1: Metodin valinta ja aineistonkeruu: vi-

rikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Hiltunen, E. 2012. Matkaopas tulevaisuuteen. Helsinki: Talentum. 

Juholin, E. 2008. Viestinnän vallankumous. Helsinki: WSOY. 

Juholin, E. 1999. Sisäinen viestintä. Helsinki: Inforviestintä Oy.  

Kamensky M. 2008. Strateginen johtaminen, menestyksen timantti. Helsinki: Talentum. 

Kamensky, M. 2010. Strateginen johtaminen, menestyksen timantti. Helsinki: Talentum. 

Kaplan R. & Norton D. 2009. Strategiaverkko. Helsinki: Talentum. 

Kaplan, R. & Norton, D. 2002. Strategia lähtöinen organisaatio. Helsinki: Kauppakaari. 

Karlöf, B. 2004. Strategian rakentaminen sisältö ja välineet. Helsinki. Edita Prima Oy. 

Karlöf B. 2002. Strategian rakentaminen, sisältö ja välineet. Helsinki: Edita Publishing Oy. 

Kim, W.C. & Mauborgne, R. 2010. Sinisen meren strategia. Helsinki: Talentum. 

Lämsä, A. & Hautala, Ta. 2005. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Helsinki: Edita Prima Oy. 

Mantere, S, Suominen, K. & Vaara, E. 2011. Toisinajattelua strategisesta johtamisesta. Helsinki: 

WSOYpro. 

Montgomery, C. 2012. Strategisti, ole johtaja, jonka yrityksesi tarvitsee. Helsinki: Kauppakamari. 

Niemelä M., Pirker A. & Westerlund J. 2008. Strategiasta tuloksiin – tehokas johtamisjärjestelmä. 

Helsinki: WSOYpro Oy 

Oulun ammattikorkeakoulu. 2020. Strategia. Viitattu 30.10.2020. https://www.oamk.fi/fi/oamk/nain-

toimimme/strategia 

Oulun ammattikorkeakoulu. 2020. Terwa-akatemia. Viitattu 30.10.2020 https://www.oamk.fi/fi/kou-

lutus/ammattikorkeakoulututkinnot/tradenomi-amk-liiketalous-terwa-akatemia#03931b3d 



  

31 
 

Partanen, J. 2015. Tiimivalmentajan parhaat työkalut. 5. painos. Jyväskylä: Grano Oy. 

Saarto S. & Sipilä M. 2009. TERWA-AKATEMIAN ARVOT, VISIO & MISSIO. Viitattu 30.10.2020. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/168954/Saarto_Suvi_Sipil%c3%a4_Miikka.pdf?se-

quence=2&isAllowed=y 

Senge, P. 2006. The fifth discipline. The art & Practice of the Learning Organization. 2. painos. 

United States of America: Doubleday a division of Random House Inc.  

Syrjäpalo, K. 2006. Arvot ja arvostukset psykiatrisessa hoidossa. Henkilökunnan ja potilaiden nä-

kemyksiä hoidon nykytilasta. Väitöskirja. Lääketieteellinen tiedekunta. Psykiatrian klinikka. Oulun 

yliopisto. Viitattu 9.5.2021. http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514280156.pdf.  

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudistettu painos. Helsinki: 

Tammi. 

Tuomi, L., Sumkin, T. 2010. Strategia arjessa – oivalluksia organisaation uudistajille. Helsinki: 

WSOYpro Oy 

Valli, R. 2001: Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Jyväskylä: PS-kustannus 

Vilkka, H. 2006. Tutki ja kehitä. 1.–2. painos. Helsinki: Tammi. 

Vuorinen, T. 2013. Strategia kirja 20 työkalua. Helsinki: Talentum. 

 

 

 

  

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/168954/Saarto_Suvi_Sipil%c3%a4_Miikka.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/168954/Saarto_Suvi_Sipil%c3%a4_Miikka.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514280156.pdf


  

32 
 

 LIITE 1 

 

Ryhmähaastattelun runko 

 

SWOT-analyysi: 

Mitkä ovat Terwa-akatemian vahvuudet ja heikkoudet? 

Mitkä ovat Terwa-akatemian mahdollisuuksia ja uhkia? 

 

Visiomme on ”Vuonna 2025 Terwa-akatemia on pohjoisen tunnetuin ja arvostetuin yrit-

täjyyden koulutusohjelma, joka mahdollistaa itsensä toteuttamisen reilussa ja rohkeassa 

tiimioppimisympäristössä.” 

 

1. Mitä voimme tehdä vision saavuttamiseksi? 

2. Miten muutokset voidaan tehdä? 

3. Kenen panosta tarvitsemme muutoksen saavuttamiseksi? 
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 LIITE 2 
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 LIITE 3 
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